
UCHWALA NR XXI/178/16

RADY GMINY SLAWNO

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia

,,Koncepcji rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Slawno"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie

gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Slawno uchwala co nast^puje:

§ 1. Uchwala si? „ Koncepcjg rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Slawno " o tresci

stanowi^cej zl^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.





Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.6 cytowanej w podstawie prawnej ustawy o samorzqdzie gminnym do

wytqcznej wtasciwosci rady gminy, w tym przypadku Rady Gminy Stawno nalezy uchwalanie

przedmiotowego dokumentu.

,,Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej Gminy Stawno" zawiera diagnoz^ sektora

turystycznego w wojewodztwie todzkim, analiz^ SWOT i analiz^ potencjatu turystycznego regionu. W

oparciu o te informacje opracowana zostata koncepcja kierunkow dziatah oraz typow projektow, ktorych

realizacja przyczyni si$ do rozwoju gospodarki turystycznej w regionie.

Celem opracowania jest wskazanie koncepcji rozwoju potencjatow endogenicznych wojewodztwa

todzkiego opartych na walorach przyrodniczo-kulturowych, ktora przyczyni si§ do wzrostu

przedsi^biorczosci oraz tworzenia miejsc pracy w gospodarce turystycznej, a takze do wzrostu atrakcyjnosci

regionu pod wzgl^dem turystycznym.

Maj^c powyzsze na uwadze, przedtozenie niniejszego projektu ,,Koncepcji rozwoju gospodarki

turystycznej w Gminie Stawno" do uchwalenia przez Rad^ Gminy Stawno nalezy uznac za zasadne.
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WST^P

Turystyka obejmuje ogot dzialan ludzi, ktorzy podrozuja, i przebywaja, dla wypoczynku, w interesach

i w innych celach (z wylaczeniem dziatalnosci zarobkowej) przez okres nie przekraczajapy 12 miesi?cy,

w miejscach znajdujacych si? poza ich zwyklym otoczeniem. Termin "turystyka" obejmuje zarowno

odwiedzajsjcych, ktorzy zatrzymuja^si? co najmniej na jedna, noc jak i odwiedzajacych jednodniowych1.

Rozwoj turystyki wymaga wzmocnienia potencjafu gospodarczego i spolecznego, ktory sprzyjac b?dzie

konkurencyjnosci gospodarczej w regionie w tym: innowacyjnosci, kreatywnosci i wzrostowi

zatrudnienia, stanowiac jednoczesnie jeden z czynnikow dywersyfikacji lokalnej gospodarki turystycznej.

Przez gospodark? turystyczna, nalezy rozumiec calosc roznorodnych funkcji gospodarczych

i spolecznych rozwijanych w celu zaspokajania potrzeb zwiazanych z zapotrzebowaniem na szeroko

rozumiane produkty turystyczne2.

Produkt turystyczny rozumiany jest jako dost^pny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych

sktadnikow, umozliwiajacych realizacj? celu wyjazdu turystycznego. Produkt ten stanowia, naturalne

i stworzone przez czlowieka atrakcje turystyczne, towary i uslugi umozliwiajace przybycie, pobyt

i korzystanie z walorow turystycznych oraz atrakcyjne sp^dzanie czasu.

Waznym elementem produktu turystycznego sq_ atrakcje turystyczne, czyli zagospodarowane walory

turystyczne. Atrakcje posiadaja, infrastruktur? turystyczny umozliwiajaca, obslug? ruchu turystycznego,

maja^charakter materialny (np. obiekt, obszar, eksponat) lub niematerialny (np. imprezy, wydarzenia)3.

Wtadze samorza.dowe gminy powinny w sposob swiadomy i aktywny popierac i ksztaltowac dziatania

sprzyjajXce powstawaniu nowych produktow i atrakcji turystycznych oraz modernizacji

i rozbudowie infrastruktury turystycznej.

Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej Gminy Stawno jest dokumentem uszczegolowiajacym cele

strategiczne zwiazane z turystyka^wynikajace z obowiazujacej Strategii Rozwoju Gminy Slawno na lata

2014-2020 przyjejej Uchwatei Nr LII/367/14 Rady Gminy Siawno z dnia 11 listopada 2014 r. zmieniona,

Uchwatei Nr XX/171/16 Rady Gminy Stawno z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz wpisuje si?

w cele strategiczne i operacyjne zwiazane z turystyka, okreslone w Strategii Rozwoju Wojewodztwa

Lodzkiego 2020.

1 Program rozwoju turystyki w wojewodztwie todzkim na lata 2007-2020, PART , Warszawa, 2007.
2 Szczego/owy Op/'s Os; Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020
3 Program rozwoju turystyki w wojewodztwie todzkim na lata 2007-2020, PART , Warszawa, 2007.



Koncepcja stanowi spojny zintegrowany plan rozwoju potencjatow endogenicznych Gminy Slawno

opartych na walorach przyrodniczych i kulturowych, ktore powinny przyczynic si§ do wzrostu

przedsi^biorczosci oraz tworzenia miejsc pracy w gospodarce turystycznej.

Potencjat endogeniczny nalezy rozumiec jako zespot wlasnych czynnikow rozwoju danego obszaru

(np. regionu, gminy, miasta czy miejscowosci) wynikajacych m.in. z jego struktury funkcjonalno -

przestrzennej i gospodarczej, poziomu rozwoju kapitalu spotecznego, wyposazenia instytucjonalnego

i infrastruktury spolecznej, tradycji kulturalnych i gospodarczych oraz cech srodowiska przyrodniczego4.

Mozliwosci rozwoju gospodarki turystycznej danej miejscowosci nie nalezy rozpatrywac w oderwaniu od

regionu. Zasi^g przestrzenny produktow turystycznych, zazwyczaj regionalny

i ponadregionalny, narzuca koniecznosc kojarzenia funkcji miejscowosci turystycznej z takimi samymi

w skali regionu. Konieczne jest wi§c prowadzenie odpowiednich dziatah sprzyjajacych maksymalnemu

wykorzystaniu walorow przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, a zagospodarowanie turystyczne

powinno gwarantowac utrzymanie swoistego uroku danej miejscowosci.

Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Stawno przyczyni si? do wtaczenia szerokiego

grona interesariuszy m.in.: MSP, JST oraz stowarzyszeh i organizacji sektora turystyki

w dziatania ukierunkowane na tworzenie zintegrowanych produktow turystycznych w powiecie

opoczyhskim oraz wojewodztwie lodzkim.

Koncepcja zawiera:

• diagnoz^ obecnej sytuacji na terenie gminy wraz z analiza^ SWOT przeprowadzona, w oparciu

m.in. o dane GUS/Banku Danych Lokalnych, opracowania naukowe, dokumenty strategiczne

i planistyczne szczebla lokalnego i wojewodzkiego;

• powiazanie ze strategicznymi dokumentami lokalnymi, powiatowymi i wojewodzkimi;

• kierunki oraz wykaz dziatah opierajace si§ na endogenicznych potencjatach, wynikaja^cych

ze specyficznych uwarunkowah i zasobow przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych Gminy

Stawno, ktore sprzyjac be/ia^ rozwojowi przedsi^biorczosci i gospodarki turystycznej, w tym

tworzeniu warunkow dla powstawania nowych miejsc pracy oraz zapewnienia trwatosci

juz istnieja^cych;

• list? powiazanych ze soba, projektow oraz typow projektow uwzgl^dniaja^cych

m.in. przedsi^wzi^cia podmiotow prywatnych, ktore potwierdzaja^ spojnosc planu rozwoju

Gminy Stawno i tacznie sprzyjac b^da^ tworzeniu produktu turystycznego.

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Lodzkiego 2020.



1. DIAGNOZAIANALIZA SWOT

Diagnoza i analiza SWOT jako analiza potencjalu turystycznego stanowi podstaw§ do sporzadzenia

Koncepcji rozwoju produktow turystycznych oraz gospodarki turystycznej w Gminie Slawno. Kluczowym

elementem planowania rozwoju turystki w gminie jest przede wszystkim gospodarowanie

w sposob efektywny przestrzenia^turystyczna^oraz posiadanymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi,

co sprzyjac b§dzie zapewnieniu spojnosci dzialari, zapewniajac efekt synergii na szczeblu lokalnym

i wojewodzkim.

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Stawno jest gmina, wiejska, polozona, w powiecie opoczyhskim, w wojewodztwie lodzkim. Powierzchnia

gminy wynosi ogolem 129 km2, co klasyfikuje j^ w grupie gmin srednich, stanowi

ok. 12 % powierzchni powiatu. Najblizej polozonymi osrodkami miejskimi sa^

Opoczno (ok. 10 km), Tomaszow Mazowiecki (ok. 23 km), Piotrkow Trybunalski (ok. 36 km), Rawa

Mazowiecka (ok.60 km).

Rys. 1 Polozenie Gminy Slawno
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WALORY TURYSTYCZNE

Na atrakcyjnosc turystyczna^ miejscowosci czy gminy wplywaja, walory turystyczne. W literaturze

przedmiotu definiowane sa, jako zespol elementow srodowiska naturalnego oraz elementow poza

przyrodniczych, ktore wspolnie lub kazde z osobna sa, przedmiotem zainteresowania turysty5.

Walory turystyczne dzieli si? na:

• walory wypoczynkowe;

• walory krajoznawcze;

• walory specjalistyczne - umozliwiajace uprawianie roznych form turystyki kwalifikowalnej6.

Walory wypoczynkowe stanowia^ podstaw? rozwoju funkcji wypoczynkowej pozostajac w scistej

zaleznosci od warunkow srodowiska naturalnego7. Walory krajoznawcze dzieli si? na:

• walory srodowiska przyrodniczego, czyli charakterystyczne zespoty krajobrazowe i osobliwosci

przyrody (np. skamienialosci, stanowiska archeologiczne);

• walory tradycyjnej kultury ludowej: folklor, obrz?dy ludowe, dziela ludowej sztuki plastycznej,

relikty ludowej kultury materialnej;

• walory dobr kultury czyli zabytki budownictwa, sztuk plastycznych, kultury materialnej, pamiqtki

historyczne;

• walory wspotczesnych osiajgni?c cztowieka czyli charakterystyczne obiekty i przejawy

wspolczesnej gospodarki, techniki, nauki i kultury8.

Walory specjalistyczne wiaza^ si? z cechami srodowiska przyrodniczego, umozliwiaj^ uprawianie

roznych form turystyki kwalifikowanej oraz aktywnej9.

Zaprezentowana kategoryzacja walorow turystycznych wskazuje, ze o potencjale endogenicznym

obszaru swiadcza, glownie walory przyrodnicze i kulturowe. Rodzaj i jakosc wymienionych czynnikow

umozliwia rozwoj funkcji turystycznych i stanowi o atrakcyjnosci dla potencjalnych inwestorow.

Walory przyrodnicze

Walory przyrodnicze stanowi^ jeden z elementow decydujacych o atrakcyjnosci turystycznej

i determinuja, formy turystyki, ktore moga, bye uprawiane na danym obszarze. Na walory przyrodnicze

skladaja, si? m.in.: pomniki przyrody, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu

oraz inne formy ochrony przyrody np. uzytki ekologiczne.10

5 J. Warszyhska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, 1978.
6 T. Lijewski, B. Mikubwski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski ,PWE, Warszawa, 2002.
7 Z. Kruczek, S. Sacha, Geografia atrakcji turystycznych Polski, PROKSENIA, Krakow, 1999.
8 0. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa, 1979.
9 Z. Kruczek, S. Sacha, Geografia atrakcji turystycznych Polski, PROKSENIA, Krakow, 1999.
10 Ibidem



Potnocna cz^sci Gminy Stawno wtaczona zostata do obszarow chronionych: Spalskiego Parku

Krajobrazowego oraz Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. W gminie ochrona, objejych zostato

34 pomnikow przyrody oraz dwa parki wpisane do rejestru zabytkow. Lasy zajmuja, obszar

ok. 2435,30 ha, co stanowi 18,8% powierzchni gminy. Przez gmin§ przebiegaja, dwie rzeki: Stomianka

i Mtynek, na jej terenie znajduje si§ takze kilka bezodplywowych zbiornikow, okresowo wypetnianych

woda^.

Osobliwoscia^ na skal§ swiatowa^ stanowi zespol skamieniatosci morskich i ladowych sprzed 148 mln lat

odkryty w miejscowosci Owadow. Jest to najblizszy znany i pochodzacy z tego samego okresu

odpowiednik najstynniejszego stanowiska paleontologicznego na swiecie - Solnhofen w Niemczech.

Trwaja^ tarn badania prowadzone przez specjalnie powotany mi^dzynarodowy zespot badawczy oraz

Panstwowy Instytut Geologiczny, corocznie do kamieniotomow przyjezdzaja^ takze grupy badawcze,

studenci i doktoranci z catego swiata.

Walory kulturowe

Walory kulturowe to drugie po walorach przyrodniczych czynniki decydujace o atrakcyjnosci

turystycznej, zaliczamy do nich m.in.:

• zabytki archeologiczne,

• pamiajki historyczne;

• sztuka ludowa;

• miejsca pami^ci;

• szlaki turystyczne;

• festiwale, wystawy, przeglady zespotow dni kultury oraz inne imprezy kulturalne11.

Tabela nr 1. Walory kulturowe

Cecha

Zabytki

Liczba Dodatkowe informacje

kosciot parafialny w Slawnie p.w.

Wniebowzi^cia Najswi^tszej Maryi Panny

wraz z wyposazeniem;

park dworski w Slawnie;

drewniany kosciol p.w. sw. Michata

Archaniota w Zachorzowie.

Obiekty dziedzictwa

kulturowego
ok. 10

Pomniki i miejsca pami^ci;

Skansen Niebowo;

cmentarze.

11 Z. Kruczek, S. Sacha, Geografia atrakcji turystycznych Polski (...), op. cit.



3.

4.

5.

6.

7.

Instytucje kultury

Imprezy

kulturalne/integracyjne/

uroczystosci religijne

Organizacje/zespoly ludowe

Szlaki turystyczne

Organizacje pozarzadowe

2

ok. 27

na rok

27

1

14

• Gminny Osrodek Kultury w Stawnie (w jego

ramach dzialaja^ swietlice wiejskie);

• Gminna Biblioteka Publiczna (2 filie);

• imprezy sportowe

• imprezy kulturalne

• uroczystosci religijne

• 21 Kot Gospodyh Wiejskich,

• 6 zespotow folklorystycznych.

• Szlak turystyczny ,,Lokietka"

• Piastowski Szlak Kulinarny

• OSP, kluby sportowe i SDS

Gmina pod wzgl?dem etnograficznym nalezy do regionu opoczyhskiego, ktory charakteryzuje si?

bogata^ kultury ludowa^. Stroje ludowe, przyspiewki, regionalne tarice i muzykowanie kultywowane sq.

szczegolnie wsrod starszego pokolenia.

W gminie znajduja^si? ciekawe zabytki architektoniczne z okresu XVIII - XIX wieku tj. kosciot parafialny

w Stawnie p.w. Wniebowzi?cia Najswi?tszej Maryi Panny oraz drewniany kosciot p.w. sw. Michata

Archaniota w Zachorzowie. Atrakcj? turystyczna, stanowia, rowniez zatozenia parkowe, bardzo cz?sto

towarzyszace zabudowaniom patacowym i dworskim (park w Stawnie). Gmina moze si? rowniez

pochwalic wieloma obiektami majacymi znaczenie historyczne, w tym pomnikami, miejscami pami^ci

oraz cmentarzami. Do obiektow dziedzictwa kulturowego nalezy rowniez skansen Niebowo. Izba

Pami?ci i Tradycji w Publicznej Szkole Podstawowej im. W.H. Ossowskich w Kunicach.

Do walorow kulturowych zaliczaja, si? takze dziatajace na terenie gminy instytucje kultury: Gminny

Osrodek Kultury (w ramach ktorego funkcjonuja^ swietlice wiej'skie) w Stawnie oraz Gminna Biblioteka

Publiczna, z 2 filiami w Gawronach i Prymusowej Woli. Na terenie gminy dziataja^ rowniez Domy

Ludowe i Swietlice Wiejskie spoza Gminnego Osrodka Kultury. Na atrakcyjnosc turystyczny gminy oraz

lokalna, tradycj? wptywaja, takze dziatajace na jej terenie organizacje i zespoty ludowe. W Gminie

Stawno funkcjonuje 21 Kot Gospodyh Wiejskich oraz 6 zespotow folklorystycznych. Na obszarze gminy

organizowane sa^cykliczne imprezy ludowe oraz festiwale.

Na terenie Gminy znajduje si? liczacy ok. 16 km szlak turystyczny ,,Lokietka", ktory biegnie od

cz?sciowo zrekonstruowanego zamku kazimierzowskiego w Inowtodzu, lasami spalskimi, do gajowki

Ksi^z i osrodka hodowli zubrow koto Smardzewic. Szlak przechodzi przez tereny trzech gmin: Inowtodz,

Tomaszow, Stawno i dwoch Nadlesnictw Lasow Pahstwowych: Spalskiego i Smardzewickiego.



Szlak przystosowany zostat do turystyki pieszej, rowerowej oraz konnej. Przez Gmin§ Slawno biegnie

takze Piastowski Szlak Kulinarny stanowiacy cykl kulinarno-kulturalnych wydarzeh, ta^czacych w sobie

promocj§ wyrobow dziatajacych na terenie Gminy firm oraz walorow turystycznych gmin potozonych

w poblizu rzeki Pilicy.

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

Zagospodarowanie turystyczne nalezy rozumiec jako przystosowanie terenu dla potrzeb ruchu

turystycznego i rekreacyjnego w celu zapewnienia turystom odpowiednich warunkow do sp^dzania

czasu wolnego12. Zagospodarowaniem turystycznym okresla si§ rowniez zespot obiektow i urzadzeri

stanowiacych wyposazenie okreslonego terenu, umozliwiajacych zaspokojenie potrzeb ruchu

turystycznego.13

Na zagospodarowanie turystyczne sktada si§ baza noclegowa, gastronomiczna oraz towarzyszaca

(ustugowa). Odpowiedni standard ustug turystycznych bezposrednio wptywa na zadowolenie turystow

i opini§ na temat odwiedzanego obszaru, stanowiac cz§sto o wartosci dodanej atrakcyjnosci

turystycznej.

Baza noclegowa

Baza noclegowa jest istotnym czynnikiem okreslajacym mozliwosci rozwoju turystyki, ktorej zadaniem

jest zapewnienie turystom niezb^dnych warunkow egzystencji w miejscu pobytu lub na szlaku podrozy.

W Gminie znajduja^si^: motel, gospodarstwa agroturystyczne oraz pokoje goscinne.

Baza gastronomiczna

Baza gastronomiczna stanowi jeden z elementow zagospodarowania turystycznego wptywajac na

odpowiednia, obstug^ ruchu turystycznego. W Gminie Stawno znajduja^ si§ 2 bary oferuja^ce 300 miejsc

konsumpcyjnych. Ofert$ zywieniowa, uzupetniaja, zaplecza gastronomiczne swietlic wiejskich, domow

ludowych oraz straznic oferuja^ce tradycyjna^polska.kuchni^ podczas organizowanych imprez i wydarzeh

kulturalnych.

Baza towarzyszaca

Na atrakcyjnosc turystyczna^ gminy poza baz^ noclegow^ i gastronomiczna^ wptywa rowniez baza

towarzyszaca, do ktorej nalezaj

• urzadzenia turystyczne (np. sale sportowe, szlaki turystyczne roznego typu);

• urzadzenia paraturystyczne m.in.: techniczne uzbrojenie terenu, instytucje kulturalne, siec

handlu detalicznego, ustugi (np. fryzjerskie).

12 J. Warszyhska, A. Jackowski, Podstawy geografiituryzmu, (...), op. cit.
13T. Lijewski, B. Mikutowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystykiPolski, (...), op. cit.



Gmina wyroznia si? dobrze rozwini?tym zapleczem sportowo-rekreacyjnym, ktore sluzy rozwojowi

aktywnych form turystyki kwalifikowanej, w tym specjalistycznej. Na terenie gminy znajduje si?

19 boisk, kolejne 3 s^ w budowie. Boiska mieszcza^ si? w szkotach m.in. w Prymusowej Woli,

Zachorzowie, Kunicach, Celestynowie, Kozeninie, Kamieniu, Stawnie oraz w kompleksie ,,ORLIK 2012"

w Szadkowicach. Dobrze rozwinieja jest rowniez baza handlowo-ustugowa, na ktora^sktadaja^si? m.in.:

62 sklepy, stacja benzynowa, 3 stacje gazowe oraz 2 osrodki zdrowia i 1 apteka.

DOST^PNOSC KOMUNIKACYJNA

Dost?pnosc komunikacyjna okreslana jest jako mozliwosc dojazdu srodkami komunikacji do celu

podj?tej podrozy, a takze system polaczeri komunikacyjnych, szlakow i wyciac|6w turystycznych

umozliwiaja^cych turyscie odbywanie wycieczek w obr^bie wybranego regionu turystycznego do

okreslonych miejsc.14

Tabela nr 2. Dost^pnosc komunikacyjna

Drogi/linie kolejowe/parkingi

drogi krajowe

drogi wojewodzkie

drogi powiatowe

drogi gminne

Linianr4CMK
Linip knlfijnwfi

Nr 25 Lodz Kaliska -Debica

Parking!

Jednostka miary

km

km

km

km

km

szt.

Dkigosc/iiczba na terenie gminy

9

10,72

42,62

167,88

2,06

12,04

12

Gmina charakteryzuje si? dobra, dost^pnoscia^ komunikacyjna^ przez jej teren przebiega droga krajowa

nr 12, droga wojewodzka 713 jak rowniez 8 drag powiatowych (42 km) i ok 100 odcinkow drog

gminnych ( ok. 167,88 km). Ponadto, Gmina Stawno znajduje si? w bliskiej odlegtosci od drogi

wojewodzkiej nr 726 oraz krajowej nr 74. Na jej terenie znajduja^ si? takze dwie linie kolejowe - nr 4

(Warszawa - Zawiercie), ktora jest fragmentem Centralnej Magistral! Kolejowej oraz nr 25 (Tomaszow

Mazowiecki - Skarzysko Kamienna).

14 J. Warszyriska, A. Jackowski, Podstawygeografiituryzmu, (...), op. cit.
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PROMOCJA IINFORMACJA TURYSTYCZNA

W literaturze przedmiotu wymienia si§ cztery podstawowe narz^dzia promocji turystycznej:

• reklama produktu np. w telewizji, prasie, wydawnictwie;

• sprzedaz osobista rozumiana jako bezposrednia prezentacja oferty turyscie;

• promocja sprzedazy np. targi turystyczne;

• public relations - szerokie informowanie o turystycznej dziatalnosci gminy za posrednictwem

srodkow masowego przekazu, organizacj§ konferencji, seminariow, study-tour dla dziennikarzy.

Najbardziej efektywne narz^dzia marketingu w turystyce to m.in.: reklama i promocja w srodkach

masowego przekazu, aktywny udziat w lokalnych i pozalokalnych targach turystycznych, stala

wspoipraca z dziennikarzami, w tym organizacja study-tour na terenie gminy, czy regionu. Dziatania

te wprost odnosza, si$ do promocji miejscowosci, czy gminy oraz jej produktu turystycznego15.

Dost^pnosc i jakosc informacji o walorach turystycznych oraz zagospodarowaniu turystycznym

warunkuje wtasciwy rozwoj turystyki, a informacja turystyczna powinna bye skierowana

do nast§puJ3cych grup:

• turysci indywidualni i grupowi;

• potencjalni turysci;

• tworcy, wspottworcy, sprzedawcy produktow turystycznych;

• animatorzy konsumpcji zbiorowej (np. zaklady pracy, biznes, organizacje spoteczne);

• potencjalni tworcy produktu turystycznego;

• promotorzy turystyki16.

Dobrze zaprojektowany i skutecznie realizowany program promocji i informacji w przypadku turystyki

pozwala na stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego w powiecie opoczyhskim. Gmina

Slawno promuje swoje walory turystyczne przede wszystkim na stronie internetowej (www.ugslawno.pl),

na ktorej zamieszczane sajnformacje o gminie, walorach kulturowych i przyrodniczych regionu, a takze

relacje z wydarzen sportowych, kulturalnych oraz z zycia spotecznego. Gmina wydaje rowniez

co kwartat Jnformator Gminy Stawno". 0 Gminie Stawno turysta moze dowiedziec si^ takze z wielu

artykulow w prasie i Internecie np. na stronie National Geographic, w ktorych opisywane sa^unikatowe w

skali europejskiej, a nawet swiatowej skamieniatosci - stanowiska paleontologiczne znajdujace si^

w miejscowosci Owadow.

15 R. Kunce, Promocja turystyki, w: Turystka w gminie i powiecie , A. Gordon (red.), Polska Organizacja Turystyczna,
Warszawa, 2003.
16 J. Idzikowski, IP. Piotrowski, Informacja turystyczna, w: Turystka w gminie i powiecie , A. Gordon (red.), Polska
Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2003.
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OCHRONA SRODOWISKA

Srodowisko naturalne i jego czystosc odgrywaja^ istotnq. rol? w okresleniu mozliwosci wypoczynku

w danej miejscowosci czy regionie. Stan srodowiska naturalnego decyduje o jakosci walorow

przyrodniczych, na ktore bezposrednio wplywa rozwoj infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Tabela nr 3. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

LP-

1.

2.

Kategoria

Kanalizacja

Wodociajgi

Cecha

Poziom

skanalizowania

Dtugosc czynnej sieci

kanalizacyjnej

Ludnosc korzystajaca

z sieci kanalizacyjnej

Poziom

zwodociaigowania

Diugosc czynnej sieci

rozdzielczej

Ludnosc korzystajaca

z sieci wodociajgowej

Jednostka miary

%

km

OS.

%

km

OS.

Liczba

54

83,90

4096

91,9

121,78

6968

Diugosc czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 83,90 km, a poziom skanalizowania 54 %

(stan w 2015 roku17), zas liczba mieszkahcow korzystajacych z sieci kanalizacyjnej wynosi 4096 osob.

Diugosc czynnej sieci rozdzielczej na terenie gminy wynosi 121,8 km, a poziom zwodociajgowania

100%, przy 7723 mieszkancach korzystajacych z sieci. W Gminie funkcjonuja^ dwie oczyszczalnie

sciekow w miejscowosciach Trojanow i Zachorzow - Kolonia. Na terenie gminy prowadzona jest

selektywna zbiorka i segregacja odpadow.

FINANSE GMINY

Samorzaxl gminny odpowiedzialny jest za kreowanie spoleczno-gospodarczego rozwoju gminy, w tym

odpowiednie zagospodarowanie walorow turystycznych oraz ich promocj§ i informacj§.

17 Bank Danych Lokalnych - GUS
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Tabela nr 4. Dochody i wydatki budzetu gminy wg dziatow w 2014 roku

Dochody budzetu gminy wg dziatow w 2014 r.

(%)

Dochody budzetowe Gminy ogotem 100

Rolnictwo i lowiectwo

Transport i lacznosc

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Bezpieczehstwo publiczne

i ochrona przeciwpozarowa

Rozne rozliczenia

Oswiata i wychowanie

Pomoc spoleczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna
i ochrona srodowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Kultura fizyczna

Dochody od osob prawnych i od osob

fizycznych

2,3

0,4

1,1

0,4

0,0

39,0

5,4

14,3

0,3

0,7

1,3

0,9

31,6

Ochrona zdrowia

Pozostale 2,3

Wydatki budzetu gminy wg dziatow w 2014 r. (%)

Wydatki budzetowe Gminy

ogotem

k
Rolnictwo i lowiectwo

Transport i lacznosc

oospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Bezpieczehstwo publiczne

i ochrona przeciwpozarowa

Rozne rozliczenia

Oswiata i wychowanie

Pomoc spoteczna

I Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna
i ochrona srodowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Kultura fizyczna

Dzialalnosc uslugowa

Ochrona zdrowia

Pozostate

100

3,3

9,1

1,7

15,0

1,2

0,1

41,3

18,0

0,3

3,4

4,0

1,5

-

0,2

0,9

Wtadze Gminy Stawno dostrzegajac znaczenie turystyki dla rozwoju spoteczno - gospodarczego

przeznaczaja^ srodki budzetowe na dziatania wptywajace bezposrednio na rozwoj gospodarki

turystycznej m.in. na kultur§ i ochron§ dziedzictwa narodowego, transport i tapznosc, ochron§

srodowiska oraz gospodark§ komunalna^. Ponadto gmina skutecznie pozyskuje srodki unijne oraz inne

srodki zewnejrzne, ktore pozwalaja^na dynamiczny rozwoj spoteczno - gospodarczy. Dotychczas Gmina

Stawno zrealizowata ponad 60 projektow (w obszarze m.in. drag, sportu, kultury, zagospodarowania

przestrzeni publicznej, oswiaty, aktywizacji zawodowej, ekologii) na kwot$ ponad 72 mln zt, w ramach

ktorej uzyskata dofinansowanie w wysokosci ponad 49 mln zt.

ANALIZA SWOT

Analiza SWOT odnosi si§ do uwarunkowan wptywaja^cych na atrakcyjnosc turystyczna^ Gminy Stawno

warunkujacych rozwoj szeroko rozumianej gospodarki turystycznej.
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W pierwszej cz§sci zostaly zidentyfikowane i okreslone najwazniejsze mocne i slabe strony Gminy

Stawno stanowia.ee cechy endogeniczne, oparte na walorach przyrodniczych, kulturowych,

zagospodarowaniu turystycznym oraz dostepnosci komunikacyjnej. W drugiej cz^sci przeanalizowano

czynniki zewnejrzne stanowiace szanse i zagrozenia rozwojowe.

Tabela nr 5. Analiza SWOT

MOCNE STRONY

Potozenie na terenie wyznaczonego w Strategii

Rozwoju Wojewodztwa Lodzkiego 2020 Obszaru

Turystycznego Doliny Rzecznej Pilicy;

Lokalizacja w atrakcyjnym turystycznie powiecie

opoczyhskim oraz w poblizu osrodkow miejskich -

Opoczno, Tomaszow Mazowiecki, Piotrkow

Trybunalski, Rawa Mazowiecka;

Dobra dost^pnosc komunikacyjna zewnejrzna i

wewn^trzna;

Unikatowy w skali europejskiej i swiatowej zespol

skamieniatosci morskich i ladowych sprzed 148 mln lat

w miejscowosci Owadow oraz inne walory przyrodnicze

i krajobrazowe;

Walory kulturowe (m.in. zespoly dworskie i koscioly),

bogata kultura ludowa oraz imprezy kulturalne i

sportowe, w tym o randze krajowej;

Rozwinieja baza towarzyszaca, w tym sportowa;

Dobre wykorzystanie srodkow unijnych.

SLABE STRONY

Niewystarczajace wykorzystanie znajdujacych si§ na

terenie gminy walorow przyrodniczych i kulturowych,

w tym unikatowego zespotu skamieniatosci;

Niewystarczajacy wizerunek gminy jako obszaru

atrakcyjnego turystycznie;

Niewystarczajaca oferta turystyczna stanowiaca

produkt turystyczny;

Niewystarczajacy rozwoj turystyki aktywnej oraz bazy

noclegowej i gastronomicznej;

Brak profesjonalnej promocji walorow turystycznych,

w tym oznakowania obiektow i atrakcji;

Brak dobrze rozwini^tych szlakow turystycznych, w tym

rowerowych.

SZANSE ZAGROZENIA

Fundusze unijne 2014-2020;

Rosnaca popularnosc turystyki kwalifikowanej, w tym

specjalistycznej i aktywnej;

Dynamiczny rozwoj sektora rnalych i srednich

przedsi^biorstw z branzy turystycznej;

Wzrost zainteresowania gospodarka, turystyczna, jako

czynnika wplywajacego na rozwoj spoleczno -

gospodarczy danego obszaru;

Wzrost wykorzystania walorow przyrodniczych i

kulturowych;

Bliskosc osrodkow miejskich wplywajacych na
generowanie ruchu turystycznego, w tym na turystyk§

weekendowaj

Rozwoj produktow turystycznych promujacych

geoturystyk^.

Duza konkurencja w pozyskiwaniu srodkow

zewn^trznych;

Postrzeganie wojewodztwa jako regionu

nieatrakcyjnego turystycznie w skali kraju;

Staly wzrost wymagah i oczekiwah turystow -

w zakresie produktow turystycznych;

Niewystarczajacy rozwoj turystyki aktywnej oraz

bazy turystycznej rekreacyjnej i sportowej;

Brak dostatecznej informacji o atrakcyjnosci

turystycznej regionu;

Brak spojnej koncepcji rozwoju produktow
turystycznych w regionie

Niewystarczajaca wspolpraca z podmiotami z

branzy turystycznej.
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2. POWIAZANIE Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Stawno wpisuje si§ bezposrednio

w zalozenia dokumentow strategicznych okreslajacych kierunki rozwoju Gminy Stawno, Powiatu

Opoczyriskiego oraz Wojewodztwa Lodzkiego w kontekscie kierunkow rozwoju turystyki, w tym poprawy

atrakcyjnosci turystycznej oraz wykorzystania potencjatu endogenicznego, tj. walorow przyrodniczych

i kulturowych do rozwoju spotecznego - gospodarczego.

Wojewodztwo Lodzkie posiada potencjat do rozwoju m.in. turystyki aktywnej, opartej na walorach

przyrodniczych np. doliny rzeki Pilicy oraz zbiornikach wodnych np. Zalew Sulejowski. Region posiada

takze ofert§ imprez i festiwali o randze krajowej i mi^dzynarodowej.

2.1 GMINNE DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategia Rozwoju Gminy Stawno na lata 2014 - 2020

Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Stawno wskazuje kierunki rozwoju turystyki

wynikajace z celow strategicznych, okreslonych w Strategii Rozwoju Gminy Stawno na lata 2014-2020.

Do celow strategicznych zwiazanych bezposrednio z turystyka^ naleza, nast^pujace cele strategiczne

i cele operacyjne:

s Cel strategiczny 1 Poprawa jakosci zycia mieszkahcow:

> Cel operacyjny 1.3. Rozwoj bazy oraz ustug kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;

> Cel operacyjny 1.4. Poprawa bezpieczehstwa publicznego.

s Cel strategiczny 2 Rozwoj przedsi^biorczosci oraz inwestycji;

> Cel operacyjny 2.3. Promocja przedsi^biorczosci i aktywnych postaw na rynku pracy;

> Cel operacyjny 2.4. Rozwoj i wspieranie dziatalnosci rolniczej.

^ Cel strategiczny 3 Rozwoj turystyki i rekreacji w oparciu o posiadane zasoby:

• Cel operacyjny 3.1. Stworzenie nowego, jednolitego wizerunku gminy - rozwoj geoturystyki;

• Cel operacyjny 3.2. Kompleksowe oznakowanie turystyczne gminy;

• Cel operacyjny 3.3. Wspotpraca z organizacjami/ instytucjami turystycznymi;

• Cel operacyjny 3.4. Stworzenie kompleksowej oferty turystyczno - promocyjnej obszaru;

• Cel operacyjny 3.5. Ochrona i poprawa jakosci srodowiska naturalnego;

• Cel operacyjny 3.6. Tworzenie i rozwoj infrastruktury turystycznej (matej i duzej);

• Cel operacyjny 3.7. Rewitalizacja obiektow zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie.
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Studium Uwarunkowari i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Slawno

Potencjaly endogeniczne, na ktore skladaj^ si$ zasoby przyrodnicze i kulturowe, wskazane zostaty

w Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stawno. Celem

zagospodarowania przestrzennego gminy jest osiajgni^cie optymalnego rozwoju, zapewniajacego

popraw§ warunkow zycia mieszkahcow, przy zachowaniu rownowagi mi^dzy aktywnoscia^ gospodarcza^,

a ochrona^srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Koncepcja jest spojna z nast^pujacymi zadaniami

sprzyjajacymi rozwojowi gospodarki turystycznej w gminie:

• Ochrona i optymalne wykorzystanie istniejacych wartosci srodowiska przyrodniczego

i kulturowego;

• Rozwoj obszarow rekreacji weekendowej i pobytowej oraz rozwoj budownictwa rekreacyjnego

na atrakcyjnych obszarach gminy;

• Wdrozenie procedur przygotowania obszarow stanowiacych potencjalna^ ofert§ gminy dla

pozyskania inwestorow realizuja^cych oczekiwane i niezb^dne dla rozwoju gminy inwestycyjne

przedsi$wzi§cia - strefa ekonomiczna oraz nowe tereny ustugowe, przemyslowe i produkcyjne;

• Modernizacja uktadu komunikacji kotowej oraz zachowanie rezerw pod rozwoj sieci

komunikacyjnej ze szczegolnym uwzgl^dnieniem drog ekspresowych S12 i S74;

• Realizacja sciezek rowerowych na obrzezach komunikacji kolowej oraz sciezek rowerowych -

rekreacyjnych, taczacych atrakcyjne obszary gminy;

• Tworzenie organizacyjnych i programowych podstaw dla rozwoju uslug i dzialalnosci

gospodarczej;

• Dbatosc o higien§ i estetyk^ miejsc zamieszkiwania, pracy i wypoczynku;

• Realizacja programu malej retencji, poprzez budow§ zbiornikow wodnych.

2.2. POWIATOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyhskiego na lata 2014 - 2020

Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Slawno wpisuje si$ w dziatania wskazane

w Strategii Rozwoju Powiatu Opoczynskiego na lata 2014 - 2020 zwiazane z realizacja, celow

strategicznych oraz operacyjnych:

^ Cel strategiczny A. Wzmacnianie potencjalu gospodarczego wokot zasobow posiadanych

przez Powiat:

> Cel operacyjny A.3. Specjalizacja gospodarki rolnej;

> Cel operacyjny A.5. Polepszenie dost^pnosci komunikacyjnej i transportowej;
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> Cel operacyjny A.6. Rozwoj infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gazowej, cieplowniczej

i energetycznej.

^ Cel strategiczny B. Rozwoj turystyki i rekreacji:

> Cel operacyjny B.1. Dost^pnosc przestrzeni do celow turystycznych (sportowych,

rekreacyjnych):

> Cel operacyjny B.2. Turystyczno - Kulturowy Obszar Funkcjonalny

> Cel operacyjny B.S.Rozwoj oferty turystycznej regionu:.

^ Cel strategiczny C. Poprawa jakosci zycia mieszkahcow:

> Cel operacyjny C.2. Podniesienie atrakcyjnosci osadniczej i ograniczenie procesu migracji;

> Cel operacyjny C.4 Poprawa komunikacji oraz informacji wsrod spoteczenstwa;

2.3.PARTNERSKIE DOKUMENTY STRATEGICZNE

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 Dolina Pilicy

Gmina Stawno wraz z gminami z terenu wojewodztwa lodzkiego: Aleksandrow, Inowlodz, Lubochnia,

Mniszkow, Opoczno, Miasto i Gmina Przedborz, Miasto i Gmina Sulejow, Tomaszow Mazowiecki,

Miasto i Gmina Wolborz nalezy do Stowarzyszenia Dolina Pilicy, ktore opracowato Lokalna^ Strategy

Rozwoju na lata 2009-2015. Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Slawno wpisuje si$

w nast^pujace cele ogolne i szczegobwe wskazane ww. Strategii:

^ Cel ogolny 1. Rozwoj turystyki poprzez wykorzystanie zasobow przyrodniczo - krajobrazowych

oraz dziedzictwa kulturowego jako podstawy poprawy jakosci zycia mieszkahcow:

> Cel szczegolowy 1.1. Rozwoj ustug turystycznych i rekreacyjnych:

> Cel szczegolowy I.2. Wspieranie dziedzictwa historyczno - kulturowego oraz tworczosci

artystycznej:

> Cel szczegolowy I.3. Promocja regionu.

s Cel ogolny 2. Ochrona srodowiska oraz wspieranie inicjatyw ekologicznych podstawy

do zachowania i poprawy stanu posiadanych zasobow:

> Cel szczegolowy 11.1. Edukacja jako element budowania postaw proekologicznych;

> Cel szczegolowy II.2. Promocja wykorzystania odnawialnych zrodet energii;

> Cel szczegolowy II.3. Ochrona srodowiska poprzez inwestycje i dzialania promocyjne

w zakresie gospodarki odpadami.

^ Cel ogolny 3. Poprawa jakosci zycia mieszkahcow poprzez rozwoj sfery spoteczno-gospodarczej;

> Cel szczegolowy 111.1. Dzialalnosc szkoleniowa i doradcza;
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> Cel szczegolowy 111.2. Rozwoj przedsi^biorczosci na obszarach wiejskich;

> Cel szczegolowy 111.3. Wsparcie rozwoju infrastruktury spolecznej;

> Cel szczegolowy 111.4. Zwi^kszenie integracji lokalnej spolecznosci.

2.4. WOJEWODZKIE DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Lodzkiego 2020

Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Slawno wykazuje pelna^ zgodnosc z kierunkami

rozwoju turystyki wskazanymi w dokumencie strategicznym szczebla wojewodzkiego

tj. Strategii Rozwoju Wojewodztwa Lodzkiego 2020, w ramach nast^pujacych filarow, celow

strategicznych i operacyjnych, realizowanych przez okreslone kierunki dzialah:

S Filar 1. Spojnosc gospodarcza

> Cel strategiczny - Region wykorzystujacy potencjat endogeniczny do rozwoju inteligentnej

gospodarki, oparty na kreatywnosci i przedsi^biorczosci mieszkahcow:

• Cel operacyjny 2. Nowoczesny kapital ludzki i rynek pracy, realizowany przez strategiczny

kierunek dzialah 2.2. Ksztaltowanie aktywnych postaw na rynku pracy;

• Cel operacyjny 3. Zintegrowane srodowisko przedsi^biorczosci dla rozwoju gospodarki,

realizowany przez strategiczny kierunek dzialah 3.2. Rozwoj MSP i sektora rolnego.

S Filar 2. Spojnosc spdeczna

> Cel strategiczny - Aktywne spoleczehstwo obywatelskie z dobrym dost^pem do uslug

publicznych, sprzyjajape wlaczeniu spolecznemu grup wykluczonych:

• Cel operacyjny 5. Wysoki standard i dost^p do uslug publicznych, realizowany przez

strategiczny kierunek dzialah 5.3. Rozwoj uslug i poprawa dost^pu do sektora kultury,

sportu, turystyki i rekreacji.

s Filar 3. Spojnosc przestrzenna

> Cel strategiczny - Zrownowazony rozwoj przestrzenny regionu z silnie powiazanym systemem

osadniczym, z nowoczesna^ infrastruktury i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami srodowiska

przyrodniczego:

• Cel operacyjny 8. Wysoka jakosc srodowiska przyrodniczego, realizowany przez

strategiczny kierunek dzialah 8.1. Ochrona i ksztaltowanie powiazah przyrodniczo-

krajobrazowych.



W ramach polityki terytoriaino - funkcjonalnej obszary wiejskie postrzegane sa, w sposob kompleksowy

i wielofunkcyjny. Zaklada si§ m.in. rozwoj innowacyjnego rolnictwa oraz ksztattowanie pozarolniczych

form dzialalnosci gospodarczej, ktore generowac b§da, nowe miejsca pracy m.in. w przetworstwie,

ustugach, handlu, turystyce i agroturystyce, rzemiosle i r^kodzielnictwie.

Gmina Stawno nalezy do Obszaru Turystycznego Doliny Rzecznej Pilicy, ktory rozciajga si§ wzdtuz

doliny rzeki Pilicy i wyroznia duzymi walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi i w sposob szczegolny

predysponowany jest do rozwoju roznych form turystyki. Do najwi^kszych atutow obszaru nalezy

m.in. unikatowy w skali swiatowej zespot skamienialosci morskich i laxiowych sprzed 148 mln lat

odkryty w Gminie Stawno (miejscowosc Owadow). Na obszarze wyst^puja, rozlegte kompleksy dawnej

Puszczy Pilickiej charakteryzujace si§ specyficznym mikroklimatem. Znaczna cz§sc terenow objeta jest

ochrona.prawna.w postaci parkow krajobrazowych - Spalskiego, Sulejowskiego i Przedborskiego oraz

obszarow Natura 2000. Spalski oraz Sulejowski Park Krajobrazowy lezy cz^sciowo na terenie Gminy

Stawno.

Koncepcja jest spojna z nast^pujacym celem strategicznym wskazanym dla Obszaru Turystycznego

Doliny Rzecznej Pilicy, ktory realizowany jest przez okreslone strategiczne kierunki dziatah:

S Obszar Turystyczny Doliny Rzecznej Pilicy:

> Cel strategiczny - Obszary rozwoju turystyki uzdrowiskowej, konferencyjnej, sportowej

i aktywnej o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystuja^ce endogeniczne potencjaty srodowiska

przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego:

• Wspieranie dziatah na rzecz rozwoju turystyki aktywnej, rekreacyjnej, sportowej

i geoturystyki oraz bazy turystycznej, w tym agroturystyki.;

• Wspieranie dziatah na rzecz rozbudowy szlakow turystycznych;

• Wspieranie dziatah na rzecz budowania zintegrowanych produktow turystycznych opartych

na walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym geologicznych, oraz kultywowaniu

tradycji;

• Wspieranie dziatah na rzecz wykreowania wizerunku obszarow jako atrakcyjnych

turystycznie;

• Wspieranie dziatah na rzecz wprowadzania systemowych rozwiazah w zakresie

gospodarki wodno-sciekowej;

• Wspieranie dziatah na rzecz zwi^kszenia dost^pnosci transportowej zewn^trznej

i wewnejrznej;

• Wspieranie dziatah na rzecz rozwoju powiazah funkcjonalno-przestrzennych o wymiarze

ponadregionalnym (Pasmo kulturowo-turystyczne Pilicy).
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Rys. 2 Obszar Turystyczny Doliny Rzeki Pilicy
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Zrodto: Strategia Rozwoju Wojewodztwa Lodzkiego 2020

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Lodzkiego

Wskazane w Koncepcji walory przyrodnicze i kulturowe Gminy Stawno wpisuja^si? w sfery dzialati oraz

cele gtowne Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Lodzkiego:

s Sfera dzialah: System osadniczy:

> Cel glowny - Rownowazenie systemu osadniczego i poprawa spojnosci terytorialnej regionu,

realizowany przez kierunek dzialah: Wielofunkcyjny rozwoj obszarow wiejskich.
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s Sfera dziaJari: Powi^zanie srodowiskowe i kulturowe:

> Cel glowny - Ksztattowanie tozsamosci regionalnej z wykorzystaniem walorow przyrodniczych,

kulturowych i turystycznych regionu, realizowany przez kierunki dzialari:

• Ochrona najcenniejszych zasobow przyrodniczych i krajobrazowych oraz zapewnienie ciajgtosci

systemu ekologicznego;

• Zachowanie i ochrona materialnych i niematerialnych zasobow dziedzictwa kulturowego oraz

krajobrazu kulturowego wojewodztwa;

• Wzrost atrakcyjnosci turystycznej wojewodztwa.

Koncepcja Rozwoju Turystyki w Wojewodztwie Lodzkim do 2020

Koncepcja wykazuje petna, zgodnosc z kierunkami dziatah okreslonymi dla rozwoju turystyki

w Wojewodztwie Lodzkim, do ktorych nalezaj

• Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej regionu obejmujace budow§, przebudow§,

modernizacj§ i renowacj§ obiektow oraz obszarow przeznaczonych na cele turystyczne.

W szczegolnosci dziataniami tymi powinny bye objeje: obszary atrakcyjne pod wzglejdem

przyrodniczym, ktore wymagaja, wzmocnienia infrastruktury rekreacyjna^ w celu udost^pnienia

atrakcji oraz ochrony cennych obszarow przyrodniczych; obiekty dziedzictwa kulturowego,

infrastruktury kulturalnej oraz obiekty poprzemyslowe. Wzmocnienia wymaga rowniez baza

noclegowa w obiekty klasy ekonomicznej i konferencyjnej oraz baza gastronomiczna.

Realizowane powinny bye inwestycje przyczyniajace si$ do tworzenia lub rozwoju produktow

regionalnych oraz zarzadzania nimi, a takze do utrzymania trwatosci istniejacych oraz tworzenia

nowych miejsc pracy. Wojewodztwo Lodzkie realizujac zadania w zakresie turystyki dazyc

b^dzie do poprawy dost^pnosci do walorow turystycznych regionu m.in. poprzez rozwoj sieci

szlakow turystycznych i rozbudowy matej infrastruktury wokot nich. Prowadzone b^da^ rowniez

dziatania promocyjne majace na celu upowszechnianie rozwoju turystyki na terenie

wojewodztwa lodzkiego.

• Dziatania wizerunkowe majace na celu wykreowanie regionu jako obszaru atrakcyjnego

turystycznie (m.in. kampanie promuja^ce ofert§ turystyczna^ w regionie, w kraju i zagranicgj

wykorzystanie narz^dzi promocyjnych do podkreslania walorow turystycznych wojewodztwa;

informacja turystyczna i upowszechnianie turystyki na terenie wojewodztwa poprzez

organizacj§ imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych, a takze budowanie systemu

informacji turystycznej; itp.).
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Program rozwoju turystyki w wojewodztwie lodzkim na lata 2007-2020

Dzialania wptywajace na rozwoj turystki w Gminie Slawno wpisuja, si§ w nast^pujace priorytety, cele

strategiczne oraz operacyjne okreslone w Programie rozwoju turystyki w wojewodztwie lodzkim na lata

2007-2020:

S Priorytet 1 - Rozwoj produktow turystycznych:

> Cel strategiczny 1. Rozwoj produktow turystycznych wptywajacych na ksztattowanie

turystycznego wizerunku wojewodztwa lodzkiego.

•S Priorytet 3 - Rozwoj zasobow ludzkich oraz wspolpraca w obszarze turystyki:

> Cel strategiczny 3 - Przygotowanie spolecznych podstaw do rozwoju turystyki

w wojewodztwie lodzkim, w tym przygotowanie kadr dla turystyki, ksztaltowanie

swiadomych postaw spolecznych oraz tworzenie podstaw wspolpracy i wsparcia dla

turystyki.

S Priorytet 4 - Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej wojewodztwa lodzkiego:

> Cel strategiczny 4. Ksztaltowanie przestrzeni turystycznej wojewodztwa do pelnienia

funkcji turystycznych oraz rozwoj infrastruktury turystycznej.
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3. POTENCJALY ENDOGENICZNE DO ROZWOJU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

Potencjaty endogeniczne Gminy Slawno oparte SE[ na walorach przyrodniczych i kulturowych, ich

wykorzystanie i rozwoj b§dzie sprzyjac poprawie warunkow rozwoju lokalnej przedsi^biorczosci oraz

tworzeniu nowych miejsc pracy. Efektywne zagospodarowanie oraz promocja istniejacych potencjalow

przyrodniczych i kutrowych Gminy powinny przyczynic sie do tworzenia produktow turystycznych oraz

wzrostu ruchu turystycznego.

3.1 WALORY PRZYRODNICZE

Gmina Stawno charakteryzuje si§ atrakcyjnym potozeniem ze wzgl^du na wyst^powanie na jej terenie

walorow przyrodniczych, w szczegolnosci zespotu unikatowych skamieniatosci sprzed 148 mln lat,

odkrytych w miejscowosci Owadow.

Fot. 1 Odkryte skamieniatosci

Zrodlo: Gmina Slawno

Odkryte w 2012 roku skamieniatosci na terenie miejscowosci Owadow (gorna cz§sc wyrobiska

kamieniotomu Owadow-Brzezinki), stanowia, najblizszy znany odpowiednik pochodzacy z tego samego

okresu najstynniejszego stanowiska paleontologicznego na swiecie - potudniowoniemieckiego

Solnhofen. Odkrycie dokonane zostato przez dr Adriana Kina ze Stowarzyszenia Przyjaciot Nauk

o Ziemi Phacops, ktory stwierdzit, ze stanowisko pod Stawnem jest bardzo bogate w roznego rodzaju

skamieniatosci organizmow ladowych i morskich, odznaczajqcych si§ unikatowym stanem zachowania.



Fot. 2 Kamieniolom Owadow - Brzezinki

Zrodlo: Urzad Gminy w Slawnie

Wsrod licznych odkrytych skamienialosci znalazly si§ dziesiajki gatunkow ryb, skamieniate homary,

krewetki, maize, doskonale zachowane amonity, skamieliny zukow, wazek i gadow morskich, m.in.

praprzodka hatterii, jaszczura wyst^pujqcego w Nowej Zelandii. Odnaleziono rowniez za^b i fragmenty

kosci pterozaura - pierwszego w Polsce oraz cenne skamieniatosci skrzyploczy.

Walory przyrodnicze Gminy Slawno to takze atrakcyjne polozenie w zasiegu dwoch parkow

krajobrazowych Spalskiego Parku Krajobrazowego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Fot. 3 Spalski Park Krajobrazowy

Zrodto: www.spala.pl
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Spalski Park Krajobrazowy lezy na obszarze gminy: Inowlodz, Poswi^tne, Rzeczyce, Tomaszow

Mazowiecki, Czerniewice, Lubochnia, Opoczno, Slawno i Drzewica. Wyst^puja^w nim stare lasy debowe

na siedliskach gradu subkontynentalnego i dabrowy swietlistej, typowe ptaty l^gow i borow. Wazna, rol§

petnia, rowniez zbiorowiska nielesne, do ktorych naleza; m.in. laki trz^slicowe, rajgrasowe i podmokte;

torfowiska wysokie, przejsciowe i niskie oraz roslinnosc wodna. Krajobraz parku uzupelniaja^ murawy

szczotlichowe i suche wrzosowiska z macznica, lekarska,, zarosla jatowcowe oraz bogate florystycznie

murawy kserotermiczne, przypominajace roslinnosc stepowa,. W parku wyst^puje bogata gatunkowo

flora i fauna. l_iczb§ roslin naczyniowych szacuje si§ na ponad 800: wsrod nich znajduj^ si^ ponad 30

gatunkow chronionych i 50 rzadkich, w tym ryby, plazy i gady. Dotychczas na obszarze Parku

stwierdzono wyst^powanie pond 200 gatunkow ptakow. Do rzadko spotykanych nalezaj zimorodek,

derkacz, kraska, bocian czarny, orzeszkowka i srokosz. Na terenie parku wyznaczono obszary

europejskiego systemu NATURA 2000 (istniejace obszary specjalnej ochrony ptakow (OSO) - Dolina

Pilicy oraz projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk (OOS), do ktorego zaproponowano ten

sam fragment Doliny (dolnej) Pilicy i Lasy Spalskie.

Fot. 4 Sulejowski Park Krajobrazowy

Zrodto: www.sulejow.pl

Sulejowski Park Krajobrazowy polozony jest na obszarze gmin: Sulejow, R^czno, Aleksandrow,

Mniszkow, Wolborz, Tomaszow Mazowiecki, Rozprza, Piotrkow Trybunalski, L^ki Szlacheckie,
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Przedborz i Stawno. Walory Parku tworzy przede wszystkim naturalny krajobraz rzeczny. Obiekty

przyrody nieozywionej, a wsrod nich m.in.: Ba^kowa Gora, wysokie kraw^dzie doliny Pilicy oraz

najcenniejszy w Polsce srodkowej rezerwat krajobrazowy Niebieskie Zrodla. Lasy zajmuja, ok. 50 %

Parku, gdzie stwierdzono dotychczas 17 zespotow lesnych i zaroslowych oraz szereg zbiorowisk

zast^pczych. Bardzo charakterystyczne na tym terenie sa, lasy higrofilne, zwlaszcza l$gi jesionowo -

olszowe i wierzbowe, wikliny nadrzeczne i olsy. Mezofilne lasy mieszane to przede wszystkim

rozpowszechnione w Puszczy Pilickiej grady. Do grupy lasow mieszanych nalezy takze dqbrowa

swietlista, reprezentujaca zanikajacy typ lasu. Na terenie parku znajduje si§ duza bioroznorodnosc flory

i fauny. Dotychczasowo stwierdzono obecnosc ponad 1 000 gatunkow roslin naczyniowych (storczyki,

widlaki). Wsrod licznie reprezentowanych, roznych grup swiata zwierzaj na szczegolna, uwag§ zasfuguje

entomofauna i ornitofauna. Same tylko motyle reprezentowane sa, przez okoto 30 gatunkow.

Na obszarze Parku zaobserwowano okoto 200 gatunkow ptakow w tym: bocian czarny, jarzajsek, kobuz.

Obok parkow krajobrazowych na terenie Gminy Slawno w potudniowo - wschodniej cz§sci pofozony

jest niewielki fragment Biataczowskiego Obszaru Ochrony Krajobrazu. Na jego terenie wyst^puja, lasy

lisciaste - grady i l§gi olszowo-jesionowe. Znalezc mozna tu takze okazy d^bu czerwonego, robing

akacjowa, oraz dose duze platy niecierpka drobnokwiatowego. Wazna, cz^scia, lasu sa^ ponad 190-letnie

drzewostany, zlozone z: sosen, lip, grabow, jesionow i swierkow.

W Gminie Slawno ochrona.objejo takze pomniki przyrody:

• 11 jesionow wynioslych, 10 topoli bialych, 6 d§bow szypulkowych, 3 klony pospolite, lipa

drobnolistna w Prymusowej Woli;

• 4 d$by szypulkowe.

Caly obszar gminy zlokalizowany jest w obr^bie zlewni Pilicy, przy czym cz^sc poludniowo-zachodnia

dodatkowo znajduje si§ w obszarze zlewni bezposredniej Zbiornika Sulejowskiego. Glowna, rzeka,

Gminy Slawno jest Slomianka, prawobrzezny doplyw Pilicy, natomiast w poludniowej cz^sci gminy,

w okolicach miejscowosci Owadow, bierze swoj pocz^tek rzeka Mlynek, zmieniajXca nazw^ w rejonie

Opoczna na Opoczniank^, lewy doplyw Wajglanki, doptywu Drzewiczki. Na terenie gminy znajduje si$

takze kilka zagl^bieh bezodplywowych, okresowo wypelnianych woda^

Zaprezentowane walory przyrodnicze swiadcza^o niewatpliwym potencjale turystycznym Gminy Slawno,

umozliwiaja^ rozwoj turystyki poznawczej oraz kwalifikowanej np. myslistwo, lowiectwo, turystyka

ornitologiczna. Wyja^tkowa atrakcja turystyczna jaka, stanowia, skamienialosci, odpowiednio

wyeksponowana, moze stac si^ produktem turystycznym o znaczeniu ponadregionalnym i sprzyjac

b^dzie rozwojowi geoturystyki, a tym samym wzmocnieniu turystycznego wizerunku regionu.
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3.2.WALORY KULTUROWE

W Gminie Stawno znajduja^si? ciekawe zabytki architektoniczne z przelomu XVIII/XIX wieku. Wsrod

nich znajduje si? drewniany kosciot p.w. Sw. Michala Archaniota w Zachorzowie z XVIII wieku,

wybudowany na planie prostokate, w ktorym zachowaty si? poznobarokowe ottarze z kohca XVIII w.

Kosciot p.w. sw. Michata Archaniota w Zachorzowie to jedyny zachowany obiekt architektury

drewnianej z XVIII wieku w powiecie opoczynskim.

Fot. 5 Drewniana kaplica p.w. Sw. Michata Archaniota w Zachorzowie

Zrodlo: Gmina Stawno

Waznym zabytkiem jest takze park, w Stawnie (park z pot. XIX w. w uktadzie dworsko - parkowym),

atakze kosciot parafialny w Stawnie p.w. Wniebowzi?cia Najswiejszej Maryi Panny wraz

z wyposazeniem (ottarze, rzezby, kielichy itp.)

W Gminie Stawno atrakcj? turystyczna, stanowia, rowniez: Izba Pami?ci Tradycji, Grob Rodziny

Ossowskich w Kunicach, cmentarze z zabytkowymi mogitami, a takze pomniki i miejsca pamie_ci

narodowej m.in. pomnik ,,Pami?ci ofiar nalotow lotnictwa niemieckiego dnia 7 wrzesnia 1939r."

w Stawnie).

Wazna, funkcj? w ofercie turystycznej regionu petnia, muzea etnograficzne oraz skanseny18. Sa, one

ciekawym sposobem prezentacji kultury na ekspozycjach plenerowych obiektow budownictwa

wiejskiego. Na ich terenie bardzo cz?sto odbywaja^si? rowniez prezentacje tradycyjnych technik pracy -

Program rozwoju turystyki w wojewodztwie lodzkim na lata 2007-2020, PART, Warszawa, 2007.
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przykladem takiego miejsca w Gminie Slawno jest skansen Niebowo w Wincentynowie, w ktorego sklad

wchodzi prawie stuletnia bielona chata, kryta strzecha^, piwnica - ziemianka, murowana z glazow

polnych, stodolka i wiata. Na terenie skansenu w czerwcu kazdego roku odbywajX si? wieczory

sobotkowe.

Fot. 6 Skansen Niebowo

Zrodlo: www.facebook.com/niebowo

Do walorow kulturowych w Gminie Slawno nalezy zaiiczyc Gminny Osrodek Kultury oraz Gminny

Bibliotek? Publiczna^, ktora posiada dwie filie: w Gawronach w budynku Domu Ludowego oraz

w Prymusowej Woli w budynku Zespolu Szkol Samorzadowych. Z uwagi na bogata^ kultur^ ziemi

slawienskiej mieszkahcy kultywuja^ swoje tradycje w zespolach folklorystycznych (m.in. ,,R6za",

..Kozenianka", ,,Kamienianka", ,,Slowiki", ,,Kuniczanka") oraz kolach gospodyh wiejskich, ktore w swej

dzialalnosci staraj^si^ jak najcz^sciej angazowac dzieci i mlodziez, aby zainteresowac mlode pokolenie

folklorem regionu opoczyhskiego.

Bogata kultura ludowa widoczna w tradycyjnych przyspiewkach ludowych, regionalnych tahcach,

muzykowaniu i bogatych strojach ludowych dominuje na wszystkich imprezach kulturalnych. Funkcje

kulturotworcze realizuje takze kosciol (wyznanie rzymsko - katolickie) i siec ochotniczych strazy

pozarnych (OSP).
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Gmina Slawno stynie z wielu imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, patriotycznym,

folklorystycznym, stanowiacych atrakcj§ zarowno dla mieszkaricow jak i gosci przyjezdnych.

W gminie odbywaja^ takze roznego rodzaju przeglady, konkursy, turnieje i mityngi.

Gmina Stawno to takze doskonate miejsce do uprawiania roznych dyscyplin sportowych, a zwtaszcza

kolarstwa gorskiego. W miejscowosci Stawno - Kolonia znajduja^ si§ wzniesienia slawiehskie,

zapewniajace dogodne warunki do uprawiania kolarstwa gorskiego. Trenuja, tutaj mistrzowie

i wicemistrzowie Polski w kolarstwie MTB. Od wielu lat na terenie Gminy Slawno organizowane SQ

zawody kolarskie o zasi^gu regionalnym, wojewodzkim, ogolnopolskim i mi^dzynarodowym. Na

trudnej, ale bardzo widowiskowej dla kibicow trasie slawiehskiej rywalizowali najlepsi zawodnicy

i zawodniczki z calego kraju, poczawszy od 1996 r., kiedy to w Slawnie rozegrano jedna^z edycji Cyklu

Grand Prix MTB. Na wzgorzach slawienskich odbywaly si§ rowniez prestizowe imprezy sportowe jak:

VII Mistrzostwa Polski w kolarstwie gorskim w 1999 r. Gmina Slawno byla rowniez wspolorganizatorem

finalu Ogolnopolskiej Olimpiady Mlodziezy w kolarstwie gorskim MTB w 2006 r. Ponadto corocznie

rozgrywane sa, tutaj kolejne edycje ogolnopolskich zawodow kolarskich Sandstone MTB Race

,,0 Puchar Wojta Gminy Slawno. W roku 2013 na wzniesieniach slawienskich odbyly si§ Mistrzostwa

Polski Juniorow Mlodszych w Kolarstwie Gorskim, a w sierpniu 2014 roku Final Pucharu Polski MTB. W

lipcu 2015 roku Gmina Slawno byla gospodarzem Mistrzostw Polski w kolarstwie MTB XCO, XCE, XCR.

Organizacja Mistrzostw Polski w Kolarstwie Gorskim byla doskonala, promocja, dla Gminy Slawno, ale

rowniez dla calego Wojewodztwa Lodzkiego. W Slawnie corocznie odbywaja, si§ ogolnopolskie wyscigi

w kolarstwie przelajowym. Co roku do Gminy Slawno przybywaja^ uczestnicy Rajdow Rowerowych oraz

Maratonu Pieszego po ziemi opoczyhskiej i okolicach.

W Gminie Slawno powstaja, takze nowoczesne obiekty, z ktorych korzystac moga, turysci oraz

mieszkancy Gminy Slawno tj. kompleks boisk sportowych ,,ORLIK" w Szadkowicach, ogolnodost^pny

kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkol Samorzadowych w Prymusowej Woli i kompleks boisk

sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie. W 2014 roku powstaly kolejne obiekty

sportowe przy szkolach podstawowych tj. kompleks boisk sportowych w Kunicach oraz boisko sportowe

w Slawnie, a takze ogolnodost^pne boisko sportowe w Ostroznej i w Grudzeniu Lesie. W 2015 roku

oddano do uzytku boiska sportowe w miejscowosciach: Owadow, Kozenin, Kamieh, Szadkowice

i Celestynow. Obecnie trwa realizacja kolejnych kompleksow sportowych w Grazowicach, Da^browce

i Olszowcu. W miejscowosci Gawrony, Grudzeh Kolonia i Celestynow wybudowane zostaly centra

sportowo - integracyjne. Dla najmlodszych powstaly dobrze wyposazone place zabaw oraz liczne

ogrodki dydaktyczne.
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Przez teren gminy przebiega szlak turystyczny ,,Lokietka", ktory biegnie od cz^sciowo

zrekonstruowanego zamku kazimierzowskiego w Inowfodzu, lasami spalskimi do gajowki Ksiaz

i Osrodka Hodowli Zubrow k. Smardzewic. Na trasie szlaku znajduje si$ Wincentynow ze skansenem

Niebowo. Szlak o dtugosci ok. 16 km biegnie terenami trzech gmin (Inowtodz, Tomaszow, Stawno),

dwoch powiatow (tomaszowski i opoczyhski) i dwoch nadlesnictw Lasow Panstwowych Spalskiego

i Smardzewickiego. Szlak przystosowany zostat do turystyki pieszej, rowerowej oraz konnej. Przez

Gmin§ Slawno biegnie takze Piastowski Szlak Kulinarny stanowiacy cykl kulinarno-kulturalnych

wydarzeh, taczacych w sobie promocj? wyrobow dziatajacych na terenie Gminy firmy oraz walorow

turystycznych gmin polozonych w poblizu rzeki Pilicy. Przez obszar Gminy Stawno wiedzie takze szlak

Rajdu Konnego w hotdzie mj'r. Hubalowi, ktorego imi§ nosi Lodzki Szlak Konny.

Przedstawione walory kulturowe swiadcza^ o znaczacym potencjale turystycznym Gminy Stawno,

umozliwiaja, rozwoj turystyki poznawczej a odbywajace si^ na terenie Gminy liczne imprezy kulturalne,

w tym sportowe o randze krajowej i mi^dzynarodowej, sprzyjaja^ rozwojowi turystyki aktywnej,

a odpowiednio wypromowane moga, wptyna^c na popraw^ turystycznego wizerunku regionu.

3.3.UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE

Zewnetrzny uktad komunikacyjny Gminy oparty jest na osi, ktora, stanowia, dwie istniejace drogi o

znaczeniu ponadlokalnym - droga krajowa nr 12 (droga krajowa klasy GP - ruchu gtownego

przyspieszonego - biegnaca rownoleznikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w L^knicy do

granicy z Ukraine w Dorohusku - Berdyszczach) oraz droga wojewodzka nr 713 (relacji Lodz- Opoczno,

przebiegajXca przez Andrespol, Rokiciny, Ujazd, Tomaszow Mazowiecki).

Rys. 3 Uktad komunikacyjny
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Zrodto: www.maps.google.pl

Do waznych arterii komunikacyjnych naleza^ rowniez odcinki drog powiatowych przebiegajace

z potnocnej na poludniowa^ strong drogi krajowej oraz z zachodniej na wschodnia, strong drogi

wojewodzkiej i stanowiace pola^czenie pomi^dzy drogami krajowymi nr 74 i 12 oraz droga^ wojewodzkc[

nr713.

Przez obszar Gminy przebiegaja^dwie linie kolejowe PKP:

• Linia kolejowa Nr 25 relacji Tomaszow Mazowiecki - Skarzysko Kamienna (od ktorej prowadzi

bocznica kolejowa do istniejacego zakladu ,,Grudzen Las");

• tinia kolejowa Centralnej Magistral! Kolejowej (CMKE-65) relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie.

Polaczenia drogowe i kolejowe przebiegajace przez Gmin§ Stawno swiadcza^ o dobrej dost^pnosci

komunikacyjnej umozliwiajacej dost^p turystom do walorow przyrodniczych i kulturowych znajdujacych

si^ zarowno na terenie gminy jak rowniez na obszarze turystycznym doliny rzeki Pilicy, co sprzyja

sieciowaniu produktow turystycznych oraz uprawianiu roznych form turystyki.
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4. POTENCJALNE DZIALANIA SPRZYJAJACE TWORZENIU WARUNKOW DLA

POWSTAWANIA I UTRZYMANIA MIEJSC PRACY W GOSPODARCE

TURYSTYCZNEJ

Koncepcja, zgodnie z zasada, planowania strategicznego, wyznacza kierunki dzialah rozwoju

gospodarki turystycznej w Gminie Stawno, zgodne z zasadniczymi dokumentami strategicznymi

szczebla lokalnego oraz wojewodzkiego. Kierunki te oparte sa, na endogenicznych potencjatach, ktore

wynikaja^ ze specyficznych uwarunkowari i zasobow przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych

gminy. Ich realizacja sprzyjac b§dzie rozwojowi przedsi^biorczosci i gospodarki turystycznej, w tym

tworzeniu warunkow dla powstawania nowych miejsc pracy oraz zapewnienia trwatosci juz istniejacych.

Diagnoza stanu Gminy Stawno, analiza SWOT oraz analiza potencjatow endogenicznych pozwolita na:

• okreslenie stanu zasobow turystycznych Gminy Stawno;

• wskazanie roli turystyki jako jednego z czynnikow rozwoju spoteczno - gospodarczego gminy;

• okreslanie obszarow priorytetowych rozwoju turystyki w gminie.

Biorac pod uwag§ uwarunkowania przestrzenno - funkcjonalne gminy dziatania zwiazane z rozwojem

turystyki powinny zmierzac do:

> tworzenia produktow turystycznych opartych na unikatowych walorach przyrodniczo -

kulturowych - skamieniatosci oraz promocja niszowych form turystyki specjalistycznej -

geoturystyka;

> rozwoj turystyki aktywnej, w tym rowerowej;

> rozbudowy i modernizacji infrastruktury turystycznej;

> prowadzenia wspolnej promocji gminy z Stowarzyszeniem Dolina Pilicy oraz powiatem

opoczyhskim;

> dywersyfikacji lokalnej gospodarki, opartej m.in. na produktach i wydarzeniach lokalnych;

> podnoszenia swiadomosci turystycznej wsrod spotecznosci lokalnej;

> podejmowania wysitkow zmierzaja^cych do wydtuzenia sezonu turystycznego;

> wspierania turystyki na obszarach wiejskich jako uzupetniajqcego zrodta dochodow.

Wtadze Gminy Stawno prowadzac dziatania ukierunkowane na rozwoj spoteczno - gospodarczy gminy

zmierzac b^da^ do wspierania przedsi^biorstw inwestujacych w rozwoj turystyki, preferujax: taka^

dziatalnosc inwestorow, w ktorej uwzgl^dnia si^ nast^puja^ce aspekty:

> wzrost zatrudnienia;
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> ochron§ srodowiska przyrodniczego i spotecznego;

> zwi^kszenie potencjatu turystycznego gminy, w tym tworzenie nowych atrakcji turystycznych

oraz popraw$ zagospodarowania turystycznego poprzez rozbudowe_ m.in. bazy noclegowej,

gastronomicznej oraz towarzyszacej;

> wptyw na wydtuzenie sezonu turystycznego.

Priorytetowe kierunki dziatari rozwoju gospodarki turystycznej

Priorytetowe kierunki dziatah rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Stawno zdefiniowane zostaly

jako:

1. Wspieranie dziatah na rzecz tworzenia i rozwoju produktow turystycznych np. geoparki, szlaki

turystyczne, imprezy sportowe i kulturalne, w tym o charakterze innowacyjnym.

2. Wspieranie dziatah na rzecz promocji produktow turystycznych, w tym oznakowania obiektow

turystycznych oraz wykorzystanie nowoczesnych narz^dzi promocji i informacji.

3. Wspieranie dziatah na rzecz poprawy dost^pu do sektora kultury, sportu, turystyki i rekreacji przy

zachowaniu zasady zrownowazonego rozwoju,

4. Wspieranie dziatah na rzecz rozwoju turystyki poznawczej, kwalifikowanej w tym aktywnej oraz

agroturystyki.

5. Wspieranie dziatah na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej np. budowa, rozbudowa

i modernizacja miejsc i atrakcji turystycznych oraz bazy turystycznej, w tym dostosowanie do

potrzeb turystow z niepetnosprawnosciami.

6. Wspieranie dziatah na rzecz wzmocnienia wizerunku gminy na rynku turystycznym.

7. Wpieranie dziatah na rzecz rozwoju spotecznosci lokalnej np. szkolenia oraz programy edukacyjne

ukierunkowane na obstug§ ruchu turystycznego, w tym sprzyjajace przekwalifikowaniu

z dziatalnosci rolniczej i pracy sezonowej.

8. Wspieranie dziatah na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarzadowych zwiazanych z branza,

turystyczna,.

9. Wspieranie dziatah na rzecz ksztattowania swiadomosci lokalnej spotecznosci opartej na

historycznej, kulturowej roznorodnosci gminy.

10. Wspieranie dziatah na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkahcow gminy m.in. wsparcie osob

zaktadajacych wtasna^dziatalnosc gospodarczq.

Wykaz dzialah wptywaja^ych na rozwoj gospodarki turystycznej w Gminie Slawno

SamorzaxJ Gminy Stawno zmierzac b^dzie do realizacji nast^pujqcych dziatah wynikajacych z wyzej

okreslonych kierunkow rozwoju gospodarki turystycznej:
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1. Tworzenia nowych atrakcji i produktow turystycznych.

2. Wspierania odnowy i zachowana dobr kultury oraz nadania im nowych funkcji turystycznych.

3. Poprawy stanu srodowiska naturalnego i ochrony zasobow przyrodniczych i kulturowych.

4. Poprawy stanu zagospodarowania turystycznego.

5. Poprawy dost^pnosci komunikacyjnej.

6. Tworzenia warunkow do zatrudnienia dla osob poszukujacych pracy i osob biernych zawodowo,

w tym integracji i reintegracji zawodowej.

7. Tworzenia warunkow do pracy na wtasny rachunek i rozwoju przedsi^biorczosci.

8. Pozyskiwania inwestorow w sferze z branzy turystycznej.

9. Rozwoju informacji i promocji turystycznej.
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5. POWIAZANIA PROJEKTOW I TYPOW PROJEKTOW TWORZACYCH PRODUKT

TURYSTYCZNY

Na kompleksowy produkt turystyczny sklada si§ wiele komplementarnych projektow oraz typow

projektow, ktorych wzajemne dopelnianie si§ prowadzi do poprawy atrakcyjnosci turystycznej w Gminie

Slawno, a tym samym sprzyja rozwojowi gospodarki turystycznej. Powiazanie projektu z innymi

przedsi§wzi§ciami, zarowno zrealizowanymi, jak tez w trakcie realizacji oraz planowanymi do realizacji

oznacza, ze:

• realizacja danego projektu lub typu projektu wzmocni efekty oraz trwalosc innego

przedsi§wzi§cia;

• projekty oraz typy projektow adresowane sa^ do tej samej grupy docelowej oraz tego samego

terytorium;

• projekty oraz typy projektow moga^ bye realizowane samodzielnie i nie sa^ uzaleznione od innych

projektow, jak rowniez stanowia^ element szerszej strategii, ktorej celem jest rozwoj gospodarki

turystycznej;

• projekty oraz typy projektow moga^ stanowic kontynuacj§ wczesniej zrealizowanych

przedsi§wzi§c.

Na terenie Gminy Siawno od lat realizowane sa^ dziatania sprzyjajace podniesieniu atrakcyjnosci

turystycznej poprzez m.in. projekty zwiazane z infrastruktura^ turystyczny techniczna^, ochrona,

srodowiska naturalnego oraz aktywizacja^ zawodowa,, edukacja, i przeciwdziataniu wykluczeniu

spotecznemu.

Najwazniejsze projekty zarowno zrealizowane, w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji, ktore

maja^ wptyw na rozwoj gospodarki turystycznej w skali lokalnej oraz regionalnej przedstawiaja^ tabele

ponizej:

Tab. 6 Gtowne projekty zrealizowane lub w trakcie realizacji na terenie Gminy Siawno wptywajace na

rozwoj gospodarki turystycznej

L.p. NAZWA PROJEKTU

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokol Kosciola p.w. Sw. Wawrzyhca w Kunicach

Remont kosciota p.w. Sw. Michala Archaniola w Zachorzowie

Prace konserwatorskie we wnejrzu zabytkowego kosciola parafialnego

p.w. sw. Michata Archaniola w Zachorzowie
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Remont wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej zabytkowego kosciola p.w.

Wniebowzi^cia Najswi^tszej Maryi Panny w Slawnie

Remont kosciola p.w. Wniebowzi^cia Najswi^tszej Maryi Panny w Slawnie

Konserwacja oltarza bocznego p.w. Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy

Konserwacja oltarza bocznego p.w. Matki Boskiej z kosciola p.w. Wniebowzi^cia Najswiejszej

Maryi Panny w Slawnie

Budowa ogolnodost^pnego kompleksu boisk sportowych przy ZSS w Prymusowej Woli

Budowa ogolnodost^pnej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w

Celestynowie

Remont ogolnodost^pnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w
10

Zachorzowie

11 Budowa kompleksu sportowego w Szadkowicach

Budowa ogolnodost^pnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy

i Henryka Ossowskich w Kunicach

Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowosci Gawrony, Grudzeh Las, Ostrozna oraz przy
I \

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawla II w Slawnie

15 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkot Samorzadowych w Prymusowej Woli

Kompleks ogolnodost^pnych boisk sportowych w miejscowosciach: Kozenin, Kamieh,
16

Celestynow, Szadkowice i Owadow

17 Przebudowa wraz z rozbudowa, budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kunicach

18 Budowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Bratkow

19 Budowa budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Tomaszowek

20 Rozbudowa istniejacego budynku straznicy OSP w Prymusowej Woli - cz^sc swietlicowa

21 Budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastrukturajechniczna.w miejscowosci Wincentynow

22 Budowa budynku swietlicy wiejskiej z infrastruktura, towarzysza^ca^ w miejscowosci Wygnanow

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku uzytecznosci publicznej - Domu

Ludowego w Gawronach

24 Rozbudowa budynku remizy OSP w Slawnie
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25 Eko Stawno - dziatania promocyjne ,,Ekologiczna majowka", ,,Plenerowy festyn ekologiczny

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Wojewodztwa Lodzkiego (Wrota
26

Regionu Lodzkiego)

Przebudowa drag powiatowych i gminnych dojazdowych do Podstref Lodzkiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej i istniejacych zaktadow

28

Rozwoj obszarow inwestycyjnych wokot Lodzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa

Stawno poprzez modernizacj§ drag dojazdowych oraz skanalizowanie terenow (dziatanie 1.1.

Drogi)

29

Rozwoj obszarow inwestycyjnych wokot Lodzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa

Stawno poprzez modernizacj^ drag dojazdowych oraz skanalizowanie terenow (dziatanie 2.1

Gospodarka wodno-sciekowa)

Oczyszczalnia sciekow w miejscowosci Zachorzow Kolonia wraz z siecia^kanalizacji sanitarnej

przytaczami - Etap I A

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura^towarzyszac^w miejscowosci ach
o I

Zachorzow-Kolonia, Zachorzow -Etap 1B

32 Uzbrojenie terenow w miejscowosci Kozenin - Gmina Stawno pod potrzeby inwestycji MSP

33 Remont istniejacego chodnika przy Gminnym Osrodku Kultury w Stawnie

34 Utwardzenie ciajgu pieszego przy Gminnym Osrodku Kultury w Stawnie - Etap II

Remont istniejacego chodnika oraz budowa kablowej linii oswietlenia terenu wraz ze stupami
35

oswietleniowymi w miejscowosci Grudzeh Las

36 Wies z przesztoscia, to przysztosc dla wsi

37 Integracja wokot tradycji

38 Spotkanie zfolklorem i kuchnia.staropolska.

39 Muzyka naszym zyciem

40 Organizacja imprez integracyjno-kulturowych pn. Swi^to Rodziny, Wieczor Sobotkowy

41 Spotkanie z folklorem i kuchnia^staropolska.

42 Kuniczanka - edukacyjne spotkania z kultura, w poszukiwaniu tradycji

43 Gminne Swiejo Plonow 2012
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44

45

46

47

Dozynki Gminne i Powiatowe Stawno 2013

Cykl imprez integracyjnych pn. Wieczor Sobotkowy, Swi^to Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki,

Wystawa Stotow Wigilijnych - Stawno 2013

Gmina z tradycja^- cykl imprez integracyjnych w gminie Stawno 2014

Dozynki Gminne Stawno 2014

Tab. 7 Gtowne projekty planowane do realizacji przez Gmin$ Stawno wptywajace na rozwoj gospodarki

turystycznej*

Lp. NAZWA PROJEKTU

Wykorzystanie walorow przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w

Gminie Stawno

Kompleks ogolnodost^pnych boisk sportowych w Grazowicach, Dabrowce i Olszowcu

Termomodernizacja dwoch budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Stawno

Dzis mamy szans$ na lepsze jutro

Droga do sukcesu

Tab. 8 Projekty wspierajace rozwoj kadr gospodarki turystycznej oraz spotecznosci lokalnej na terenie

Powiatu Opoczynskiego

Lp. NAZWA PROJEKTU

Razem tatwiej (Gmina Stawno / Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej)

Aktywizacja osob po 29 roku zycia pozostajacych bez pracy w powiecie opoczynskim (2015)

Powiatowy Urzad Pracy

Aktywizacja osob mtodych pozostajacych bez pracy w powiecie opoczynskim (2015) Powiatowy

Urzad Pracy

Aktywizacja osob po 29 roku zycia pozostajacych bez pracy w powiecie opoczynskim (2016)

Powiatowy Urzajd Pracy

Aktywizacja osob mtodych pozostajacych bez pracy w powiecie opoczynskim (2016) Powiatowy

Urzqd Pracy
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Na spojnosc Koncepcji gospodarki turystycznej w Gminie Stawno wptywaja^ zarowno powiazane

ze sobs[ projekty wymienione powyzej, jak rowniez typy projektow uwzgl§dniajace potencjalne

przedsi§wzi§cia roznych podmiotow, takich jak: przedsi^biorstwa, organizacje pozarzadowe,

czy tez podmiotow publicznych, ktore tacznie sprzyjac b^da^tworzeniu produktow turystycznych.

Tab. 9 Typy projektow sprzyjajace tworzeniu produktu turystycznego w Gminie Stawno"

L.p.

2.

i yp piojcKiu

ROZWOJ inwestycji

turystycznych, wtym

rozbudowa infrastruktury

kulturalnej, sportowej i

rekreacyjnej, rewitalizacja

obszarow wiejskich

Rozwoj dzialalnosci

inwestycyjnej

przedsi^biorstw w

sektorze turystycznym, w

tym bazy noclegowej,

gastronomicznej i

towarzyszacej

dzialah

5. Wspieranie dzialah na rzecz

rozwoju infrastruktury turystycznej

np. budowa, rozbudowa i

modernizacja miejsc i atrakcji

turystycznych oraz bazy

turystycznej, w tym dostosowanie

do potrzeb turystow z

niepelnosprawnosciami.

1 . Wspieranie dzialah na rzecz

tworzenia i rozwoju produktow

turystycznych np. geoparki, szlaki

turystyczne, imprezy sportowe i

kulturalne, w tym o charakterze

innowacyjnym.

4. Wspieranie dzialah na rzecz

rozwoju turystyki poznawczej,

kwalifikowanej w tym aktywnej

oraz agroturystyki.

10. Wspieranie dzialah na rzecz

aktywizacji zawodowej

mieszkahcow gminy m.in.

wsparcie osob zakladajacych

wlasna^dzialalnosc gospodarcza^.

realizuja^cy

JST,

Przedsi^biorcy,

Organizacje

pozarzadowe,

PGL Lasy

Pahstwowe,

Parki Krajobrazowe,

Koscioly,

Zwiazki wyznaniowe,

inne podmioty

publiczne

Przedsi^biorcy

finansowania

Budzet Pahstwa,

Budzet JST,

Srodki UE,

Srodki prywatne

Budzet Pahstwa,

Srodki UE,

Srodki prywatne
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3.

4.

5.

Rozwoj produktow i uslug

lokalnej i regionalnej

gospodarki turystycznej,

w tym geoturystyka

Rozwoj innowacyjnych

uslug i eko - innowacji w

sektorze turystycznym

Promocja regionalnych i

lokalnych produktow

turystycznych i

specjalizacji w sektorze

turystycznym

1 . Wspieranie dzialah na rzecz

tworzenia i rozwoju produktow

turystycznych np. geoparki, szlaki

turystyczne, imprezy sportowe i

kulturalne, w tym o charakterze

innowacyjnym.

9. Wspieranie dzialah na rzecz

ksztaltowania swiadomosci

lokalnej spolecznosci opartej na

historycznej, kulturowej

roznorodnosci gminy.

10. Wspieranie dzialah na rzecz

aktywizacji zawodowej

mieszkahcow gminy m.in.

wsparcie osob zakfadajacych

wtasna^dzialalnosc gospodarcza,.

3. Wspieranie dzialah na rzecz

poprawy dost^pu do sektora

kultury, sportu, turystyki i rekreacji

przy zachowaniu zasady

zrownowazonego rozwoju.

2. Wspieranie dzialah na rzecz

promocji produktow turystycznych,

w tym oznakowania obiektow

turystycznych oraz wykorzystanie

nowoczesnych narz^dzi promocji i

informacji.

6. Wspieranie dzialah na rzecz

wzmocnienia wizerunku gminy na

rynku turystycznym.

8. Wspieranie dzialah na rzecz

rozwoju sektora organizacji

pozarzadowych zwia^zanych z

branzajurystyczna..

JST,

Przedsi^biorcy,

Organizacje

pozarzadowe,

PGL Lasy

Pahstwowe,

Parki Krajobrazowe,

Koscioly,

Zwiazki wyznaniowe,

inne podmioty

publiczne

JST,

Przedsi^biorcy,

Organizacje

pozarzadowe,

PGL Lasy

Pahstwowe,

Parki Krajobrazowe,

Koscioly,

Zwiqzki wyznaniowe,

inne podmioty

publiczne

JST,

Przedsi^biorcy,

Organizacje

pozarzadowe,

PGL Lasy

Pahstwowe,

Parki Krajobrazowe,

Koscioly,

Zwiazki wyznaniowe,

inne podmioty

publiczne

Budzet Pahstwa,

Budzet JST,

Srodki UE,

Srodki prywatne

Budzet Pahstwa,

Budzet JST,

Srodki UE,

Srodki prywatne

Budzet Pahstwa,

Budzet JST,

Srodki UE,

Srodki prywatne
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6.

7.

Rozwoj nowoczesnych

narz^dzi marketingowych

w sektorze turystycznym

Rozwoj kompetencji kadr

zwiazanych z sektorem

turystycznym

2. Wspieranie dzialah na rzecz

promocji produktow turystycznych,

w tym oznakowania obiektow

turystycznych oraz wykorzystanie

nowoczesnych narz^dzi promocji i

informacji.

7. Wpieranie dziatan na rzecz

rozwoju spotecznosci lokalnej np.

szkolenia oraz programy

edukacyjne ukierunkowane na

obslug§ ruchu turystycznego, w

tym sprzyjajace

przekwalifikowaniu z dzialalnosci

rolniczej i pracy sezonowej.

JST,

Przedsi^biorcy,

Organizacje

pozarzadowe,

PGL Lasy

Pahstwowe,

Parki Krajobrazowe,

Koscioly,

Zwiazki wyznaniowe,

inne podmioty

publiczne

JST,

Przedsi^biorcy,

Organizacje

pozarzadowe,

PGL Lasy

Paristwowe,

Parki Krajobrazowe,

Koscioly,

Zwiazki wyznaniowe,

inne podmioty

publiczne

Budzet Panstwa,

BudzetJST,

Srodki UE,

Srodki prywatne

Budzet Panstwa,

Budzet JST,

Srodki UE,

Srodki prywatne

* przedstawione projekty i typy projektow wskazuja^ dzialania kierunkowe, realizowane przez indywidualne projekty, ktore

pozadane sa^ na terenie Gminy Slawno i sprzyjac be^ rozwojowi gospodarki turystycznej opartej na potencjalach

endogenicznych (walorach przyrodniczych i kulturowych). Powinny bye one realizowane zgodnie z zasada, zrownowazonego

rozwoju. Oznacza to, ze kazdy projekt bez wzgl^du na podmiot realizujacy uwzgl^dniac powinien obowia^zuja^ce przepisy

zarowno unijne jak i krajowe zwiazane z ocena, wplywu przedsi^wzi^c na ochron§ srodowiska w tym np. wplyw projektu na

obszary Natura 2000 oraz ochrony wod.
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PODSUMOWANIE IWNIOSKI

Koncepcja rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Stawno wskazuje kierunki rozwoju turystyki

zarowno w aspekcie jakosciowym, jak i ilosciowym. Opisuj'e on sposob animowania turystyki w gminie,

tak aby uwzgl^dnic wyst^pujace potencjaty endogeniczne oparte na walorach przyrodniczych

i kulturowych oraz potrzeby turystow, przedsi^biorstw i spolecznosci lokalnej.

Z przeprowadzonej diagnozy oraz analizy SWOT wynika, ze gmina posiada odpowiednie

uwarunkowania zarowno wewnejrzne jak i zewn^trzne sprzyjaja.ee rozwojowi gospodarki turystycznej.

Do najwazniejszych cech turystycznych gminy nalezaj

• walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe m.in. unikatowe skamienialosci w miejscowosci

Owadow, Spalski i Sulejowski Park Krajobrazowy, zabytki z przelomu XVIII/XIX wieku;

• potozenie gminy na terenie wyznaczonego w Strategii Rozwoju Wojewodztwa Lodzkiego 2020

Obszaru Turystycznego Doliny Rzecznej Pilicy oraz w niedalekiej odlegtosci od osrodkow miejskich

generujacych potencjalny ruch turystyczny, w szczegolnosci w obszarze turystyki weekendowej;

• korzystna dost^pnosc komunikacyjna;

• rosnapa popularnosc turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz zainteresowanie turystow aktywnym

wypoczynkiem i geoturystykaj

• zapotrzebowanie mieszkahcow regionu na uslugi "czasu wolnego" przy obecnej niewystarczajacej

bazie turystycznej wojewodztwa;

• mozliwosc wykorzystania funduszy UE oraz innych zrodet zewn^trznych do rozwoju infrastruktury

turystycznej oraz tworzenia produktow turystycznych i ustug zarowno przez Gmin^ Stawno,

podmioty publiczne jak i przedsi^biorcow.

Jednoczesnie, aby w petni wykorzystac atuty i szanse gminy do rozwoju gospodarki turystycznej

niezb^dne jest da^zenie do zniwelowania wyst^pujacych barier, zwia[zanych przede wszystkim z:

• brakiem rozpoznawalnych produktow turystycznych oraz niewystarczajaca promocja i informacja

o atrakcjach turystycznych;

• niewystarczajaco rozwinie^ baza, noclegowa., gastronomiczna. oraz towarzysza.ca^;

• niewystarczajaco rozwini^tajnfrastruktura. turystyczny, wtym techniczna.;

• statym wzrostem wymagah i oczekiwah turystow w zakresie produktow turystycznych, w tym

niszowych

• duza. konkurencja. w pozyskiwaniu srodkow UE oraz pozostatych srodkow zewnejrznych.
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Realizacja projektow oraz typow projektow wzmacniajacych mocne strony oraz ograniczajacych bariery,

ktore zostaly wskazane w Koncepcji dzialan sprzyjac b§dzie przede wszystkim:

• zainteresowaniu turystow Gmina, Slawno jako atrakcyjnym miejscem do uprawiania roznych form

turystyki;

• polepszeniu turystycznego wizerunku gminy poprzez odpowiednia, promocj§ i informacjej

• poprawie jakosci bazy turystycznej i uslug oraz powstawaniu nowej infrastruktury turystycznej;

• zapewnieniu dodatkowych atrakcji turystycznych w gminie;

• rozwojowi wspolpracy na rzecz tworzenia produktow turystycznych;

• wspomaganiu rozwoju drobnej przedsi^biorczosci oraz ustug swiadczonych przez ludnosc

miejscowa,.

Wskazane kierunki rozwoju gospodarki turystycznej zdefiniowane w Koncepcji i realizowane poprzez

wskazane projekty oraz typy projektow, przyczynia, si§ do tworzenia produktow turystycznych,

w ramach ktorych rozwijane powinny bye nast^pujace formy turystyki:

• turystyka poznawcza, aktywna i geoturystyka;

• turystyka weekendowa, w tym kwalifikowana i specjalistyczna;

• turystyka kulinarna;

• turystyka wiejska i agroturystyka;

• turystyka piesza, rowerowa i jezdziecka

Przewidziane w Koncepcji projekty i typy projektow wdrazane w sposob konsekwentny i dtugofalowy

wptyna, na rozwoj gospodarki turystycznej oraz sprzyjac b^dzie poprawie spojnosci spoteczno -

gospodarczej i konkurencyjnosci regionu todzkiego.
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