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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Konsultacje LSR ze społecznością lokalną prowadzone przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                 

MOCNE STRONY 
MOCNE STRONY 

Brudzeń Duży aktywni ludzie, aktywne organizacje 
pozarządowe (KGW, OSP, stowarzyszenia), 
współpraca i integracja celem wspólnego 
działania, dobry przepływ informacji, walory 
przyrodnicze gminy, dziedzictwo kulturalne w 
gminie, funkcjonująca baza turystyczna i 
noclegowo- gastronomiczna, wiele 
zrealizowanych projektów - głównie przez 
organizacje pozarządowe, działający klub 
seniora, orkiestra dęta 

Środowisko 
• walory przyrodnicze  
• ryba jako walor kulinarny i potrawa 
lokalna 
• walory turystyczne 
położenie miasta pod względem walorów 
turystyczno-przyrodniczych 
• dobre położenie (lasy, jeziora główne 
szlaki komunikacyjne) 
• gmina atrakcyjna turystycznie  
• bogactwo walorów przyrodniczych 
• czyste powietrze w mieście (Gąbin) 
• walory przyrodnicze Słubice 
• walory przyrodnicze- obszar Natura 
2000 (Iłów) 
• wartościowe walory przyrodnicze 
(Szczawin) 
• Dolina Przysowy obszar Natura 2000 –  
walory przyrodnicze - serce doliny 
znajduje się w gminie Pacyna 
• siedliska unikatowych gatunków ptaków 
w dolinie Przysowy: bocian czarny, 
bataliony. 
 
 
Społeczeństwo 
• aktywni ludzie,  
• aktywne organizacje pozarządowe 
(KGW, OSP, stowarzyszenia), współpraca i 
integracja celem wspólnego działania,  
dobry przepływ informacji, 
• działające organizacje pozarządowe 
• wiele zrealizowanych projektów - 
głównie przez organizacje pozarządowe, 
działający klub seniora, orkiestra dęta 
 

Nowy Duninów usytuowanie gminy wzdłuż Wisły 
70 % zalesienie gminy, Natura 2000 
Gostynińsko Włocławski Park Krajobrazowy 
walory historyczne: produkcja papierów 
wartościowych w Soczewce 
bogate dziedzictwo historyczne, dwory i 
pałace 
działające organizacje pozarządowe 
współpraca samorządu z organizacjami 
pozarządowymi 
wysoka aktywność społeczeństwa, integracja 
rozwinięta infrastruktura sportowo-
rekreacyjna 
imprezy integracyjne (rajdy rowerowe) 
organizacja czasu dla dzieci i dorosłych 
otwartość urzędników gminy na NGO 
ryba jako walor kulinarny i potrawa lokalna 

Gostynin gm. 
wiejska 

walory turystyczne 
duża liczba gospodarstw agroturystycznych 
(uczestnik wskazał dobrze rozwinięte w 
okolicach Miałkówka) 
dobre położenie komunikacyjne bliskość łodzi 
i warszawy 
dużo mocnych działających organizacji 
pozarządowych 
lokalni liderzy 
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Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Konsultacje LSR ze społecznością lokalną prowadzone przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                 

lokalne więzy współpracy (KGW, OSP, szkoły, 
stowarzyszenia) 
bliskość miasta (Gostynina) w kontekście  
korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej 
fundusz sołecki (narzędzie integracji i animacji 
sołectw) 

• walory historyczne: produkcja papierów 
wartościowych w Soczewce 
• bogate dziedzictwo historyczne, dwory i 
pałace 
wysoka aktywność społeczeństwa,  
• integracja, imprezy integracyjne (rajdy 
rowerowe), organizacja czasu dla dzieci i 
dorosłych 
• współpraca samorządu z organizacjami 
pozarządowymi 
otwartość urzędników gminy na NGO 
 
• rozwinięta infrastruktura sportowo-
rekreacyjna 
 
dużo mocnych działających organizacji 
pozarządowych 
lokalni liderzy 
lokalne więzy współpracy (KGW, OSP, 
szkoły, stowarzyszenia) 
bliskość miasta (Gostynina) w kontekście  
korzystania z oferty kulturalnej i 
edukacyjnej 
fundusz sołecki (narzędzie integracji i 
animacji sołectw) 
 
działające organizacje pozarządowe 
chętni aktywni mieszkańcy (mało) 
MCK i Zamek jako miejsce, w którym 
realizowane są przedsięwzięcia kulturalne 
przez różne organizacje – współpraca 
aktywni seniorzy 
mocno rozwinięta opieka nad dziećmi do 
lat 3 
dobrze rozwinięta infrastruktura sportowo 
rekreacyjna 
 
aktywne organizacje pozarządowe  
hala sportowa w Łącku 
imprezy środowiskowe 

Gostynin 
miasto 

położenie miasta pod względem walorów 
turystyczno-przyrodniczych 
działające organizacje pozarządowe 
chętni aktywni mieszkańcy (mało) 
MCK i Zamek jako miejsce, w którym 
realizowane są przedsięwzięcia kulturalne 
przez różne organizacje – współpraca 
aktywni seniorzy 
mocno rozwinięta opieka nad dziećmi do lat 3 
dobrze rozwinięta infrastruktura sportowo 
rekreacyjna 

Łąck dobre położenie (lasy, jeziora główne szlaki 
komunikacyjne) 
ścieżki rowerowe 
aktywne organizacje pozarządowe  
hala sportowa w Łącku 
imprezy środowiskowe 
Stado Ogierów w Łącku 
wysoki dochód na mieszkańca 
zadbana i czysta gmina 
rower publiczny połączony z Płockiem 

Gąbin miasto i 
gmina 

położenie przy głównych szlakach 
komunikacyjnych  
duży potencjał organizacji pozarządowych 
wielokulturowy dorobek historyczny 
gmina atrakcyjna turystycznie  
bogactwo walorów przyrodniczych 
ludzie chętni do działania 
dobrze rozwinięta infrastruktura związana z 
opieką nad dziećmi (żłobek, przedszkole) 
bezpieczne miasto 
czyste powietrze w mieście 
miasto jako zaplecze sypialne dla Płocka 
przychylność władz dla rozwoju 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Konsultacje LSR ze społecznością lokalną prowadzone przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                 

miasto dysponuje terenami pod inwestycje wysoki dochód na mieszkańca 
zadbana i czysta gmina 
rower publiczny połączony z Płockiem 
 
położenie przy głównych szlakach 
komunikacyjnych 
  
duży potencjał organizacji pozarządowych 
wielokulturowy dorobek historyczny 
ludzie chętni do działania 
dobrze rozwinięta infrastruktura związana 
z opieką nad dziećmi (żłobek, przedszkole) 
bezpieczne miasto 
miasto jako zaplecze sypialne dla Płocka 
 
dobra komunikacja autobusowa w gminie 
pielęgnowanie tradycji historycznych 
osadnictwo nadwiślańskie 
dobrze rozwinięta baza sportowa 
zaangażowane KGW, NGO, OSP 
(współpraca) 
baza lokalowa do działalności dla 
organizacji 
aktywni seniorzy 
uruchomiony żłobek 
uzdolnione dzieci i młodzież 
duża impreza na zakończenie lata 
 
zespół pałacowo-parkowy jako atrakcja 
turystyczna i dziedzictwo kulturalne 
regionu 
powiązania gminy z Fryderykiem 
Chopinem 
folklor sannicki jako lokalna tradycja i 
kultura 
działające organizacje pozarządowe 
wsparcie dla organizacji ze strony 
samorządu  

Słubice walory przyrodnicze 
dobrze utwardzone drogi 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne 
ZIARNO w Grzybowie 
Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w 
Wiączeminie Polskim 
bogactwo kulturowe, osadnictwo olenderskie 
(cmentarz w Jamnie) 
zespoły ludowe i orkiestra dęta przy OSP 
65 lat istniejące KGW 
OSP 
gospodarstwa agroturystyczne 
duża ilość pasiek 
hotel Kawallo jako baza noclegowa z basenem 
i spa 
dobra ziemia pod rolnictwo nad Wisłą 
rozwinięte sadownictwo: truskawki, śliwy, 
jabłonie 

Iłów dobra komunikacja autobusowa w gminie 
pielęgnowanie tradycji historycznych 
osadnictwo nadwiślańskie 
walory przyrodnicze- obszar Natura 2000 
zamieszkują działkowicze 
gmina rolnicza - dobrze rozwinięte 
sadownictwo 
dużo firm transportowych 
dobrze rozwinięta baza sportowa 
zaangażowane KGW, NGO, OSP (współpraca) 
przetwórstwo owocowo-warzywne (dżemy, 
soki, powidła) 
miody, sery 
baza lokalowa do działalności dla organizacji 
aktywni seniorzy 
uruchomiony żłobek 
uzdolnione dzieci i młodzież 
duża impreza na zakończenie lata 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Konsultacje LSR ze społecznością lokalną prowadzone przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                 

Sanniki miasto i 
gmina 

dobre położenie komunikacyjne bliskość drogi 
wojewódzkiej, Łodzi i Warszawy 
zespół pałacowo-parkowy jako atrakcja 
turystyczna i dziedzictwo kulturalne regionu 
powiązania gminy z Fryderykiem Chopinem 
folklor sannicki jako lokalna tradycja i kultura 
zagłębie truskawkowe (słabnące) 
działające organizacje pozarządowe 
wsparcie dla organizacji ze strony samorządu  
dobrze funkcjonujące przedszkole 
lokalni liderzy 
światłowód (tylko część gminy) 
fundusz sołecki do dyspozycji sołectw 
różnorodność organizacji pozarządowych 
prężnie działające kluby sportowe 
świetlice wiejskie 
prężnie działające koła gospodyń wiejskich 
oferta dla dzieci w MGOK i ECA 

dobrze funkcjonujące przedszkole 
lokalni liderzy 
fundusz sołecki do dyspozycji sołectw 
różnorodność organizacji pozarządowych 
prężnie działające kluby sportowe 
świetlice wiejskie 
prężnie działające koła gospodyń wiejskich 
oferta dla dzieci w MGOK i ECA 
 
Gminny Ośrodek Kultury 
Gminna Biblioteka Publiczna 
wyremontowany stadion w Szczawinie 
Kościelnym 
szkoły i przedszkola 
prężnie działające organizacje 
pozarządowe 
aktywna gmina 
reaktywacja harcerstwa 
dobra współpraca pomiędzy samorządem 
a organizacjami pozarządowymi 
pielęgnowanie kultury i tradycji 
wydarzenia kulturalne integrujące 
społeczność 
dbałość o miejsca pamięci 
prężnie funkcjonujące parafie 
współpraca międzypokoleniowa 
kultywowanie tradycji kulinarnych 
aktywne i chętne do działania 
społeczeństwo 
wyposażone OSP 
działający klub AA 
aktywni seniorzy 
 
rozwój organizacji pozarządowych 
w dobrym stanie dwory i pałace jako 
spuścizna kulturowa  
Dziecięcy Zespół Ludowy Pacyna 
współpraca pomiędzy organizacjami KGW 
– OSP 
 

Szczawin 
Kościelny 

Gminny Ośrodek Kultury 
Gminna Biblioteka Publiczna 
wyremontowany stadion w Szczawinie 
Kościelnym 
szkoły i przedszkola 
prężnie działające organizacje pozarządowe 
aktywna gmina 
reaktywacja harcerstwa 
dobra współpraca pomiędzy samorządem a 
organizacjami pozarządowymi 
pielęgnowanie kultury i tradycji 
wydarzenia kulturalne integrujące 
społeczność 
dbałość o miejsca pamięci 
prężnie funkcjonujące parafie 
współpraca międzypokoleniowa 
wartościowe walory przyrodnicze 
dogodne położenie (bliskość stref 
ekonomicznych) 
kultywowanie tradycji kulinarnych 
aktywne i chętne do działania społeczeństwo 
wyposażone OSP 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
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Konsultacje LSR ze społecznością lokalną prowadzone przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                 

działający klub AA 
aktywni seniorzy 
prężnie działające gospodarstwa 
agroturystyczne (2) 
2 domy weselne i gospoda 
ekologiczne wędliny z ekozagrody 

Gospodarka 
funkcjonująca baza turystyczna i 
noclegowo- gastronomiczna,  
duża liczba gospodarstw 
agroturystycznych (uczestnik wskazał 
dobrze rozwinięte w okolicach Miałkówka) 
dobre położenie komunikacyjne bliskość 
łodzi i warszawy 
dobre położenie (lasy, jeziora główne 
szlaki komunikacyjne) 
ścieżki rowerowe 
Stado Ogierów w Łącku 
położenie przy głównych szlakach 
komunikacyjnych  
 
miasto jako zaplecze sypialne dla Płocka 
(Gąbin) 
przychylność władz dla rozwoju 
miasto dysponuje terenami pod 
inwestycje 
 
dobrze utwardzone drogi 
gospodarstwa agroturystyczne 
duża ilość pasiek 
hotel Kawallo jako baza noclegowa z 
basenem i spa 
dobra ziemia pod rolnictwo nad Wisłą 
rozwinięte sadownictwo: truskawki, śliwy, 
jabłonie 
 
zamieszkują działkowicze 
gmina rolnicza - dobrze rozwinięte 
sadownictwo 
dużo firm transportowych 
przetwórstwo owocowo-warzywne 
(dżemy, soki, powidła) 
miody, sery 
 
dobre położenie komunikacyjne bliskość 
drogi wojewódzkiej, Łodzi i Warszawy 

Pacyna dobre położenie komunikacyjne bliskość Łodzi 
i Warszawy, Płocka 
leader w produkcji mleka w Polsce 
rozwinięte rolnictwo 
Dolina Przysowy obszar Natura 2000 –  walory 
przyrodnicze - serce doliny znajduje się w 
gminie 
siedliska unikatowych gatunków ptaków w 
dolinie Przysowy: bocian czarny, bataliony. 
strzelnica w Luszynie (pałac w Luszynie) 
rozwój organizacji pozarządowych 
w dobrym stanie dwory i pałace jako 
spuścizna kulturowa  
Dziecięcy Zespół Ludowy Pacyna 
współpraca pomiędzy organizacjami KGW - 
OSP 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Konsultacje LSR ze społecznością lokalną prowadzone przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
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zagłębie truskawkowe (słabnące) 
światłowód (tylko część gminy) 
 
dogodne położenie (bliskość stref 
ekonomicznych) Szczawin 
prężnie działające gospodarstwa 
agroturystyczne (2) 
2 domy weselne i gospoda 
ekologiczne wędliny z ekozagrody 
 
dobre położenie komunikacyjne bliskość 
Łodzi i Warszawy, Płocka 
leader w produkcji mleka w Polsce 
rozwinięte rolnictwo 
strzelnica w Luszynie (pałac w Luszynie) 
 

SŁABE STRONY 
SŁABE STRONY 

Brudzeń Duży walory przyrodnicze, których nie można 
wykorzystać z uwagi na rezerwat, brak 
internetu, zły stan dróg, brak ścieżek 
rowerowych 
niedoinwestowana baza turystyczna (ośrodki 
turystyczne), brak gminnego ośrodka kultury, 
brak oferty dla dzieci i młodzieży, brak 
miejsca spotkań dla społeczeństwa, brak 
animatora 
niedoinwestowana orkiestra dęta, zepsuty 
most do ośrodka w Cierszewie, brak środków 
na wkład własny NGO 

Środowisko 
walory przyrodnicze, których nie można 
wykorzystać z uwagi na rezerwat 
 
tereny w zarządzie innych instytucji (Lasy 
Państwowe, Wody Polskie) 
 
problem śmieciowy (dotyczy głównie 
działkowiczów) 
 
brak ścieżek rowerowych 
smog i zanieczyszczenia z kominów 
za dużo reklam w przestrzeni publicznej 
za mało przestrzeni publicznej 
zaśmiecone lasy 
niska świadomość ekologiczna 
 
śmieci zostawiane przez działkowiczów 
 
niska świadomość społeczeństwa w 
kontekście ekologii 

Nowy Duninów tereny w zarządzie innych instytucji (Lasy 
Państwowe, Wody Polskie) 
zamki i pałace nie pełnią funkcji społecznej 
brak własnego miejsca dla GOK-u w Nowym 
Duninowie (jest w Soczewce) 
brak ścieżek rowerowych i zła jakość ścieżek 
istniejących 
brak szlaku wokół jeziora 
brakuje bazy turystyczno-rekreacyjnej 

about:blank
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Konsultacje LSR ze społecznością lokalną prowadzone przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                 

problem śmieciowy (dotyczy głównie 
działkowiczów) 
brak transportu wewnętrznego w gminie oraz 
komunikacji z miastem 
brak miejsca gastronomicznego w Soczewce 
brak parkingów w Nowym Duninowie 

słaba edukacja ekologiczna 
zaśmiecanie gminy,  
smog 
 
problem spalania śmieci 
bardzo dużo pieców „kopciuchów” do 
wymiany Iłów 
 
słaba edukacja ekologiczna Szczawin 
śmierdząca chlewnia w Trębkach 
palone śmieci przez przedsiębiorcę 
 
Społeczeństwo 
brak ścieżek rowerowych, brak gminnego 
ośrodka kultury, brak oferty dla dzieci i 
młodzieży, brak miejsca spotkań dla 
społeczeństwa, brak animatora 
niedoinwestowana orkiestra dęta,  
brak środków na wkład własny NGO 
brak transportu wewnętrznego w gminie 
oraz komunikacji z miastem  
brak bezpieczeństwa dla mieszkańców 
(przy drodze krajowej DK-62) 
ND 
 
brak komunikacji autobusowej (wewnątrz 
gminy oraz komunikacji z miastem wiejska 
Gostynin 
niewystarczająca ilość dużych imprez 
integrujących społeczność gminną oraz 
integracji ze społeczeństwem miejskim 
brak żłobka  
za krótko czynne świetlice przy szkołach 
 
brak miejsca spotkań i oferty dla 
młodzieży 
brak środków na rewitalizację starych 
budynków  

Gostynin gm. 
wiejska 

brak komunikacji autobusowej (wewnątrz 
gminy oraz komunikacji z miastem 
ograniczony dostęp do jeziora Białego - brak 
publicznej plaży 
zły stan dróg 
brak ścieżek rowerowych i chodników 
niewystarczająca ilość dużych imprez 
integrujących społeczność gminną oraz 
integracji ze społeczeństwem miejskim 
słaba infrastruktura turystyczna (szczególnie 
wokół jez. Przytomne) 
brak dużych zakładów pracy 
brak miejsc pracy 
brak żłobka  
za krótko czynne świetlice przy szkołach 

Gostynin 
miasto 

brak miejsca spotkań i oferty dla młodzieży 
brak dużych zakładów generujących miejsca 
pracy 
brak komunikacji z gminą Gostynin 
brak możliwości dojazdu do szkół dla 
młodzieży 
brak ścieżek rowerowych 
smog i zanieczyszczenia z kominów 
brak środków na rewitalizację starych 
budynków  
za dużo reklam w przestrzeni publicznej 
za mało przestrzeni publicznej 
dużo pojazdów poruszających się szybko 
główną ulicą miasta (Jana Pawła II i 
Kościuszki) 
zaśmiecone lasy 
niska świadomość ekologiczna 
słaba infrastruktura turystyczna 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Konsultacje LSR ze społecznością lokalną prowadzone przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                 

brak komunikacji pomiędzy organizacjami jeśli 
chodzi o organizację imprez 
brak przepływu informacji 

dużo pojazdów poruszających się szybko 
główną ulicą miasta (Jana Pawła II i 
Kościuszki) 
brak komunikacji pomiędzy organizacjami 
jeśli chodzi o organizację imprez 
brak przepływu informacji 
mała pomoc dla organizacji zajmujących 
się bezdomnymi zwierzętami 
brak środków na wkład własny dla 
organizacji pozarządowych 
wyludnianie się miasta 
brak entuzjazmu do działania w ludziach 
 
niewystarczająca oferta dla osób starszych 
(rehabilitacja) 
mało ścieżek rowerowych i chodników 
brak placów zabaw przy osiedlach w Łącku 
brak funduszu sołeckiego 
brak spotkań autorskich 
brak lekarzy poz i stomatologa 
brak dostępu do lekarzy specjalistów 
niewystarczająca liczba spotkań 
integrujących pokolenia 
brak funduszy dla stowarzyszeń 
 
brak infrastruktury kulturalnej Gąbin 
ogólnodostępnej na organizację wystaw, 
przedstawień itp. 
uboga oferta dla dzieci i młodzieży 
brak otwartego klubu młodzieżowego 
brak toalety publicznej w centrum miasta 
słabe finansowanie ludzi rozwijających 
swoje pasje 
 
zaniedbane cmentarze (Jamno) 
brak miejsc spotkań dla społeczności 
brak miejsca dla prowadzenie prób dla 
zespołów 
brak aktywności ze strony mieszkańców 

Łąck niewystarczająca oferta dla osób starszych 
(rehabilitacja) 
mało ścieżek rowerowych i chodników 
niewystarczające połączenia komunikacyjne z 
Płockiem i Gostyninem 
brak placów zabaw przy osiedlach w Łącku 
brak infrastruktury przy jeziorze 
brak funduszu sołeckiego 
braki w dostawach wody 
brak spotkań autorskich 
brak lekarzy poz i stomatologa 
brak dostępu do lekarzy specjalistów 
niewystarczająca liczba spotkań integrujących 
pokolenia 
śmieci zostawiane przez działkowiczów 

Gąbin miasto i 
gmina 

brak nisko wykwalifikowanych pracowników 
brak miejsc pracy dla ludzi wykształconych 
brak przemysłu produkcyjnego 
brak światłowodu (centrum Gąbina) 
brak połączeń do Łodzi i Kutna 
brak promocji miasta 
brak infrastruktury kulturalnej 
ogólnodostępnej na organizację wystaw, 
przedstawień itp. 
niska świadomość społeczeństwa w 
kontekście ekologii 
słaba edukacja ekologiczna 
uboga oferta dla dzieci i młodzieży 
brak otwartego klubu młodzieżowego 
brak toalety publicznej w centrum miasta 
słabe finansowanie ludzi rozwijających swoje 
pasje 
brak infrastruktury noclegowo-
gastronomicznej 

Słubice zaniedbane cmentarze (Jamno) 
brak miejsc spotkań dla społeczności 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Konsultacje LSR ze społecznością lokalną prowadzone przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                 

brak miejsca dla prowadzenie prób dla 
zespołów 
brak aktywności ze strony mieszkańców 
brak przepływu informacji 
brak siłowni zewnętrznej 
brak funduszu sołeckiego 
brak ogólnodostępnego parku, skweru 
powszechne rolnictwo konwencjonalne 
brak ścieżek rowerowych 
starzejące się społeczeństwo 
brak równości szans kobiet i mężczyzn w 
gminie 
brak ośrodka dziennego pobytu dla osób 
starszych 
brak zakładów pracy dla młodych 
brak lekarzy specjalistów 
brak miejsca spotkań dla młodych np. 
kawiarni 
słabe połączenie komunikacyjne 

brak przepływu informacji 
brak siłowni zewnętrznej 
brak funduszu sołeckiego 
brak ogólnodostępnego parku, skweru 
brak ścieżek rowerowych 
starzejące się społeczeństwo 
brak równości szans kobiet i mężczyzn w 
gminie 
brak ośrodka dziennego pobytu dla osób 
starszych 
brak lekarzy specjalistów 
brak miejsca spotkań dla młodych np. 
kawiarni 
słabe połączenie komunikacyjne 
 
brak specjalistycznej opieki medycznej 
niewystarczające środki na rozwój oferty 
kulturalnej dla uzdolnionych dzieci i 
młodzieży 
brak miejsca spotkań dla młodzieży 
brak ścieżek rowerowych 
starzejące się społeczeństwo 
 
starzejące się społeczeństwo Sanniki 
brak instytucji dla dzieci do 3 lat 
brak oferty zagospodarowania czasu dla 
osób starszych 
brak ścieżek rowerowych 
brak komunikacji do większych miast 
(głównie weekend) 
brak możliwości rozwijania zainteresowań 
dla młodzieży 
słabe zaplecze sportowe szkoły 
podstawowej 
brak chęci włączania się młodzieży w 
działania OSP 
 
brak wyposażenia dla NGO 
starzejące się społeczeństwo 
brak ścieżek rowerowych 

Iłów zniszczone drogi 
duża odległość od wielkich ośrodków 
miejskich jak warszawa 
brak specjalistycznej opieki medycznej 
niewystarczające środki na rozwój oferty 
kulturalnej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 
brak kapitału inwestycyjnego 
brak miejsca spotkań dla młodzieży 
brak ścieżek rowerowych 
starzejące się społeczeństwo 
migracja młodych do miast 
problem spalania śmieci 
bardzo dużo pieców „kopciuchów” do 
wymiany 

Sanniki miasto i 
gmina 

brak gospodarstw agroturystycznych 
brak miejsc noclegowych dla większej grupy 
na terenie gminy 
brak terenów przemysłowych 
brak mieszkań oraz gruntów pod zabudowę 
starzejące się społeczeństwo 
brak instytucji dla dzieci do 3 lat 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Konsultacje LSR ze społecznością lokalną prowadzone przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                 

brak oferty zagospodarowania czasu dla osób 
starszych 
zły stan dróg 
brak ścieżek rowerowych 
brak komunikacji do większych miast (głównie 
weekend) 
słaba oferta hotelowo-gastronomiczna 
brak możliwości rozwijania zainteresowań dla 
młodzieży 
słabe zaplecze sportowe szkoły podstawowej 
problem z ciśnieniem wody 
brak chęci włączania się młodzieży w działania 
OSP 

świetlice do remontu i wyposażenia  
brak współpracy pomiędzy szkołą a GOK 
zawiść ludzka 
 
brak możliwości rozwoju talentów u dzieci 
brak ścieżek rowerowych 
brak miejsc spędzania wolnego czasu 
brak animatorów pracujących z dziećmi 
 
Gospodarka, infrastruktura techn. 
brak internetu, zły stan dróg,  
niedoinwestowana baza turystyczna 
(ośrodki turystyczne),  
zepsuty most do ośrodka w Cierszewie 
 
brak miejsca gastronomicznego w 
Soczewce 
brak parkingów w Nowym Duninowie 
 
ograniczony dostęp do jeziora Białego - 
brak publicznej plaży 
zły stan dróg 
brak ścieżek rowerowych i chodników 
słaba infrastruktura turystyczna 
(szczególnie wokół jez. Przytomne) 
brak dużych zakładów pracy 
brak miejsc pracy 
utrudniony rozwój gminy poprzez brak 
gazociągu i szerokopasmowego internetu 
brak strategicznego myślenia w 
działaniach inwestycyjnych w gminie 
 
brak dużych zakładów generujących 
miejsca pracy 
brak komunikacji z gminą Gostynin 
brak możliwości dojazdu do szkół dla 
młodzieży 
słaba infrastruktura turystyczna 
 

Szczawin 
Kościelny 

brak wyposażenia dla NGO 
starzejące się społeczeństwo 
emigracja młodzieży 
brak internetu szerokopasmowego w części 
gminy 
brak ścieżek rowerowych 
świetlice do remontu i wyposażenia  
słaba infrastruktura okołoturystyczna 
brak publicznego dostępu do jeziora 
słaba dostępność komunikacyjna 
słabe wykorzystanie walorów przyrodniczych 
słaba edukacja ekologiczna 
brak współpracy pomiędzy szkołą a GOK 
zawiść ludzka 
śmierdząca chlewnia w Trębkach 
palone śmieci przez przedsiębiorcę 

Pacyna brak młodzieży 
brak możliwości rozwoju talentów u dzieci 
brak miejsc pracy 
brak połączeń między dużymi miastami 
(Płock, Kutno, Łódź, Gostynin, Warszawa) 
zły stan dróg  
brak ścieżek rowerowych 
brak miejsc spędzania wolnego czasu 
brak animatorów pracujących z dziećmi 
brak turystyki 
brak miejsc gastronomicznych 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Konsultacje LSR ze społecznością lokalną prowadzone przez Lokalną Grupę Działania AKTYWNI RAZEM, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                 

brak szerokopasmowego internetu niewystarczające połączenia Łąck 
komunikacyjne z Płockiem i Gostyninem 
brak infrastruktury przy jeziorze 
braki w dostawach wody 
 
brak nisko wykwalifikowanych 
pracowników 
brak miejsc pracy dla ludzi wykształconych 
brak przemysłu produkcyjnego 
brak światłowodu (centrum Gąbina) 
brak połączeń do Łodzi i Kutna 
brak promocji miasta 
brak infrastruktury noclegowo-
gastronomicznej 
 
powszechne rolnictwo konwencjonalne 
brak zakładów pracy dla młodych Słubice 
 
zniszczone drogi 
duża odległość od wielkich ośrodków 
miejskich jak warszawa 
brak kapitału inwestycyjnego 
migracja młodych do miast Iłów 
brak  szerokopasmowego internetu (w 
niektórych częściach gminy) 
 
brak gospodarstw agroturystycznych 
brak miejsc noclegowych dla większej 
grupy na terenie gminy 
brak terenów przemysłowych 
brak mieszkań oraz gruntów pod 
zabudowę 
zły stan dróg 
słaba oferta hotelowo-gastronomiczna 
problem z ciśnieniem wody Sanniki 
 
emigracja młodzieży Szczawin 
brak internetu szerokopasmowego w  
części gminy 
słaba infrastruktura okołoturystyczna 
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brak publicznego dostępu do jeziora 
słaba dostępność komunikacyjna 
słabe wykorzystanie walorów 
przyrodniczych 
 
brak młodzieży 
brak miejsc pracy 
brak połączeń między dużymi miastami 
(Płock, Kutno, Łódź, Gostynin, Warszawa) 
zły stan dróg  
brak turystyki 
brak miejsc gastronomicznych 
brak szerokopasmowego internetu 

 

SZANSE 
SZANSE 

Brudzeń Duży rozwój szerokopasmowego internetu 
pieniądze na zachowanie i odrestaurowanie 
zabytków 
pieniądze na drogi i most oraz ścieżki 
rowerowe 
rozwój bazy turystyczno- gastronomicznej 
większe środki na kulturę i sport 

rozwój szerokopasmowego internetu 
światłowód jako szansa rozwoju 
szerokopasmowy internet jako możliwość 
rozwoju gminy 
 
pieniądze na zachowanie i odrestaurowanie 
zabytków 
pieniądze zewnętrzne na odrestaurowanie 
zabytków 
pieniądze na drogi i most oraz ścieżki 
rowerowe 
zewnętrzne pieniądze na ścieżki rowerowe 
 
możliwości pozyskania funduszy z nowej 
perspektywy finansowej Leader 
 
gazyfikacja gminy szansą rozwoju 
bliskość strefy przemysłowej (Kutno, Płock) 
bliskość głównego węzła komunikacyjnego 
(Kutno) 
szerokopasmowy internet w całej gminie 

Nowy Duninów zewnętrze pieniądze na ścieżki rowerowe 
pieniądze zewnętrzne na odrestaurowanie 
zabytków 
porozumienie między instytucjami (Wody 
Polskie, Lasy Państwowe) celem wspólnego 
dobra dla gminy 
światłowód jako szansa rozwoju 
infrastruktura energetyczna dająca 
możliwości rozwoju OZE 
lepsze oznakowanie drogi krajowej, zakręty, 
przejścia dla pieszych 

Gostynin gm. 
wiejska 

możliwości pozyskania funduszy na 
odnawialne źródła energii 
możliwości pozyskania funduszy z nowej 
perspektywy finansowej Leader 
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gazyfikacja gminy szansą rozwoju 
szerokopasmowy internet jako możliwość 
rozwoju gminy 
nowe drogi, chodniki i ścieżki rowerowe 
szansą dla rozwoju turystyki 
bliskość strefy przemysłowej (Kutno, Płock) 
bliskość głównego węzła komunikacyjnego 
(Kutno) 
wsparcie dla rolników pozostających na 
KRUS-ie (gospodarstwa agroturystyczne) 

środki na infrastrukturę związaną z 
bezpieczeństwem (chodniki, ścieżki 
rowerowe) 
szerokopasmowy internet 
pieniądze ze źródeł zewnętrznych 
powstanie szerokopasmowego łącza 
internetowego 
środki na wymianę pieców dla osób 
fizycznych 
pieniądze na budowę ścieżek rowerowych 
nowa perspektywa finansowa Leader i inne 
fundusze 
korzystanie z funduszy zewnętrznych przez 
instytucje i organizacje 
wykorzystanie środków na melioracje 
przejście na odnawialne źródła energii 
 

Gostynin miasto powstanie świetlic na osiedlach, na wsiach 
animator w świetlicy/klubie 
projekty wieloletnie na rozwój 
zainteresowań w świetlicach z zatrudnieniem 
projekty partnerskie 
budowa ścieżek rowerowych, miejsc w 
przestrzeni publicznej 
nowa perspektywa finansowa 
projekty międzypokoleniowe 
edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Łąck szerokopasmowy internet w całej gminie 
środki na infrastrukturę związaną z 
bezpieczeństwem (chodniki, ścieżki 
rowerowe) 
transport międzygminny i do miast 

Gąbin miasto i 
gmina 

poprawa komunikacji w kierunku Łodzi i 
Kutna 
szerokopasmowy internet 
pozyskanie zewnętrznych pieniędzy na 
rozwój turystyki 
pozyskanie zewnętrznych pieniędzy na 
budowę domu kultury 
czysty przemysł możliwością rozwoju miasta 
budowa osiedli mieszkaniowych 
wykorzystanie dorobku historycznego (żydzi, 
premier) 

Słubice pieniądze ze źródeł zewnętrznych 
powstanie szerokopasmowego łącza 
internetowego 
pracodawca dający miejsca pracy 
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dobre usytuowanie szansą na rozwój gminy 
wykształceni ludzie 
dobra infrastruktura drogowa jako szansa 
rozwoju gminy 

Iłów długoterminowe projekty kulturalno- 
edukacyjne 
środki na wymianę pieców dla osób 
fizycznych 
pieniądze na budowę ścieżek rowerowych 
uruchomienie rehabilitacji 
powstanie szkoły średniej o kierunku 
spedycja 
rozwój sekcji tanecznych dla młodzieży 
pieniądze na integrację społeczeństwa 
lokalnego 
budowa infrastruktury turystycznej nad 
Wisłą 
budowa bieżni 
powstanie podmiotu, który zapewni ofertę 
noclegowo-gastronomiczną 
złoża ceramiczne szansą rozwoju 

Sanniki miasto i 
gmina 

kapitał inwestycyjny 
nowa perspektywa finansowa Leader i inne 
fundusze 
powstanie żłobka jako możliwość 
zatrzymania i rozwoju młodych ludzi 
pojawienie się inwestora, który wybuduje 
hotel 
możliwość pozyskania funduszy na imprezy 
cykliczne 
możliwość dofinansowania imprez 
promocyjnych ECA 
szeroka promocja folkloru regionalnego 
szansą rozwoju regionu 

Szczawin 
Kościelny 

korzystanie z funduszy zewnętrznych przez 
instytucje i organizacje 
rozwój infrastruktury turystycznej i drogowej 
rozwój przedsiębiorczości 
wykorzystanie dobrej lokalizacji 
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żłobek jako szansa na rozwój dla młodych 
ludzi 
budowa ścieżek pieszo-rowerowych 
wykorzystanie środków na melioracje 
przejście na odnawialne źródła energii 

Pacyna adaptacja pomieszczeń na świetlicę 
warsztaty terapii zajęciowej w Skrzeszewach 
żłobek dla dzieci jako forma zapewnienia 
opieki nad małymi dziećmi i możliwość 
podjęcia pracy dla rodziców 
poprawa jakości dróg 
budowa ścieżek rowerowych 
rozwój infrastruktury okołoturystycznej w 
Dolinie Przysowy i całej gminie 
imprezy integracyjne jako forma integracji 
społeczeństwa 
pomysł na zagospodarowanie dużego 
budynku OSP z korzyścią dla społeczności 
lokalnej 

ZAGROŻENIA 

Brudzeń Duży brak rozwoju sieci internetu 
szerokopasmowego (światłowód) 
kryzys gospodarczy, rosnące koszty życia i 
funkcjonowania 
zniechęcenie ludzi do działania 
możliwość dotacji na projekty realizowane 
przez NGO (prefinansowanie) 
polityczne wpływy, podziały polityczne 

brak rozwoju sieci internetu 
szerokopasmowego (światłowód) 
kryzys gospodarczy, rosnące koszty życia i 
funkcjonowania 
rosnące koszty życia ubożenie społeczeństwa 
(brak klasy średniej) 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego 
niestabilna sytuacja gospodarcza kraju 
zniechęcenie ludzi do działania 
polityczne wpływy, podziały polityczne 
zagrożenie powodziowe - nieuregulowana 
Wisła 
bardzo częste pożary lasów 
problematyczne kormorany (wybierają ryby, 
zanieczyszczają odchodami) 
złe prawo brak możliwości jego 
egzekwowania 
wzrost cen, rosnące koszty funkcjonowania 

Nowy Duninów brak bezpieczeństwa dla mieszkańców (przy 
drodze krajowej DK-62) 
zagrożenie powodziowe - nieuregulowana 
Wisła 
bardzo częste pożary lasów 
problematyczne kormorany (wybierają ryby, 
zanieczyszczają odchodami) 

Gostynin gm. 
wiejska 

złe nawyki  mieszkańców i turystów 
przyczyniające się do zanieczyszczenia gminy 
brak edukacji ekologicznej 
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migracja młodych ludzi do dużych miast 
wykluczenie społeczne 
rosnące koszty życia 
ubożenie społeczeństwa (brak klasy średniej) 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego 
niestabilna sytuacja gospodarcza kraju 
utrudniony rozwój gminy poprzez brak 
gazociągu i szerokopasmowego internetu 
brak strategicznego myślenia w działaniach 
inwestycyjnych w gminie 
złe prawo brak możliwości jego 
egzekwowania 

niedostosowane prawo utrudniające 
funkcjonowanie małych organizacji i 
instytucji 
wysokie koszty funkcjonowania 
zanieczyszczenie środowiska 
bliskość Orlenu 
brak pieniędzy, niepewność ekonomiczna 
przeinwestowanie bez możliwości dalszego 
utrzymania 
rozdawnictwo 
powódź, zmiany klimatyczne 
rosnące koszty życia i funkcjonowania 
brak rozwoju technologii cyfrowej 
niestabilność ekonomiczna-gospodarcza 
brak ludzi do pracy 
słaba infrastruktura energetyczna 
uniemożliwiająca rozwój OZE 
niebezpieczne drogi spowodowane brakiem 
infrastruktury 
brak możliwości pozyskania dużych 
pieniędzy na ochronę ppoż 
rosnące ceny towarów i usług 
podrzucanie psów 
tereny zalewowe 
kataklizmy 
brak środków na melioracje gruntu 
rosnące koszty funkcjonowania dla instytucji 
i organizacji 
wzrost cen energii 

Gostynin miasto mała pomoc dla organizacji zajmujących się 
bezdomnymi zwierzętami 
brak środków na wkład własny dla 
organizacji pozarządowych 
wzrost cen, rosnące koszty funkcjonowania 
niedostosowane prawo utrudniające 
funkcjonowanie małych organizacji i 
instytucji 
wyludnianie się miasta 
brak entuzjazmu do działania w ludziach 

Łąck brak funduszy dla stowarzyszeń 
wysokie koszty funkcjonowania 
zanieczyszczenie środowiska 
bliskość Orlenu 

Gąbin miasto i 
gmina 

brak pieniędzy, niepewność ekonomiczna 
przeinwestowanie bez możliwości dalszego 
utrzymania 
rozdawnictwo 

Słubice powódź, zmiany klimatyczne 
rosnące koszty życia i funkcjonowania 
zaśmiecanie gminy, smog 
brak rozwoju technologii cyfrowej 

Iłów niestabilność ekonomiczna-gospodarcza 
brak ludzi do pracy 
brak  szerokopasmowego internetu (w 
niektórych częściach gminy) 
słaba infrastruktura energetyczna 
uniemożliwiająca rozwój OZE 
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niebezpieczne drogi spowodowane brakiem 
infrastruktury 

Sanniki miasto i 
gmina 

brak możliwości pozyskania dużych 
pieniędzy na ochronę ppoż 
rosnące ceny towarów i usług 

Szczawin 
Kościelny 

podrzucanie psów 
tereny zalewowe 
kataklizmy 
brak środków na melioracje gruntu 
rosnące koszty funkcjonowania dla instytucji 
i organizacji 
wzrost cen energii 

Pacyna  
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