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DIAGNOZA STANU POWIATU 
 
 

Wyszczególniono w niej najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do 

oceny oraz określenia celów i kierunków działania w procesie debat strategicznych. 

Diagnoza Stanu jest syntezą wyników debat strategicznych, analizy porównawczej i 

raportu o stanie powiatu i poszczególnych gmin. 

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do 

Powiatu jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w województwie. 

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące znaczenie treści: 

( +) wartość pozytywna dla rozwoju powiatu, 

( +) wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie rozwoju powiatu, lub 

( -) wartość negatywna dla rozwoju powiatu. 

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem 

słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. 

 

PRZESTRZEŃ 
 
( +) Obszar drogi krajowej sprzyjający obecnemu i potencjalnemu rozwojowi  

gospodarczemu najbliższego otoczenia. 

(+) Obszary o wysokich walorach turystyczno – krajobrazowych wyznaczających kierunki  

rozwoju powiatu ( Obszary przyjeziorne i przyrzeczne). 

( -) Obszary słabe pod względem infrastruktury. 

( +) Obszary miejskie obszarami największego uprzemysłowienia. 

( -) Stopień zalesienia. 

( +) Przewaga przestrzeni o charakterze rolniczym. 

( -) Niewykorzystana funkcja turystyczna. 

( +) Obszar zintegrowany przestrzennie. 

( -) Występowanie obszarów zagrożonych powodzią. 

( +) Obszar integracji społecznej. 

( -) Obszary o nieuregulowanej gospodarce odpadami. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA ( EKOLOGIA) 
 
( +) Złoża gazu. 

( -) Zbiorniki wód podziemnych zagrożone zanieczyszczeniami. 

( +) Ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii. 

( -) Niski stopień oczyszczania ścieków w obszarach wiejskich. 

( +) Segregacja odpadów. 

( -) Niedostateczna sieć kanalizacji w obszarach wiejskich. 

( -) Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

( -) Wysoka emisja zanieczyszczeń powietrza. 

( +) Obszary zieleni. 

( +) Wysoka agrokultura. 

 
 
 

SPOŁECZNOŚĆ 
 
( +) Znaczny przyrost ludności w wieku produkcyjnym. 

( +) Przyrost naturalny. 

( +) Koncentracja ludzi wokół miast. 

( -) Postępujące starzenie się społeczeństwa. 

( -) Brak ujednoliconych działań w zakresie prekwalifikacji zawodowej.  

( -) Obszary apatii społecznej. 

( -) Rosnąca stopa bezrobocia. 

( -) Mały udział ludności z wyższym wykształceniem. 

( +) Oferta edukacyjna dla młodzieży i dorosłych. 

( -) Mała gęstość zaludnienia. 

( +) Przeciętny poziom wynagrodzeń w odniesieniu do województwa. 

( +) Saldo migracji. 

( +) Zasoby mieszkaniowe. 
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INFRASTRUKTURA 
 
( +) Droga nr 5 aortą gospodarczą powiatu. 

( +) Bliskość autostrady A2. 

( -) Stan nawierzchni dróg. 

( -) Brak obwodnic. 

( -) Proces likwidacji niektórych linii PKP. 

( +) Rozwój sieci telefonii przewodowej i bezprzewodowej. 

( +) Szlaki wodne jako naturalny motor rozwoju turystyki. 

( -) Sieć wodno - kanalizacyjna w obszarach wiejskich. 

( +) Aktywność gmin w zakresie rozbudowy sieci gazowniczej. 

( -) Stan techniczny przesyłowych sieci energetycznych. 

 
 

GOSPODARKA 
 
( -) Nasilenie zjawisk recesyjnych w obszarach gospodarki popaństwowej. 

( -) Struktura zatrudnienia. 

( -) Regres w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. 

( +) Wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym. 

( +) Wzrost liczby przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. 

( -) Brak środków na prywatyzację. 

( -) Struktury wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. 

( +) Niskie koszty pracy. 

( +) Wykorzystanie zasobów naturalnych. 

( -) Trudności ze zbytem. 

( -) Brak przetwórstwa rolno - spożywczego. 

( +) Wysoki stopień prywatyzacji handlu. 

( -) Niskie dochody budżetów gminnych. 

( +) Samodzielności budżetu. 

 


