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WPROWADZENIE   
 

ZAKRES TEMATYCZNY ORAZ METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA STRATEGII 
ROZWOJU  
 

Dokument pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025” został sporządzony dla jednostki samorządu 

terytorialnego: Gminy Krzepice - położonej w subregionie północnym województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim. 

Strategia Rozwoju jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu gminy, określającym obszary, cele 

i kierunki interwencji lokalnej polityki rozwoju, przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań całej wspólnoty. Jest również 

instrumentem współpracy partnerów samorządowych, prywatnych i pozarządowych.  

Zarządzanie strategiczne polega na kierowaniu rozwojem w długim czasie, w wyniku wykorzystania rzetelnych danych  

i wiedzy, celem analizy i oceny bieżącej sytuacji na obszarze gminy oraz określenia przyszłych uwarunkowań i 

możliwości rozwoju. 

Niniejsze opracowanie jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w całej przestrzeni gminy oraz niwelowania 

barier i problemów pojawiających się w otoczeniu (zdiagnozowanych poprzez analizę danych historycznych oraz 

na etapie badań wśród mieszkańców), które wymagają efektywnych rozwiązań infrastrukturalnych, gospodarczych 

i społecznych.  

Proces zarządzania strategicznego przebiega wieloetapowo i obejmuje  cztery główne fazy, tj.: diagnoza,  

programowanie, wdrażanie, monitoring i ewaluacja. 

 

Rysunek 1. Zarządzanie strategiczne 

 

Źródło: opracowanie własne 
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DIAGNOZA 
 

Pierwsza faza: diagnozy zawiera analizę danych historycznych, jak również przeszłe i przewidywane przyszłe 

uwarunkowania rozwoju gminy, w tym potencjał oraz istniejące bariery wewnętrzne i zewnętrzne.  

Diagnozę rozpoczyna analiza strategiczna uwarunkowań społecznych, gospodarczych i przestrzennych gminy, którą 

sporządzono w oparciu o dane udostępnione przez Urząd Miejski oraz poszczególne jednostki działające na obszarze 

gminy, a także dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, etc.  

W ramach konsultacji społecznych, na podstawie badań ankietowych, określono podstawowe obszary problemowe, 

priorytety rozwoju oraz propozycję działań, które łącznie z analizą umożliwiły definicję celów. Realizacja założeń 

strategii ma przede wszystkim dążyć do zrównoważonego rozwoju gminy, w tym do poprawy jakości warunków życia 

mieszkańców, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu aspektów związanych z ochroną 

środowiska oraz zachowaniem zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 

Diagnoza przedstawia dynamiczny bilans korzystnych i niekorzystnych cech i wyróżników gminy, który pozwala 

na zidentyfikowanie głównych mocnych i słabych stron oraz atutów (szans) i ograniczeń (barier) rozwoju, które 

określono w ramach analizy SWOT. Niniejsza analiza pozwala ocenić obecną i przyszłą sytuację jednostki.  

 

PROGRAMOWANIE  
 

Programowanie jest wynikiem pierwszej fazy, czyli: diagnozy. Programowanie zawiera określenie wizji, misji, 

priorytetów, celów oraz kierunków działań w zakresie rozwoju gminy. 

Cele strategiczne są najważniejszymi celami, które gmina zamierza osiągnąć, wynikającymi z analizy SWOT oraz 

zidentyfikowanych problemów.  

W ramach definiowania celów wyróżniono działania o różnej szczegółowości, w tym od rodzaju i typu przedsięwzięć 

do konkretnych projektów inwestycyjnych.  

W procesie opracowywania priorytetów, celów, kierunków rozwoju i odpowiadających im przedsięwzięć dokonano 

zgodności zapisów Strategii Rozwoju z dokumentami strategicznymi na poziomie: powiatowym, subregionalnym, 

wojewódzkim oraz krajowym. Wynika to z tzw. zasady spójności, która jest gwarantem tego, że osiągnięte skutki będą ̨

w jak najwyższym stopniu synergiczne ze ścieżką ̨rozwoju całego regionu, czy państwa. Ponadto, z punktu widzenia 

formalnego, umożliwia to ubieganie się gminy o dofinansowywanie przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ze 

źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich.  

Strategia Rozwoju Gminy Krzepice powstała w wyniku zaangażowania władz gminy, pracowników Urzędu Miejskiego 

w Krzepicach i jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, jak również 

zewnętrznych doradców.  
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Prace nad dokumentem obejmowały następujące etapy:  

• Przygotowanie wzoru ankiet w zakresie stanu istniejącego oraz perspektyw rozwoju Gminy Krzepice 

i przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców i podmiotów działających na obszarze gminy; 

• Opracowanie diagnozy strategicznej w zakresie potencjału, pozycji i problemów gminy oraz analizy SWOT 

na podstawie wyników badania ankietowego, danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji dostarczonych 

przez Urząd Miejski w Krzepicach; 

• Przeprowadzenie konsultacji społecznych - prezentacja wyników diagnozy i założeń strategicznych, w dniu 

18.01.2016r. 

• Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice; 

• Przeprowadzenie konsultacji społecznych i wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu oraz uzupełnienie 

projektu o wniesione uwagi; 

 Przyjęcie Strategii  Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 - uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach.  

 

Rysunek 2. Etapy prac nad strategią rozwoju gminy Krzepice  

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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WDRAŻANIE 
 

Koordynacja wdrażania założeń Strategii rozwoju leży po stronie samorządu gminy, w tym Burmistrza oraz Urzędu 

Miejskiego w Krzepicach. 

W procesie wdrażania realizowane są  programy i plany uszczegóławiające założenia lokalnej polityki rozwoju 

i skupiające się na konkretnej dziedzinie, spójne ze Strategią Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025, tj.: 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,  

 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krzepice,  

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice, 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice, 

 Program Współpracy Gminy Krzepice z Organizacjami Pozarządowymi, 

 Inne. 

W ramach tej fazy przygotowywane i realizowane są określone, konkretne zadania (w tym inwestycje), umożliwiające 

osiągnięcie zakładanych celów, sformułowanych na etapie programowania. Niniejsze projekty muszą być oparte o 

analizę sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem prognozy: dochodów, zadłużenia i jego spłat oraz wydatków 

bieżących związanych ze sferą społeczną i eksploatacyjną. Analiza, uzupełniona o prognozę pozyskiwania środków 

zewnętrznych, pozwala określić horyzont czasowy możliwych wydatków inwestycyjnych. 

Wykaz przedsięwzięć powinna zawierać m.in. Wieloletnia Prognoza Finansowa, będąca częścią uchwały budżetowej. 

 

MONITORING I EWALUACJA 
 

Monitoring wdrażania Strategii Rozwoju Gminy jest podstawowym warunkiem realizacji celów określonych, w tym 

dokumencie.  

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania przyjętych założeń, niezbędne jest ciągłe monitorowanie efektów 

przedsięwzięć, wchodzących w zakres określonych programów oraz wydatków na ich realizację, w tym źródeł 

finansowania.  

Istotną kwestią jest również dokonanie oceny wpływu zarządzania strategicznego, w tym realizacji Strategii, w ramach  

ewaluacji.  

Sam proces monitorowania i ewaluacji obejmuje zbieranie i analizę danych dotyczących m.in. efektów wdrażanych 

projektów realizujących cele zawarte w Strategii.  

 

Monitoring i ewaluacja polegają na: 

 kontroli postępu realizacji lokalnej polityki rozwoju, planów, programów oraz przedsięwzięć, 

 weryfikacji osiągniętych rezultatów i porównywaniu ich zgodności z przyjętymi celami, 

 ocenie sytuacji zewnętrznej i założeń, które mogą się dezaktualizować z upływem czasu, w związku ze zmianami 

sytuacji gminy, regionu i kraju. 
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Monitoring i ewaluacja oraz upowszechnienie efektów i wyników realizacji programów, czy projektów osiągających 

zakładane cele Strategii, będzie prowadzony w oparciu o zgromadzone informacje oraz osiągnięte wskaźniki. 

Niniejsza faza umożliwi dokonanie okresowych analiz i ocen skutków wdrażanych programów, czy przedsięwzięć 

na poziom rozwoju infrastrukturalnego oraz społeczno – gospodarczego gminy.  

Władze samorządowe kreujące politykę rozwoju gminy, będą miały możliwość modyfikowania i korygowania 

planowanych przedsięwzięć, odpowiednio do zmieniających się uwarunkowań, możliwości oraz ewentualnych 

zagrożeń. 

 

UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W TWORZENIU STRATEGII ROZWOJU  
 

Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016 - 2025 zawiera główne cele i uwarunkowania oraz priorytety rozwoju 

w określonym  horyzoncie czasu, z uwzględnieniem warunków zewnętrznych i wewnętrznych, przy czynnym udziale 

społeczności lokalnej.  

Niniejszy dokument odnosi się do najważniejszych zagadnień, w tym problemów wymagających rozwiązania, które 

płyną z otoczenia, a diagnoza stanu istniejącego, obok analizy i syntezy danych statystycznych, wynika z aktywności 

lokalnej społeczności.  

Przyjęte cele i działania są wynikiem inicjatyw oddolnych i partycypacji społeczności w tworzeniu Strategii, poprzez 

przeprowadzenie konsultacji społecznych polegających na: 

 przeprowadzeniu badań ankietowych wśród mieszkańców gminy (listopad - grudzień 2015r.),  

  prezentacji założeń Strategii w ramach konsultacji społecznych (w dniu 18.01.2016r.), 

 wyłożeniu projektu Strategii do publicznego wglądu i uwzględnieniu ewentualnych uwag (styczeń 2016r.). 

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono ankietyzację wśród mieszkańców, w zakresie stanu istniejącego 

oraz perspektywy rozwoju gminy. Wyniki ankiet są podstawą do przygotowania diagnozy stanu istniejącego w gminie 

Krzepice oraz wyznaczenia celów i kierunków rozwoju w ramach Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016 - 2025. 

Każdy mieszkaniec mógł skorzystać z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki 

działań realizowane na terenie gminy, służące całemu społeczeństwu. Ankietę mogli wypełnić ́wszyscy mieszkańcy 

gminy w związku z udostępnieniem jej na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Miejskim w Krzepicach. 

Dodatkowo ankieta była rozdysponowana wśród sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych, tak aby 

odpowiedziała na nią jak największa liczba mieszkańców. Jednocześnie projekt Strategii Rozwoju został udostępniony 

na stronie internetowej gminy wraz z formularzem zgłaszania uwag. 
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I. RYS HISTORYCZNY GMINY KRZEPICE 
 

Gmina Krzepice, w tym miasto Krzepice to obszar o ciekawej historii i bogatych tradycjach. Najstarsze ślady osadnictwa 

sięgają epoki kamienia, brązu i żelaza, rozsiane są wzdłuż doliny rzeki Liswarty i Pankówki – o czym świadczą o tym 

liczne wykopaliska. 

Nieznana jest dokładna data utworzenia miasta, ponieważ dokument erekcyjny Krzepic zaginął, ale okoliczności 

wskazują na połowę XIV wieku. Pierwsza wzmianka o Krzepicach pochodzi z 24 sierpnia 1356 roku, kiedy król Kazimierz 

Wielki wystawił w Krzepicach przywilej lokacyjny na prawie niemieckim, m.in. dla wsi zwanej Częstochową.  

Nazwa Krzepice, zanotowana w tym samym roku, jako Crzepycze, pochodzi od nazwy osobowej Krzepa i oznacza 

miejsce zamieszkania potomków lub członków rodu osoby, którą tak nazywano.  

Ze względu na pograniczne położenie, Król Kazimierz Wielki polecił zbudować murowany zamek, z którego  obecnie 

pozostał głównie zarys fosy i wałów, jak również kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, który 

przebudowany istnieje do dziś. 

Nadanie praw miejskich datuje się także na rok 1357, choć fakt ten został potwierdzony dopiero w 1527 roku, dzięki 

czemu Krzepice zyskały liczne przywileje królewskie, co wpłynęło na szybki rozwój miasta. Centrum miasta stanowił 

wówczas Rynek Wielki, od którego odchodziło 6 ulic, a  po przekątnej rynku stał kościół fary św. Jakuba. Od strony 

zachodniej miasto graniczyło ze strumieniem Bieszcza, dalej na przestrzeni ok. 1 km rozciągała się rozległa dolina 

Liswarty, natomiast na jej zachodniej krawędzi płynie rzeka Liswarta.  W 1370 roku nowo koronowany na króla Polski 

Ludwik Węgierski nadał miasto w lenno Władysławowi Opolczykowi. W 1407 roku król Władysław Jagiełło, widząc 

konieczność rozwoju miasta, zezwolił mieszczanom karczować lasy na obrzeżach miasta i zakładać tam ogrody.  

15 marca 1552 roku w Piotrkowie, król Zygmunt August określił granicę miasta, zaczynała się od rzeki Liswarty, dalej 

granica biegła do źródła rzeki Bieszczy i nią do jej ujścia do Liswarty. W stronę Iwanowic, aż do strumienia granicznego 

wpływającego do Liswarty rozciągały się długie role mieszczan.  

Nadgraniczne położenie miasta, sąsiedztwo ze Śląskiem, a także przebiegający przez miasto szlak handlowy przyczyniły 

się do rozwoju handlu, jak również samego miasta. W 1450 roku targi czwartkowe potwierdził król Kazimierz 

Jagiellończyk jako już dawno istniejące. Miejscem, gdzie odbywały się targi i kwitł handel był Wielki Rynek, Mały Rynek 

i Solny Rynek. Najważniejsze instytucje znajdowały się na Wielkim Rynku, albo w jego bezpośredniej bliskości, należał 

do nich ratusz, urząd celny. Obecnie targi czwartkowe odbywają się na placu targowym przy ulicy Targowej w 

Krzepicach. Centralnym punktem miasta był Rynek Wielki wytyczony w pierwszej fazie powstawania miasta. W latach 

pięćdziesiątych XX wieku starożytny Rynek Wielki w Krzepicach zamieniono na park, bezpowrotnie niszcząc funkcję i 

zabytkowy charakter tego miejsca.  

W 1416 roku odnotowano, że przez Krzepice przebiegała „wielka droga” – stary trakt handlowy. Obecnie jest to ulica 

Wieluńska. Najważniejsze drogi miejskie wykładano kłodami (dylami), potem wykorzystywano bruk. Stan dawnych ulic 

na terenie starostwa krzepickiego i miasta był zły. Miał na to wpływ podmokły teren i gliniaste gleby oraz brak środków, 

aby podołać temu zadaniu.  

W 1436 roku na Nowym Rynku uposażono nowy szpital co oznacza, że w tym roku istniał już drugi rynek zwany Małym 

albo Nowym. W 1455 roku zaciężni żołnierze nie otrzymawszy żołdu, ograbili i spustoszyli ziemię krakowską, m. in. 

Krzepice. Krzepice miały swój udział w wyprawach wojennych dostarczając ludzi i sprzęt.  
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W 1845 roku miasto było zabudowane prawie całkowicie z drewna. Domy w rynku, budynek Urzędu Miejskiego na 

ulicy Częstochowskiej pochodzą z XVIII i XIX w. W tym czasie ludność utrzymywała się częściowo z rolnictwa, rzemiosła 

i handlu. Najznakomitszymi budowlami w tym czasie był kościół św. Jakuba, dawny klasztor, szpital murowany 

Budrewicza, szkoła elementarna, bydłobojnia.   

W okresie powstania styczniowego krzepiczanie aktywnie zaangażowali się w walkę przeciwko zaborcy. Już przed 

wybuchem powstania założono tu tajną organizację, a ówczesny proboszcz ks. Wawrzyniec Brzeziński w 1861 roku 

prowadził procesję manifestacyjną do klasztoru jasnogórskiego, w wyniku czego pozostawał pod tajnym dozorem 

policji. W trakcie trwania walk kolejny krzepicki proboszcz ks. Gabriel Krasicki zgłosił się do oddziału powstańczego. 21 

marca 1864 odbyła się tu potyczka, jedna z ostatnich potyczek powstania w tym regionie, w której powstańcy zostali 

pokonani i przez wiele tygodni musieli ukrywać się w lasach. W ramach represji popowstaniowych miastu odebrano 

prawa miejskie w 1870 roku. Krzepice odzyskały prawa miejskie dopiero po I wojnie światowej, w 1918r..   

W 1909 roku funkcjonowały tutaj zakłady przemysłowe: młyn wodny, tartak parowy, niciarnia, cegielnia, i fabryka 

wody sodowej. Główne ulice były brukowane. Miasto posiadało pocztę i telegraf, a także telefon, jak również urząd 

gminny, sąd, dwie szkoły, straż pożarną i teatr amatorski. 3 lata później działalność rozpoczęła kasa pożyczkowa pod 

nazwą „Kasa Spółdzielcza Stefczyka w Krzepicach”, następnie od 1928 roku Bank Ludowy, a od 1926 roku Stacja 

Państwowa Kolei Żelaznych. 

Do wybuchu II wojny światowej Żydzi stanowili liczącą się grupę społeczną Krzepic. Pamiątką po tym pozostaje 

zabytkowy cmentarz żydowski i ruiny bożnicy (usytuowane w lewobrzeżnej części miejscowości o historycznej nazwie 

Kuźniczka).  

Ze względu na położenie przygraniczne, Krzepice były jednym z pierwszych miejsc, w którym wybuchła II wojna 

światowa. Czas okupacji był trudny dla mieszkańców – wielu z nich straciło życie, również po wojnie na skutek 

wycieńczenia organizmu i nabytych chorób.  

1945 rok był przełomowy, w Polsce zmienił się ustrój, natomiast położenie miasta straciło charakter przygraniczny.  

Według podziału administracyjnego z lat 1975–1998 Krzepice należały do województwa częstochowskiego. W wyniku 

reformy administracyjnej w 1999 roku włączone zostały do województwa śląskiego, z siedzibą w Katowicach, do 

którego należały również w latach 1950-1975 (od 1952 pod nazwą województwo katowickie). 

Od wielu lat Krzepice nawiedzały pożary, które niszczyły miasto. Odnotowano je w 1450, 1527, 1656, 1867, 1881, 

1903, 1904 1906. Zwarta zabudowa przeważnie drewniana, gontowe i słomiane dachy sprzyjały pożarom i dlatego 

straty jednego pożaru były ogromne. W 1997 roku Polskę nawiedziła wielka powódź, która w Krzepicach z 8 na 9 lipca 

zerwała betonowy most za zamkiem, natomiast drugi uległ uszkodzeniu. Woda zalała całą okolicę Liswarty, wiele 

domów i dróg.  

Pamiętając o dziedzictwie i tożsamości kulturowej Krzepic, należy zaznaczyć, że gmina znajduje się na trasie 

pielgrzymów, zmierzających corocznie do Częstochowy na Jasną Górę. 
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II. DIAGNOZA STRATEGICZNA  - POTENCJAŁ, POZYCJA  
I PROBLEMY GMINY  
 

 

2.1. POŁOŻENIE I POTENCJAŁ OBSZARU  
 

Gmina Krzepice położona jest w powiecie kłobuckim, w północno-zachodniej części województwa śląskiego (subregion 

północny) i graniczy z województwem opolskim. Obejmuje powierzchnię 79 km2 i graniczy od południa: z gminami 

Przystajń i Panki, od wschodu: gminą Opatów, od północnego-wschodu: gminą Lipie (powiat kłobucki), natomiast od 

zachodu: gminami Rudniki, Olesno i Radłów (powiat oleski, województwo opolskie).  

W skład gminy wchodzi:  

 miasto Krzepice będące siedzibą władz lokalnych, w skład którego wchodzą 3 osiedla: Osiedle Stare Miasto, 

Osiedle Kuźniczka i Osiedle Kuków,  

 7 sołectw tj.: Dankowice, Lutrowskie, Podłęże Królewskie, Starokrzepice, Stanki, Zajączki Pierwsze, Zajączki 

Drugie. 

Gminę zamieszkuje ponad 9 tys. osób, w tym połowę stanowią mieszkańcy miasta.  

 

Rysunek 3. Lokalizacja Gminy Krzepice w województwie śląskim 

 

Źródło: www.slaskie.pl 
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Przez teren gminy, w tym miasto Krzepice, przebiega droga krajowa 43, przebiegająca przez województwa: łódzkie, 

opolskie i śląskie o długości 75,5 km. Łączy Wieluń z Częstochową.  

W granicach gminy droga krajowa 43 stanowi odcinek o długości 11 km, w tym obwodnica Krzepic wybudowana w 

2009 r. – ok. 6 km. 

 

Na obszarze Krzepic przebiega linia kolejowa Herby Nowe – Oleśnica – łącząca węzeł kolejowy w Herbach z Oleśnicą 

przez Wieluń i Kępno.  

Najbliższe lotnisko o znaczeniu ponadregionalnym znajduje się w odległości około 80 km od gminy: Międzynarodowy 

Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice obsługujący połączenia krajowe i międzynarodowe. 

 

Geograficznie gmina położona jest w obrębie dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych: Wyżyny Wieluńskiej 

i Obniżenia Liswarty – Prosny, wchodzących w skład makroregionu zwanego Wyżyną Woźnicko-Wieluńską, do 260-

300 m n.p.m. w dolinie rzeki Liswarty wraz z jej dopływami. 

 

Gmina Krzepice ma charakter miejsko - wiejski. Miejska część gminy wyróżnia się typową dla miasta zabudową, której 

centralnym punktem jest Rynek, natomiast sołectwa mają charakter wiejski, zazwyczaj z zabudową rozlokowaną 

wzdłuż jednej ulicy.  Gmina ma charakter rolniczy, a duża liczba ludności utrzymuje się z pracy w gospodarstwach 

rolnych. 

 

 

Rysunek 4. Lokalizacja Gminy Krzepice w powiecie kłobuckim 

 

Źródło: www.gminy.pl 

 



 

                                              Strategia Rozwoju  Gminy Krzepice na lata 2016-2025  
  

12 

 

Rysunek 5. Gmina Krzepice 

 

Źródło: www.powiatklobucki.pl 
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2.2. WYMIAR PRZESTRZENNY 
 

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, POŁOŻENIE W UKŁADZ IE KOMUNIKACYJNYM 
 

Przez teren gminy, w tym miasto Krzepice, przebiega droga krajowa 43, przebiegająca przez województwa: 

łódzkie, opolskie i śląskie o długości 75,5 km. Łączy Wieluń z Częstochową. Droga ma wspólny odcinek z drogą nr 

42 pomiędzy Rudnikami a Jaworznem o długości ok. 4 km oraz krótki wspólny odcinek z drogą nr 46 

w Częstochowie. 

Całkowita długość drogi krajowej na obszarze gminy wynosi 11 km, w tym obwodnicy Krzepic – ok. 6 km, dróg 

powiatowych: 42,1 km oraz dróg gminnych: 54 km.  

Na terenie gminy zlokalizowana jest linia kolejowa Herby Nowe – Oleśnica (wg D 29) - nr 181 – łącząca węzeł 

kolejowy w Herbach z Oleśnicą przez Wieluń i Kępno. Położona w granicach pięciu województw: śląskiego, 

opolskiego, łódzkie, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Linia przebiega przez tereny siedmiu powiatów: 

lublinieckiego, kłobuckiego, oleskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, kępińskiego i oleśnickiego. Najstarszy 

odcinek Herby Nowe – Wieluń Dąbrowa – Podzamcze wybudowano w 1926 roku który od 1931 eksploatowała 

spółka Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe. 

W  odległości około 80 km od gminy znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice 

obsługujący połączenia krajowe i międzynarodowe. MPL Katowice, używający obecnie marki „Katowice Airport”, 

jest regionalnym portem lotniczym całego województwa śląskiego. Pod względem liczby odprawianych 

pasażerów oraz pod względem liczby operacji lotniczych znajduje się na czwartym miejscu wśród polskich portów 

lotniczych. Port posiada trzy terminale pasażerskie o łącznej przepustowości około 5,5 mln pasażerów rocznie. 

Miasto Krzepice zlokalizowany jest w odległości do 30 km od 2 miast powiatowych: Kłobucka – 18 km i miasta 

Olesno – 29 km. Natomiast 35 km dzieli miasto od Częstochowy – głównego ośrodka subregionu północnego oraz 

100 km od Katowic - stolicy województwa śląskiego. 

 

Transport publiczny na ternie gminy zapewnia przede wszystkim PKS Częstochowa S.A. – który jest głównym 

przewoźnikiem na terenie gminy. Dodatkowo zaliczyć można: PKS Busko Zdrój S.A., PKS Lubliniec Sp. z o.o., PKS 

Konin S.A., PKS Sieradz S.A. oraz prywatny przewoźnik: ABX 2 BUS. 
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STRUKTURA GRUNTÓW   
 

Według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (za 2014 rok), gmina Krzepice charakteryzuje się 

przewagą użytków rolnych tj. 82,8% ogółu powierzchni. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią 

9,8% (w tym lasy: 9,5%), natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane: 5,3%  obszaru gminy. Taka struktura 

gruntów świadczy o rolniczych charakterze gminy i niskiej lesistości. 

 

Tabela 1. Powierzchnia geodezyjna gminy Krzepice według kierunków wykorzystania w 2014 roku 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2014 

Powierzchnia geodezyjna ogółem 

ogółem w ha ha 7894 

ogółem w km2 km2 79 

Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania 

powierzchnia ogółem ha 7894 

powierzchnia lądowa ha 7814 

użytki rolne razem ha 6538 

użytki rolne - grunty orne ha 4770 

użytki rolne - sady ha 37 

użytki rolne - łąki trwałe ha 1149 

użytki rolne - pastwiska trwałe ha 343 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane ha 193 

użytki rolne - grunty pod stawami ha 1 

użytki rolne - grunty pod rowami ha 45 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem ha 772 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy ha 748 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

ha 
24 

grunty pod wodami razem ha 80 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi ha 73 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi ha 7 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem ha 418 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe ha 116 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe ha 16 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane ha 39 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane niezabudowane ha 2 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku ha 10 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi ha 196 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kolejowe ha 38 

grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne ha 1 

nieużytki ha 80 

tereny różne ha 6 

Źródło:  GUGIK, GUS 
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Rysunek 6. Struktura powierzchni geodezyjnej Gminy Krzepice według kierunków wykorzystania w 2014 
roku w % 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGIK, GUS 

 

 

ZASOBY ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ZAGROŻENIA   
 

Gmina Krzepice położona jest w obrębie dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych1: Wyżyny Wieluńskiej 

i Obniżenia Liswarty – Prosny, wchodzących w skład makroregionu zwanego Wyżyną Woźnicko-Wieluńską. 

Wyżyna Wieluńska rozciąga się między Wieluniem a Częstochową. Stanowi ona część płyty jurajskiej, jednakże 

pozbawiona jest cech krajobrazowych wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wysokości nad poziom morza 

dochodzą do 260-300 m. Skały starszego podłoża odsłaniają się spod utworów czwartorzędowych tylko 

miejscami. 

Natomiast Obniżenie Liswarty-Prosny powstało w mało odpornych skałach w dolnej i środkowej jury (iłołupki 

retyko-liasu). Szerokie dno “Obniżenia” położone w części wschodniej obniża się łagodnie w kierunku północno-

zachodnim.  Obniżenie wykorzystywane jest przez górny bieg Liswarty i Prosny. 

Pod względem hydrograficznym gmina położona jest w dorzeczu rzeki Odry. Obszar jej odwadniania stanowi sieć 

rzeczna należąca do zlewni rzeki Liswarty – rzeka Liswarta wraz z licznymi dopływami, z których największymi są: 

Pankówka, Piszczka i Piskarka. Liswarta jest lewym dopływem Warty, płynie środkiem gminy z południowego 

zachodu na północny wschód tworząc w rejonie Krzepic rozległe zakola i jest wykorzystywana m.in. przez 

kajakarzy.  

Doliny rzek Liswarty i Pankówki z niewielkimi kompleksami leśnymi w otoczeniu stanowią korytarze ekologiczne 

                                                        
1 jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo-

krajobrazowych 

użytki rolne
82.8%

grunty leśne oraz 
zadrzewione i 
zakrzewione 

9.8%

grunty pod wodami 
1.0%

grunty zabudowane i 
zurbanizowane 

5.3%

nieużytki
1.0%

tereny różne
0.1%

https://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna
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o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Ponadto dolina rzeki Liswarty pełni również funkcję głównych powiązań 

przyrodniczo-klimatyczno-wodnych obszaru. 

W obrębie zakoli Liswarty występują dwa pagórki, w tym jeden o nazwie Ptasia Góra (232 m n.p.m.). Znanym 

miejscem połowu ryb jest zalew „Łezka” w Krzepicach.  Zbiornik retencyjny o powierzchni 4 hektarów 

i mieszczący 100 tys. m3 wody powstał w 1999 roku.  Oprócz funkcji przeciwpowodziowej, służy także do celów 

rekreacyjnych.  Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez wędkarzy m.in. ze względu na liczną obecność wielu 

gatunków ryb, m.in. szczupaków i okoni, z regularnie organizowanymi zawodami wędkarskimi.  

Ponadto przez teren gminy przepływa szereg bezimiennych cieków, wpadających bezpośrednio do rzeki Liswarty 

lub jej dopływów.  

Wody podziemne występują w dwóch piętrach wodonośnych: czwartorzędowym i jurajskim. 

 

Rysunek 7. Rzeka Liswarta 

 

Fot. Urząd Miejski w Krzepicach 

 

Na terenie gminy występują tereny zalewowe. Zgodnie z wykonanym „Studium określającym obszar 

bezpośredniego zagrożenia powodzią dla zlewni górnej Warty – rzeki Liswarty” (materiały RZGW Poznań) wynika, 

iż w obrębie doliny rzeki Liswarty występują tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią 

o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 1% (raz na 100 lat). W zasięgu zlewu powodziowego znalazły się 

fragmenty terenów zainwestowanych w m. Krzepice, ul. Nowokrzepice, Starokrzepic ul. Zawodzie oraz Zajączki 

Pierwsze. W dokumentach planistycznych jest utworzona strefa bezpośredniego zagrożenia powodzią 

na terenach występujących wzdłuż rzek położonych na terenie gminy: Liswarta, Pankówka, Piszczka, Piskarka. 
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Gmina charakteryzuje się niską lesistością, największy zwarty kompleks leśny zlokalizowany jest w północno-

zachodniej części gminy. Dominującym w krajobrazie gatunkiem drzewa jest sosna zwyczajna. Występują tutaj 

również: świerk pospolity, modrzew, jodła i brzoza. 

Do gatunków zwierząt zamieszkujących licznie teren gminy można zaliczyć m.in. bociany białe, dzięcioły, sowy, 

czyżyki, kukułki, jerzyki, jeże wschodnie, łasice łaski, sarny, dziki, zające szaraki i gacki brunatne, jaszczurki zwinki, 

zaskrońce, padalce zwyczajne, żmije zygzakowate,  rzekotki drzewne oraz grzebiuszki ziemne.  

 

Tabela 2. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w Gminie Krzepice w latach 2010 -2014 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 

OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Pomniki przyrody 

ogółem szt. 2 2 2 2 1 

TERENY ZIELENI 

Tereny zieleni 

Zieleńce - obiekty szt. 4 4 4 4 4 

Zieleńce - powierzchnia ha 2,7 2,7 2,7 2,70 2,70 

zieleń uliczna ha 0,5 0,5 0,5 0,50 0,50 

tereny zieleni osiedlowej ha 1,0 0,9 0,9 0,99 0,99 

parki, zieleńce i tereny zieleni 
osiedlowej 

ha 
3,7 3,6 3,6 3,69 3,69 

cmentarze - obiekty szt. 4 4 4 4 4 

cmentarze - powierzchnia ha 5,7 5,7 5,7 5,70 5,70 

lasy gminne ha 131,7 131,7 131,7 131,70 131,70 

Tereny zieleni w gestii samorządów 

zieleńce - obiekty szt. 4 4 4 4 4 

zieleńce - powierzchnia ha 2,7 2,7 2,7 2,70 2,70 

tereny zieleni osiedlowej ha 0,8 0,8 0,8 0,80 0,80 

Tereny zieleni – wskaźniki 

udział terenów zieleni w 
powierzchni ogółem 

% 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Żywopłoty  

ogółem m 244 200 200 200 200 

Źródło: GUS 

 
Na terenie miasta i gminy Krzepice ochronie podlegają: 

- lasy grupy I-ej – ochronne – ustanowione Zarządzeniem MOŚZNiL nr 100 z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie 

uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL Nadleśnictwa 

Kłobuck; 

- zbiornik wodny „Dankowice” – o powierzchni ewid. 8,49 ha – obiekt stawowy o obrębie hodowlanym 

ustanowionym Rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego Nr 26/98 z dnia 17 grudnia 1998 r., zgodnie 

z Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 8 

z 1999 r., poz. 42); 
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- strefy ochrony bezpośredniej ujęcia komunalnego w Krzepicach – 5 ujęć wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych - ustanowione decyzją Starostwa Powiatowego w Kłobucku – ROŚ.IV.6223/5/03 z dnia 

31.10.2003 r. zmienioną decyzją Starostwa Powiatowego w Kłobucku – ROŚ.6341-2.36.2011.IV z dnia 

07.11.2011r. 

 
 
Obszar gminy należy do klimatów kształtowanych pod wpływem wyżyn środkowopolskich. Według regionalizacji 

klimatycznej Gumińskiego tereny te wchodzą w skład dzielnicy Częstochowsko – Kieleckiej. Charakterystycznym 

elementem tej dzielnicy jest skrócenie obu pośrednich pór roku tzw. szarugi wiosennej i jesiennej do około 55 

dni oraz wpływ klimatu kontynentalnego, co wyraża się znaczną rozpiętością temperatur. Średnia temperatura 

roczna wynosi około 7,0°C, średnia lipca waha się od 20,0° do 21°C, stycznia od -2,0° do -3,5°C. Długość trwania 

okresu letniego (ilość dni z temperaturą powyżej 15°C) wynosi około 80 dni, długość zimy (ilość dni poniżej 0°C) 

– od 70 do 90 dni w roku. Suma rocznych opadów waha się w granicach 600 – 650 mm, w tym maksimum opadów 

w miesiącu lipcu. Największe zachmurzenie przypada na miesiące: listopad, grudzień i luty, a mniejsze na styczeń 

i wrzesień. Przeważają wiatry zachodnie oraz wiatry południowe. Charakterystyczna dla tego obszaru jest 

okresów ciszy, gdzie średnia roczna częstość ciszy i słabego wiatru o prędkości poniżej 2 m/s wynosi 50 - 60 %. 

Okres wegetacji trwa tutaj od  210 do 220 dni 

 

Na terenie gminy występują gleby w przeważającej części wykształcone w materiale czwartorzędowym, 

zwałowym lub wodnolodowcowym. Mniejszość stanowią gleby powstałe ze skał jurajskich: iły i iłołupki. 

Pod względem typologicznym większość gleb w obrębie wysoczyzny należy do typu pseudobielice. Natomiast 

w dolinach rzek i strumieni wykształciły się gleby hydrogeniczne, mady i gleby mułowo-torfowe. Pod względem 

stanu mechanicznego większość gleb wytworzonych jest z piasków o różnym stopniu zaglinienia tj. od piasków 

luźnych i słabogliniastych poprzez piaski gliniaste lekkie, mocne, gliny oraz iły. 

Na terenie gminy wyróżnia się następujące kompleksy gleb o zbliżonych właściwościach i wartości użytkowej: typ 

bielicowo-brunatny, czarne ziemie, gleby hydrogeniczne-torfowe, mułowo-torfowe oraz mady. 

Według klas bonitacyjnych w gruntach ornych dominują przede wszystkim gleby klasy IV – ponad 60% oraz V – 

ok. 25%. Przeważają gleby kwaśne i bardzo kwaśne. Proces zakwaszenia gleb wiąże się z przemieszczaniem soli 

i kationów zasadowych z wierzchnich warstw w głąb profilu glebowego. Około 90% gleb na terenie gminy 

wymaga wapnowania. 

Jednym z ważniejszych elementów decydujących o żyzności gleb jest ich zasobność w składniki pokarmowe m.in. 

fosfor, potas i magnez. Zawartość tych składników w glebach jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych 

sołectwach. 

 

W gminie występują kopaliny użyteczne reprezentowane głównie przez surowce krzemionkowo - okruchowe 

(piaski akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej oraz piaski i żwiry rzeczne), surowce ilaste ceramiki 

budowlanej iły jurajskie oraz torfy. Na jej obszarze występują dwa udokumentowane złoża surowców 

mineralnych: nieeksploatowane złoże kruszywa naturalnego „Starokrzepice” przydatnego dla drogownictwa 

i budownictwa oraz nieeksploatowane złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Dankowice III”, 

przydatnego do produkcji cegły pełnej oraz wyrobów drążonych grubo – i cienkościennych. 



 
                                              Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 

  19 

Do głównych źródeł zagrożeń dla środowiska naturalnego na terenie gminy Krzepice zalicza się przede wszystkim: 

 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, które spowodowane jest przez: 

- emisję niską (kotłownie, indywidualne paleniska domowe i prywatne zakłady) ze względu brak gazyfikacji gminy, 

wpływu zanieczyszczeń z innych obszarów, w tym dużych ośrodków miejskich, jak również niski poziom 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

- emisję komunikacyjną, m.in. w wyniku lokalizacji drogi krajowej i ruchu tranzytowego; 

-  emisję uciążliwych odorów, których głównym źródłem jest rolnictwo, a przede wszystkim wielkoprzemysłowy 

chów trzody chlewnej, bydła, drobiu; 

 zanieczyszczenie  wód powierzchniowych i podziemnych, ze względu na: 

- niedostateczny stan ekologiczny i chemiczny jednolitych części wód, dla których zagrożeniem jest brak 

całkowitej kanalizacji sanitarnej gminy, która objęłaby zasięgiem wszystkich mieszkańców gminy oraz nieszczelne 

zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowe; 

- dzikie składowiska odpadów, stosowanie nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, 

nawadnianie pól ściekami; 

-  emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przenikających z opadami atmosferycznymi, składowiska 

odpadów, spływy powierzchniowe z dróg; 

- zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa i przemysłu rolniczego - azotany, fosforany, zanieczyszczenia 

bakteriologiczne i inne substancje szkodliwe; 

- susza; 

 zanieczyszczenie i degradacja gleb, m.in. z powodu: 

- przekształcania powierzchni ziemi i krajobrazu lokalnego na skutek powierzchniowej eksploatacji złóż surowców 

mineralnych, niwelacji terenu, realizacji zbiorników wodnych oraz elementów infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej; 

- nieuporządkowanej gospodarki ściekowej, umożliwiającej gromadzenie ścieków w lokalnych zbiornikach 

bezodpływowych – szambach; 

- niewłaściwie stosowane lub przechowywane nawozy mineralne zwłaszcza azotowe oraz środki chemicznej 

ochrony roślin w gospodarce rolnej; 

- liczne wyrobiska powstałe w wyniku eksploatacji złóż, wykorzystywane przez mieszkańców do nielegalnego 

i „dzikiego” składowania w nich śmieci lub zrekultywowane jako zbiorniki wodne; 

- zanieczyszczenie metalami ciężkimi, których głównym źródłem są: emisje zanieczyszczeń pochodzące 

z obiektów produkcyjnych i niskich źródeł spalania, szlaki komunikacji zwłaszcza samochodowej oraz opady 

atmosferyczne zawierające związki kwasotwórcze oraz metali; 

- zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa i przemysłu rolniczego - azotany, fosforany, zanieczyszczenia 

bakteriologiczne i inne substancje szkodliwe; 

 liczne miejsca lokalizacji wyrobów zawierających azbest, przede wszystkim w postaci płyt falistych oraz 

płaskich cementowo - azbestowych występujących na pokryciach dachowych, elewacjach budynków 

mieszkalnych i gospodarczych, należących przede wszystkim do osób fizycznych, 

 wysoki poziom hałasu przede wszystkim komunikacyjnego na pierwszej linii zabudowy mieszkaniowej, 

usytuowanej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, m.in. drogi krajowej.  
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DZIEDZICTWO KULTUROWE 
 

Na terenie miasta zlokalizowany był zamek - wśród bagien i łąk pomiędzy dwiema rzekami: Liswartą 

i wpadającego do niej strumienia Bieszczy. Krzepice jako miejscowość nadgraniczna uznana została przez króla 

Kazimierza III Wielkiego za jedno z miejsc strategicznych, w którym konieczny był silny murowany zamek. Zamek 

zbudowany został przy trakcie handlowym z Krakowa i Wiślicy do Wielkopolski i pobliski Śląsk. Dzięki temu doszło 

do szybkiego rozwoju osadnictwa. W 1378 toku rezydował na zamku wielkorządca kraju książę Władysław II 

Opolczyk. Potem często zatrzymywał się tu król Władysław Jagiełło. Zamek należał m.in. do: królowej Izabeli 

Jagiellonki, czy arcyksięcia Maksymiliana II. W 1558 r. zamek restaurował starosta krzepicki Stanisław Wolski, a 

Mikołaj Wolski  zamek rozbudował w okazałą rezydencję. W czasie potopu szwedzkiego zamek uległ zniszczeniu. 

Po zniszczeniach wojennych zamek odbudował starosta krzepicki Michałowski. Jednakże mury zamkowe 

rozbierane były przez władze pruskie w XIX wieku, a ostatecznie w 1927 roku Franciszek Kowalski, wydał 

polecenie rozebrania ostatniego fragmentu murów zamkowych.  

Do najważniejszych zabytków na terenie gminy należą: 

 

Kościół  pw. Św. Jakuba w Krzepicach 

Dobrze zachowanym zabytkiem, wpisanym w historię krzepickiej ziemi jest jednonawowy kościół parafialny 

pw. św. Jakuba ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1357 roku i zabudowania klasztorne po kanonikach 

regularnych lateranenskich. Kościół powstał w okresie największego rozkwitu stylu gotyckiego. O gotyckim 

charakterze obiektu świadczą ceglane mury wsparte szkorpami, dwa portale i ostrołukowe okna. Na obecny 

wygląd i wyposażenie kościoła miały wpływ różne style i kolejne przebudowy.  

 

Rysunek 8. Kościół pw. św. Jakuba w Krzepicach 

 

Fot. Urząd Miejski w Krzepicach 
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Wśród wielu cennych dzieł sztuki i przedmiotów wpisanych do katalogu zabytków można wyróżnić: 

późnobarokowy ołtarz główny z XVIII w., przerobiony w XIX w. Na dwa rokokowe ołtarze boczne, barokowa 

ambona z XVII w. Z rzeźbami Chrystusa i dwunastu apostołów, organy barkowe, rokokowy konfesjonał z poł. XVIII 

w., pacyfikał z  1577 roku, XVII-wieczny krucyfiks, cudowny obraz matki Bożej Różańcowej z 1736 roku i 

monstrancja z 1750 roku.  

 

Ruiny synagogi w Krzepicach 

Pozostałości synagogi stoją nad brzegiem Liswarty i wiążą się z okresem w historii Krzepic, kiedy miasto 

zamieszkiwali Żydzi. 

Pierwsze wzmianki ich przybycia datuje się na 1633 rok. Natomiast w XIX wieku społeczność ta stanowiła ok. 49% 

mieszkańców. Synagoga została wzniesiona w latach 1814 – 1815., w stylu neoklasycznym z kamienia 

wapiennego, cegieł i polnych głazów. Do chwili obecnej zachowała się kamienna tablica umieszczona nad 

wejściem do bożnicy, która obrazuje otwartą księgę z dwoma lwami podtrzymującymi gwiazdę Dawida, splecioną 

z Dawida. 

 

Rysunek 9. Ruiny Synagogi w Krzepicach 

 

Fot. Urząd Miejski w Krzepicach 

 

 

Cmentarz żydowski w Krzepicach 

Cmentarz zlokalizowany kilkaset metrów od ruin synagogi, wpisany do rejestru zabytków. W przeszłości kirkut 

otoczony był murem z kamienia wapiennego i płotem. Obecnie należy do jednego z największych skupisk 

żeliwnych macew w Europie (pierwotnie było ich tutaj ponad czterysta). Do dzisiaj zachowało się tutaj wiele 

unikatowych nagrobków, w przeważającej większości z inskrypcjami w języku hebrajskim, najstarszy z nich 

pochodzi z 1740 roku, a ostatni z 1946 roku. 
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Rysunek 10. Cmentarz żydowski w Krzepicach 

 

Fot. Urząd Miejski w Krzepicach 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.438.2014 do Gminne Ewidencji Zabytków Gminy Krzepice wpisane 

są następujące obiekty: 

na terenie miasta Krzepice: 

 układ urbanistyczny, 

 cmentarz grzebalny przy ul. Częstochowskiej, 

 dom murowany przy ul. Częstochowskiej 20, 

 dom murowany przy ul. Częstochowskiej 38, 

 młyn murowany przy ul. Częstochowskiej 40, 

 dom drewniany przy ul. Dolnej 24, 

 dom drewniany przy ul. Dolnej 26, 

 kościół p.w. św. Jakuba przy ul. Kazimierza Wielkiego  nr 1, 

 klasztor z zespołem podklasztornym, 

 dom murowany przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 21, 

 dom murowany przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 24, 

 dom murowany przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 27, 

 kaplica drewniana przy ul. Kazimierza Wielkiego/Polna, 

 dom drewniany pry ul. Kościuszki 18, 

 dom drewniany pry ul. Krakowskiej 18, 

 dom drewniany pry ul. Krakowskiej 30, 
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 dom drewniany pry ul. Kuków 71, 

 dom drewniany pry ul. Kuków 131, 

 dom drewniany pry ul. Kuków 135, 

 kapliczka p.w. M.B. Częstochowskiej – ul. Kuźniczka przy nr 1, 

 dom murowany przy ul. Kuźniczka nr 12/14, 

 dom murowany przy ul. Kuźniczka nr 20, 

 dom murowany przy ul. Kuźniczka nr 22, 

 dom drewniany przy ul. Kuźniczka nr 26, 

 kapliczka św. Jana Nepomucena - ul. Kuźniczka przy nr 43, 

 dom drewniany przy ul. Kuźniczka nr 61, 

 dom murowany przy ul. Kuźniczka nr 71, 

 młyn wodny „Marcelin”  ul. Młyńska przy nr 2 i 4, 

 dom (stara szkoła)przy  ul. Księdza Muznerowskiego 14, 

 cmentarz  żydowski przy ul. Nadrzecznej, 

 wodociągowa wieża ciśnień (kolejowa) przy ul.  Przemysłowej, 

 most kolejowy na rzece Piskarze przy ul. Przemysłowej, 

 dom murowany przy ul. Rynek im. Powstańców 1863 nr 1, 

 dom murowany przy ul. Rynek im. Powstańców 1863 nr 3, 

 dom murowany przy ul. Rynek im. Powstańców 1863 nr 12, 

 dom murowany przy ul. Rynek im. Powstańców 1863 nr 14, 

 dom murowany przy ul. Rynek im. Powstańców 1863 nr 15, 

 dom murowany przy ul. Rynek im. Powstańców 1863 nr 16, 

 dom murowany przy ul. Rynek im. Powstańców 1863 nr 17, 

 dom murowany przy ul. Rynek im. Powstańców 1863 nr 18, 

 dom murowany przy ul. Rynek im. Powstańców 1863 nr 20, 

 dom murowany przy ul. Sienkiewicza nr 12, 

 dom murowany przy ul. Sienkiewicza nr 16, 

 dom murowany przy ul. Sienkiewicza nr 18, 

 dom murowany przy ul. Sienkiewicza nr 33, 

 dom murowany przy ul. Sienkiewicza nr 44/46, 

 ruiny bożnicy przy ul. Weneckiej, 

 dom murowany przy ul. Wieluńskiej nr 3, 

 kapliczka na moście – ul. Wieluńska przy nr 3, 

 pozostałości twierdzy bastionowej przy ul. Wieluńskiej nr 7, 

 dworek na terenie twierdzy oraz park przy ul. Wieluńskiej nr 7, 

 osada – stanowisko archeologiczne nr 3, 

 cmentarzysko – Kuźniczka – stanowisko archeologiczne nr 2. 
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Na terenie gminy, w miejscowości Dankowice Pierwsze znajdują się: 

 dom drewniany przy nr 64, 

 dom drewniany przy nr 68, 

 dom drewniany przy nr 72, 

 osada – stanowisko archeologiczne nr 1. 

Dankowice Drugie: 

 dom murowany przy nr 17, 

 dom (d. czworaki) przy nr 29, 

 kapliczka św. Jana Nepomucena, 

 dom drewniany przy nr 41, 

 dom drewniany przy nr 47, 

 osada – stanowisko archeologiczne nr 2. 

Dankowice Piaski: 

 kaplica drewniana. 

Lutrowskie: 

 osada - stanowisko archeologiczne nr 4. 

Podłęże Królewskie: 

 kaplic murowana – przy nr 12, 

 osada – stanowisko archeologiczne nr 1, 

 osada – stanowisko archeologiczne nr 2, 

 cmentarzysko – stanowisko archeologiczne nr 3. 

Starokrzepice: 

 kościół p.w. Przemienienia Pańskiego przy ul. Oleskiej nr 230, 

 kaplica przy ul. Piaskowej nr 4, 

 kuźnia murowana przy ul. Oleskiej. 

Zajączki Pierwsze: 

 kościół p.w. św. Franciszka przy nr 46, 

 plebania przy nr 46, 

 dom drewniany przy nr 45, 

 kapliczka przy nr 46, 

 dom drewniany przy nr 47, 

Zajączki Drugie: 

 dom drewniany przy nr 3. 
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Rysunek 11. Kuźnia w Starokrzepicach 

 

Fot. Urząd Miejski w Krzepicach 

 

Rysunek 12. Wieża ciśnień Kuźniczka 

 

Fot. Urząd Miejski w Krzepicach 

 

 



 
                                              Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 

  26 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

Zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy Krzepice zajmuje się Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej, 

z siedzibą w Krzepicach. Zakład powstał w 1991 roku i jest jednostką sektora publicznego działającą w formie 

zakładu budżetowego gminy Krzepice.  

Celem Zakładu jest odpłatne wykonywanie w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Krzepice zadań użyteczności 

publicznej i usług określonych w statucie. Są to usługi o charakterze komunalnym świadczone dla mieszkańców 

gminy:  

1) zarząd placami targowymi i przynależnymi do nich urządzeniami targowymi, 

2) administrowanie budynkami stanowiącymi własność komunalną, 

3) gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie:  

- eksploatacji składowiska odpadów komunalnych,  

- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

- odzyskiwanie i sprzedaż surowców wtórnych z odpadów,  

- likwidowanie dzikich wysypisk,  

- realizowanie zawartych umów w sprawie odbioru odpadów,  

- transport odpadów komunalnych z terenu gminy,  

- likwidowanie ewentualnych uciążliwości składowiska dla otoczenia,     

4) świadczenie usług w zakresie: wywozu nieczystości stałych i płynnych,  oczyszczania ulic i placów, budowy 

i konserwacji terenów zieleni miejskiej, transportu i mechanizacji, dowozu dzieci do szkół, robót remontowo-

budowlanych, 

5) eksploatacja ujęć wody i oczyszczalni ścieków w zakresie: produkcji wody, oczyszczania ścieków, konserwacji i 

napraw obiektów i urządzeń wod-kan., usuwania uszkodzeń sieci i przyłączy wod-kan. 

 

W gminie Krzepice, na koniec 2014 roku, długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej wyniosła 78,7 km, 

a podłączeń do budynków mieszkalnych 2617 szt., natomiast długość kanalizacji sanitarnej: 58,0 km, a przyłączy: 

1972 szt. Gmina zaopatrywana jest z ujęcia wody podziemnej w Krzepicach, a następnie uzdatniana w stacji 

uzdatniania wody. Stan istniejącego systemu wodociągowego ocenia się jako dostateczny, wymagający w 

najbliższym czasie wymiany lub modernizacji m.in. w celu dostosowania do norm UE. 

 

Tabela 3. Wodociągi i kanalizacja  na terenie gminy Krzepice  w latach 2010 - 2014 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 

Wodociągi 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 76,5 76,5 77,7 78,7 78,7 

długość czynnej sieci rozdzielczej 
będącej w zarządzie bądź 
administracji gminy 

km 
76,5 76,5 77,7 78,7 78,7 

przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 
2540 2645 2698 2585 2617 
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Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 

woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

dam3 
264,9 265,6 270,4 257,6 263,1 

ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej 

osoba 
8567 8576 8511 8417 9188 

zużycie wody w gospodarstwach 
domowych ogółem na 1 
mieszkańca 

m3 
28,1 28,2 28,9 27,8 28,5 

Kanalizacja 

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej 

km 
49,7 49,7 57,0 58,0 58,0 

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej będącej w 
zarządzie bądź administracji 
gminy 

km 

49,7 49,7 57,0 58,0 58,0 

przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 
1630 1720 1966 1946 1972 

ścieki odprowadzone dam3 182 182 191 203,0 211,0 

ludność korzystająca z  sieci 
kanalizacyjnej 

osoba 
4794 4993 5367 5318 7090 

Źródło: GUS 

 
Wg danych za 2014 rok z zaopatrzenia w wodę z gminnej sieci wodociągowej korzystało 99,9% mieszkańców, 

natomiast z kanalizacji sanitarnej 77,1% ogółu mieszkańców. W latach 2010-2014 nastąpiła rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej: liczba przyłączy wzrosła o  21% (z 1630 szt. do 1972 szt.), a liczba korzystających osób o 48% 

(z 4794 os. do 7090 os.). W bardzo dobrej mierze skanalizowane jest miasto Krzepice, w którym 91%  osób 

korzysta z systemu, natomiast na obszarach wiejskich ponad połowa, tj. 63,9% ogółu ludności. 

Gmina nie jest zaopatrzona w sieci gazową. Mieszkańcy wykorzystują przede wszystkim indywidualne kotły 

węglowe do ogrzania budynków. 

 
Tabela 4. Udział osób korzystających z instalacji  na terenie gminy Krzepice  w latach 2010 - 2014 

 Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

ogółem 

wodociąg 91,1 91,4 91,5 91,2 99,9 

kanalizacja 51,0 53,2 57,7 57,6 77,1 

gaz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

w miastach 

wodociąg 91,3 91,8 92,0 91,5 99,9 

kanalizacja 66,2 67,2 70,1 69,6 91,0 

gaz 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

na wsi 

wodociąg 90,8 91,0 91,1 91,0 99,9 

kanalizacja 36,8 40,2 46,1 46,5 63,9 

gaz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu i z kanalizacji wg lokalizacji 

ogółem 40,1 38,2 33,8 33,6 22,8 

w miastach 25,1 24,6 21,9 21,9 8,9 

na wsi 54,0 50,8 45,0 44,5 36,0 

Sieć rozdzielcza na 100 km2 
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 Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 

sieć wodociągowa 96,9 96,9 98,4 99,7 99,7 

sieć kanalizacyjna 63,0 63,0 72,2 73,5 73,5 

sieć gazowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

w miastach 

sieć wodociągowa 117,1 117,1 120,8 124,0 124,0 

sieć kanalizacyjna 109,2 109,2 121,5 125,1 125,1 

sieć gazowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

na wsi 

sieć wodociągowa 86,0 86,0 86,4 86,6 86,6 

sieć kanalizacyjna 38,0 38,0 45,6 45,6 45,6 

sieć gazowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych 

ogółem 

woda z wodociągów 

na 1 mieszkańca 28,1 28,2 28,9 27,8 28,5 

na 1 korzystającego 30,9 31,0 31,8 30,6 28,6 

gaz z sieci 

na 1 mieszkańca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

na 1 korzystającego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Źródło: GUS 

 
 
 
Rysunek 13. Udział osób korzystających z infrastruktury  w gminie Krzepice  w 2014 roku w % 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Gmina dysponuje mechaniczno – biologiczną oczyszczalną ścieków o przepustowości 1 620 m3/dobę, pracującą 

w technologii sekwencyjnych reaktorów biologicznych (SBR), położoną w północno – wschodniej części Krzepic, 

poza zabudową mieszkalną. W ostatnim czasie dokonano jej rozbudowy polegającej na wykonaniu niezbędnych 

nowych obiektów gospodarki ściekowej i osadowej oraz modernizacji istniejących obiektów, tak aby pozwalały 

na spełnienie zarówno warunków biologicznych, jak i hydraulicznych prawidłowego oczyszczania napływających 

ścieków.  

 

Rysunek 14. Oczyszczalnia ścieków 

 

Fot. Urząd Miejski w Krzepicach 

 

W 2014 roku na obszarze gminy zebrano ogółem 1885,74 t odpadów zmieszanych, co przypadało na 

1 mieszkańca: 204,6 kg. Większość z nich, tj. 88% ogółu odpadów, pochodziła z gospodarstw domowych.  

Od 2010 roku liczba odpadów wzrosła o ok. 62%. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 

odpady odbierane są ̨ od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz 

przedsiębiorców. Podmiotem odbierającym jest przedsiębiorstwo wybrane w drodze postępowania 

przetargowego.  

Na obszarach nieskanalizowanych funkcjonuje 410  zbiorników bezodpływowych, jak również 16 oczyszczalni 

przydomowych (wg danych za 2014 rok). 
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Tabela 5. Gospodarka odpadami w  gminie Krzepice  w latach 2010 - 2014 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 

ODPADY KOMUNALNE 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

ogółem t 1162,56 1208,03 1122,21 1397,97 1885,74 

ogółem na 1 mieszkańca kg 123,4 128,4 120,0 150,7 204,6 

z gospodarstw domowych t 951,25 1011,00 978,38 1198,66 1660,40 

odpady z gospodarstw domowych 
przypadające na 1 mieszkańca 

kg 
101,0 107,5 104,7 129,2 180,2 

jednostki odbierające odpady w 
badanym roku wg obszaru 
działalności 

szt. 
7 7 6 7 5 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 

Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych 

zbiorniki bezodpływowe szt. 641 581 410 410 410 

oczyszczalnie przydomowe szt. 16 16 16 16 16 

stacje zlewne szt. 1 1 1 1 1 

Źródło: GUS 

 

 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 
 

 

W gminie Krzepice corocznie było oddanych do użytkowania od 7 mieszkań (w 2014 roku) do 19 mieszkań (w 

2011 roku). Wszystkie oddane mieszkania realizowane były w przeznaczeniem na użytek własny inwestora. 

Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań wyniosła w 2014 roku 934 m2, natomiast liczba izb: 32 szt. 

 

Tabela 6. Mieszkania oddane do użytkowania w  gminie Krzepice  w latach 2010 - 2014 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 

mieszkania - 13 19 16 18 7 

izby - - - - - 32 

powierzchnia użytkowa 
mieszkań 

m2 
1828 2805 2267 2681 934 

indywidualne - realizowane z przeznaczeniem na użytek własny inwestora 

mieszkania - 13 19 16 18 7 

izby - - - - - 32 

powierzchnia użytkowa 
mieszkań 

m2 
1828 2805 2267 2681 934 

Źródło: GUS 
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INFRASTRUKTURA ICT ORAZ E-USŁUGI PUBLICZNE  
 

W gminie Krzepice wybudowano sieć światłowodową współfinansowaną  ze środków zewnętrznych w ramach 

projektu realizowanego przez gminy subregionu północnego pn.:  „Budowa infrastruktury informatycznej dla 

Subregionu Północnego E–region częstochowski”. Ale dostęp do internetu mieszkańcom gminy zapewniamy jest 

przede wszystkimi przez  prywatnych operatorów.  

 

Urząd Miejski w Krzepicach zapewnia możliwość świadczenia e-usług publicznych za pomocą Platformy eUsług 

Publicznych SEKAP (dedykowanych dla jednostek województwa śląskiego) oraz ePUAP. Jednocześnie sprawę w 

urzędzie można załatwić przez System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego – zintegrowany z 

platform SEKAP. 

 

 

2.2. WYMIAR SPOŁECZNY  
 

 

DEMOGRAFIA  
 

Gminę  Krzepice (dane na koniec  31.12.2014 roku) zamieszkuje 9197 osób, z tego  49,5% stanowią kobiety. 

W latach 2010-2014 liczba mieszkańców zmalała o ok. 2,2%. Obszar miejski zamieszkuje 48,5% ogółu 

mieszkańców gminy.  

 
 

Tabela 7. Stan ludności wg miejsca zamieszkania i płci w gminie Krzepice w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

OGÓŁEM 

ogółem 9408 9386 9297 9225 9197 

mężczyźni 4652 4647 4584 4555 4549 

kobiety 4756 4739 4713 4670 4648 

w miastach 

stan na 31 XII 

ogółem 4520 4516 4492 4460 4462 

mężczyźni 2214 2218 2188 2171 2175 

kobiety 2306 2298 2304 2289 2287 

na wsi 

stan na 31 XII 

ogółem 4888 4870 4805 4765 4735 

mężczyźni 2438 2429 2396 2384 2374 

kobiety 2450 2441 2409 2381 2361 

Źródło: GUS 
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Rysunek 15. Kształtowanie się liczby ludności w gminie Krzepice w latach 2010-2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Przyrost naturalny w gminie Krzepice w latach 2010-2014 kształtował się na poziomie ujemnym. W 2014 roku 

wyniósł: -13 osób, tj. -1,4 ‰. Jednakże w porównaniu z poprzednimi latami negatywny trend ulega wahaniom.  

Tabela 8. Ruch naturalny wg płci w gminie Krzepice w latach 2010-2014  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Urodzenia żywe 

ogółem 84 74 77 82 86 

mężczyźni 65 44 42 41 48 

kobiety 19 30 35 41 38 

Zgony ogółem 

ogółem 102 87 109 107 99 

mężczyźni 56 44 67 56 49 

kobiety 46 43 42 51 50 

Przyrost naturalny 

ogółem -18 -13 -32 -25 -13 

mężczyźni 9 0 -25 -15 -1 

kobiety -27 -13 -7 -10 -12 

Źródło: GUS 
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Rysunek 16. Kształtowanie się przyrostu naturalnego w gminie  Krzepice w latach 2010-2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Saldo migracji w gminie Krzepice kształtowało się  w latach 2010 – 2014 na poziomie ujemnym. Największą liczbę 

wymeldowań na pobyt stały można było zaobserwować w ruchu wewnętrznym, gdzie saldo migracji wyniosło na 

koniec 2014 roku: -10 osób, z czego 60% stanowiły kobiety. Saldo migracji na 1000 osób w analizowanym okresie 

czasu było ujemne  i wahało się w granicach: -0,5 w 2010r. do -4,0 osób w 2012r. 

 

 

Tabela 9. Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminie Krzepice w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów 

zameldowania w ruchu wewnętrznym 

ogółem 84 74 86 102 69 

mężczyźni 33 36 36 43 34 

kobiety 51 38 50 59 35 

zameldowania z zagranicy 

ogółem 1 4 1 1 3 

mężczyźni 1 4 0 1 1 

kobiety 0 0 1 0 2 

wymeldowania w ruchu wewnętrznym 

ogółem 90 87 121 117 79 

mężczyźni 44 45 55 48 38 

kobiety 46 42 66 69 41 

wymeldowania za granicę 

ogółem 0 0 3 6 3 

mężczyźni 0 0 2 3 1 

kobiety 0 0 1 3 2 

saldo migracji wewnętrznych 
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem -6 -13 -35 -15 -10 

mężczyźni -11 -9 -19 -5 -4 

kobiety 5 -4 -16 -10 -6 

saldo migracji zagranicznych 

ogółem 1 4 -2 -5 0 

mężczyźni 1 4 -2 -2 0 

kobiety 0 0 0 -3 0 

Migracje na pobyt stały gminne wg płci, typu i kierunku 

zameldowania ogółem 

ogółem 85 78 87 103 72 

mężczyźni 34 40 36 44 35 

kobiety 51 38 51 59 37 

zameldowania z miast 

ogółem 45 29 32 38 23 

mężczyźni 19 17 16 14 13 

kobiety 26 12 16 24 10 

zameldowania ze wsi 

ogółem 39 45 54 64 46 

mężczyźni 14 19 20 29 21 

kobiety 25 26 34 35 25 

zameldowania z zagranicy 

ogółem 1 4 1 1 3 

mężczyźni 1 4 0 1 1 

kobiety 0 0 1 0 2 

wymeldowania ogółem 

ogółem 90 87 124 123 82 

mężczyźni 44 45 57 51 39 

kobiety 46 42 67 72 43 

wymeldowania do miast 

ogółem 35 42 56 66 43 

mężczyźni 19 26 22 27 18 

kobiety 16 16 34 39 25 

wymeldowania na wieś 

ogółem 55 45 65 51 36 

mężczyźni 25 19 33 21 20 

kobiety 30 26 32 30 16 

wymeldowania za granicę 

ogółem 0 0 3 6 3 

mężczyźni 0 0 2 3 1 

kobiety 0 0 1 3 2 

saldo migracji 

ogółem -5 -9 -37 -20 -10 

saldo migracji na 1000 osób 

ogółem -0,5 -1,0 -4,0 -2,2 -1,1 

saldo migracji zagranicznych na 1000 osób 

ogółem 0,11 0,43 -0,21 -0,54 0,00 

Źródło: GUS 
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Rysunek 17. Saldo migracji w gminie Krzepice na 1000 osób w latach 2010-2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Liczba ludności w gminie Krzepice w wieku przedprodukcyjnym (dane GUS za 2014r.) stanowi: 16,8%, w wieku 

produkcyjnym: 62,9% a w wieku poprodukcyjnym: 20,3%, ogółu mieszkańców gminy. W ostatnich 5 latach 

zmalała liczba osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym, natomiast zwiększył się udział mieszkańców 

w wieku poprodukcyjnym to oznacza, że społeczność gminy się „starzeje”. 

 

Tabela 10. Procentowy udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w gminie Krzepice w latach 2010-
2014  

 

 

Źródło: dane GUS 
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Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

w wieku przedprodukcyjnym 18,2 17,7 17,2 16,9 16,8 

w wieku produkcyjnym 63,3 63,2 63,3 63,4 62,9 

w wieku poprodukcyjnym 18,5 19,1 19,5 19,7 20,3 



 
                                              Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 

  36 

 

Rysunek 18. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku w gminie Krzepice w roku 2014  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

RYNEK PRACY 
  

W ostatnich 5 latach najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych na terenie gminy Krzepice odnotowano 

w roku 2013: 436 osób, natomiast najmniej w  roku 2010: 365 osób.  Wśród osób bezrobotnych przeważają 

nieznacznie mężczyźni – 52,4% ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy. 
 

Tabela 11. Liczba osób bezrobotnych w gminie Krzepice w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

ogółem 365 372 429 436 382 

mężczyźni 182 176 233 207 200 

kobiety 183 196 196 229 182 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

ogółem 6,1 6,3 7,3 7,5 6,6 

mężczyźni 5,7 5,5 7,4 6,6 6,4 

kobiety 6,6 7,2 7,2 8,5 6,8 

Pracujący na 1000 ludności 

ogółem 162 179 163 173 176 

Źródło: GUS 

Liczba osób pracujących na 1000 ludności wynosiła od 162 osób w 2010 roku do 179 osób w 2011 roku. Natomiast 

na koniec 2014 roku 176 osób. 

 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci w latach 2010-2014 

uległ niewielkim zmianom. Na największym poziomie kształtował się w 2013 roku tj. 7,5%, natomiast na 

najniższym w 2010 roku tj. 6,1%. Na koniec 2014 roku  bezrobocie wyniosło 6,6%. 
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Rysunek 19. Kształtowanie się liczby  osób bezrobotnych w gminie Krzepice w latach 2010-2014  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na koniec 2014 roku osoby długotrwale 

bezrobotne stanowiły: 36,4%, natomiast kobiety: 47,6% ogółu osób bezrobotnych. 

Natomiast w  podziale na wykształcenie największy udział osób pozostających bez pracy tworzyli mieszkańcy 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym: 30,1%, policealnym i średnim zawodowym: 24,9% oraz 

gimnazjalnym i niższym: 20,4% ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. 

 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA  
 

Gmina realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne wynikające z ustawy o systemie oświaty, 

prowadząc dla dzieci w wieku 3-5/6 lat: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Krzepicach, w którym funkcjonuje 

5 oddziałów z 125 miejscami. Do przedszkola w 2014 roku uczęszczało 119 dzieci.   

 
 Tabela 12. Wychowanie przedszkolne w gminie Krzepice w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Przedszkola ogółem w szt. 

ogółem  1 1 1 1 1 

oddziały 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 

miejsca 105 105 100 110 125 

dzieci 103 99 102 108 119 

Źródło: GUS 
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W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:  

 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  w  Zajączkach Pierwszych, 

 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  w  Zajączkach Drugich,  

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta  w Starokrzepicach,  

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach,  

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Krzepicach,  

 Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach, 

 Zespół Szkół  im. Władysława Reymonta w Starokrzepicach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), 

 Zespół Szkół w Krzepicach (Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, Liceum Ekonomiczne 

oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa). 

Gmina jest organem prowadzącym szkoły podstawowe i gimnazja. W latach 2010-2014 zmalała liczba uczniów 

szkół podstawowych o ok. 10% do 475 osób, jak również gimnazjów o 11% do 208 osób (stan w 2014 roku). 

Zmniejszeniu uległy również współczynniki skolaryzacji. 

 

Tabela 13. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne w gminie Krzepice w latach 2010-2014  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 

Szkoły podstawowe ogółem 

ogółem 6 6 6 6 6 

oddziały w szkołach 41,00 42,00 42,00 36,00 36,00 

uczniowie 532 515 494 471 475 

absolwenci 115 89 89 99 80 

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE 

Gimnazja ogółem 

ogółem 3 3 3 3 3 

oddziały w szkołach 18,00 18,00 17,00 17,00 16,00 

uczniowie 347 329 319 302 308 

absolwenci 133 113 106 126 94 

SKOLARYZACJA 

Współczynniki skolaryzacji (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) w % 

współczynnik skolaryzacji brutto 

szkoły podstawowe 95,68 95,37 93,56 92,90 91,08 

gimnazja 99,71 101,54 105,28 101,34 101,65 

współczynnik skolaryzacji netto 

szkoły podstawowe 94,96 93,89 91,29 89,55 90,70 

gimnazja 92,53 92,90 94,72 94,30 94,06 

Źródło: GUS 
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Rysunek 20. Kształtowanie się liczby  uczniów i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w 
Krzepicach w latach 2010-2014  

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

OPIEKA ZDROWOTNA i SPOŁECZNA  
 

W gminie Krzepice funkcjonują 4 zakłady opieki zdrowotnej, w tym 3 podległe samorządowi terytorialnemu, tj.: 

 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zajączkach Drugich,  

 Wiejski Ośrodek Zdrowia w Starokrzepicach,  

 Przychodnia Rejonowa w Krzepicach ul. Częstochowska 1, 

 Szpital Rejonowy im. dr. Anki w Krzepicach, który świadczy usługi medyczne w ramach: Izby Przyjęć, 

Oddziału Chorób Wewnętrznych, Ambulatorium Ogólnego. 

W 2014 roku udzielono 37401 porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, jak również 40003 porad 

w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (porady lekarskie).  

Tabela 14. Opieka zdrowotna w gminie Krzepice w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (STAN W DNIU 31 XII) 

Przychodnie w szt. 

ogółem 4 4 4 4 4 

przychodnie na 10 tys. ludności 4 4 4 4 4 

Przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu 

przychodnie ogółem 3 3 3 3 3 

Podstawowa opieka zdrowotna - porady 

347
329 319

302 308

133
113 106

126

94

347
329 319

302 308

133
113 106

126

94

2010 2011 2012 2013 2014

liczba uczniów w szkołach podstawowych liczba absolwentów w szkołach podstawowych

liczba uczniów w gimnazach liczba uczniów w gminazajch
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

porady ogółem 

ogółem 37098 38585 36412 38413 37401 

przychodnie podległe samorządowi 
terytorialnemu 29884 31441 29766 31740 31175 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna - porady lekarskie 

porady lekarskie ogółem 

ogółem - - 39224 41223 40003 

APTEKI I PUNKTY APTECZNE 

Apteki ogólnodostępne w szt. 

apteki 3 4 3 4 4 

mgr farmacji 5 8 7 7 7 

Punkty apteczne 

punkty apteczne 2 3 1 3 3 

mgr farmacji 2 0 0 0 0 

Apteki - wskaźniki 

ludność na aptekę ogólnodostępną 3136 2347 3099 2306 2299 

Źródło: GUS 

 

Zadania z zakresu spraw społecznych realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach, który 

jest jednostką organizacyjną gminy, obejmującą swoim zakresem działania teren miasta i gminy. Ośrodek Pomocy 

Społecznej udziela między innymi pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, 

opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a 

przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Poza 

zadaniami wynikającymi  ustawy o pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach 

realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia 

rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów 

oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

W ciągu ostatnich 5 lat liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej ulegała nieznacznym 

wahaniom i na koniec 2014 roku wynosiła: 251 szt. Większa część z nich ok. 69%  stanowiły gospodarstwa 

korzystające z pomocy poniżej kryterium dochodowego. Spadła jednak liczba osób w gospodarstwach domowych 

korzystających z pomocy społecznej o 13,4% do 603 osób na koniec roku 2014. Zmalał również zasięg korzystania 

z pomocy społecznej (udział osób korzystających z pomocy w ogólnej liczbie mieszkańców gminy) z 7,4% w 2010 

roku do 6,5% w 2014 roku. 

W latach 2010-2014 zmalała liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci o 41,9%: do 264 rodzin. Kwota 

świadczeń rodzinnych wypłaconych w ostatnim roku wyniosła 1533 tys. zł, w tym ponad połowę stanowiły zasiłki 

rodzinne z dodatkami. Ogólna kwota świadczeń rodzinnych wypłacana w danym roku zmalała w analizowanym 

okresie czasu o 19,7%. 
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Tabela 15. Opieka społeczna w gminie Krzepice w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

ogółem 251 225 241 269 251 

poniżej kryterium dochodowego 141 134 162 202 173 

powyżej kryterium dochodowego 110 91 79 67 78 

Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i 
ekonomicznych grup wieku 

ogółem 696 628 655 678 603 

poniżej kryterium dochodowego 381 384 450 504 415 

powyżej kryterium dochodowego 315 244 205 174 188 

Zasięg korzystania z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku w % 

ogółem 7,4 6,7 7,0 7,3 6,5 

poniżej kryterium dochodowego 4,0 4,1 4,8 5,4 4,5 

powyżej kryterium dochodowego 3,3 2,6 2,2 1,9 2,0 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Korzystający ze świadczeń rodzinnych 

rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci 454 417 348 299 264 

dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek 
rodzinny - ogółem 863 769 655 564 501 

dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice 
otrzymują zasiłek rodzinny 762 685 580 509 453 

udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice 
otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie 
dzieci w tym wieku 44,5 41,3 35,6 32,1 29,3 

Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku w tys. zł - ogółem 

kwota świadczeń rodzinnych 1910 1821 1761 1654 1533 

kwota zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami) 1460 1313 1123 1034 900 

kwota zasiłków pielęgnacyjnych 249 253 281 287 280 

OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 

Placówki socjalizacyjne 

placówki socjalizacyjne 

placówki ogółem 0 0 0 0 1 

miejsca ogółem 0 0 0 0 14 

wychowankowie ogółem 0 0 0 0 11 

wychowankowie, dziewczęta 0 0 0 0 8 

wychowankowie, chłopcy 0 0 0 0 3 

wychowankowie w roku sprawozdawczym 0 0 0 0 13 

Źródło: GUS 
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Rysunek 21. Zasięg korzystania z pomocy społecznej w gminie Krzepice w latach 2010 -2014  w %  

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Na terenie gminy funkcjonuje również placówki: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach – 

wychowankowie to wyłącznie chłopcy  oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Dankowicach Drugich Śląskiego 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. 

 

 

KULTURA, SPORT i REKREACJA 
 

Instytucją kultury funkcjonującą na obszarze gminy jest: Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach (GOK) – gminna 

jednostka organizacyjna. Zadania Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury realizowane są w szczególności 

poprzez:  

a) edukację kulturalną i wychowanie estetyczne przez sztukę,   

b) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,   

c) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,  d) 

tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego artystycznego,   

e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,  

f) organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych, recitali,   

g) organizowanie wystaw artystów amatorów,   

h) organizowanie festynów kulturalnych, obchodów świąt i rocznic państwowych,   

i) prowadzenie kółek i ognisk artystycznych.   

6.00

6.20

6.40

6.60

6.80

7.00

7.20

7.40

7.60

2010 2011 2012 2013 2014



 
                                              Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 

  43 

Przy ośrodku funkcjonują: 

 Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Starokrzepice (reaktywowana od 2000), 

 Orkiestra Dęta z Krzepic (od 1922), 

 Orkiestra Dęta z Zajączek Pierwszych (od 1917).    

W GOK prowadzone są także zajęcia kółka teatralnego, kółka plastycznego, młodzieżowej sekcji dziennikarskiej, 

zajęcia wokalno-muzyczno-teatralne, sekcja taneczna mażoretek (grupa młodsza i starsza) oraz zajęcia nauki gry 

na instrumentach muzycznych: dętych (blaszanych, drewnianych i perkusyjnych) oraz na pianinie.   

W ramach GOK działa Młodzieżowa Świetlica Kulturalna Kreatywka, w której odbywają się zajęcia świetlicowe 

dla dzieci w wieku szkolnym.  

Ośrodek jest również współorganizatorem festynów, konkursów i przeglądów artystycznych na terenie całej 

gminy. Są to m.in. warsztaty folklorystyczne, Młodzieżowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Krzepic oraz 

uroczyste obchody świąt okolicznościowych.    

W latach 2010-2014 wzrosła liczba imprez. W 2014 roku zorganizowano 19 imprez, a liczba ich uczestników 

kształtowała się na poziomie 3960 osób. Liczba członków kół: teatralnego i plastycznego wyniosła 30 osób. 

 

Tabela 16. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Imprezy organizowane przez jednostkę i uczestnicy 

imprezy - 6 17 16 19 

uczestnicy imprez - 299 2559 2033 3960 

zespoły artystyczne - 5 2 3 3 

członkowie zespołów artystycznych - 73 32 40 40 

koła (kluby) - 1 4 2 2 

członkowie kół (klubów) - 36 50 24 30 

Zespoły artystyczne i członkowie 

zespoły artystyczne 

ogółem - 5 2 3 3 

teatralne - 0 0 1 1 

muzyczne - instrumentalne - 3 1 1 1 

wokalne i chóry - 1 1 1 1 

taneczne - 1 0 0 0 

członkowie zespołów artystycznych 

ogółem - 73 32 40 40 

teatralne - 0 0 20 20 

muzyczne - instrumentalne - 37 14 10 10 

wokalne i chóry - 15 18 10 10 

taneczne - 21 0 0 0 

Infrastruktura domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic 

instytucje użytkujące odrębny budynek - - 1 1 1 

instytucje posiadające salę widowiskową - - 1 1 1 

liczba standardowych miejsc w sali 
widowiskowej 

- - 
132 132 132 

Pracownie specjalistyczne działające w jednostce 

plastyczne - - 1 1 1 

muzyczne - - 1 1 1 
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Koła (kluby) i członkowie 

koła (kluby) 

ogółem - 1 4 2 2 

plastyczne - 1 2 1 1 

teatralne - - 0 1 1 

seniora - 0 2 0 0 

członkowie kół (klubów) 

ogółem - 36 50 24 30 

plastyczne - 36 28 4 10 

teatralne - - 0 20 20 

seniora - 0 22 0 0 

Kursy organizowane przez jednostkę 

kursy 

ogółem - 2 6 2 2 

języków obcych - 0 6 2 2 

nauki gry na instrumentach - 2 0 0 0 

absolwenci ogółem 

ogółem - 12 67 80 80 

języków obcych - 0 67 80 80 

nauki gry na instrumentach - 12 0 0 0 

Źródło: GUS 

 

W Krzepicach funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna – gminna instytucja kultury, której księgozbiór na koniec 

2014 roku wyniósł: 20100 wol. – w porównaniu z 2010r. zmalał o ok. 42%. Zmniejszyła się również liczba 

czytelników o 21.5% i na koniec analizowanego okresu wyniosła 1041 osób oraz liczba wyposażenia księgozbioru 

na zewnątrz o 24% do 19604 osób. 

Tabela 17. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach w latach 2010 -2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

biblioteki i filie 3 3 3 1 1 

księgozbiór w wol. 34983 34344 33400 20196 20100 

czytelnicy w ciągu roku 1326 1443 1333 1180 1041 

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz 25773 27528 25818 21105 19604 

obiekty przystosowane dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku 1 1 1 1 1 

ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z 
punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie z 
siedzibą jednostki macierzystej) 3136 3129 3099 9225 9197 

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności 3718,4 3659,1 3592,6 2189,0 2185,5 

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności 141 153 143 127 113 

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w 
woluminach 19,4 19,1 19,4 17,9 18,8 

Źródło: GUS 
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Centrami kultury w sołectwach są strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych, przy których działają zespoły 

artystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, świetlice, itp. Na terenie gminy prężnie 

działa również klub sportowy „Liswarta Krzepice”. 

Gmina Krzepice dysponuje następującymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi: 

 Stadion sportowy w Krzepicach (z którym związane jest powstanie klubu sportowego Liswarta), 

na którym uprawiana jest piłka nożna i organizowane imprezy sportowe, m.in.: Ogólnopolski Bieg 

Krzepkich (początek i koniec), 

 Kompleks boisk Orlik w Krzepicach składający się z dwóch boisk przeznaczonych do gry w koszykówkę 

i siatkówkę oraz piłkę nożną, 

 Hale sportowe, sale gimnastyczne i pozostałe boiska sportowe, 

 Place zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy. 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są również szlaki turystyczne. Najstarszym z nich jest niebieski szlak pieszy 

„Rezerwatów Przyrody” o łącznej długości 95 km od miejscowości Blachownia (powiat częstochowski), 

aż do miejscowości Chorzew (województwo łódzkie). Na terenie gminy przebiega od strony Zwierzyńca I przez ul. 

Andersa i Muznerowskiego do centrum miasta Krzepice, a następnie ul. K. Wielkiego, Polną w kierunku Magrety, 

by wyprowadzić szlak na Zbrojewisko i ku Dankowowi w gminie Lipie. 

Zielony szlak rowerowy „Wielka Pętla Częstochowska” na transie Lubliniec – Radomsko, w gminie przebiega od 

strony Pacanowa przez Dankowice, do centrum Krzepic i dalej przez Magretę w kierunku traktu leśnego 

do Dankowa. 

Liswarciański Szlak Rowerowy został wytyczony i oznaczony z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania  „Zielony 

Wierzchołek Śląska” zgodnie z przebiegiem rzeki Liswarta - od jej źródeł, aż do ujścia. Na terenie gminy 

zlokalizowany jest w miejscowościach: Podłęże Królewskie, Starokrzepice i Krzepice. 

W związku z atrakcyjnością kajakową rzeki Liswarty, w Krzepicach przy młynie rozpoczyna się „Szlak Kajakowy 

Liswarta”  prowadzący, aż do Wąsosza Górnego nad Wartą. 

 

Do najważniejszym imprez organizowanych na terenie gminy można zaliczyć: 

 Ogólnopolski Bieg Krzepkich (pierwsza niedziela czerwca) – największa i najstarsza impreza sportowa 

odbywająca się na terenie gminy od 1993 roku. W biegach maratońskich biorą udział dzieci, młodzież, jak i osoby 

dorosłe, zarówno wyczynowcy, jak i amatorzy.  Dystanse są zróżnicowane i dostosowane do wieku i kondycji 

biegaczy; 

 Ogólnopolskie Biegi Zajączkowskie im. Św. Floriana (maj) – trasa biegu wytyczona wśród malowniczych 

zakątków sołectwa Zajączki. Inicjatorem imprezy jest Klub Biegacza „Florian” i Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Zajączkach Drugich; 

 Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewać Każdy Może” (maj) – organizowany od 1996 roku. 

Od 2012 roku w imprezie biorą udział soliści z całego powiatu, a ich zmagania oceniane są przez profesjonalne 

jury; 

 Dni Jakubowe (ostatni weekend lipca) – doroczne święto miasta Krzepice łączące kulturę współczesną 

z historią i tradycją wraz z akcentami religijnymi związanymi z odpustem parafialnym ku czci św. Jakuba 
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Starszego. Wydarzeniu towarzyszy tradycyjny jarmark kupiecki organizowany wokół rynku, gdzie swoje stoiska 

ustawiają rzemieślnicy, rękodzielnicy, artyści, wytwórcy sztuki ludowej, lokalne stowarzyszenia, grupy 

nieformalne, firmy i instytucje. Jarmark jest nawiązaniem do historii Krzepic, ze względu na dynamiczny rozwój 

rzemiosła i handlu już w XV w.; 

 Upamiętnienie wybuchu II Wojny Światowej (1 września) – obchody rocznicy rozpoczęcia wybuchu wojny 

m.in. poprzez organizację historycznych przemarszów z udziałem grup rekonstrukcyjnych nawiązujących 

do tradycji 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, 12 Pułku Ułanów Podolskich oraz 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. 

Krzepice wymieniane są jako jedno z miejsc, w którym prawdopodobnie wybuchła wojna; 

 Letnie zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży nad zalewem ”Łezka” (czerwiec, lipiec). 

Jednocześnie na terenie gminy organizowane są plenery malarskie, konkursy plastyczne i recytatorskie, zajęcia 

wokalne, warsztaty teatralne oraz muzyczne. 

Ważnym przedsięwzięciem dla rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będzie zagospodarowanie 

terenów, stanowiących własność gminy Krzepice, znajdujących się w dwóch lokalizacjach nad rzeką Liswartą: w 

obrębie Ptasiej Góry oraz w okolicach zabytkowego Młyna. 

 

MIESZKALNICTWO 
 

Do zasobów mieszkaniowych na terenie gminy zalicza się: 2928 obiektów o 13123 izbach i powierzchni użytkowej 

279709 m2.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosi 100,1 m2, natomiast na 1 osobę: 36,4 m2 (wg stanu 

na koniec 2014 roku). Liczba mieszkań w latach 2010-2014 wzrosła o ok. 2%.  Ponad 91% ogółu budynków 

w gminie stanowią budynki mieszkalne. Gmina dysponuje 3 mieszkaniami socjalnymi o łącznej powierzchni 

użytkowej: 142 m2.   

W mieście Krzepice 96% mieszkań wyposażonych jest w wodociąg, 88,7% - w łazienkę, a 78,8% - w centralne 

ogrzewanie. Niekorzystniej kształtują się wskaźniki dla obszarów wiejskich ze względu na fakt, iż: 93,1% ogółu 

mieszkań posiada wodociąg, 85,3% - łazienkę, natomiast 75,7% - c.o. 

Na koniec 2014 roku przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła: 95,5 m2, natomiast na 1 osobę: 

30,4 m2. Na 1000 mieszkańców przypadało 318,4 mieszkań. 

 

Tabela 18. Zasoby mieszkaniowe w gminie Krzepice  w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

ZASOBY MIESZKANIOWE 

mieszkania socjalne 

mieszkania - 3 3 3 3 

powierzchnia użytkowa mieszkań – m2 - 142 142 142 142 

Zasoby mieszkaniowe 

ogółem 

mieszkania – ob. 2875 2891 2906 2923 2928 

izby – szt. 12840 12924 12999 13101 13123 
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

powierzchnia użytkowa mieszkań – m2 272154 274456 276501 279070 279709 

Budynki mieszkalne w gminie 

Ogółem – ob. 2624 2613 2626 2645 2650 

Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne  - w % ogółu mieszkań 

w miastach 

wodociąg - % 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

łazienka - % 88,4 88,5 88,6 88,6 88,7 

centralne ogrzewanie - % 78,4 78,5 78,6 78,8 78,8 

na wsi 

wodociąg - % 93,0 93,1 93,1 93,1 93,1 

łazienka - % 85,0 85,1 85,2 85,2 85,3 

centralne ogrzewanie - % 75,4 75,5 75,6 75,7 75,7 

Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 
– m2 94,7 94,9 95,1 95,5 95,5 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 
na 1 osobę – m2 28,9 29,2 29,7 30,3 30,4 

mieszkania na 1000 mieszkańców – ob. 305,6 308,0 312,6 316,9 318,4 

Źródło: GUS 

 

 

Rysunek 22. Zasoby mieszkaniowe – poziom wskaźników w latach 2010-2014  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2.3. WYMIAR GOSPODARCZY  
 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
 

W gminie Krzepice, na koniec 2014 roku, funkcjonowały 852 podmioty gospodarki narodowej wpisane 

do rejestru REGON, w tym: 97,7% ogółu podmiotów, tj. 832 jednostki, należało do sektora prywatnego 

a pozostałe: 20 szt. do sektora publicznego. Wśród podmiotów publicznych przeważały państwowe 

i samorządowe jednostki prawa budżetowego: 17szt. Natomiast w sektorze prywatnym największy udział miały 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – tj. 85,9% ogółu podmiotów prywatnych. 

 
Tabela 19. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych 
w gminie  Krzepice w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 809 810 843 854 852 

sektor publiczny - ogółem 20 20 20 20 20 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe 
jednostki prawa budżetowego 17 17 17 17 17 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe 
jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa 
pomocnicze 1 

- - - - 

sektor prywatny - ogółem 789 790 823 834 832 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 686 687 715 719 715 

sektor prywatny - spółki handlowe 29 28 28 30 31 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem 
kapitału zagranicznego 6 6 6 6 6 

sektor prywatny - spółdzielnie 6 6 6 6 6 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 19 20 21 21 21 

Źródło: GUS 

 

W latach 2010-2014 liczba podmiotów gospodarki narodowej wzrosła o ok. 5,3% - przede wszystkim w sektorze 

prywatnym, zwłaszcza ze zwiększeniem się liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

na terenie gminy. 
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Rysunek 23. Kształtowanie się liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w rejestrze REGON w 
gminie Krzepice w latach 2010-2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Analizując poszczególne sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej  - PKD 2007, należy stwierdzić, 

iż największa liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminie w 2014 roku była zarejestrowana w sekcjach: 

 G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle: 

253 jednostki, tj. 29,7% ogółu podmiotów; 

 F. Budownictwo: 152 jednostki, tj. 17,8% ogółu podmiotów; 

 C. Przetwórstwo przemysłowe: 142 jednostki,  tj. 16,7% ogółu podmiotów. 

 

Tabela 20. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sekcji i działów PKD 2007 
w gminie  Krzepice w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 809 810 843 854 852 

Sekcja A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 31 34 30 28 24 

Sekcja B. Górnictwo i wydobywanie  1 1 0 0 0 

Sekcja C. Przetwórstwo przemysłowe  141 140 150 151 142 

Sekcja E. Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją  1 1 1 1 1 

Sekcja F. Budownictwo  127 122 125 142 152 

Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych włączając motocykle  267 253 259 260 253 

Sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa  39 47 46 39 38 

Sekcja I. Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 14 14 15 14 13 

Sekcja J. Informacja i komunikacja 9 9 9 7 5 
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Sekcja K. Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 17 19 19 17 18 

Sekcja L. Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości  7 8 9 10 11 

Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 36 33 39 43 45 

Sekcja N. Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca  8 10 11 11 13 

Sekcja O. Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  9 9 9 9 9 

Sekcja P. Edukacja  21 23 24 23 21 

Sekcja Q. Opieka zdrowotna i społeczna 34 36 41 41 43 

Sekcja R. Działalność związana z kultura, 
rozrywką i rekreacją  12 12 11 12 13 

Sekcja S. Pozostała działalność usługowa i T 
Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników, gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby  35 39 45 46 51 

Źródło: GUS 

 

Do najbardziej znanych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy należą: 

 Cargill Polska w Krzepicach, 

 Polmet Sp. z o.o. w Krzepicach, 

 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Krzepicach, 

 Drewkop w Krzepicach, 

 Drewtex w Krzepicach, 

 Montspoż w Krzepicach, 

 Wistal w Krzepicach, 

 Oktim w Krzepicach, 

 Flora w Krzepicach, 

 Kesmet w Krzepicach, 

 Polspaw w Krzepicach, 

 Elektrotechnika w Krzepicach, 

 Akord w Krzepicach, 

 FPH „G.Z. Kowalczyk” Kalina Drabik w Krzepicach, 

 Polmar w Krzepicach, 

 Zakład Kamieniarsko-Betoniarski Nicpoń Mieczysław w Krzepicach, 

 Meble Stasiak w Krzepicach, 

 PAMIR Gabrysiak w Krzepicach, 

 MODERN-BUD w Starokrzepicach, 

 Kromar w Starokrzepicach, 

 Klimat w Starokrzepicach. 
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Tabela 21. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w gminie  Krzepice - wskaźniki 
w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. 
ludności 860 863 907 926 926 

podmioty wpisane do rejestru na 1000 ludności 86 86 91 93 93 

podmioty na 1000 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 135,8 136,5 143,3 146,1 147,2 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 1000 ludności 73 73 77 78 78 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 11,5 11,6 12,2 12,3 12,4 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 
na 1000 mieszkańców 2 2 2 2 2 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 
na 10 tys. mieszkańców 20 21 23 23 23 

Źródło: GUS 

 

Wskaźnik dotyczący podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności w latach 2010-

2014 uległ zwiększeniu i na koniec 2014 roku wyniósł: 93 jednostki. Jednocześnie liczba podmiotów 

na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniosła 147,2 jednostek i również wskaźnik ten poprawił się 

w porównaniu z 2010 r. Nieznacznie wzrosła liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

na 1000 ludności do 12,4 osoby. 

 

Rysunek 24. Kształtowanie się wskaźników dla podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w rejestrze 
REGON w gminie Krzepice w latach 2010-2014 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Gmina, tworząc warunki do rozwoju przedsiębiorczości, kończy proces utworzenia specjalnej strefy 

ekonomicznej pod patronatem „Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” dla nieruchomości 

zlokalizowanych w dwóch kompleksach. 

Pierwszy kompleks położony jest przy drodze gminnej – ulicy Rolniczej w sąsiedztwie obwodnicy miasta Krzepice 

w ciągu drogi krajowej Nr 43 Częstochowa-Poznań. Nieruchomość  graniczy z gruntami rolnymi, zakładami 

produkcyjnymi  i obwodnicą miasta Krzepice. 

Poprzez drogę krajową nr 43  nieruchomość dobrze jest skomunikowana z głównymi szlakami komunikacyjnymi 

w powiecie i województwie. 

Łącznie oferowany obszar to ok 19 ha gruntów stanowiących własność Gminy Krzepice. 

W aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania gminy Krzepice, przyjętym uchwałą Nr 07.040.2011 Rady 

Miejskiej w Krzepicach z dnia 14.03.2011 roku przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze 

oznaczonym symbolem 1.PHU, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: teren przemysłu, usług, 

składów, magazynów oraz przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa związana z działalnością 

produkcyjna i usługową, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, dojazdy i zieleń 

izolacyjna. 

W zależności od potrzeb istnieje możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową (w chwili obecnej 

media te znajdują się w ulicy Rolniczej. We wschodniej części działki przebiega linia średniego napięcia 15 kV. 

Obsługa komunikacyjna poszczególnych działek odbywać się będzie przez projektowane drogi wewnętrzne. 

 

Drugi kompleks położony jest przy drodze krajowej nr 43 Częstochowa-Poznań. Nieruchomość  graniczy z 

gruntami rolnymi. 

Poprzez drogę krajową nr 43  nieruchomość dobrze jest skomunikowana z głównymi szlakami komunikacyjnymi 

w powiecie i województwie. 

Łącznie oferowany obszar to ok. 12 ha gruntów stanowiących własność Gminy Krzepice. 

W aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania gminy Krzepice, przyjętym uchwałą Nr 07.040.2011 Rady 

Miejskiej w Krzepicach z dnia 14.03.2011 roku przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze 

oznaczonym symbolem 1.UH,UI, dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: usługi handlu w formie 

kubaturowych i terenowych urządzeń towarzyszących oraz usługi inne związane z funkcja podstawowa terenu, 

w tym gastronomia, pomieszczenia mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego (hotel, motel, pensjonat, dom 

wycieczkowy, dom rencistów), obsługa bankowa, obsługa pasażerów ruchu samochodowego, świadczenie usług 

pocztowych, telekomunikacyjnych oraz inne ogólnodostępne funkcje w tym także biurowe i socjalne oraz 

przeznaczenie dopuszczalne: garaże, parkingi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi i place 

wewnętrzne. 

W zależności od potrzeb istnieje możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową (w chwili obecnej 

media te znajdują się w ulicy Częstochowskiej. W południowej  części działki przebiega linia średniego napięcia 

15 kV. Obsługa komunikacyjna poszczególnych działek odbywać się będzie przez projektowane drogi wewnętrzne 

skomunikowane z droga krajową nr 43 (ulica Częstochowska). 
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Istotnym z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości byłoby stworzenie inkubatora przedsiębiorczości 

(centrum usług). Inkubator mógłby być zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących własność gminy 

Krzepice, zlokalizowanych pomiędzy ul. Andersa, ul. Częstochowska i Osiedlem Dąbrową w Krzepicach. 

 

 

ROLNICTWO 
 

Na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na terenie gminy Krzepice zlokalizowanych było 

1009 gospodarstw rolnych, w tym prawie 80% stanowiły gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha, wśród nich 

przeważały gospodarstwa do 5 ha. Wśród gospodarstw 831 z nich, tj. 82,4% prowadziły działalność rolniczą.  

Grunty ogółem wykorzystywane do działalności stanowiły 5917,23 ha, tj.  75% ogółu powierzchni gminy, w tym 

dominowały użytki rolne: 5357,50 ha – tj. 90,5% gruntów rolnych ogółem. 

Użytki rolne wykorzystywane są przede wszystkim pod zasiewy: 69,6% oraz jako łąki trwałe: 13,8% ogółu 

gruntów. W gospodarstwach uprawiane są przede wszystkim zboża z mieszankami zbożowymi oraz ziemniaki. 

Ponad połowa gospodarstw, tj. 55,5% utrzymuje zwierzęta gospodarskie, a większość z nich drób.  

Znaczna część gospodarstw domowych utrzymuje się z dochodów z działalności rolniczej: 82,3% ogółu 

gospodarstw. 

 

Tabela 22. Rolnictwo  w  gminie Krzepice  w 2010 r. 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
w szt./ha 

w % 

Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych   

gospodarstwa ogółem   

ogółem szt. 1009 100,0% 

do 1 ha włącznie szt. 212 21,0% 

powyżej 1 ha razem szt. 797 79,0% 

1 - 5 ha szt. 482 47,8% 

5 - 10 ha szt. 202 20,0% 

10 -15 ha szt. 58 5,7% 

gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą   

ogółem szt. 831 82,4% 

Użytkowanie gruntów   

grunty ogółem ha 5917,23 100,0% 

użytki rolne ogółem ha 5357,50 90,5% 

użytki rolne w dobrej kulturze ha 5071,28 85,7% 

pod zasiewami ha 4118,06 69,6% 

grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi ha 104,47 1,8% 

uprawy trwałe ha 9,11 0,2% 

sady ogółem ha 7,63 0,1% 

ogrody przydomowe ha 9,17 0,2% 

łąki trwałe ha 814,68 13,8% 

pastwiska trwałe ha 15,79 0,3% 

pozostałe użytki rolne ha 286,21 4,8% 

lasy i grunty leśne ha 185,50 3,1% 

pozostałe grunty ha 374,23 6,3% 
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Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
w szt./ha 

w % 

Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju i powierzchni zasiewów   

gospodarstwa rolne ogółem   

ogółem szt. 779 100,0% 

zboża razem szt. 771 99,0% 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi szt. 767 98,5% 

ziemniaki szt. 305 39,2% 

uprawy przemysłowe szt. 5 0,6% 

buraki cukrowe szt. 4 0,5% 

rzepak i rzepik razem szt. 0 0,0% 

strączkowe jadalne na ziarno razem szt. 0 0,0% 

warzywa gruntowe szt. 12 1,5% 

Pogłowie zwierząt gospodarskich    

gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie szt. 560  55,5% 

Gospodarstwa domowe z dochodami z różnych źródeł   

ogółem gosp. 1009  100,0% 

z dochodem z działalności rolniczej gosp. 830 82,3% 

z dochodem z emerytury i renty gosp. 327 32,4% 

z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej gosp. 114 11,3% 

z dochodem z pracy najemnej gosp. 507 50,2% 

z dochodem z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i 
rentą 

gosp. 
24 2,4% 

Źródło: GUS, PSR 2010 
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2.4. GMINA NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 
 

W celu przeprowadzenia analizy poziomu rozwoju gminy Krzepice, dokonano porównania podstawowych 

wskaźników statystycznych ze średnimi wskaźnikami dla powiatu kłobuckiego i województwa śląskiego. 

 

Tabela 23. Porównanie głównych wskaźników statystycznych dla gminy Krzepice ze średnimi wskaźnikami dla 
powiatu kłobuckiego i województwa śląskiego (wg danych za 2014 rok) 

Wyszczególnienie 
Gmina 

Krzepice 
Powiat Kłobucki 

Województwo 
Śląskie 

Ludność na 1 km2 117 96 372 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -1,4 -1,7 -1,1 

Saldo migracji na 1000 osób -1,1 -0,7 -1,6 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku produkcyjnym 

58,9 58,1 58,2 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym w % 

6,5 7,7 6,0 

Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności 7,6 19,1 21,2 

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności 

656 655 367 

Podmioty w rejestrze REGON na 1000  mieszkańców 
w wieku produkcyjnym  

93 83 159 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
na 1000 ludności 

78 68 73 

Liczba ludności na 1 przychodnię 2300 2034 1634 

Ludność - w tym % ogółu ludności korzystająca z sieci:     

-wodociągowej 99,9 95,2 95,6 

-kanalizacyjnej 77,1 52,3 75,8 

-gazowej 0 0,9 62,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Analizując wskaźniki statystyczne, na tle województwa śląskiego i powiatu kłobuckiego, gmina Krzepice wyróżnia 

się przede wszystkim większym udziałem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz odsetkiem 

osób korzystających z sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Natomiast do słabych stron zaliczyć można m.in.: niski udział mieszkań oddanych do użytkowania, dużą liczbą 

osób przypadającą na 1 przychodnię, znaczny udział osób korzystających z pomocy społecznej oraz brak 

gazyfikacji na terenie gminy. 

 

 

 

 

 

 



 
                                              Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 

  56 

2.5. ANALIZA SWOT 
 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu istniejącego m.in. w oparciu o badanie danych historycznych 

(w tym: statystycznych) i rezultatów badań ankietowych w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych 

wśród mieszkańców gminy Krzepice (załącznik 1), opracowano analizę SWOT. 

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania 

informacji, w formie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Jest narzędziem, które służy 

do porządkowania informacji zebranych z otoczenia w związku z przeprowadzoną diagnozą oraz wynikami badań 

przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych.  

Analiza SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji na podstawie badań na cztery grupy (cztery 

kategorie czynników strategicznych): 

 S (Strengths) – mocne strony, 

 W (Weaknesses) – słabe strony, 

 O (Opportunities) – szanse, 

 T (Threats) – zagrożenia. 

 

Rysunek 25. Model analizy SWOT 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 24. Analiza SWOT dla gminy  Krzepice 

Mocne strony Słabe strony 

 Dogodna lokalizacja w układzie komunikacyjnym 

(droga krajowa, sieć kolejowa) 

 Atrakcyjność inwestycyjna i dogodne warunki 

inwestycyjne w kontekście dostępności transportowej  

 Walory przyrodnicze i kulturowe umożliwiające rozwój 

turystyki i rekreacji 

 Wysoki udział użytków rolnych umożliwiających rozwój 

produkcji rolnej 

 Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków 

 Dobrze rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna 

 Dobrze rozwinięta baza oświatowa 

 Dobra jakość wychowania przedszkolnego, szkolnictwa 

podstawowego i gimnazjalnego 

 Kultywowanie lokalnych tradycji i uczestnictwo 

mieszkańców w życiu społecznym 

 Zróżnicowana oferta imprez kulturalnych i sportowych 

 Relatywnie wysoki poziom przedsiębiorczości i 

aktywności gospodarczej mieszkańców, w tym: duży udział 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

 Niskie podatki lokalne 

 Niskie opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie 

ścieków 

 Obecność szlaków turystycznych nadających się do 

uprawiania turystyki, w tym: pieszej, rowerowej 

 Aktywność władz gminnych w zakresie stymulowania 

rozwoju, w tym poprawy jakości infrastruktury technicznej 

i wykorzystania proekologicznych rozwiązań 

 Niski wskaźnik lesistości 

 Niedostateczny udział terenów chronionych 

 Słabe wykorzystanie terenów inwestycyjnych 

(atrakcyjne tereny bez inwestorów)  

 Brak sieci gazociągowej 

 Niska emisja wpływająca na niedostateczny stan 

powietrza naturalnego 

 Niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii 

 Niski poziom rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

 Nieefektywny poziom wykorzystania terenów i 

obiektów o potencjale turystycznym 

 Niedostateczny system i zły stan infrastruktury dróg 

lokalnych  

 Brak atrakcyjnych ofert pracy 

 Ujemny przyrost naturalny i saldo migracji 

 Niedostateczny dostęp do placówek ochrony 

zdrowia, w tym profilaktyki i specjalistycznych usług 

medycznych 

 Duży udział osób korzystających z pomocy społecznej 

 Brak instytucji otoczenia biznesu, w tym z zakresu 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości, inicjatyw 

gospodarczych 

 Słabo rozwinięta baza turystyczna, w tym: baza 

gastronomiczna i noclegowa 

 Brak utrwalonego wizerunku gospodarczego 

lokalnych firm 

 Niedostateczna promocja gospodarcza i turystyczna 

gminy 

Szanse rozwoju Zagrożenia rozwoju 

 Dostępność zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 

środków UE  

 Rosnąca świadomość ekologiczna mieszkańców  

 Wzrost liczby firm wykorzystujących nowoczesne 

technologie i innowacje oraz tworzące nowe, atrakcyjne 

miejsca pracy   

 Niestabilność prawa i biurokracja 

 Kryzys polityczny i ekonomiczny w UE   

 Rosnące koszty pracy ograniczające możliwości 

inwestycyjne firm  

 Ubożenie społeczeństwa   

 Starzenie się społeczeństwa   



 
                                              Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 

  58 

 Programy i działania aktywizujące osoby bezrobotne i 

zmniejszające patologie i marginalizację społeczną   

 Tereny ofertowe inwestycyjne  - utworzenie strefy 

ekonomicznej 

 Wzrost świadomości co do możliwości wykorzystania 

walorów przyrodniczo-kulturowych dla rozwoju turystyki   

Intensyfikacja działań promocyjnych gminy oraz 

zwiększenie jej rozpoznawalności 

 Patologie i marginalizacja społeczna  

 Wzrost bezrobocia  

 Niski poziom finansowania służby zdrowia   

 Utrudniony dostęp do kredytów mieszkaniowych  

Postrzeganie gminy jako miejsca nieatrakcyjnego 

do zamieszkania   

 Zwiększająca się konkurencyjność innych obszarów 

atrakcyjnych turystycznie  

 Silna konkurencja ze strony większych ośrodków 

miejskich  

 Ograniczone środki finansowe budżetu gminy 

na inwestycje 
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III. WIZJA ROZWOJU ORAZ MISJA 
 

 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy stanu istniejącego, z uwzględnieniem potrzeb i problemów mieszkańców 

wskazanych podczas badań ankietowych oraz analizy SWOT, wskazano wizję i misję  dla gminy Krzepice.  

Wizja rozwoju to obraz gminy oraz stan w przyszłości do jakiego dąży się poprzez realizację wielu zamierzonych 

działań oraz osiągając założone cele, przy zaangażowaniu możliwych i dostępnych zasobów. Natomiast misja 

wyznacza określony priorytet i kierunek działań rozwojowych w celu osiągnięcia pożądanego stanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizja rozwoju

Krzepice to gmina zapewniająca dostęp

do wysokiej jakości usług publicznych, o

wysokim rozwoju przedsiębiorczości,

dbająca o jakość środowiska naturalnego

i infrastruktury, z zachowaniem

dziedzictwa i tożsamości kulturowej,

rozpoznawalna zarówno w kraju, jak i

zagranicą.

Misja

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju

społeczno – gospodarczego i

przestrzennego gminy, w tym: stworzenie

warunków do rozwoju przedsiębiorczości

i wysokiej jakości życia mieszkańców oraz

promocja walorów gminy wśród turystów.
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IV. OBSZARY PRIORYTETOWE, CELE I KIERUNKI ROZWOJU 
 

 

Na podstawie diagnozy dla gminy Krzepice oraz przeprowadzonych badań określono priorytety rozwoju oraz cele 

strategiczne i operacyjne w zakresie rozwoju gminy. Priorytety wyszczególnione w strategii wynikają z przyjętej 

wizji rozwoju gminy Krzepice do 2025 roku i zdefiniowanych wyzwań rozwojowych. Ze względu na stwarzanie w 

perspektywie długookresowej największych możliwości wzrostu, uznane one zostały za najważniejsze. 

Wyodrębniono zatem obszary priorytetowe, które są względem siebie równoważne i uzupełniają się. Do każdego 

z obszarów przypisano cel strategiczny, a następnie cele operacyjne i kierunki rozwoju o różnym poziomie 

szczegółowości. 

 

Rysunek 26. Priorytety, cele strategiczne oraz operacyjne 

 

 

 

 

Obszar priorytetowy I. 

PRZESTRZEŃ

CEL STRATEGICZNY: 

KRZEPICE TO GMINA Z 
ROZWINIĘTĄ 
INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ I WYSOKĄ 
JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO - Z 
ZACHOWANIEM 
WALORÓW 
KRAJOBRAZOWYCH I 
KULTUROWYCH

Cele operacyjne:

I.1 Poprawa stanu 
środowiska naturalnego, 
m.in. poprzez rozwój 
infrastruktury

I.2 Rewitalizacja i 
zapewnienie ładu 
przestrzennego z 
zachowaniem walorów 
kulturowych

I.3 Rozwój i poprawa stanu 
infrastruktury drogowej 
oraz transportu 
publicznego

I.4 Poprawa dostępu do 
internetu oraz usług 
elektronicznych

Obszar priorytetowy II.

JAKOŚĆ ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW

CEL STRATEGICZNY: 

KRZEPICE TO GMINA O 
WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW POPRZEZ 
ZAPEWNIENIE DOSTĘPU 
DO WYSOKIEJ JAKOŚCI 
USŁUG PUBLICZNYCH

Cele operacyjne:

II.1 Wzmocnienie 
potencjału edukacyjnego 
gminy 

II.2 Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców

II.3 Zapewnienie 
atrakcyjnej oferty 
kulturalnej oraz możliwości 
spędzania wolnego czasu

Obszar priorytetowy III.

LOKALNA GOSPODARKA

CEL STRATEGICZNY: 

KRZEPICE TO GMINA O 
WYSOKIM POZIOMIE 
ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i 
ATRAKCYJNYMI 
MIEJSCAMI PRACY ORAZ 
EKOLOGICZNYM 
ROLNICTWEM 

Cele operacyjne:

III.1 Podniesienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw i 
wspieranie ich rozwoju

III.2 Otwarty i atrakcyjny 
lokalny rynek pracy 
przyczyniający się do 
zmniejszenia bezrobocia 

III.3 Rozwój bazy 
turystycznej

III.4 Wykorzystanie 
lokalnego potencjału i 
rozwój ekologicznego 
rolnictwa

Obszar priorytetowy IV. 

WIZERUNEK GMINY

CEL STRATEGICZNY: 

KRZEPICE TO GMINA 
OTWARTA NA 
WSPÓŁPRACĘ Z 
PODMIOTAMI 
ZEWNĘTRZNYMI ORAZ 
ROZPOZNAWALNA W 
KRAJU I  ZAGRANICĄ

Cele operacyjne: 

IV.1 Wzrost współpracy z 
podmiotami 
zewnętrznymi,  w tym: 
samorządami oraz 
realizacja wspólnych 
przedsięwzięć

IV.2 Atrakcyjny wizerunek 
gminy oraz jej 
rozpoznawalność w kraju i 
zagranicą
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OBSZAR PRIORYTETOWY I. PRZESTRZEŃ 

CEL STRATEGICZNY: KRZEPICE TO GMINA Z ROZWINIĘTĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I WYSOKĄ JAKOŚCIĄ 

ŚRODOWISKA NATURALNEGO - Z ZACHOWANIEM WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH I KULTUROWYCH 

Cele operacyjne: 

I.1 Poprawa stanu środowiska naturalnego, m.in. poprzez rozwój infrastruktury 

 Poprawa jakości powietrza poprzez wdrażanie rozwiązań ograniczających niską emisję, m.in. 

termomodernizację budynków, modernizację oświetlenia ulicznego, gazyfikację gminy, wykorzystanie 

alternatywnych oraz odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych o mocy do 40 kW 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona wód podziemnych poprzez realizację inwestycji 

w sektorze wodno-ściekowym oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  

 Rozwój systemu gospodarki odpadami, segregacji i recyklingu odpadów oraz usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest  

 Wdrożenie działań zmierzających do zachowania i odtwarzania bioróżnorodności i georóżnorodności, w tym 

zwiększenie powierzchni obszarów chronionych 

 Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i ograniczanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 

przeciwdziałanie skutkom suszy, burzy, pożarów,  m.in. poprzez wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 

 Wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród społeczeństwa. 

I.2 Rewitalizacja i zapewnienie ładu przestrzennego z zachowaniem walorów kulturowych 

 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów dla zmniejszenia problemów społecznych oraz powstania nowych 

form aktywności gospodarczej 

 Renowacja zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego i budownictwa tradycyjnego oraz krajobrazu  

 Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, w tym zagospodarowanie terenów w centrach 

miejscowości 

 Rozwój mieszkalnictwa komunalnego, socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz rozwój infrastruktury 

socjalnej m.in. domów opieki społecznej oraz innych obiektów przeznaczonych dla osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym 

 Utworzenie i rozwój centrum usług społecznościowych 

I.3 Rozwój i poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. chodniki, 

odwodnienie, parkingi) 

 Rozbudowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól 

 Rozbudowa i utrzymanie ścieżek rowerowych 

 Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w zakresie transportu zbiorowego na bazie 

istniejącego dworca kolejowego w Krzepicach 

I.4 Poprawa dostępu do internetu oraz usług elektronicznych 

 Rozwój e-usług publicznych poprzez wdrażanie rozwiązań́ informatycznych służących świadczeniu usług 

publicznych drogą elektroniczną 
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 Digitalizacja zasobów publicznych wraz z zapewnieniem dostępu do zdigitalizowanych treści drogą 

elektroniczną  

 Rozwój sieci szerokopasmowych i poprawa dostępu do internetu. 

 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY II. JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

CEL STRATEGICZNY:  KRZEPICE TO GMINA O WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ZAPEWNIENIE 

DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH 

Cele operacyjne: 

II.1 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego gminy  

 Poprawa oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół (m.in. doradztwo zawodowe w gimnazjach, zajęcia 

pozalekcyjne i wyrównawcze, stypendia i staże, podwyższanie kwalifikacji nauczycieli) 

 Dostęp do wysokiej jakości infrastruktury i wyposażenia placówek oświatowych 

 Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji. 

II.2 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

 Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług medycznych 

 Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej, w tym działania na rzecz 

ograniczania chorób i uzależnień  cywilizacyjnych z uwzględnieniem zmian demograficznych 

 Aktywne i zdrowe starzenie się, w tym stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla osób starszych 

 Wykorzystanie nowych technologii (w tym ICT) w zakresie obsługi pacjenta i diagnostyki medycznej.  

II.3 Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz możliwości spędzania wolnego czasu 

 Rozwój i poprawa standardu instytucji kultury zapewniających atrakcyjną ofertę kulturalną w odpowiedzi 

na potrzeby różnych grup społecznych 

 Zwiększenie oferty w zakresie sportu i rekreacji zapewniającej możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego 

czasu  

 Wyposażenie przestrzeni publicznych w infrastrukturę umożliwiającą wspólne spędzanie czasu przez 

mieszkańców oraz integrację społeczności lokalnych, w tym w infrastrukturę kultury i sportowo - rekreacyjną 

 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego. 
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OBSZAR PRIORYTETOWY III. LOKALNA GOSPODARKA 

CEL STRATEGICZNY: KRZEPICE TO GMINA O WYSOKIM POZIOMIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i 

ATRAKCYJNYMI MIEJSCAMI PRACY ORAZ EKOLOGICZNYM ROLNICTWEM  

Cele operacyjne: 

III.1. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i wspieranie ich rozwoju 

 Udostępnienie terenów inwestycyjnych 

 Promowanie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia wśród mieszkańców 

 Utrzymywanie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, m.in. poprzez proste i sprawne 

procedury urzędowe, niskie podatki  

 Propagowanie i rozwój produktów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych  

 Rozwój usług  szkoleniowych i doradztwa w zakresie przedsiębiorczości 

 Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości. 

III.2. Otwarty i atrakcyjny lokalny rynek pracy przyczyniający się do zmniejszenia bezrobocia  

 Podniesienie kwalifikacji mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do programów szkoleniowych 

 Realizacja przedsięwzięć w mających na celu promocję samozatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia 

 Wdrożenie działań poprawiających warunki startu życiowego i zawodowego osób młodych. 

III.3 Rozwój bazy turystycznej 

 Rozwój i modernizacja bazy gastronomicznej i noclegowej, w tym agroturystyki i ekoturystyki 

 Rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystycznej, w tym szlaków, ścieżek oraz atrakcji dla 

turystów 

 Stworzenie i promocja lokalnego produktu turystycznego 

 Promocja atrakcji i bazy turystycznej  gminy. 

III.4 Wykorzystanie lokalnego potencjału i rozwój ekologicznego rolnictwa 

 Wzrost produktywności i konkurencyjności ekologicznego sektora rolno-spożywczego przy 

uwzględnieniu dobrych praktyk rolniczych 

 Wsparcie sprzedaży lokalnych produktów na lokalnych rynkach, w tym produktów spożywczych – rozwój 

rynków zbytu 

 Propagowanie i rozwój produktów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych 

 Modernizacja targowiska i innych obiektów przeznaczonych na cele promocji i sprzedaży lokalnych 
produktów 
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OBSZAR PRIORYTETOWY IV. WIZERUNEK GMINY 

CEL STRATEGICZNY: KRZEPICE TO GMINA OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI ORAZ 

ROZPOZNAWALNA W KRAJU I  ZAGRANICĄ 

Cele operacyjne:  

IV.1 Wzrost współpracy z podmiotami zewnętrznymi,  w tym: samorządami oraz realizacja wspólnych 

przedsięwzięć 

 Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych 

przedsięwzięć m.in. z zakresu infrastruktury i transportu, ochrony środowiska, turystyki, gospodarki 

niskoemisyjnej oraz w  zakresie kreowania produktów turystycznych  

 Wspieranie i rozwijanie współpracy ponadregionalnej, transgranicznej i transnarodowej 

IV.2 Atrakcyjny wizerunek gminy oraz wzrost rozpoznawalności w kraju i zagranicą 

 Kreowanie pozytywnego wizerunku i potencjału gminy 

 Promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców, inwestorów, turystów 

 Promocja miejsc i obiektów o wartości historycznej, symbolicznej, architektonicznej, przyrodniczej, 

jak również lokalnych produktów 

 Organizacja imprez i wydarzeń, m.in.: kulturalnych, sportowych promujących gminę i jej walory. 
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V. WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU  
 

Strategia Rozwoju Gminy Krzepice to dokument, który został opracowany na zasadach partnerstwa społecznego, 

m.in. w ramach konsultacji społecznych, określający priorytety i cele rozwoju w perspektywie do 2025 roku. 

 Wdrażanie założeń Strategii Rozwoju leży po stronie samorządu gminy, a głównym  podmiotem 

odpowiedzialnym za ten proces jest Burmistrz, realizujący zadania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego 

w Krzepicach. 

Kluczowym działaniem dążącym do osiągnięcia założonych celów jest realizacja konkretnych przedsięwzięć, 

w tym inwestycji. Co ściśle wiąże się z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy. 

Organizacja wykonania działań zostaje powierzona poszczególnym jednostkom samorządu gminnego według ich 

kompetencji, m.in. odpowiednim komórkom w Urzędzie Miejskim lub samorządowym jednostkom 

organizacyjnym. Zadania o charakterze bardziej złożonym, wymagające współpracy z podmiotami zewnętrznymi, 

a także o charakterze ponadlokalnym, będą realizowane w formie partnerstwa podmiotów publicznych różnych 

szczebli. 

Realizacja Strategii jest wyzwaniem, nie tylko dla władz samorządowych, lecz również dla wszystkich pozostałych 

podmiotów funkcjonujących w gminie, m.in.: organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz 

samych mieszkańców. 

Etapy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Krzepice: 

 długoletnie prognozowanie budżetu gminy, w tym: ocena kondycji finansowej gminy, prognozowanie 

dochodów i wydatków gminy, określenie zdolności kredytowej gminy, opracowanie i bieżąca aktualizacja 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym określenie przedsięwzięć wieloletnich,  pozyskanie zewnętrznych 

źródeł finansowania, 

 przygotowanie, aktualizacja oraz realizacja programów uszczegóławiających Strategię (np. społecznych, 

środowiskowych) oraz konkretnych projektów, w tym zadań inwestycyjnych, 

  monitoring realizacji projektów i ich zakładanych celów oraz efektów (produktów, rezultatów), 

 aktualizacja Strategii Rozwoju, w tym: współpraca i prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie 

planowanych zmian, 

 prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. 

 

Do głównych źródeł finansowania działań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy należą m.in.:  

 środki własne gminy, 

 środki pochodzące z budżetu państwa, 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 

 środki z funduszy celowych (m.in. Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej).  
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VI. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII ROZWOJU 
 

Monitoring to proces polegający na okresowej kontroli i ocenie stopnia realizacji działań́ zapisanych w Strategii 

Rozwoju oraz wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

wpływającymi na rozwój gminy. 

Monitorowanie wdrażania zapisów dokumentu jest podstawowym warunkiem realizacji określonych w nim 

celów.  

Monitoring ma również służyć kontroli postępu realizacji założonych działań, weryfikacji osiągniętych rezultatów 

i porównywaniu ich zgodności z celami.  

Z upływem czasu istotnym zadaniem będzie również ocena sytuacji zewnętrznej i  założeń, które mogą się 

dezaktualizować w związku ze zmianami sytuacji gminy, regionu i kraju.  

Odpowiednio przeprowadzony monitoring w postaci analizy wskaźników ilościowych i jakościowych (opisanych 

w ramach diagnozy) w odniesieniu do celów umożliwi sprawne zarządzanie rozwojem gminy. Dzięki niemu 

wdrażanie Strategii będzie procesem ciągłym i dynamicznym.  

Punktem wyjścia dla procesu ewaluacji będzie ocena dokonywana na podstawie diagnozy sytuacji istniejącej 

w ramach konkretnych obszarów priorytetowych (dokonanej w niniejszym opracowaniu). Zakłada się ̨również, iż 

istotnym elementem będzie przeprowadzanie analizy ex-ante, czyli przed przystąpieniem do realizacji 

konkretnych przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Kolejne etapy ewaluacji będą obejmować ocenę mid-

term, a także ex-post (ocena po zakończeniu okresu dla którego jest przewidziana Strategia) – w ramach raportu 

monitoringowego. 

Monitoring wdrażania Strategii, poprzez realizację poszczególnych przedsięwzięć i projektów, będzie 

przeprowadzany w dwóch zakresach: rzeczowym i finansowym. Pierwszy zobrazuje postęp w osiąganiu celów 

oraz będzie stanowił kontrolę realizacji założeń. Drugi natomiast oceni racjonalność ́ i wysokość wydatków 

finansowych na realizację poszczególnych działań (nakład / rezultat). 

Monitoring realizacji założeń zawartych w niniejszym dokumencie umożliwi dokonanie okresowych analiz i ocen 

skutków wdrażanych działań społeczno-gospodarczych i przestrzennych gminy, w oparciu o szereg wskaźników 

pochodzących z publicznego systemu informacji statystycznej. 

Szczególnie ważna jest spójność Strategii Rozwoju Gminy Krzepice z innymi dokumentami o charakterze 

rzeczowym, czy finansowym m.in. ze względu na długoterminowość zawartych zadań obejmujących kilka 

przyszłych lat budżetowych. 

Poniżej wskazano główne wskaźniki ewaluacji celów strategicznych. Jednocześnie dodatkowe wskaźniki zostaną 

określone na etapie realizacji konkretnych przedsięwzięć. 

Źródłem weryfikacji wartości wskaźników będzie Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Tabela 25. Główne wskaźniki ewaluacji celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Krzepice 
na lata 2016 - 2025 

Wyszczególnienie 
Dane bazowe 

(2014r.) 

Ludność na 1 km2 117 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -1,4 

Saldo migracji na 1000 osób -1,1 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 58,9 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym w % 

6,5 

Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności 7,6 

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności 656 

Podmioty w rejestrze REGON na 1000  mieszkańców w wieku 
produkcyjnym  

93 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności 78 

Liczba ludności na 1 przychodnię 2300 

Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej 99,9 

Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 77,1 

Udział ludności korzystającej z sieci gazowej 0 

Źródło: opracowania własne na podstawie danych GUS 
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VII. ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  
 

Zapisy Strategii Rozwoju Gminy Krzepice do 2025 roku są zgodne z dokumentami strategicznymi, w których 

zawarte są cele i zamierzenia priorytetów regionu, kraju i Unii Europejskiej, do najważniejszych z nich należą 

przede wszystkim: 

 

Unia Europejska Pakiet legislacyjny polityki spójności na lata 2014-2020; 

Strategia Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu; 

Powyższe dokumenty dotyczą polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, jak 

również celów, kierunków i zakresu interwencji wsparcia wspólnotowego w ramach 

poszczególnych dziedzin służących rozwojowi UE. 

Kraj Strategia Rozwoju Kraju 2020 - główna strategia rozwojowa Polski do 2020 r. - wskazuje 

najważniejsze zadania państwa, które należy zrealizować w najbliższych latach, by 

przyspieszyć rozwój Polski, orientacyjny harmonogram oraz sposób finansowania 

zaplanowanych działań; 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 - jest najważniejszym 

dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. W 

dokumencie:  przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 roku, 

określono cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, wskazano zasady, 

według których działalność człowieka powinna być realizowana w przestrzeni; 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

(KSRR) - określa najważniejsze wyzwania, założenia i cele polityki regionalnej państwa. 

Wyznacza też zasady i mechanizmy współpracy pomiędzy rządem a samorządami 

wojewódzkimi oraz koordynacji działań obu szczebli. 

Województwo 

Śląskie 

Planowanie rozwoju jest jednym z kluczowych zadań, jakie ustawowo zostały przypisane 

samorządowi województwa. Opracowuje on strategię, stanowiącą zapis świadomych 

wyborów społeczności regionu, zorientowanych na rozwiązanie głównych problemów i 

utrzymanie województwa na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie 

konkurencyjności regionu: 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” - stanowi plan samorządu 

województwa określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w 

kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku; 

Plan Przestrzennego Zagospodarowania Województwa Śląskiego - ma w okresie 

najbliższych kilkunastu lat odegrać zasadniczą rolę w sterowaniu przyszłością regionu tak,  

aby w optymalny sposób wykorzystywać istniejące zasoby i szanse, zapewniając przez to 

województwu długotrwały, zrównoważony rozwój; 

Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich do roku 2030 - dokument mający charakter 

długoletni, uwzględnia warunki funkcjonowania oraz prognozy rozwoju obszarów wiejskich, 
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a także zawiera ustalenia strategiczne dla obszarów wiejskich całego województwa 

śląskiego; 

Strategia Ochrony Przyrody do roku 2030 - strategia odzwierciedlająca związki 

przyczynowo-skutkowe między przyrodą i człowiekiem, formułowana w oparciu o wiedzę o 

przyrodzie, człowieku, społeczeństwie, kulturze i gospodarce a zawierająca diagnozę i 

prognozę ich stanu. Obejmuje całą sferę rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w 

dłuższym okresie planistycznym, w aspektach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym 

i przestrzennym; 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024 - głównym celem dokumentu jest dążenie do poprawy stanu 

środowiska w województwie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł 

zanieczyszczeń, ochrona irozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego 

zasobami; 

Program Ochrony Powietrza - mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji; 

Program rozwoju turystyki w województwie śląskim – określa założenia i kierunki, które 

mają przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego i przychodów regionu z turystyki, 

rozwijania nowej interdyscyplinarnej gałęzi gospodarki, tzw. przemysłu czasu wolnego, 

zarówno dla turystów jak i mieszkańców regionu; 

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – wytycza cele i kierunki działań w 

obszarze społeczeństwa informacyjnego, w tym e-usług i nowoczesnych technologii 

informacyjnych; 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 - określa działania 

zmierzające do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców regionu, m.in.: wspieranie 

rodzin, rozwój ekonomii społecznej, ochronę dzieci i młodzieży przed zjawiskami 

dezorganizacji społecznej, aktywizację osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier w 

aktywizacji osób starszych, integrację systemu pomocy społecznej oraz bezpieczeństwo 

publiczne; 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 – główne cele 

dokumentu koncentrują się wokół dwóch priorytetów innowacyjnego rozwoju regionu:  

zwiększanie i integracja istniejącego potencjału regionu, kreowanie inteligentnych rynków 

dla technologii przyszłości. 

Subregion 

północny 

województwa 

śląskiego 

Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych – dokument określający cele, priorytety i działania na rzecz 

rozwoju subregionu na podstawie diagnozy strategicznej; 

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu  Północnego Województwa 

Śląskiego – określa dziedziny interwencji i cele Strategii RIT w zakresie wsparcia z funduszy 

wspólnotowych. 

Źródło: opracowanie własne 
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VIII. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
 

Na podstawie art. 47, w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025  (WOOŚ.410.43.2016.BM z dnia           

22 lutego 2016r.). 
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