
1. ANALIZA SWOT 
 

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie 
na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) – mocne strony: wszystko to 
co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego podmiotu, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko 
to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego podmiotu,  O (Opportunities) – szanse: wszystko 
to co stwarza dla analizowanego podmiotu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: 
wszystko to co stwarza dla analizowanego podmiotu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 
Informacje zostały opracowane na podstawie analizy dokumentów pierwotnych, wtórnych, konsultacji 
społecznych, wywiadów podczas otwartych spotkań i warsztatów poświęconych analizie SWOT. 
Podstawą dyskusji o słabych i mocnych stronach, szansach i zagrożeniach były zapisy tej analizy 
z dokumentu LSROR 2007-2013. Zapisy analizy SWOT zostały opublikowane w wersji projektu na 
stronie lgropolszczyzna.pl w celu zebrania ostatecznych opinii wszystkich interesariuszy. 
 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 
M1. Uwarunkowania ogólne  
 
M1.1 Wysokie walory środowiska przyrodniczego 
związane ze stawami oraz dolinami rzek, 
w szczególności: Odry, Nysy Kłodzkiej, Stobrawy i 
Budkowiczanki 
 
M1.2 Duża lesistość obszaru, w szczególności 
gmin: Murów, Tułowice, Ozimek i Turawa 
 
M1.3 Wysoka bioróżnorodność obszaru, 
występowanie wielu gatunków chronionych 
i zagrożonych roślin i zwierząt 
 
M1.4 Położenie w obrębie granic RLGD kilku ostoi 
Natura 2000: „Grądy Odrzańskie”, „Grądy 
Odrzańskie”, „Lasy Barucickie”, „Łąki w okolicach 
Karłowic nad Stobrawą”, „Zbiornik Turawa”  
 
M1.5 Położenie w obrębie Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego oraz trzech Obszarów 
Chronionego Krajobrazu: „Lasy Stobrawsko-
Turawskie”, „Bory Niemodlińskie” i „Grodziec” 
 
M1.6 Walory rekreacyjno-wypoczynkowe 
związane z występowaniem wielu zbiorników 
wodnych m.in. Jeziora Dużego, Średniego, 
Małego i Srebrnego w Turawie, zbiorników 
poeksploatacyjnych i stawów, a także kąpielisk 
sztucznych (basen w Lipnie) 
 
M1.7 Interesujące zabytki techniki związane z 
wykorzystaniem wód, w szczególności: Odlewnia 
Żeliwa w Zagwiździu, stopień wodny „Ujścia 
Nysy” – zespół (rzeka Odra) w Rybnej, młyny 

 
S1. Uwarunkowania ogólne  
 
S1.1 Słabo wykorzystywane wysokie walory 
przyrodniczo- kulturowe, sprzyjające aktywnej 
rekreacji 
 
S1.2 Zła jakość dróg dojazdowych do atrakcji 
turystycznych 
 
S1.3 Brak szlaków wędkarskich powiązanych 
z akwenami wędkarskimi, połączonych z trasami 
rowerowymi, pieszymi, ścieżkami edukacyjnymi 
 
S1.4 Niewykorzystany turystycznie potencjał 
zbiorników wodnych (brak infrastruktury, 
informacji i promocji, udostępnienia) 
 
S1.5 Okresowy deficyt wody (miesiące letnie) 
 
S1.6 Nieprzygotowanie infrastruktury na letnie 
susze, co potwierdziła sytuacja latem 2015 
 
S1.7 Zagospodarowanie miejscowości nie 
odpowiadające ich potencjalnym funkcjom 
rekreacyjnym 
 
S1.8 Niedostateczne oznakowanie atrakcji 
turystycznych 
 
S1.9 Brak elementów edukacji regionalnej 
w przedszkolach i szkołach obszaru 
 
S1.10 Duży odsetek mieszkańców obszaru – 
zwłaszcza osób z powiatów: brzeskiego i 



M1.8 Kilka działających Lokalnych Grup Działania 
w ramach programu Leader w obrębie obszaru 
RLGD 
 
M1.9 Rozpoznawalna w województwie impreza 
masowa „Święto Karpia” 
 
M1.10 Aktywni ludzie organizujący się w grupy 
formalne i nieformalne: stowarzyszenia oraz 
grupy odnowy wsi 
 
M1.11 Tygiel kulturowy wyrażający się m.in. w 
kultywowaniu specyficznej, lokalnej kuchni 
 
M1.12 Coraz więcej dostępnych, publicznych 
miejsc rekreacji i integracji: placów zabaw, 
siłowni zewnętrznych, altan, grillowisk 
 
M1.13 Rozpoznawalna w kraju i za granicą 
impreza „Karpik – konkurs rysunku satyrycznego” 
 
M1.14 Aktywność gospodarcza mieszkańców 
obszaru wyrażona przez liczbę zarejestrowanych 
podmiotów w systemie REGON 
 
M1.15 Utrzymanie stawów zapewniające 
zróżnicowanie fauny i flory występującej na 
terenie Borów Niemodlińskich  (rośliny i 
zwierzęta objęte ścisłą ochrona gatunkową) 
 
M2. Uwarunkowania rybackie  
 
M2.1 Liczne stawy rybne na całym obszarze 
RLGD, w tym duże kompleksy stawów, w 
szczególności w gminach: Pokój, Świerczów, 
Tułowice i Niemodlin i związany z tym potencjał 
stawów hodowlanych, rzek, zbiorników 
zaporowych i innych, na których prowadzona jest 
racjonalna gospodarka rybacka. 
 
M2.2 Stabilne, ze znaczącą pozycją na rynku 
dużych i obecnie nowoczesnych gospodarstw 
rybackich Krogulna i Niemodlin 
 
M2.3 Dobrze działający, z potencjałem 
produkcyjnym, infrastrukturalnym i personalnym 
opolski oddział PZW 
 
M2.4 Zwiększanie asortymentu przetwórczego 
tzn. wprowadzanie, np. ryb patroszonych oraz ich 
przetworów 
 

namysłowskiego - zarejestrowanych jako 
bezrobotni 
 
S.1.11 Za mało wypromowane produkty 
kulinarne – ograniczanie się do lokalnej 
promocji i w zasadzie jednego produktu: karpia 
niemodlińskiego 
 
S.1.12 Niedostateczna współpraca z 
organizacjami, instytucjami, podmiotami spoza 
obszaru RLGD – słabe wykorzystanie 
doświadczeń innych podmiotów, działających 
na innych obszarach, również innych pod 
względem kulturowym 
 
S.1.13 Brak spójnego systemu identyfikacji 
wizualnej podmiotów związanych z turystyką 
oraz słaba współpraca gmin obszaru w zakresie 
wspólnej promocji 
 
S2. Uwarunkowania rybackie  
 
S2.1 Słabo rozwinięta infrastruktura turystyki 
wędkarskiej (stanice, baza noclegowa 
i gastronomiczna, sprzęt pływający, pomosty, 
slipy do wodowania łodzi, stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych) 
 
S2.2 Spadek produkcji rybackiej i akwakultury z 
powodu ilości i aktywności gatunków 
rybożernych (wydra, kormoran, czapla) 
 
S2.3 Sprzedaż ryb tylko w okresie 
przedświątecznym, co przekłada się na 
sezonowość zarabiania i zatrudnienia w 
gospodarstwach rybackich 
 
S2.4 Słaba sprzedaż karpia poprzez restauracje 
i lokalne smażalnie 
 
S2.5 Gospodarstwa obszaru RLGD nie 
dostosowane do dywersyfikacji produktu (ryby 
patroszone, przetworzone) 
 
S2.6 Wymuszanie przez konkurencję sklepów 
wielkopowierzchniowych obniżania ceny karpia 
 
S2.7 Niechęć rybaków do sprzedaży detalicznej 
ryb na terenie własnych gospodarstw 
 



M2.5 Współpraca przedstawicieli sektora 
rybackiego z instytucjami i organizacjami 
zajmującymi się działalnością turystyczna i 
okołoturystyczną 
 
M2.6 Przedsiębiorcy sektora rybackiego cieszący 
się dobrą opinią wśród klientów 
 
M2.7 Coraz większe doświadczenie w produkcji 
ryb i związana z tym coraz lepsza jakość i smak 
hodowanych na obszarze RLGD ryb 
 
M2.8 Coraz częściej obserwowane działania 
związane z hodowlą karpia przyjazną środowisku 
 
M2.9 Karp Niemodliński - produkt wpisany na 
Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 
M2.10 Chów i hodowla ryb w oparciu o własny 
materiał  zarybieniowy (bezpieczeństwo zoo- 
higieniczne) 
 
M2.11 Bogata historia obszaru, w tym 
średniowieczne tradycje rybackie 
duża aktywność  Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego z siedzibą w Opolu 
 
M2.12 Liczne łowiska licencyjne 

S2.8 Nie do końca prawidłowo funkcjonująca 
ochrona zasobów rybackich i gospodarstw przez 
straż rybacką; znikome zagrożenie karą dla 
kłusowników (długotrwałe procesy, znikoma 
szkodliwość społeczna czynu, ale również dalsze 
losy kłusowników, niskie kary) 
 
S2.9 Nie do końca wystarczająca infrastruktura 
sanitarna nad wodami, w związku z tym duże 
problemy z nieczystościami nad wodami 
(śmieci, brak publicznych toalet) 
 
S2.10 Mocne rozdrobnienie rynku i brak 
współpracy pomiędzy gospodarstwami w 
rozmowach z sieciami handlowymi w okresie 
sprzedaży przedświątecznej 
 
S2.11 Niedobory wody wynikające z oparcia 
zalewu stawów na wodzie opadowej ze zlewni 
śródleśnej 
 
S2.12 Mało przetwórni ryb, fileciarni, 
patroszalni ryb, co skazuje producentów na 
sprzedaż jedynie karpia żywego 
 
S2.13 Małe zróżnicowanie gatunkowe 
hodowanych ryb (dominacja karpia) przy 
jednoczesnej małej wydajności w hodowli 
pstrąga )w szczególności w kontekście 
wzrastającego popytu na ten gatunek ryby= 
 
S2.14 Cykl hodowli karpia uzależniony od 
warunków atmosferycznych (opady, średnia 
temperatura  roczna) 
 
S2.15 Niedostateczna ilość nowoczesnych i 
innowacyjnych urządzeń i sprzętu: aparatury do 
monitoringu wody w zbiornikach hodowlanych 
pod kątem parametrów fizyko-chemicznych; 
odłówek za mnichem polepszających kondycje 
odławianych ryb, 
 
 
S2.16 Niedostateczna sieć dróg dojazdowych do 
stawów, budynków socjalnych i gospodarczych, 
magazynów na sprzęt i zboże, czy silosów 
zbożowych 
 
S2.17 Brak dostępu do szkoleń i innych 
wydarzeń edukacyjnych związanych z 
działalnością rybacką 
 



S2.18 Postępująca eutrofizacja części stawów 
ograniczająca zdolność produkcyjną ryb 
związana z brakiem inwestycji polegających na 
budowie, rozbudowie, modernizacji bądź 
remoncie stawów (niecek, grobli, łowisk, 
urządzeń hydrotechnicznych, rowów) i 
degradacją już istniejących 
 
S2.19 Niechęć i strach młodych ludzi oraz osób 
w wieku średnim wyłączanych z rynku pracy 
przed zakładaniem działalności gospodarczej 
 
S2.20 Pogłębiający się nierównomierny rozwój 
obszaru jako całości – jedne gminy rozwijają się 
szybciej, inne wolniej 
 

 


