Drzewo problemów
Skutek

Problem główny

Problem niższego
rzędu

1

Spadek liczby mieszkaoców

2

Obniżona atrakcyjnośd miasta jako
uzdrowiska

3

Niska kwota wydatków ponoszonych w
mieście przez turystów i odwiedzających

Niewystarczająca innowacyjnośd, niska dywersyfikacja lokalnej gospodarki oraz niedostosowanie usług i dóbr publicznych Buska-Zdroju do
zgłaszanych oczekiwao

1

Niski potencjał demograficzny

2

1.1

Mała atrakcyjnośd ofert pracy

2.1

1.2

Brak oferty mieszkaniowej

1.3

Niewystarczająco atrakcyjne warunki
życia dla rodzin z dziedmi i rozwoju
młodzieży

1.4

Wzrost atrakcyjności życia w
większych ośrodkach miejskich

2.4

Niska świadomośd ekologiczna
mieszkaoców i turystów

1.5

Niezadawalająca oferta edukacyjna,
kulturalna i rekreacyjna

2.5

Mało efektywny system zbierania odpadów
stałych

1.6

Słabe wypromowanie marki BuskoZdrój na rynku polskim i
międzynarodowym

2.6

Przyczyna

Niska jakośd powietrza

Nieefektywne i nieekologiczne źródła ciepła
oraz niski stopieo termomodernizacji
budynków
Niewystarczająca oferta usług transportu
2.2
zbiorowego
Niefunkcjonalny i niebezpieczny układ
komunikacyjny generujący duży ruch
2.3
kołowy w strefie uzdrowiskowej i centrum
miasta

3

Niefunkcjonalna przestrzeo miejska

3.1

Słaba dostępnośd przestrzeni i obiektów
publicznych

3.2

Brak terenów pod inwestycje i nowe
budownictwo mieszkalne

3.3

Niska świadomośd i obawa mieszkaoców
przed podejmowaniem działalności
gospodarczej oraz społecznej

3.4

Ok. 3000-4000 osób nie będących stałymi
mieszkaocami miasta codziennie przebywa i
korzysta z jego usług (stanowią ok. 1/4
mieszkaoców)
Niespójny i nieczytelny system informacji i

3.5 oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego

miasta
3.6

Drzewo celów
działania "miękkie"
Oczekiwany skutek

1

2

Zwiększenie atrakcyjności uzdrowiska

3

Wzrost dochodów mieszkaoców

Innowacyjna, zdywersyfikowana i dostosowana do potrzeb mieszkaoców lokalna gospodarka oraz usługi publiczne Buska-Zdroju

Cel nadrzędny

Cel bezpośredni

Wzrost liczby mieszkaoców

1 Odwrócenie trendu demograficznego

2

Poprawa jakości powietrza

Rezultat

1.1 Podniesiona atrakcyjnośd ofert pracy

2.1

Rezultat

1.2

Istniejąca, atrakcyjna oferta
mieszkaniowa

2.2

Rezultat

1.3.

Atrakcyjne warunki życia rodzin,
rozwoju dzieci i młodzieży

2.3

Zwiększone bezpieczeostwo
komunikacyjne i obniżenie ruchu
kołowego w centum miasta i uzdrowiska

3.3

Rezultat

1.4

Podniesiona atrakcyjnośd życia w
Busku-Zdroju

2.4

Podniesiona świadomośd ekologiczna
mieszkaoców i turystów

3.4

Rezultat

1.5.

Uatrakcyjniona oferta edukacyjna,
kulturalna i rekreacyjna

2.5

Zwiększona efektywnośd systemu
zbierania odpadów stałych

3.5

Rezultat

1.6

Dobrze wypromowana marka BuskoZdrój na rynku polskim i
międzynarodowym

2.6

Zminimalizowana liczba źródeł niskiej
emisji na terenie miasta i gminy
Poszerzona oferta usług transportu
zbiorowego

Rezultaty zostaną osiągniete poprzez realizację działao i przedsięwzięd zaplanowanych w ramach projektu na
kolejnym etapie.

3

3.1
3.2

3.6

Zwięszenie funkcjonalności przestrzeni
miejskiej
Podniesiona dostępnośd przestrzeni
i obiektów publicznych
Stworzone tereny pod inwestycje i tereny
mieszkaniowe
Podniesiona świadomośd i wzbudzona
odwaga wśród mieszkaoców do
podejmowania działalności gospodarczej
oraz społecznej
Stworzone warunki pobytu, skłaniające do
wydawania pieniędzy przez turystów
Uspójniony system informacji i
oznakowania wewnętrznego i
zewnętrznego miasta

