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Po pierwsze: strategia rozwoju

Po co nam strategia?
Bez rozpoznania ponad dekadę temu naszych
potrzeb, planu i konsekwencji w działaniu nie byłoby 
dzisiejszego Starego Sącza. Ochrona środowiska, 
infrastruktura drogowo-mostowa, atrakcje turystyczne, 
oferta kulturalna i sportowa, szkolnictwo, polityka społeczna, 
rozpoznawalna marka Starego Sącza – to wszystko przez 
ostatnią dekadę zmieniło się ogromnie na plus i dalej się 
zmienia. Nowa strategia to punkt wyjścia, by ten rozwój 
utrzymać – pozostać Starym Sączem z całym jego 
kulturowym i przyrodniczym dobrodziejstwem, ale 
równocześnie być nowoczesną, dotrzymującą kroku 
zmieniającej się rzeczywistości gminą. 



Po drugie: plan zagospodarowania przestrzennego i rozwój 
przedsiębiorczości

• Aktywna polityka 
samorządu w zakresie 
nieruchomości. 
Utworzenie dzięki 
różnorodnym działaniom: 
zmiany w mpzp, skup 
gruntów, scalanie gruntów, 
uzbrojenie terenu, 
sprzedaż gruntów) Strefy 
Aktywności Gospodarczej 
dobrze skomunikowanej 
dzięki gminnym 
inwestycjom z drogą 
wojewódzką. 

• Oddzielenie strefy 
gospodarczej od strefy 
mieszkalnej i 
wypoczynkowej.



Po trzecie: inwestycje w ochronę środowiska

• Realizowana od 2018 
roku inwestycja 
rozbudowy kanalizacji 
i wodociągów 
uzupełnia sieć w 
gminie. Koszt 70 mln 
zł. Dofinansowanie z 
unijnego Funduszu 
Spójności 32 mln zł. 
Długość nowej sieci to 
58 km i nowych 4854 
mieszkańców objętych 

inwestycją.



Po czwarte: inwestycje w czas wolny mieszkańców i atrakcje 
turystyczne

• Nieustannie poszerzana oferta 
dla turystów, ale dostępna 
również dla mieszkańców.

• Enklawa przyrodnicza 
Bobrowisko

• Platforma Widokowa w Woli 
Kroguleckiej

• „Leśne molo” na Miejskiej 
Górze

• Ścieżki i trasy rowerowe Euro 
Velo 11 i Velo Dunajec 

• Dziedzictwo kulturowe -
(klasztor klarysek, ołtarz 
papieski, muzeum regionalne, 
muzeum Jana Pawła II, 
zachowany średniowieczny 
układ centrum, Stary Sącz na 
liście Pomników Historii)



WOLA
KROGULECKA



BOBROWISKO



LEŚNE MOLO



Po piąte: Stary Sącz ponadregionalnym ośrodkiem 
kulturalnym

Stary Sącz to miejsce kilkudziesięciu 
wydarzeń rocznie adresowanych do 
mieszkańców i gości, organizowanych 
przez Centrum Kultury i Sztuki, urząd 
miejski, organizacje pozarządowe i 
podmioty zewnętrzne. Do 
najważniejszych należą: Jesienny 
Festiwal Teatralny, Pannonica Festiwal, 
Starosądecki Jarmark Rzemiosła, 
Festiwal Podróży i Przygody 
Bonawentura, Sącz Jazz Festiwal, 
Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, 
Międzynarodowy Plener Malarski, 
Beskidzka Kanikuła Filmowa i Biennale 
Via Carpatia. W Gminie Stary Sącz 
odbywają się również ważne wydarzenia 
sportowe m.in.  Małopolski Wyścig 
Górski, Międzynarodowy Turniej 
Sokolika, czy Wyścig Tomasza 
Marczyńskiego. 



Po szóste: Kapitał społeczny

W Gminie Stary Sącz (23.700 mieszkańców) działa 
88 organizacji pozarządowych o bardzo różnym 
charakterze - stowarzyszenia rozwoju wsi, koła 
gospodyń wiejskich i miejskich, ochotnicze straże 
pożarne, stowarzyszenia o charakterze sportowym, 
naukowym i kulturalnym.



Dążenie do wyraźnego podziału funkcji przestrzennych

Funkcja wypoczynkowa

Funkcja produkcyjno-
usługowa

Funkcja mieszkaniowa



DOM

• Wspieranie budownictwa 
jednorodzinnego przez zmiany 
w mpzp

• Budownictwo wielolokalowe 
(prywatne/ Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa

• Dobrze rozwinięta i 
wyspoażona szkolna baza z 
salami gimnastycznymi i 
zapleczem sportowym

• Szkoły średnie

• Dobrej jakości sieć dróg 
lokalnych

• Komunikacja publiczna na 
wysokim poziomie

PRACA

• Strefa Aktywności 
Gospodarczej

• MPZP dla rozwoju 
przedsiębiorczości

• Małe i średnie firmy z dużym 
potencjałem

• Dobra komunikacja z  
ośrodkiem subregionalnym 
Nowym Sączem (wspólna 
komunikacja publiczna, kolej, 
ścieżka rowerowa)

• wiele usług o charakterze 
ponadgminnym

WYPOCZYNEK

• Ścieżki i trasy 
rowerowe/biegowe

• Atrakcje turystyczne, czas 
wolny (strzeżone kąpielisko, 
leśne molo, platforma w Woli 
Korguleckiej, Bobrowisko, 
bogata infrastruktura 
sportowa, skatepark, 
pumptruck) 

• Bogata oferta kulturalna

• Dziedzictwo kulturowe i 
ośrodek pielgrzymkowy

• Dbałość o dziedzictwo 
przyrodnicze dzięki różnym 
formom ochrony. 

STARY SĄCZ



Dziękuję za uwagę
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