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Co chcemy osiągnąć w perspektywie 2040 r.  

Postanowienia strategiczne dla Gliwic  

 

Najważniejsze postanowienia strategiczne dla Gliwic zapisane są hierarchicznie, jako 

wynikające z wizji miasta cele strategiczne i przyporządkowane im cele operacyjne. Cele 

strategiczne odzwierciedlają najistotniejsze idee dotyczące rozwoju miasta w perspektywie 

2040 r. Podzielone są na cele horyzontalne, przenikające wszystkie obszary tematyczne 

rozwoju Gliwic oraz cele dziedzinowe. Z kolei cele operacyjne uszczegóławiają postanowienia 

zawarte w celach strategicznych, obrazując co samorząd lokalny i jego partnerzy zamierzają 

osiągnąć do roku 2030. Wejście w trzecią dekadę XXI wieku stanowiło będzie bowiem impuls 

do aktualizacji listy celów operacyjnych, mając na uwadze zaawansowanie wdrażania 

strategii i zmiany jakich będziemy świadkami do tego momentu. 

Horyzontalne cele strategiczne do 2040 r.: 

 są skorelowane z założeniami modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, 

 dotyczą rozwiązań systemowych, przekrojowo organizujących zachowania 

w przestrzeni, oddziałujących na trzy priorytety tematyczne strategii (racjonalne 

gospodarowanie, aktywność mieszkańców, komfort środowiskowy). 

Dziedzinowe cele strategiczne do 2040 r.:  

 stanowią rozwinięcie trzech priorytetów tematycznych strategii zdefiniowanych na 

etapie wizji (https://strategia2040.gliwice.eu/sites/default/files/imce/gliwice_2040_wizja.pdf), 

 dotyczą dziedzinowych rozwiązań o charakterze narzędziowym oraz wdrażania 

instrumentów polityki lokalnej ukierunkowanych na konkretne zagadnienia 

tematyczne. 

Cele operacyjne do 2030 r.:  

 uszczegóławiają cele strategiczne, 

 są związane z deklaracją samorządu lokalnego do realizacji określonych kierunków 

działania oraz z kierowanym do różnych środowisk zaproszeniem do współtworzenia 

procesów rozwojowych w Gliwicach, 

 zostaną uzupełnione w pełnym dokumencie Strategii o wskaźniki pozwalające 

w przybliżony i zagregowany sposób oceniać postęp w realizacji, 

 będą podstawą do tworzenia średnio- i krótkookresowych programów tematycznych 

i planów działań oraz aktualizacji strategii i planów spółek prawa handlowego 

z udziałem miasta. 

  

https://strategia2040.gliwice.eu/sites/default/files/imce/gliwice_2040_wizja.pdf
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Priorytet wyjątkowości miejsca 

Dwa strategiczne cele horyzontalne podporządkowują wszystkie aktywności w Gliwicach 

ideom miasta zwartego i błękitno-zielonego. Gliwice mają być przyjaznym miejscem do życia 

ze względu na komfort codziennego funkcjonowania, więzi społeczne oraz umiejętne 

wykorzystanie przyrody i zarządzania gospodarką wodno-ściekową do minimalizowania 

coraz bardziej dokuczliwych uciążliwości przebywania w przestrzeni zurbanizowanej. 

 

Priorytet racjonalnego gospodarowania 

Pierwsze dwa dziedzinowe cele strategiczne odnoszą się do gospodarowania – zarówno 

w sferze biznesu, jak i wykorzystania zasobów miasta na potrzeby tworzenia oferty Gliwic dla 

mieszkańców i odwiedzających. Stawiają na różnorodność gospodarczą i innowacyjność, 

które od lat stanowią wyróżnik miasta oraz zdolność do działania w zmieniających się 

warunkach. Nadają także wysoką rangę relatywnie nowym aktywnościom – związanym ze 

spędzaniem czasu wolnego. Podkreślają znaczenie marki i rozpoznawalności Gliwic. 

 

Priorytet aktywności mieszkańców 

Kolejne cele strategiczne odwołują się do Gliwiczan; ich postaw, wykształcenia i zdolności do 

radzenia sobie z przeciwnościami. Tworzą podwaliny edukacyjne dla rozwoju osobistego 

i zawodowego, a także do trwałego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Odwołują się do odpowiedzialności wspólnoty samorządowej za podlegających różnego 

rodzaju wykluczeniom, jednocześnie dbając o zaradność jak największej grupy mieszkańców 

miasta i umiejętność funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych. Na równi stawiają 

profilaktykę w zakresie zdrowia z wysokim poziomem lecznictwa w mieście. 

 

Priorytet komfortu środowiskowego 

Trzecia grupa dziedzinowych celów strategicznych dotyczy szeroko rozumianych kwestii 

środowiskowych. Odnosi się do zapewnienia standardów życia i funkcjonowania w Gliwicach 

– związanych między innymi z jakością powietrza i wody, czy też z bezpieczeństwem 

w sytuacjach zdarzeń nadzwyczajnych i skrajnych zjawisk atmosferycznych. Odwołuje się 

również do rozwiązań systemowych o charakterze proekologicznym, które dotyczą 

gospodarki odpadami oraz energetyki. 

 

  



   Gliwice 2040 – przyszłość jest TU 

 

Strategia Gliwic – komponent kluczowych postanowień strategicznych, wersja robocza z 30 marca 2022 r. 
str. 3. 

Cele strategiczne – perspektywa 2040 r. 

 

Wyjątkowość miejsca 

Cel horyzontalny CH.1. Miasto zwarte 

Cel horyzontalny CH.2. Miasto błękitno-zielone 

Racjonalne gospodarowanie 

C1.1. Miasto nauki, rozwoju 

technologii i różnorodnej 

działalności gospodarczej 

C1.2. Miasto atrakcyjnej 

oferty zamieszkania i 

spędzania czasu wolnego 

Aktywność mieszkańców 

C2.1. Miasto społeczności 

świadomie uczestniczącej 

w rozwoju 

C2.2. Miasto włączenia 

społecznego i 

powszechnego dostępu do 

usług publicznych 

Komfort środowiskowy 

C3.1. Miasto dobrostanu 

środowiskowego 

C3.2. Miasto rozwiązań 

sprzyjających środowisku 

i przyrodzie  

 

 

Cele operacyjne i kierunki działań samorządu lokalnego  – perspektywa 2030 r. 

 

Przypisane do celów operacyjnych kierunki działań samorządu lokalnego:  

 obrazują, w jaki sposób Miasto Gliwice (władze samorządowe, wydziały Urzędu 

Miejskiego, miejskie jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego z udziałem 

miasta) zamierza działać na rzecz osiągnięcia danego celu operacyjnego; 

 wskazują na procesy już realizowane, a mające strategiczne znaczenie dla rozwoju 

miasta oraz planowane do uruchomienia, by w perspektywie roku 2030 zrealizować 

cele operacyjne. 

 

  



   Gliwice 2040 – przyszłość jest TU 

 

Strategia Gliwic – komponent kluczowych postanowień strategicznych, wersja robocza z 30 marca 2022 r. 
str. 4. 

Wyjątkowość miejsca 

CH.1. Miasto zwarte 

COH.1.1. Zrównoważony rozwój przestrzenny 

 Kierunki działań samorządu: 

 Zapewnianie wysokiej jakości przestrzeni w oparciu o historyczne dziedzictwo 

urbanistyczne miasta, dzięki kontrolowaniu struktury terenów, intensywności 

zabudowy i udziału powierzchni biologicznie czynnej. 

 Promowanie miejskich standardów dostępności do miejsc zamieszkania, pracy 

i usług w zakresie: infrastruktury technicznej i wyposażenia w media, 

szerokopasmowego internetu, infrastruktury społecznej, infrastruktury 

błękitno-zielonej, handlu i usług, miejsc integracji społecznej i przestrzeni 

publicznych. 

 Włączanie mieszkańców w odkrywanie, wykorzystanie i utrwalanie unikalnego 

dziedzictwa lokalnego, materialnego i niematerialnego, poprzez programy 

społeczno-kulturalne i integracyjne. 

 Rozwijanie procedur partycypacji społecznej w planowaniu i rozwoju lokalnej 

infrastruktury usługowej, technicznej, społecznej i błękitno-zielonej 

w połączeniu z podnoszeniem wartości krajobrazowych. 

 Wzmacnianie istniejących i kształtowanie nowych węzłów funkcjonalnych 

o znaczeniu dzielnicowym.  

 Zacieśnianie więzi społecznych mieszkańców dzielnic, w tym stwarzanie 

warunków dla ich aktywności na rzecz swojej dzielnicy. 

COH.1.2. Zrównoważona mobilność 

 Kierunki działań samorządu: 

 Optymalizowanie systemu transportu drogowego, w tym w powiązaniu 

z gminami ościennymi. 

 Rozwijanie zróżnicowanych form mobilności, w tym wyodrębnianie 

podsystemów transportu pieszego, rowerowego i innych urządzeń transportu 

osobistego oraz dronowego. 

 Modernizowanie taboru oraz infrastruktury technicznej publicznego 

transportu zbiorowego i optymalizowanie sieci połączeń. 

 Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych i organizacyjnych, zachęcających do 

ograniczania skali poruszania się samochodami po centrum miasta. 

 Współtworzenie rozwiązań z zakresu transportu drogowego, kolejowego, 

wodnego i lotniczego o znaczeniu ponadlokalnym.  
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 Uzupełnianie mobilności fizycznej dostępnością cyfrową, uwzględniające 

tempo przemian technologicznych i społecznych. 

CH.2. Miasto błękitno-zielone  

COH.2.1. Optymalnie kształtowane i użytkowane zasoby przyrodnicze 

 Kierunki działań samorządu: 

 Poszanowanie dziedzictwa przyrodniczego miasta i wspieranie partycypacji 

społeczności lokalnych i biznesu w działaniach na rzecz przyrody. 

 Identyfikowanie, utrzymanie i tworzenie nowych składowych błękitno-zielonej 

infrastruktury miasta (w tym OSI Kłodnica). 

 Realizowanie działań horyzontalnych i projektów tematycznych z zakresu 

rozwiązań opartych o przyrodę. 

 Tworzenie nieuciążliwej infrastruktury rekreacji towarzyszącej strefom 

błękitnym i zielonym w mieście.  

 Promowanie ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych.  

 Włączanie mieszkańców i przedsiębiorców w programy i inicjatywy dotyczące 

minimalizowania efektu miejskiej wyspy ciepła i zastosowania odnawialnych 

źródeł energii. 

 Integrowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody z działaniami podejmowanymi 

przez gminy ościenne.   

COH.2.2. Gospodarka równoważąca odwadnianie miasta z zagospodarowaniem, 

odtwarzaniem i poprawą jakości zasobów wodnych 

 Kierunki działań samorządu: 

 Zwiększanie pojemności retencyjnej i zdolności podczyszczania w istniejących 

oraz nowych systemach odprowadzania wód deszczowych.  

 Włączanie mieszkańców i przedsiębiorców w programy dotyczące 

zagospodarowywania wód deszczowych i wody szarej na nieruchomościach. 

 Upowszechnianie rozwiązań ograniczających przyrost powierzchni 

uszczelnionych oraz przedsięwzięć prowadzących do rozszczelniania 

powierzchni miasta.  

 Zastępowanie kanalizacji ogólnospławnej sieciami rozdzielczymi. 

 Inicjowanie i wdrażanie działań z zakresu eliminacji zanieczyszczeń Kłodnicy, 

we współpracy z Wodami Polskimi i samorządami z obszaru jej zlewni. 
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Racjonalne gospodarowanie 

C1.1. Miasto nauki, rozwoju technologii i różnorodnej działalności gospodarczej 

CO1.1.1. Silne partnerstwa biznesu, nauki i edukacji  

 Kierunki działań samorządu: 

 Współudział w tworzeniu powiązań miasta, Politechniki Śląskiej i innych szkół 

wyższych, instytutów naukowych oraz liderów biznesowych na rzecz rozwoju 

technologii i gospodarki. 

 Wzmacnianie specjalizacji gospodarczych i współtworzenie ekosystemu firm 

wykorzystujących nowe technologie, w tym priorytetowo w dziedzinach 

medycyny, informatyki i automatyki oraz lotnictwa. 

 Współtworzenie warunków dla uruchamiania oddziałów firm uznawanych za 

globalne marki technologiczne. 

 Prowadzenie polityki przyciągania inwestorów i innych partnerów 

gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia w mieście 

działalności badawczo-rozwojowej. 

 Wspieranie inicjatyw inspirujących mieszkańców do kształcenia przez całe 

życie we współpracy z lokalnymi pracodawcami. 

CO1.1.2. Innowacje technologiczne będące wyróżnikiem Gliwic na tle Polski  

 Kierunki działań samorządu: 

 Identyfikowanie i rozwój perspektywicznych kierunków technologicznych. 

 Inkubowanie i akceleracja nowopowstających firm technologicznych.  

 Promowanie lokalnych firm technologicznych. 

 Uczestniczenie w partnerstwach na rzecz rozwoju infrastruktury badawczo-

rozwojowej i klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii, oddziału w 

Gliwicach. 

 Reagowanie na propozycje pilotaży technologii w przestrzeniach publicznych 

miasta i infrastrukturze miejskiej. 

CO1.1.3. Stabilne warunki rozwoju działalności biznesowej 

 Kierunki działań samorządu: 

 Strefowanie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem 

Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (OSI Tereny Inwestycyjne) oraz terenów 

zakładów przemysłowych podlegających restrukturyzacji lub likwidacji (w tym 

OSI Sośnica). 



   Gliwice 2040 – przyszłość jest TU 

 

Strategia Gliwic – komponent kluczowych postanowień strategicznych, wersja robocza z 30 marca 2022 r. 
str. 7. 

 Tworzenie centrów kreatywności – infrastruktury pozwalającej osobom 

wykonującym wolne zawody na integrację oraz korzystanie z pomieszczeń 

i urządzeń niezbędnych w rozwoju ich działalności gospodarczej. 

 Wykorzystanie oferty Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości 

Rynkowej oraz Technoparku Gliwice na rzecz wzmacniania gotowości 

przedsiębiorstw na obszarze funkcjonalnym miasta do funkcjonowania w 

dynamicznie zmieniających się warunkach. 

C1.2. Miasto atrakcyjnej oferty zamieszkania i spędzania czasu wolnego 

CO1.2.1. Oferta zamieszkania uwzględniająca potrzeby rożnych grup odbiorców 

 Kierunki działań samorządu: 

 Prowadzenie polityki mieszkaniowej powiązanej ze strukturą funkcjonalno-

przestrzenną. 

 Kreowanie przedsięwzięć i obiektów atrakcyjnych z perspektywy osób 

młodych i wychowujących dzieci. 

 Wykorzystywanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa Gliwic dla 

podkreślenia tożsamości i budowania wzajemnych relacji w poszanowaniu 

różnorodności.  

 Rozwój systemów pozwalających na prowadzenie szczegółowych analiz 

demograficznych, ekonomicznych i technicznych z zakresu polityki 

mieszkaniowej. 

CO1.2.2. Oferta spędzania czasu wolnego uwzględniająca potrzeby rożnych grup 

odbiorców  

 Kierunki działań samorządu: 

 Udostępnianie i zwiększanie atrakcyjności rekreacyjnej terenów nad rzeką 

Kłodnicą (OSI Kłodnica), ze szczególnym uwzględnieniem roli bulwarów 

i Mariny. 

 Zwiększanie atrakcyjności obszaru śródmiejskiego jako miejsca spędzania 

wolnego czasu (OSI Kultura i Kreatywność). 

 Przyciąganie imprez rozpoznawalnych na arenie co najmniej krajowej, które 

będą trwale kojarzone z Gliwicami. 

 Tworzenie warunków do rozwoju usług spędzania czasu wolnego. 

 Kreowanie uzupełniającej się oferty kulturalnej miasta dzięki różnorodności 

wydarzeń organizowanych przez funkcjonujące na terenie miasta instytucje 

kultury. 

 Wspieranie inicjatyw kulturalnych. 
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 Podnoszenie standardów i atrakcyjności: Areny Gliwice, Teatru Miejskiego, 

Teatru Victoria, Muzeum, Radiostacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, a 

także innych miejskich obiektów kultury. 

 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu kwalifikowanego oraz 

szkoleniu sportowemu dzieci i młodzieży. 

 Współtworzenie pakietowej oferty turystycznej miasta. 

 Tworzenie ikon architektury – obiektów i przestrzeni publicznych. 

CO1.2.3. Rozpoznawalność Gliwic 

 Kierunki działań samorządu: 

 Wykorzystywanie dziedzictwa historycznego, postaci i podmiotów związanych 

z Gliwicami oraz ambasadorów miasta do promowania współczesnego 

potencjału miasta.  

 Wspieranie tworzenia i rozwijania gliwickich produktów sztuki użytkowej, 

bazujących na dziedzictwie i kulturze. 

 Dywersyfikowanie informacji o mieście i bieżących wydarzeniach 

w odniesieniu do różnych zewnętrznych i wewnętrznych grup docelowych. 

 Unowocześnianie komunikacji i promocji miasta, z wykorzystaniem 

kompleksowej identyfikacji wizualnej oraz narzędzi partycypacji społecznej, 

podążające za rozwojem narzędzi cyfrowych i nowych technologii. 
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Aktywność mieszkańców 

C2.1. Miasto społeczności świadomie uczestniczącej w rozwoju 

CO2.1.1. Edukacja o ponadprzeciętnej jakości; wspierająca innowacyjność, 

współpracę i włączenie społeczne  

 Kierunki działań samorządu: 

 Utrzymywanie zróżnicowanej, ponadlokalnej oferty edukacyjnej miasta na 

najwyższym krajowym poziomie, z wykorzystaniem uznanych 

międzynarodowych standardów kształcenia. 

 Wspieranie inicjatyw edukacyjnych upowszechniających idee: podmiotowości, 

obywatelskości, odpowiedzialności, integracji, otwartości, współpracy i 

wartości humanistycznych.  

 Tworzenie i rozwijanie programów nauczania realizowanych w partnerstwie 

z biznesem, wraz z rozwojem odpowiadającej im infrastruktury dydaktycznej.  

 Upowszechnianie opieki przedszkolnej, wyrównującej dostęp do edukacji 

u dzieci oraz umożliwiającej rozwój zawodowy rodziców. 

 Promowanie udziału nauczycieli oraz uczniów w przedsięwzięciach 

pozwalających na zdobywanie dodatkowych kompetencji, w tym w ramach 

projektów międzynarodowych. 

 Utrzymywanie wysokiego standardu technicznego publicznych obiektów 

edukacyjnych. 

 Współpraca ze szkołami wyższymi w realizacji działań promocyjnych 

i podnoszących jakość kształcenia. 

CO2.1.2. Świadomość obywatelska i zdolność do reagowania na sytuacje kryzysowe 

 Kierunki działań samorządu: 

 Wspieranie i współtworzenie programów promujących: wartości etyczne, 

równość, godność, solidarność, budowanie wspólnoty, wolontariat oraz 

odpowiedzialność za drugiego człowieka i dobro wspólne.  

 Wykorzystywanie różnych form partycypacji społecznej, w tym rozwiązań 

cyfrowych, w planowaniu i realizacji zadań samorządu lokalnego. 

 Udostępnianie organizacjom pozarządowym obiektów Centrum 3.0, instytucji 

kultury oraz sieci bibliotek i szkół, na realizację celów statutowych zgodnych 

ze strategią rozwoju miasta. 

 Utrzymywanie gotowości do sprawnego reagowania na społeczne skutki 

kryzysów humanitarnych, epidemiologicznych i klimatycznych. 
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 Prowadzenie powszechnej edukacji szkolnej i pozaszkolnej, stymulującej do 

prawidłowych zachowań w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych i skrajnych 

zjawisk atmosferycznych. 

CO2.1.3. Powszechne korzystanie z cyfrowych danych o mieście 

 Kierunki działań samorządu: 

 Poszerzanie skali cyfrowego opomiarowania miasta oraz przetwarzanie 

danych na użyteczną informację przestrzenną i zarządczą. 

 Upowszechnianie korzystania z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 

w procedurach i rozwiązaniach technicznych sprzyjających partycypacji 

społecznej. 

 Prowadzenie działań edukacyjnych i instruktażowych dla różnych grup 

odbiorców w mieście.  

 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, w tym przez angażujące 

projektowanie miejskich usług cyfrowych oraz systemów i aplikacji służących 

korzystaniu z usług publicznych. 

 Wykorzystanie dużych zbiorów danych w zarządzaniu usługami publicznymi 

i programowaniu rozwoju miasta. 

 Rozwijanie systemowego podejścia do utrzymania wysokiego poziomu 

cyberbezpieczeństwa w zakresie danych komunalnych i komunalnej 

infrastruktury teleinformatycznej. 

C2.2. Miasto włączenia społecznego i powszechnego dostępu do usług publicznych 

CO2.2.1. Nowe programy aktywizacji społecznej  

 Kierunki działań samorządu: 

 Wspieranie edukacji pozaformalnej, w tym przedsięwzięć integrujących 

mieszkańców o zróżnicowanych: wieku, doświadczeniu, statusie materialnym, 

światopoglądach. 

 Współorganizowanie aktywności upowszechniających kompetencje 

cywilizacyjne, skierowanych do osób w różnym wieku. 

 Animowanie przedsięwzięć sprzyjających włączeniu społecznemu emigrantów.  

 Wzmacnianie roli sektora pozarządowego w realizacji zadań własnych gminy 

oraz innych ważnych społecznie przedsięwzięć. 

 Utrzymywanie dostępnych miejsc stanowiących podstawową infrastrukturę 

spotkań, warsztatów, wydarzeń edukacyjnych itp. dla różnych grup 

społecznych.  
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CO2.2.2. Odpowiedzialna polityka społeczna wdrażana z udziałem sektora 

obywatelskiego 

 Kierunki działań samorządu: 

 Usprawnianie miejskiego systemu udzielania pomocy społecznej. 

 Zapewnianie infrastruktury i usług umożliwiających uczestniczenie w rynku 

pracy osobom, których aktywność zawodowa jest ograniczana przez pełnienie 

funkcji opiekuńczych. 

 Realizowanie programów odpowiadających na problemy związane 

z  wykluczeniem społecznym i przemocą domową. 

 Powierzanie realizacji wybranych aktywności z zakresu polityki społecznej 

organizacjom pozarządowym. 

 Promowanie wolontariatu. 

 Upowszechnianie działalności zakładów aktywizacji zawodowej 

i przedsiębiorstw społecznych. 

CO2.2.3. Zdrowie mieszkańców oparte o profilaktykę i reagowanie na dysfunkcje 

oraz choroby 

 Kierunki działań samorządu: 

 Promowanie zdrowych nawyków, w szczególności w systemie edukacji.  

 Współtworzenie ponadlokalnej oferty opieki zdrowotnej w mieście. 

 Realizowanie lub powierzanie realizacji powszechnie dostępnych programów 

profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie chorób i zaburzeń powstających 

na tle cywilizacyjnym, w tym w odniesieniu do zdrowia psychicznego. 
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Komfort środowiskowy 

C3.1. Miasto dobrostanu środowiskowego 

CO3.1.1. Dobra jakość  powietrza, dobry klimat akustyczny i minimalizacja 

uciążliwości wynikających ze zjawiska miejskiej wyspy ciepła 

 Kierunki działań samorządu: 

 Uczestniczenie w regionalnych przedsięwzięciach na rzecz poprawy jakości 

powietrza. 

 Wprowadzanie rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem.  

 Promowanie standardów budownictwa zrównoważonego w nowej zabudowie 

oraz  przy modernizacji starej zabudowy.  

 Modernizowanie infrastruktury transportowej ukierunkowane na rozwiązanie 

problemów jakości powietrza i klimatu akustycznego. 

 Wprowadzanie w strukturze miasta rozwiązań ograniczających  

zanieczyszczanie środowiska ciepłem odpadowym i światłem. 

 Współdziałanie w inicjatywach na rzecz legislacji i skutecznego egzekwowania 

przepisów środowiskowych. 

CO3.1.2. Bezpieczeństwo miasta i odporność na skutki zdarzeń nadzwyczajnych 

i skrajnych zjawisk atmosferycznych 

 Kierunki działań samorządu: 

 Rozwijanie systemu monitorowania zagrożeń i publicznego ostrzegania, 

w koordynacji z systemami prowadzonymi przez instytucje zewnętrzne.  

 Wdrażanie różnej skali rozwiązań gwarantujących ochronę 

przeciwpowodziową miasta. 

 Wzmacnianie logistyczne służb odpowiedzialnych za zapobieganie 

i przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii. 

 Dywersyfikowanie zaopatrzenia Gliwic w wodę w oparciu o własne ujęcia 

głębinowe z uzupełnieniem z sieci regionalnej. 

 Analizowanie ryzyka dla wykorzystywanych ujęć wód podziemnych 

z uwzględnieniem kontekstu regionalnego prowadzone w regularnych 

odstępach czasu.  

 Ograniczanie i eliminowanie działalności znacząco oddziałujących na 

środowisko wodno-gruntowe na terenach zasilania gliwickich ujęć wód 

podziemnych. 
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C3.2. Miasto rozwiązań sprzyjających środowisku i przyrodzie 

CO3.2.1. Gospodarka odpadami cyrkularna, dobrze funkcjonująca w ramach 

systemu regionalnego  

 Kierunki działań samorządu: 

 Organizowanie lokalnego rynku surowców z lokalnego strumienia odpadów 

oraz lokalnego przemysłu dalszego przetwarzania tych surowców.   

 Maksymalizowanie termicznego przekształcania z odzyskiem energii odpadów 

palnych, które nie nadają się do innych form odzysku. 

 Koordynowanie działań w zakresie gospodarki cyrkularnej z gminami 

ościennymi. 

 Zapewnianie standardów technicznych i organizacyjnych kompostowania, 

umożliwiające zaliczenie bioodpadów do strumienia odpadów poddawanych 

recyklingowi. 

 Prowadzenie działań świadomościowych, edukacyjnych oraz mikroprojektów 

dla gospodarstw domowych i prowadzących działalność gospodarczą. 

CO3.2.2. System zaopatrzenia w energię integrujący różne źródła energii i rodzaje 

sieci dystrybucyjnych 

 Kierunki działań samorządu: 

 Integrowanie sieci dystrybucji energii i indywidualnych instalacji, z dużym 

udziałem magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła; 

postępujące wraz z ze zwiększaniem się dostępności niezbędnych technologii.  

 Optymalizowanie systemu ciepłowniczego, uwzględniające pełne pokrycie 

potrzeb miasta i jego mieszkańców z sieci dystrybucyjnych z maksymalnym 

wykorzystaniem kogeneracji, ciepła odpadowego oraz odnawialnych źródeł 

energii. 

 Upowszechnianie w przestrzeni publicznej elementów  architektonicznych 

i użytkowych zasilanych światłem słonecznym.   

 Zarządzanie sieciami zaopatrzenia mieszkańców i instytucji w nośniki energii 

oraz w wodę zintegrowane w e-przestrzeni. 
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