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Wspólna wizja przyszłości

Partycypacyjne formułowanie strategii

Mieszkańcy

• 8 narzędzi partycypacji, ponad 
1000 osób zaangażowanych,

• 35 spotkań, ponad 200 osób na 
warsztatach online, ponad 550 
osób  w punktach 
konsultacyjnych,

• ponad 200 zebranych ankiet,

• wywiady indywidualne,

• konkurs plastyczny.

Grupy robocze

• ponad 100 specjalistów,

• 20 spotkań,

• 60 godzin wspólnej pracy.

„Ustawowe” konsultacje społeczne

• 43 dni (35-dniowy wymóg ustawowy),

• drogą elektroniczną na platformie 
decydujMYrazem.gliwice.pl,

• wersja papierowa dostępna w różnych punktach w 
mieście.



Jakich Gliwic chcemy w perspektywie 20 lat?

Wizja Gliwic 2040 

Gliwice 2040 są dynamicznie rozwijającym się, aktywnym i zorientowanym na przyszłość miastem.

W Gliwicach najważniejsi są ludzie. Ich aspiracjom podporządkowane jest myślenie o roli oraz 
wykorzystaniu zasobów środowiskowych i materialnych.

Gliwice są w czołówce europejskich miast szybko odczytujących przyszłe trendy.  Z wyprzedzeniem 
tworzą i przyjmują rozwiązania pozwalające sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu. 

Firmy, instytucje i przestrzenie publiczne tworzą ponadprzeciętną jakość oferty Gliwic w zakresie 
pracy i spędzania czasu wolnego. Miasto jest filarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jednym 
z najważniejszych punktów w południowej części Polski. 



Czym kierować się będą władze, aby się to udało?

Misja samorządu Gliwic

Władze Gliwic i instytucje samorządu lokalnego stawiają na nieskrępowane współdziałanie z 
wszystkimi gotowymi do kreowania rozwoju Miasta. 

Inicjatywność i zaangażowanie mieszkańców oraz biznesu są traktowane priorytetowo. 

Kreowanie trwałych rozwiązań systemowych łączy się z otwartością na eksperymentowanie i 
testowanie nowych pomysłów. 

Promowanie działań pomnażających dobrobyt przekłada się na długookresową zdolność 
samorządu do realizacji zadań publicznych.





• Szpital Miejski

• Radiostacja Gliwice

• Dekarbonizacja gliwickiego systemu 
ciepłowniczego poprzez utworzenie Parku Zielonej 
Energii do produkcji energii z odpadów oraz 
wykorzystanie energii ścieków komunalnych oraz 
dywersyfikacji centralnego źródła ciepła

• Gliwicki Obszar Gospodarczy

• Obwodnica Gliwic

Projekty kluczowe
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Cele strategiczne

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 



Wyjątkowość miejsca
Miasto zwarte



Wizualizacja styku kampusu Politechniki Śląskiej 
z centrum Gliwic. Autor: inż. arch. Klaudia Wawełczyk

Wyjątkowość miejsca
Miasto błękitno-zielone

fot. G. Ożga

fot. J. Szymik



Fot. Pixabay

Fot. Gruba Tektura

Racjonalne gospodarowanie
Miasto nauki, rozwoju technologii 
i różnorodnej działalności gospodarczej

IT HUB Gliwice - wizualizacja, Technopark Gliwice



Racjonalne gospodarowanie
Miasto atrakcyjnej oferty zamieszkania i spędzania czasu 
wolnego

Fot. M. Buksa

Propozycja zagospodarowania Al. Przyjaźni, materiał CKV

Propozycja zagospodarowania Al. Przyjaźni, materiał CKV



Aktywność mieszkańców
Miasto społeczności świadomie uczestniczącej w rozwoju

Sala szermiercza przy Zespole Szkół Łączności



Aktywność mieszkańców
Miasto włączenia społecznego i powszechnego dostępu 
do usług publicznych



Wizualizacja koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji obszaru 
w granicach ul. Wrocławskiej, Strzody i Dworcowej. Autor: inż. 
arch. Paula Jaworek

Komfort środowiskowy
Miasto dobrostanu środowiskowego

Fot. M. Baranowski



Źródło: PZO Sp. z o.o.   oraz   PEC Sp. z o.o.

Komfort środowiskowy
Miasto rozwiązań sprzyjających środowisku i przyrodzie 



Dziękuję za uwagę 

Biuro Rozwoju Miasta
gliwice2040@um.gliwice.pl

tel. 32 338-65-50 lub 32 338-65-63 


