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Formularz02_wzór 

Podane w poniższym formularzu informacje są kompilacją danych i mają za zadanie tylko i wyłącznie 
wskazanie sposobu i formatu wypełniania formularzy na WWW oraz przykładowych mocnych stron, 
zamieszczanych przez gminy w 2004 r.  
Prosimy o zachowanie wypunktowywania mocnych stron poprzez myślniki, pisania krótkimi frazami, 
zdaniami lub równoważnikami zdań oraz rozpoczynanie kolejnych punktów małymi literami i kończenie 
ich średnikami: 
 
WZÓR FORMULARZA 02 
Mocne strony gminy 
(proszę wymienić w podpunktach od kresek) 

Przykład_1 
- położenie w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji poznańskiej; 
- piękny, w niektórych partiach chroniony krajobraz; 
- czyste środowisko z Obszarem Chronionego Krajobrazu w dolinie rzeki Samicy; 
- dobre warunki dla rozwoju mieszkalnictwa; 
- sprzyjające warunki dla inwestorów, w tym rozbudowana infrastruktura;  

Pokaz Edytuj Usuń

Przykład_2 
- strategiczne położenie miasta na skrzyżowaniu głównych dróg krajowych i międzynarodowej drodze 
nr E-77, co zapewnia dogodny dostęp do miasta z różnych jego stron; 
- bliskość Warszawy i dogodne połączenie z miastem stołecznym; 
- dobre warunki podejmowania działalności gospodarczej; 
- prawne i ekonomiczne instrumenty przyciągania inwestorów; 
- zasoby ludzkie i spontaniczna przedsiębiorczość Radomian. Radom posiada znaczne rezerwy 
wykwalifikowanych pracowników;  
- w Radomiu działa 12 szkół wyższych zapewniających wykształcenie w dyscyplinach 
zorientowanych na potrzeby rynku;  
- otoczenie biznesu - izba przemysłowo - handlowa i lokalna loża BCC, znacząca liczba instytucji 
wspomagających przedsiębiorczość: 20 banków, wiele firm ubezpieczeniowych i konsultacyjnych, 
biur notarialnych; 
- podaż ziemi i infrastruktury po-przemysłowej - Gmina Radom posiada grunty do prowadzenia 
działalności gospodarczej zarówno będące własnością osób prywatnych, jak również będące 
własnością komunalną i państwową;
- średnie ceny ziemi są do 6 razy niższe niż w Warszawie i innych dużych miastach Polski;  
- istnieje dodatkowa podaż ziemi, budynków, hal produkcyjnych posiadających pełną infrastrukturę
techniczną, które uprzednio należały do upadłych przedsiębiorstw państwowych;  

Pokaz Edytuj Usuń

Przykład_3 
- dogodne położenie w centrum Polski, w pobliżu Autostrady A2 Berlin – Moskwa, co gwarantuje nie 
tylko szybkie połączenie z Warszawą ale również z największymi miastami kraju: Łódź (106 km), 
Kraków (268 km), Katowice (259 km), Poznań (285 km) i Gdańsk (331 km); 
- stale rosnąca liczba podmiotów gospodarczych (obecnie jest ich ponad 4 tys.), liczba nowych 
mieszkańców (co roku do Grodziska sprowadza się około 1000 osób) oraz wzrost dochodów budżetu 
gminy; 
- wysoki poziom edukacji w grodziskich szkołach i co za tym idzie, dobry poziom wykształcenia 
mieszkańców - potencjalnych pracowników (ponad 50% ludności gminy ma wykształcenie średnie i 
wyższe); 
- w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne; 
- w Grodzisku w ciągu ostatnich 10 lat zainwestowało 14 dużych, zagranicznych koncernów; 
- niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej (podatki od nieruchomości, opłaty za wodę i
ścieki należą do najniższych w rejonie Warszawy); 
- kompetentna i przyjazna obsługa w Urzędzie Miejskim oraz przychylność władz samorządowych; 

Pokaz Edytuj Usuń

Przykład_4 
- dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna;  
- równomierna i przestrzenna dostępność obiektów infrastruktury społecznej;  
- atrakcyjne walory przyrodnicze gminy;  
- dobra jakość środowiska naturalnego;  
- atrakcyjne położenie obiektów sportowych, oświatowych i kulturalnych;  
- występowanie obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego;  

Pokaz Edytuj Usuń



- duży udział ludności w wieku produkcyjnym;  
- duży udział ludności z wykształceniem średnim i wyższym;  
- niskie bezrobocie;  
- odpowiadająca gospodarce rynkowej struktura własności gospodarki (przewaga sektora 
prywatnego);  
- duża liczba silnych firm z kapitałem zagranicznym;  
- sprzyjające warunki do rozwoju agroturystyki jako dodatkowego źródła dochodów dla ludności 
gminy;  
- centralne położenie w bezpośredniej bliskości do stolicy; 
- dostęp na terenie gminy do drogi krajowej Warszawa – Katowice ;  
- dobra komunikacja gminy z resztą kraju oraz zagranicą;
- rosnący udział dochodów własnych gminy;  
- dobra współpraca władz lokalnych z inwestorami;  
- infrastruktura techniczna dostosowana dla inwestorów; 

Przykład_5 
- dobry stan infrastruktury w zakresie zgazyfikowania, zwodociągowania i telefonizacji oraz 
posiadanie oczyszczalni ścieków; 
- dynamiczny rozwój małych przedsiębiorstw, istnienie niewykorzystanych w pełni zakładów 
produkcyjnych, złóż kopalin przemysłowych oraz terenów pod rozwój przemysłu; 
- Muzeum Budownictwa Ludowego stanowiącego atrakcję turystyczną;
- status Kolbuszowej jako miasta powiatowego i wynikający stąd rozwój instytucji powiatowych; 
- korzystne usytuowanie w sieci drogowej województwa, dobre skomunikowanie z Rzeszowem, 
Mielcem, Tarnobrzegiem, Leżajskiem; 
- dobry stan środowiska naturalnego – czyste ekologicznie tereny; 
- ośrodek sportowo-rekreacyjny mogący spełniać rolę zaplecza turystycznego.  

Pokaz Edytuj Usuń

Przykład_6 
- bliskie sąsiedztwo granicy z Niemcami - 60 km; 
- samorządowa stolica województwa lubuskiego; 
- miasto posiada nowoczesną sieć obwodnic; 
- bliskie położenie dwóch lotnisk: sportowo - rekreacyjnego w Przylepie i towarowo - pasażerskiego w 
Babimoście; 
- najniższy poziom bezrobocia w regionie; 
- rozwój budownictwa mieszkaniowego (KTBS, RTBS); 
- miasto czyste, zielone, otoczone lasami z bogatą infrastrukturą rekreacyjną i kulturalną;

Pokaz Edytuj Usuń

Przykład_7 
- korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne (budowa Autostrady A-2 ze zjazdem w Nowym 
Tomyślu, niewielka odległość od granicy polsko-niemieckiej oraz od Poznania); 
- przystępne ceny gruntów wynikające m.in. z niskich klas gleb; 
- funkcjonowanie instytucji o ponadlokalnym znaczeniu; 
- dobrze rozwinięta infrastruktura (gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna, 
energetyczna); 
- walory przyrodniczo-krajobrazowe (duże obszary leśne, nieskażone środowisko); 
- dobrze rozwinięta sieć szkół (w tym zawodowych) i baza oświatowa; 
- przedsiębiorczy, solidni i operatywni ludzie, chętni do przekwalifikowania;  

Pokaz Edytuj Usuń

Przykład_8 
- korzystne położenie komunikacyjne;  
- obszar ekologicznie czysty – wolny od zanieczyszczeń przemysłowych;  
- cały teren gminy objęty wodociągiem;  
- uporządkowana gospodarka odpadami – własne wysypisko i segregacja odpadów;  
- dobrze rozwinięta sieć dróg;  
- wysoki poziom dostępu do telefonii stacjonarnej, pełna dostępność do sieci bezprzewodowej;  
- duża liczba osób w wieku produkcyjnym i wysoka aktywność zawodowa mieszkańców;  
- szerokie możliwości rozwoju „Marki Lokalnej”;  
- potencjał w zakresie rozwoju turystyki (agroturystyki) i rekreacji (przyrodniczo – kulturowe piękno 
południowej części gminy, położonej w granicach chronionego krajobrazu Wronin – Maciowakrze, w 
tym szczególnie rejonu wsi Grzędzin, Wronin, Dzielawy, a także Zakrzów);  
- wysoka pozycja sportów jeździeckich;  
- dobre warunki do rozwoju rolnictwa tzn. wysoka jakość gleby i dobre warunki agroklimatyczne, 
umożliwiające różnorodną produkcję roślinną, w tym także roślin o wysokich wymaganiach;  
- silne poczucie tożsamości lokalnej;  
- dobra sieć przedszkoli i szkół;
- organizowanie masowych imprez sportowo-kulturalnych również międzynarodowych;  
- duże wsparcie procesu rozwojowego nauczycieli;  
- aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zakrzów i Polska Cerekiew;  

Pokaz Edytuj Usuń



- potencjalne możliwości stworzenia bogatej i różnorodnej bazy surowcowej dla rozwoju zakładów 
przetwórstwa rolno – spożywczego;  
- bliskość aglomeracji miejskich – rynków zbytu dla produktów rolnych oraz dobre powiązania 
komunikacyjne z nimi;  
- przebieg międzyregionalnej drogi krajowej Opole – Pszczyna – Zgorzelec, umożliwiającej rozwój 
urządzeń obsługi komunikacji i ruchu turystycznego;  
- istniejące kontakty zagraniczne.   

WZÓR FORMULARZA 02 (ang.)  
 
Community strengths 
(in sub-sections, please) 

Przykład_1 
- geographical location;  
- convenient transportation network (along the Pan-European road corridor Dk1 and the planned A1 
motorway);  
- considerable capacity of the Polish consumer market;  
- high quality labour market; 
- favourable economic and social atmosphere;  
- good technical and business infrastructure;  
- attractive offers in tourism.   

View Edit Delete

Przykład_2 
- central location in the middle Pomerania;  
- convenient transport connections: east-west connection (national road No. S-6 Szczecin - Gdańsk) 
and north-south connection (national road No. S-11 Kołobrzeg - Poznań);  
- close to the Baltic Sea (6 km in a straight line);  
- tourist attractions (forests, lakes, the sea);  
- a "green city" - clean air and water, large green areas, ecologically friendly;  
- good technical infrastructure: vast reserves of water, gas, electricity, heating and other supplies; 
nearby there is a communal waste disposal and modern sewage treatment plant compliant with the 
European standards;  
- vast reserves of areas for industrial and residential building, warehouses, storage places, shopping 
and exhibition centres;  
- qualified workforce (four universities, including the biggest one – the Technical University of Koszalin); 
- tax exemptions in the Koszalin Complex, belonging to the Słupsk Special Economic Zone as well as 
real property tax exemptions for entrepreneurs investing in other areas in the city;  
- favourable atmosphere for investment and entrepreneurship as well as the presence of numerous 
institutions that support business;  
- membership in national and international unions and associations. 

View Edit Delete

Przykład_3 
- access to road and railway connections; 
- well-developed water supply and sewage systems; 
- environment protection by means of waste segregation; 
- areas attractive for tourism (agrotourism, bicycle and walking trails, horse-riding facilities); 
- water sports facilities (the Zalew Besko bay).   

View Edit Delete

Przykład_4 
- qualified workforce;  
- transit roads and convenient transportation network (28 km off the International Airport in Katowice – 
Pyrzowice);  
- vast areas for investment;  
- large consumer’s market in the region;  
- tourist attractions;  
- natural landscape attractions;  
- well-developed school network, high quality teaching;  
- telecommunication system;  
- allowances and incentives for investors;  
- high quality service in offices;  
- increase of budget means allocated to investment projects.  

View Edit Delete

Przykład_5 
- clean, unpolluted environment; View Edit Delete



- job-ready workforce; 
- well-developed infrastructure (water supply system - 95,5%, telephone network coverage - 92%, 
bituminous roads); 
- easy access to investment areas; 
- low local taxes.  

Przykład_6 
- favourable location; 
- important industrial centre; 
- highly qualified workforce; 
- approachable staff in local authorities; 
- good access to public institutions; 
- real-estate tax exemptions for enterprises; 
- well-developed technical infrastructure; 
- good education system, sports and recreation facilities; 
- numerous cultural, art and sports events; 
- growing international co-operation.  

View Edit Delete

Przykład_7 
- convenient location in the transportation network; 
- well-developed infrastructure on investment areas; 
- teritories attractive for tourism; 
- investment-friendly atmosphere.  

View Edit Delete

Przykład_8 
- advantageous geographic location and convenient transport network – short distance to Warsaw and 
main transport routes; 
- no industry damaging to environment; 
- beautiful landscape, rich flora and fauna; location close to the bay Zalew Zegrzyński - perfect 
conditions for the developing of tourism and recreation business; 
- well-developed infrastructure (gas, water, sanitation, telecommunication, energy); 
- well-developed school network; 
- urban planning, encouraging for investment. 

View Edit Delete


