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Aktualizacja strategii Rozwoju Gminy Leśna 2014-2025 jest dokumentem wyznaczającym
strategiczne  cele  i  kluczowe  kierunki  działań  oraz  przewidywane  instrumenty  ich  realizacji
w rozwoju Gminy Leśna w najbliższej dekadzie.

Aktualizacja ta jest reakcją na zmiany jakie zaszły w Gminie od czasu uchwalenia Strategii
Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 w 2014 roku.

Dzięki opracowaniu tego dokumentu Gmina będzie posiadać realną podstawę programową
dla  wdrażania  zadań  współfinansowanych  z  funduszy  strukturalnych,  Funduszu  Spójności  oraz
innych programów w perspektywie 2021-2027.

Potrzeba aktualizacji „Strategii Rozwoju...” wynika także w dużej mierze z dostrzeganych
zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie, kraju i na świecie. Na podstawie diagnozy
tych zmian zidentyfikowano wyzwania,  które  będą  znacząco wpływać na  prowadzenie  polityki
rozwoju.  Należą  do  nich  m.in.  starzenie  się  społeczeństwa,  zmiany  na  rynku  pracy,  postęp
technologiczny, konieczność ochrony środowiska, zmiany klimatyczne i inne.

Kluczowe elementy strategii,  tj.  wizja, cele strategiczne i kierunki interwencji nie uległy
zasadniczej  zmianie  w  stosunku  do  dokumentu  z  roku  2014,  odnosząc  się  do  gospodarki,
społeczeństwa, przestrzeni i  zarządzania regionem. Wzmocniono jednak w szczególności aspekt
przestrzenny, podejście do kwestii ochrony środowiska i zielonej gospodarki  (adaptacji do zmian
klimatycznych) oraz aktywności obywatelskiej. 

Na etapie konsultacji społecznych zdecydowano na opracowanie dodatkowego załącznika
pod nazwą: „Program zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości płynnych dla Gminy Leśna na lata
2020-2025”, który całościowo wpisując się w „Strategię Rozwoju…” oraz niniejszą aktualizację,
stanowi  szczegółowy  plan  operacyjny  na  najbliższe  5  lat  dotyczący  realizacji  najbardziej
priorytetowych  zadań  za  jakie  uznano  działania  z  zakresu  zaopatrzenia  w  wodę,  gospodarkę
ściekowej i dostosowania do zmian klimatycznych (susze, powodzie). 
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1. Zmiany w gminie od 2014 roku

Wśród najważniejszych zmian które  zaszły  w Gminie  Leśna  od  roku 2014,  a  które  nie
zostały ujęte ani prognozowane w „Strategii Rozwoju…”, można wyróżnić:

1. Przestój  w  inwestycjach  w  gospodarkę  komunalną  (m.in.  wodociągi,  kanalizacja,
mieszkania,  energetyka)  potęguje  zdiagnozowane  w  „Strategii  Rozwoju...”  negatywne
czynniki zagrażające rozwojowi Gminy takie jak: 

1) postępująca  dewastacja  i  degradacja  mieszkań  komunalnych  i  przestrzeni
wspólnych,
2) coraz większe problemy z dostawami wody pitnej potęgowane okresami suszy,
3) problemy z funkcjonowaniem systemu odbioru nieczystości ciekłych ,
4) zanieczyszczenie powietrza powodowane niską emisją.

2. Likwidacja  spółki  miejskiej  PM  Synergia  –  wymuszona  postępującą  degeneracją
kluczowych  sfer  gospodarki  komunalnej,  głównie  w  sferze  gospodarki  wodno-
kanalizacyjnej.

3. Niezagospodarowane,  obecnie  w większości  niszczejące  i  będące  w bardzo złym stanie
technicznym,  nieruchomości  będące  własnością  gminy,  których  zagospodarowanie  może
dać nowy impuls  rozwojowy dla  różnych sfer  aktywności  gminy,  wśród których należy
wymienić:

1) Zabudowania po ZPJ Dolwis w Leśnej,
2) Pałac w Grabiszycach Średnich.
3) Budynki po gimnazjum

4. Zmiana sytuacji  nieruchomości  po  fabryce  Fatma  w Pobiednej  –  w wyniku pozyskania
inwestora zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i teren ten odzyskał
znaczenie przemysłowo-produkcyjne.

5. Protesty mieszkańców wobec kopalni kruszyw w Grabiszycach i brak reakcji władz kopalni
w  postaci  widocznych  wdrożeń  zmierzających  do  zmniejszenia  uciążliwości  dla
mieszkańców gminy wpływa negatywnie na  osiąganie  strategicznych celów określonych
w Strategii rozwoju...”.

6. Zmiany o charakterze ponadgminnym (ogólnopolskim i globalnym – kolejne susze, zmiany
klimatyczne, niestabilność pogodowa, globalne problemy z gospodarką odpadową, zmiany
w energetyce, zanik komunikacji publicznej i wzrost znaczenia indywidualnego transportu)
wymuszają  na  gminie  zmiany  i  dostosowanie  się  do  nowych  warunków  zewnętrznych
w zakresie  zaopatrzenia  w  wodę,  gotowości  do  reagowania  kryzysowego,  ratownictwa,
reagowania przeciwpowodziowego, zwiększania świadomości  ekologicznej mieszkańców,
ułatwiania mobilności mieszkańców, programów mikroretencji  i  zagospodarowania wody
opadowej, recyklingu i reusingu odpadów itd.

7. Konieczność reagowania na nieoczekiwane zmiany społeczno-gospodarcze będące efektami
globalnych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19 (koronawirusa).

8. Pozytywne zmiany w sferze społecznej i rozwoju obszarów wiejskich takie jak:
1) Sukcesy Wolimierza (druga najpiękniejsza wieś Dolnego Śląska 2017, najczęściej

nagradzana  wieś  w  programie  Odnowy  Wsi,  wiele  zrealizowanych  projektów,
aktywne  organizacje  pozarządowe  pozyskujące  znaczące  środki  zewnętrzne  bez
udziału gminy (rzędu 100 tys. zł rocznie i więcej), osiem festiwali w sezonie letnim
2019, w których wzięło udział ok. 8000 osób,
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2) Wzrost  aktywności  społecznej  na  wsiach,  reaktywacja  lub  utworzenie  nowych
stowarzyszeń, wejście kolejnych sołectw do programu Odnowy Wsi,

3) Sukcesy inicjatyw społecznych w kolejnych sołectwach – Świecie w Odnowie Wsi,
nagroda dla Stankowic za wydanie książki, wydane książki oraz nowe inicjatywy
w Grabiszycach.

4) powstanie  Koalicji  turystycznej  –  porozumienia  12  organizacji  społecznych
i kilkudziesięciu  osób/firm  zaangażowanych  oddolnie  w  rozwianie  turystyki
w gminie.

5) Organizacja  konkursu  na  produkty  lokalne  –  wzrost  liczby  inicjatyw  i  osób
traktujących turystykę jako potencjalne, dodatkowe źródło dochodu.

9. Postępujący i niebezpieczny wzrost liczby osób zależnych od opieki społecznej (głównie
klienci domów pomocy społecznej oraz dzieci przebywające w pieczy zastępczej) pomimo
poprawiających  się  wskaźników  zmniejszania  ubóstwa  i  wykluczenia  dzięki  socjalnym
programom rządu.

10. Pogarszający się  bilans  kosztów i przychodów bieżących w budżecie  gminy wynikający
z polityki  rządu wobec samorządów (wynikający  głównie  z  reformy edukacji,  zmianach
w udziale gmin w PIT, itp).

11. Stopniowy wzrost  znaczenia  „nowych osadników” dla  rozwoju  gminy i  poszczególnych
miejscowości – zgodnie z prognozami zawartymi w „Strategii rozwoju...” potwierdza się
hipoteza o szansie rozwoju gminy poprzez pozyskanie nowych osadników dzięki walorom
krajobrazowym, trend jest  zauważalny m.in.  w nowych nieruchomościach oraz wzroście
zainteresowania nieruchomościami pod zabudowę mieszkaniową.

12. Nowa  inicjatywa  turystyczna  –  kompleks  turystyczny  „Dolina  Pereł”  a  w  nim  obiekt
edukacji  historycznej  i  kulturowej  „Słomiany  Dwór”  przypominający  Górno-Łużyckie
korzenie Leśnej (Marklissy)

13. Rozwój bazy noclegowej – szczególnie na terenach wiejskich – łącznie ponad 680 miejsc
noclegowych w całej gminie.

14. Nowe inicjatywy turystyczno-sportowe, takie jak:
1) Tor strzelecki w Zaciszu (jedyny tego typu na Dolnym Śląsku),
2) Tor łuczniczy w Wolimierzu (trzeci na Dolnym Śląsku),
3) Zorganizowane grupy i wzrost popularności Nordic Walking,
4) Nowe stowarzyszenie sportowe Be Active Leśna,

2. Cele strategiczne na lata 2020-2029

Jak wynika ze „Strategii Rozwoju...” Gmina Leśna to gmina turystyczna i przedsiębiorcza,
dążąca do wykorzystania potencjału przyrodniczo – krajobrazowego i kulturowego oraz potencjału
swojego położenia. Siłą napędową lokalnej gospodarki są kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy.
Gmina Leśna to także integrująca się ciągle wspólnota mieszkańców. 

Wizja  ta  może  zostać  zrealizowana  dzięki  zwiększaniu  kapitału  ludzkiego,  wspieraniu
przedsiębiorczości, otwartości, serdeczności i zrównoważonemu rozwojowi.

Z uwagi na istotne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie, kraju i na świecie
wszelkie  działania  w ramach „Strategii  rozwoju...”  powinny być realizowane w oparciu  o ideę
gospodarki kreatywnej, tj. gospodarki uwzględniającej aspekt społeczny, ekonomiczny, kulturalny
oraz związany ze zrównoważonym rozwojem.
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Gospodarka ta powinna być oparta kreatywnych, innowacyjnych i wynikających z talentu
działaniach twórców szeroko pojętej sztuki, mediów i projektowania. Podstawą do zaistnienia tych
działań powinna być bogata i wielodyscyplinarna wiedza twórców sektora kreatywnego, w wyniku
której wytwarzane i dystrybuowane są dobra oraz usługi posiadające wartość dodaną.

W świetle zmian wykazanych w dziale 1, za kluczowe zadania realizujące cele założone
w „Strategii rozwoju...” uznaje się:

1. Budowę i  modernizację infrastruktury  wodno-kanalizacyjnej  w  Gminie  Leśna,  wraz
z infrastrukturą z zakresu retencjonowania i gospodarowania wodami opadowymi.

2. Rewitalizację centrum Leśnej wraz z dostosowaniem przestrzeni byłych fabryk ZPJ Dolwis
na cele parkingu komunalnego.

3. Rewitalizacja zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Leśna.

4. Rewitalizacja dworca PKP w Leśnej na cele inkubatora produktu lokalnego.

5. Utworzenie centrum zarządzania i reagowania kryzysowego w Leśnej.

6. Utworzenie Centrum Domów Przysłupowych – ośrodek edukacji krajobrazowej.

7. Utworzenie Centrum Turystyki Sportowej.

8. Utworzenie inkubatora innowacji i ekonomii społecznej na terenie byłych zakładów Dolwis,
wykorzystanie przestrzeni zakładów Dolwis na cele komunalne i rozwój gospodarczy.

9. Podjęcie działań mających na celu odbudowę mostu do Bożkowic.

10. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej/ Centrum Społecznego / Spółdzielni socjalnej.

11. Rozwój  turystyki  aktywnej  i  wykorzystującej  potencjał  przyrodniczy  i  krajobrazowy na
terenie Gminy Leśna.

12. Podjęcie działań mających na celu rewitalizację wieży na cmentarzu w Pobiednej.

13. Zagospodarowanie  (użyczenie,  dzierżawa,  sprzedaż)  budynku  pałacu  w  Grabiszycach
Średnich (budynek byłej szkoły podstawowej) na cele spójne ze strategią rozwoju gminy
oraz potrzebami lokalnej społeczności. 

14. Przejęcie  od  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  świetlicy  przy  ul.  Dworcowej  18
w Pobiednej i przywrócenie/nadanie jej charakteru centrum kulturalnego miejscowości.

15. Realizacja zadań w ramach adaptacji do zmian klimatu.

Nadmienić należy, że wszystkie powyższe zadania są spójne ze Strategią SUDETY2030.

2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Leśna
wraz  z infrastrukturą  z  zakresu  retencjonowania  i  gospodarowania  wodami
opadowymi

Zadnia  realizujące  niniejszy  cel,  zostały  szczegółowo  opisane  w  załączniku:  „Program
zaopatrzenia  w  wodę  i  odbiór  nieczystości  płynnych  dla  Gminy  Leśna  na  lata  2020-2025”.
Przyjmuje się, że zadania z zakresu:

1. zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, 
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2. odbiór i zagospodarowanie nieczystości płynnych, szczególnie na obszarach o wysokiej
gęstości zaludnienia, 

3. retencjonowania i zagospodarowania wód deszczowych („błękitno-zielona infrastruktura”)
mają  najwyższy  priorytet  i  będą  realizowane  zgodnie  z  przyjętym  w  „Programie…”
harmonogramem, wskazującym kolejne etapy zadań wraz z terminami i wskaźnikami realizacji oraz
źródła finansowania. 

2.2 Rewitalizacja  centrum  Leśnej  wraz  z  dostosowaniem  przestrzeni  byłych
zakładów Dolwis na cele komunalne

1. Adaptacja (rozbiórka, remont i przebudowa) części hal byłych fabryk ZPJ Dolwis w Leśnej
na cele komunalne w tym:
1. Miejsce  parkingowo-garażowe  dla  mieszkańców  centrum  Leśnej  (głównie

ul. Orzeszkowej,  Kochanowskiego,  Rynek,  Sienkiewicza)  przy  zachowaniu
postprzemysłowego charakteru tego terenu. 

2. Magazyny, biura,  sale na użytek mieszkańców (drobna przedsiębiorczość, inicjatywy
społeczne, działalność Ośrodka Kultury).

3. Centrum  upcyclingu  i  reusingu  –  ponownego  wykorzystania  niepotrzebnych
przedmiotów, zanim staną się odpadami.

4. PSZOK  –  bezpieczna,  monitorowana  i  funkcjonalna  przestrzeń  zbiórki  i  segregacji
odpadów komunalnych.

5. Działania rewitalizacyjne z zakresu dostosowania do zmian klimatu (błękitno-zielona
infrastruktura, mikroretencja, przestrzenie spacerowe)

2.3 Rewitalizacja zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Leśna

1. Podjęcie współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz spółdzielniami Zgoda w Leśnej
i Fatma  w  Pobiednej,  dotyczącej  wspólnego  pozyskiwania  dofinansowań  z  zakresu
rewitalizacji, termomodernizacji itp. 

2. Opracowanie  harmonogramu  działań,  priorytetów  i  dokumentacji  niezbędnych  do
pozyskania dofinansowań ze środków RPO WD, Interreg i rządowych

3. Wykonanie robót budowlanych, w budynkach stanowiących własność Gminy Leśna.

2.4 Rewitalizacja dworca PKP w Leśnej na cele inkubatora produktu lokalnego

1. Remont  i  przebudowa  dworca  PKP w  Leśnej  i  dostosowanie  go  do  celów  inkubatora
i centrum produktu lokalnego.

2.5 Utworzenie centrum zarządzania i reagowania kryzysowego w Leśnej

1. Utworzenie  Centrum...  w  budynku  byłej  podczyszczalni  ścieków ZPJ  Dolwis,  na  bazie
posiadanej przez Urząd Miejski dokumentacji, zaktualizowanej o nowe potrzeby związane
z zarządzaniem kryzysowym. 
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2.6 Centrum Domów Przysłupowych – ośrodek edukacji krajobrazowej

1. Utworzenie  siedziby  instytucji  pod  nazwą  Centrum  Domów  Przysłupowych  –  ośrodek
edukacji  krajobrazowej – obiekt  użyteczności publicznej w formie domu przysłupowego
z nowoczesnymi instalacjami zgodnymi z koncepcją „domów pasywnych” lub „zero waste”.

2.7 Centrum Turystyki Sportowej

Kolejny etap rozbudowy i integracji gminnej bazy sportowej na użytek mieszkańców gminy
oraz turystów, w którego skład będą wchodzić:

1) Utworzenie elementów integrujących istniejącą infrastrukturę w jeden kompleks sportu
i rekreacji  na  potrzeby  aktywnej  turystyki  oraz  edukacji  (sport,  zdrowy  tryb  życia,
ekologia).

2) Przebudowa i remont zaplecza i otoczenia stadionu MGKS Włókniarz przy ul. Henryka
Sienkiewicza w Leśnej.

3) Wzmocnienie  znaczenia  sportów  kajakowych  w  Leśnej  na  szczeblu  ogólopolskim
poprzez  renowację  infrastruktury  umożliwiającej  jej  turystyczne  wykorzystanie  oraz
organizację imprez.

4) Utworzenie miejsc dedykowanych turystyce ekologicznej i sportowej – pola namiotowe,
pola kempingowe, hostel.

2.8 Inkubator innowacji i ekonomii społecznej na terenie byłych zakładów Dolwis

1. Utworzenie  w partnerstwie  z  organizacją  z  terenu niemieckich  Górnych  Łużyc/Saksonii
lokalnego/regionalnego  centrum rozwoju  społecznego  –  inkubatora  realizującego  zajęcia
teoretyczne i praktyczne w rozwijające kreatywność i przedsiębiorczość, wiedzę z zakresu
ekonomii społecznej, edukacji regionalnej, pozyskiwania wiedzy zawodowej – technicznej,
rzemieślniczej, specjalistycznej.

2.9 Podjęcie działań mających na celu odbudowę mostu do Bożkowic

1. Podjęcie współpracy z Gminą Olszyna i powiatem lubańskim mającej na celu pozyskanie
środków finansowych na odbudowę mostu (w formie kładki pieszo/rowerowej) łączącego
Stankowice i Bożkowice.

2.10 Utworzenie  Centrum  Integracji  Społecznej  /  Centrum  Społecznego  /
Spółdzielni socjalnej

1. Utworzenie instytucji łączącej zmniejszanie wykluczenia społecznego – miejsca pracy dla
osób trwale wykluczonych z rynku pracy – z potrzebami społeczności gminy oraz rozwojem
turystyki  (gastronomia,  sprzedaż  usług  turystycznych,  organizacja  wycieczek,  usługi
opiekuńcze, pielęgnacja zieleni i inne). 
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2.11 Rozwój turystyki aktywnej na terenie Gminy Leśna

1. Zwiększenie  atrakcyjności  turystycznej  Gminy  Leśna  poprzez  stworzenie  kompleksowej
oferty  turystycznej  opartej  na  sieci  różnorodnych  szlaków  turystycznych  (pieszych,
rowerowych,  konnych),  a  także  utworzenie  narzędzi  ułatwiających  dostęp  do  niej  dla
turystów, jej różnorodną wizualizację oraz rozwój i zarządzanie, poprzez:

1) Stworzenie  zintegrowanej  bazy  danych  szlaków  na  terenie  Gminy  Leśna  poprzez
inwentaryzację i  digitalizację istniejących szlaków turystycznych oraz inwentaryzację
powiązanych ze szlakami atrakcji turystycznych.

2) Stworzenie  zintegrowanej  bazy  danych  potencjalnych  nowych  szlaków,  znanych
społeczności lokalnej a niepromowanych wśród turystów, poprzez ich inwentaryzację i
digitalizację oraz inwentaryzację powiązanych ze szlakami atrakcji turystycznych.

3) Stworzenie  ogólnodostępnego  portalu  internetowego  oraz  aplikacji  mobilnej
zawierających  zebrane  dane,  wraz  z  opisem  krajoznawczym  (dodatkową
funkcjonalnością portalu dla samorządu będzie możliwość zarządzania siecią szlaków,
pozwalając na jej utrzymanie i rozwój).

4) Odnowa  najbardziej  zniszczonych  i  wymagających  napraw  odcinków  szlaków
(renowacja, uzupełnienie znakowania, drogowskazy).

5) Ustawienie tablic informacyjnych dotyczących sieci szlaków w istotnych krajoznawczo
rejonach gminy.

6) Wydanie publikacji promującej ofertę turystyczną Gminy Leśna opartą na sieci szlaków
turystycznych.

2.12 Podjęcie  działań  mających  na  celu  rewitalizację  wieży  na  cmentarzu
w Pobiednej

1. Zabezpieczenie przed dalszą degradacją.

2. Opracowanie koncepcji wykorzystania wieży.

3. Wykonanie działań zgodnych z opracowaną koncepcją. 

2.13 Zagospodarowanie (użyczenie, dzierżawa, sprzedaż) budynku pałacu 
w Grabiszycach Średnich

1. Dla  budynku  pałacu  (była  szkoła  podstawowa),  został  wykonany  operat  finansowy,
umożliwiający sprzedaż lub zagospodarowanie nieruchomości na cele spójne ze strategią
rozwoju  gminy  oraz  potrzebami  lokalnej  społeczności  (turystyka,  inicjatywy  społeczne,
szkoła, ośrodek opieki, rozwój produktu lokalnego).

2. Ze względu na możliwość szybkiej degradacji obiektu, będącego obecnie w zadowalającym
stanie  technicznym,  należy  pilnie  opracować  koncepcję  zagospodarowania  budynku
(zgodnie z p. 1) oraz pozyskać partnerów do zagospodarowania budynku (firmy prywatne,
organizacje  społeczne).  Proces  tworzenia  koncepcji  powinien  uwzględniać  udział
społeczności (rada sołecka, lokalne organizacje).
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3. W zależności  od  ostatecznego  typu  inwestycji  w  tym obiekcie,  jego  zagospodarowanie
wpisuje  się  w  trzy  kluczowe  cele  strategiczne  (1,2,4),  jego  zagospodarowanie  ma  dać
dodatkowy  impuls  dla  rozwoju  społeczno-gospodarczego  sołectw  Grabiszyce  Dolne,
Średnie i Górne.  

2.14 Przejęcie  od  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  świetlicy  przy
ul. Dworcowej  18  w  Pobiednej  i  przywrócenie/nadanie  jej  charakteru  centrum
kulturalnego miejscowości.

1. Podjęcie działań mających na celu przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
świetlicy przy ul. Dworcowej 18 w Pobiednej.

2. Opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej do remontu świetlicy. Proces tworzenia
koncepcji powinien uwzględniać udział społeczności (rada sołecka, lokalne organizacje).

3. Wykonanie działań zgodnych z opracowaną koncepcją i dokumentacją.

2.15 Realizacja zadań w ramach adaptacji do zmian klimatu

Zadania opisane zostały w załączniku do „Aktualizacji Strategii Rozwoju…” pn. „Założenia
do planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Leśna”.

3. Załączniki

1. Program zaopatrzenia  w wodę i  odbiór  nieczystości  płynnych dla  Gminy Leśna  na  lata
2020-2025

2. Założenia do planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Leśna
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Lp. Cel strategiczny Cel operacyjny Zadanie Termin realizacji Źródło finansowania

1
GMINA 
TURYSTYCZNO-
REKREACYJNA 

1.3. Modernizacja i rozwój 
infrastruktury turystycznej 

Utworzenie Centrum Turystyki 
Sportowej

do 2023
Gmina, UE (RPO, 
EWT) 

Podjęcie działań mających na 
celu odbudowę mostu do 
Bożkowic

do 2026
Gmina, Powiat, UE 
(RPO, EWT) 

Rozwój turystyki aktywnej na 
terenie Gminy Leśna

do 2027
Gmina, UE (RPO, 
EWT) 

2
GMINA 
PRZEDSIĘBIORCZA 

2.1. Wsparcie lokalnej 
przedsiębiorczości 

Rewitalizacja dworca PKP w 
Leśnej na cele inkubatora 
produktu lokalnego

do 2029

Gmina, UE (EWT, 
RPO), środki krajowe, 
wojewódzkie, 
prywatne 

Utworzenie inkubatora innowacji
i ekonomii społecznej na terenie
byłych zakładów Dolwis

do 2029
Gmina, UE (RPO, IR) 
środki prywatne 

3.1. Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 
technicznej oraz społecznej 
Gminy. 

Budowa i modernizacja 
infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w Gminie Leśna

Do 2029, zgodnie 
z załącznikiem 1.

Gmina, UE (RPO, 
EWT) 

Rewitalizacja zasobu 
mieszkaniowego na terenie 
Gminy Leśna

do 2024
Gmina, UE (RPO, 
EWT) 

Podjęcie działań mających na 
celu rewitalizację wieży na 
cmentarzu w Pobiednej

do 2025 Gmina, UE (Interreg) 

Zagospodarowanie) budynku 
pałacu w Grabiszycach 
Średnich

do 2025 Gmina, UE (Interreg) 

3
GMINA 
ZINTEGROWANA 
PRZESTRZENNIE 

3.2. Poprawa funkcjonalności i
estetyki przestrzeni publicznej

Rewitalizację centrum Leśnej 
wraz z dostosowaniem 
przestrzeni byłych fabryk ZPJ 
Dolwis na cele komunalne

do 2023
Gmina, UE (RPO, 
EWT) 



3.3. Bezpieczna, ekologiczna i
czysta Gmina 

Utworzenie centrum 
zarządzania i reagowania 
kryzysowego w Leśnej

do 2023
Gmina, UE (RPO, 
EWT) 

Realizacja zadań w ramach 
adaptacji do zmian klimatu

do 2029
Gmina, UE (RPO, 
EWT) 

4.1. Wsparcie aktywności 
społecznej poprzez wsparcie 
działalności organizacji 
pozarządowych 

Utworzenie Centrum Domów 
Przysłupowych – ośrodek 
edukacji krajobrazowej

do 2023
Gmina, UE (RPO, 
EWT) 

Przejęcie od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
świetlicy przy ul. Dworcowej 18
w Pobiednej i 
przywrócenie/nadanie jej 
charakteru centrum kulturalnego
miejscowości.

do 2024
Gmina, UE (RPO, 
EWT) 

4
GMINA 
ZINTEGROWANA 
SPOŁECZNIE 

4.2. Wykorzystanie 
mechanizmów ekonomii 
społecznej 

Utworzenie Centrum Integracji 
Społecznej/ Centrum 
Społecznego / Spółdzielni 
socjalnej

do 2023
Gmina, UE (RPO, 
EWT) 

Szymon Surmacz

Burmistrz Leśnej

podpisano elektronicznie
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