
GMINA ZIELONKA

Silne strony:
• Rozbudowana infrastruktura sportowo-

rekreacyjna
• Różnorodna i dostępna dla mieszkańców

oferta kulturalna, rekreacyjna i sportowa
• Miasto postrzegane przez mieszkańców 

jako bezpieczne i zapewniające dobre 
warunki życia

• Wysoki poziom identyfikacji 
mieszkańców 
z miastem

• Wysoki poziom identyfikacji 
mieszkańców 
z miastem

• Zamożność gminy i jej mieszkańców
• Różnorodne formy kontaktu władz 

samorządowych ze społecznością 
lokalną

• Bardzo duży udział w populacji 
mieszkańców 
z wykształceniem pomaturalnym i 
wyższym (ok. 70%)

• Duża aktywność organizacji 
pozarządowych, dobra współpraca 
NGO’s z samorządem

• Wysoki poziom przedsiębiorczości 
mieszkańców

• Wysoki odsetek dzieci objętych edukacją
przedszkolną

• Szkoły podstawowe i gimnazjalne 
zapewniające wysoki poziom nauczania

• Pokrycie całości terenów rozwojowych 
gminy planami zagospodarowania 
przestrzennego

• Wysoka lesistość (blisko 70%) oraz 
walory turystyczne i rekreacyjne

• Bogate walory dziedzictwa 
historycznego 
i kulturowego

• Położenie blisko Warszawy
• Umiejscowienie na terenie Zielonki 

przedsiębiorstw związanych z 
innowacyjnymi technikami lotniczymi i 
wojskowymi

Słabe strony:
• Niewystarczający system odprowadzania

wód deszczowych w mieście
• Duże obciążenie ruchem oraz zły stan 

dróg i infrastruktury towarzyszącej 
w mieście 

• Negatywne tendencje demograficzne 
(rosnące wskaźniki obciążenia 
demograficznego i niski przyrost 
naturalny)

• Słaba komunikacja publiczna wewnątrz 
gminna

• Niski stopień zaufania wzajemnego 
mieszkańców

• Niewystarczająca estetyka krajobrazu 
miejskiego 

• Dominacja podmiotów, które nie tworzą 
dużej liczby miejsc pracy, lecz są 
przeważnie oparte na samozatrudnieniu.

• Brak wykształconego profilu 
specjalizacji gospodarczej o randze 
regionalnej, lokalnych więzi 
kooperacyjnych i wzajemnego wsparcia 
lokalnych firm („klastry”, „grona” 
„lokalne systemy produkcyjne” itp.).

• Niski poziom innowacyjności firm 
wynikający z ich specyfiki branżowej 
oraz wielkości.

• Ograniczona dostępność terenów pod 
inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe

• Niewystarczające w stosunku do 
oczekiwań zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców w zakresie polityki 
społecznej

• Niewystarczająca współpraca miasta z 
biznesem

• Niedostatek miejsc w przedszkolach, 
brak żłobków

Szanse:
• Realizacja zaplanowanych w regionie 

inwestycji (drogowych i kolejowych); 

Zagrożenia:
• Decyzje na szczeblu administracji 

rządowej, skutkujące m.in. obniżeniem 



wspieranie kompleksowych rozwiązań i 
usprawnień w transporcie zbiorowym

• Ogólne trendy dotyczące zdrowego trybu
życia 
i postaw; rozwój infrastruktury 
rekreacyjnej

• Możliwość wsparcia środkami 
zewnętrznymi realizacji przedsięwzięć 
gminnych – zarówno projektów tzw. 
inwestycyjnych, jak również projektów 
tzw. miękkich

• Rozwój firm i instytucji (np. 
umiejscowienie na terenie Zielonki 
przedsiębiorstw związanych z 
innowacyjnymi technikami lotniczymi i 
wojskowymi)

• ZIT Warszawy (Zielonka włączona do 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
- szansa na rozwiązanie m.in. 
ponadlokalnych problemów 
komunikacyjnych)

• Integracja z Warszawą i wykorzystanie 
jej zasobów (praca, szkolnictwo, 
szpitale, korzystanie z dóbr kultury)

• Wychodzenie z kryzysu w UE jako 
szansa na poprawę sytuacji 
makroekonomicznej w Polsce (wzrost 
PKB, zmniejszenie skali bezrobocia)

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta (np. plan likwidacji Komisariatu 
Policji w Zielonce)

• Paraliż komunikacyjny powodowany:
-zastopowaniem inwestycji kolei (E75)
- brakiem realizacji modernizacji drogi 
nr 634
- rosnącą liczbą mieszkańców oraz 
inwestycji gmin sąsiednich (Wołomin, 
Ząbki, Marki)

• Duża konkurencja o ograniczone 
bezzwrotne środki w nowej perspektywie
budżetowej UE

• Niewystarczające subwencje rządowe 
dla samorządów na realizację zadań z 
zakresu oświaty

• Niewystarczające środki budżetowe na 
realizację zadań z zakresu: kultury, 
polityki społecznej oraz polityki 
senioralnej

• Pogarszający się stan środowiska 
naturalnego:
- niska kultura ekologiczna
- zanieczyszczona woda w rzece Długiej
- wzmożony ruch tranzytowy
- wzmożony ruch tranzytowy

• Położenie w powiecie o niskim 
potencjale inwestycyjnym i wysokim 
bezrobociu

Problem:
1. Niewystarczająca czystość, ład 

przestrzenny pozostający w harmonii ze 
środowiskiem naturalnym, z 
mieszkańcami o wysokiej kulturze 
ekologicznej

2. Niewystarczający poziom wykształcenia,
zdrowia, integracji, bezpieczeństwa 
lokalnego społeczeństwa

3. Niedostateczna oferta spędzania czasu 
wolnego, odpowiadająca zróżnicowanym
potrzebom mieszkańców

4. Brak przedsiębiorstw o charakterze 
nieuciążliwym

5. Niedostateczne rozbudowane więzi 
regionalne i metropolitalne

Cele:
1. Miasto czyste, zorganizowane/ 

uporządkowane przestrzennie, 
pozostające w harmonii ze środowiskiem
naturalnym, z mieszkańcami o wysokiej 
kulturze ekologicznej

2. Społeczeństwo wykształcone, zdrowe, 
zintegrowane, mające poczucie 
bezpieczeństwa i wpływu na sprawy 
publiczne

3. Bogata oferta spędzania czasu wolnego, 
odpowiadająca zróżnicowanym 
potrzebom mieszkańców

4. Rozwój przedsiębiorstw o charakterze 
nieuciążliwym

5. Budowanie więzi regionalnych i 
metropolitalnych


