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Wprowadzenie 

 

Na wstępie należy podkreślić, że Gmina Żnin jest samorządem charakteryzującym 

się licznymi potencjałami rozwojowymi, które poprzez implementację założeń niniejszej 

strategii będą miały większą szansę na wykorzystanie.  Głównym celem „Strategii Rozwoju 

Gminy Żnin do 2030 roku” jest nieustanne podnoszenie jakości życia mieszkańców, ponadto 

polityka strategiczna gminy powinna odpowiadać na zmieniające się warunki otoczenia, przy 

założeniu poprawy jakości zarządzania publicznego. Cel horyzontalny strategii 

to zrównoważony rozwój Gminy Żnin prowadzący do poprawy jakości życia mieszkańców   

Dokument strategiczny jest również ważnym elementem wspomagającym proces 

pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym europejskich, w okresie do 2030 r. W związku  

z tym w strategii wykazano jej zbieżność merytoryczną z innymi, kluczowymi dokumentami 

strategicznymi. Cele strategiczne, które określono w strategii rozwoju Gminy Żnin,  

są następujące: 

• Cel strategiczny 1 – Rozwój kapitału ludzkiego, infrastruktury społecznej, wyższa jakość 

edukacji 

• Cel strategiczny 2 – Wzmocnienie lokalnej gospodarki 

• Cel strategiczny 3 – Poprawa jakości środowiska naturalnego 

• Cel strategiczny 4 – Rozwój infrastruktury technicznej, modernizacja obszarów wiejskich 

• Cel strategiczny 5 – Efektywne zarządzanie publiczne, usługi publiczne wysokiej jakości. 

Strategia opracowana została na bazie wyników badań desk research, analiz zespołu 

roboczego, konsultacji społecznych. Wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego oraz materiały dostarczone przez Urząd Miejski w Żninie. W okresie 

sierpień-październik 2021 r. przy wykorzystaniu techniki CAWI (Computer-Assisted Web 

Interview) przeprowadzono badania ankietowe, których wyniki uwzględniono w postaci 

raportu stanowiącego ważną część strategii. Wśród przesłanek prowadzonych badań wskazać 

można potrzebę poznania opinii mieszkańców Gminy Żnin w obszarze oceny procesów 

rozwojowych, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań. Należy podkreślić profesjonalizm 

oraz przygotowanie merytoryczne wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie, 

wspierających proces powstania dokumentu. 

Andrzej Raszkowski 
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1. Diagnoza w obszarze społecznym, ekonomicznym oraz 
przestrzennym 

 

Diagnoza Gminy Żnin powstała na bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz 

materiałów dostarczonych przez Urząd Miejski w Żninie. Analizy dotyczą przedziału czasowego 

2014-2020, czyli poprzedniego okresu programowania funduszy europejskich, ponadto 

nakładają się na okres obowiązywania poprzedniej strategii rozwoju gminy, tj. „Strategii 

Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020".  

Miejsko-wiejska gmina Żnin zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części 

województwa kujawsko-pomorskiego, graniczy z następującymi gminami: Barcin, 

Damasławek, Dąbrowa, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Kcynia, Łabiszyn, Rogowo, Szubin, 

Wapno. Obszar gminy znajduje się w obrębie krainy historyczno-etnograficznej, którą określa 

się mianem Pałuki. Krajobrazowo obszar charakteryzuje się licznymi jeziorami rynnowymi 

położonymi pośród pagórków i lasów. W odniesieniu do kryterium fizyczno-geograficznego 

gmina znajduje się w granicach tzw. mezoregionu Pojezierza Gnieźnieńskiego, stanowiącego 

fragment Pojezierza Wielkopolskiego. Pod względem geobotanicznym gmina jest częścią 

Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej. Gmina obejmuje obszar 251,55 km2, liczba mieszkańców 

wynosi 23923 (2020 r.). Większość (60%) stanowią mieszkańcy Żnina, pozostałe 40%  

to mieszkańcy 40 sołectw. Oś gminy stanowi obecnie droga ekspresowa S5, łącząca między 

innymi Bydgoszcz z Gnieznem i Poznaniem. Miasto Żnin zlokalizowane jest ok. 43 km  

od Bydgoszczy, 40 km od Gniezna i 86 km od Poznania. Ponadto znaczenie dla rozwoju gminy 

ma droga wojewódzka nr 251, biegnąca od Inowrocławia w kierunku Wągrowca. 

Analizując liczbę ludności gminy możemy stwierdzić, że jest ona dość stabilna. 

W badanym okresie nastąpił wprawdzie lekki spadek liczby mieszkańców (o 2,3%, z 24478 

do 23923), natomiast w obliczu ogólnopolskich trendów demograficznych wynik uznać można 

za satysfakcjonujący. Ponadto stabilna sytuacja w tym obszarze daje podstawy do silniejszego 

rozwoju gminy w oparciu o kapitał ludzki oraz przyciągania kolejnych rezydentów. Struktura 

ludności według wieku wskazuje na starzenie się społeczeństwa. Rośnie liczba mieszkańców 

w wieku poprodukcyjnym (18,4%), spada w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, 

odpowiednio o 7,4% oraz 5,4%. Jest to problem, z którym przyjdzie mierzyć się również 

w kolejnych latach. Świadomość tego zjawiska pozwala jednak na podejmowanie określonych 
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działań zaradczych na poziomie lokalnym, w tym promocji wielodzietnego modelu rodziny, 

przyciągania do gminy osób młodych, wzbogacających potencjał lokalnego rynku pracy. 

 

Mapa 1. Gmina Żnin 

 

Źródło: Urząd Miejski w Żninie 

 

W odniesieniu do analizy bezrobocia na terenie Gminy Żnin otrzymujemy jednoznacznie 

pozytywne wyniki. Bezrobocie rejestrowane wyraźnie spadło w badanym okresie z 1672 osób 

w 2014 r. do 766 w roku 2020 (spadek o 54,2%), wspomniane spadki dotyczą zarówno kobiet, 

jak i mężczyzn. Niewielkie odbicie zaobserwowano w pandemicznym roku 2020, nie ma to 

jednak większego znaczenia dla ogólnego, korzystnego trendu.  Saldo migracji jest natomiast 

niezmiennie ujemne w całym badanym okresie, co potwierdza zasadność wspomnianego 

wcześniej przyciągania nowych mieszkańców oraz tworzenia coraz lepszych warunków 

bytowych obecnym mieszkańcom, innymi słowy podnoszenia ich jakości życia rozumianej jako 

kompilacja czynników materialnych (np. wynagrodzenia, infrastruktura techniczna) oraz 

niematerialnych (np. poziom ogólnego zadowolenia z życia, poczucie bezpieczeństwa, czyste 

środowisko naturalne). Analogicznie ujemne wartości odnotowano w przypadku przyrostu 

naturalnego, dodatkowo w tym aspekcie sytuacja ulegała stopniowemu pogarszaniu, 
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wyjątkiem był rok 2017. Liczba porad lekarskich w analizowanym okresie spadła o 14%, wśród 

przesłanek takiej sytuacji wskazać można ograniczony dostęp mieszkańców do placówek 

opieki zdrowotnej lub mniejsze zapotrzebowanie na porady lekarskie ogółem. Pierwszy 

przypadek wymaga działań naprawczych, drugi ma raczej pozytywne konotacje.  

W odniesieniu do liczby osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

odnotowano znaczący spadek z 3055 w 2014 r. do 1717 w roku 2020 r. (spadek o 43,8%). 

Podobnie pozytywne rezultaty uzyskano w zakresie wartości wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych (spadek o 32,4%). Powyższe wyniki wskazują na sukcesywnie poprawiającą 

się sytuację najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, z drugiej strony można mówić 

o pośrednio powiązanym wzroście zamożności społeczności lokalnej. 

Poddając analizie sektor lokalnej kultury zauważamy niekorzystne zjawiska 

przejawiające się spadkiem wolumenu gminnego księgozbioru oraz liczby wypożyczeń książek 

ogółem, odpowiednio 10% oraz 32,7%. Negatywne trendy potwierdza spadek liczby 

czytelników w badanym przedziale czasowym o 10%. Przy czym należy zauważyć, że mniejsza 

liczba czytelników odnotowana została przede wszystkim w pandemicznym 2020 r. Generalnie 

powinny zostać podjęte działania mające na celu promocję czytelnictwa i kultury ogółem 

wśród mieszkańców. Należy dodać, że w pewnym zakresie tradycyjne czytelnictwo 

zastępowane jest przez nośniki cyfrowe, nie znamy jednak skali tego zjawiska na terenie gminy 

Żnin. W przypadku liczby osób odwiedzających muzea na terenie gminy mamy do czynienia ze 

wzrostem o 3,7%, licząc do roku 2019 wzrost wyniósł nawet 43%. W tym zakresie można zatem 

przyjąć optymistyczne prognozy i skoncentrować się na uatrakcyjnianiu oferty 

dla odwiedzających, promując jednocześnie lokalne dziedzictwo kulturowe. Spadła liczba 

uczestników lokalnych imprez ogółem (prawie 82%), ale w tym wypadku oddziaływanie 

pandemii koronawirusa jest kluczowe, sytuacja powinna zatem wracać do normy, na ścieżkę 

umiarkowanego trendu wzrostowego obserwowanego w latach 2014-2019. Odnośnie 

zaprezentowanych wskaźników skolaryzacji nie odnotowano większych zmian 

w analizowanym okresie. 

Sukcesywnie rosną gminne dochody i wydatki, zarówno w ujęciu ogółem (odpowiednio 

75% oraz 70%), jak i na mieszkańca (78,6% oraz 73,5%). Sytuacja finansowa Gminy Żnin jest 

stabilna, ponadto ostatnimi czasy dochody przeważają nad wydatkami, co stwarza kolejne 

możliwości inwestycyjne, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii 
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Europejskiej. W latach 2016-2020 dynamicznie rosła wartość umów, decyzji o dofinansowaniu 

projektów współfinansowanych ze środków unijnych, co odpowiada procesowi absorpcji tych 

środków, powiązanego z okresami ich programowania, w tym wypadku 2014-2020. Wartość 

wspomnianych umów w roku 2020 wyniosła 186 992 074 PLN. 

Bardzo ważna dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Żnin jest wzrastająca 

wartość tzw. współczynnika przedsiębiorczości, czyli w tym wypadku liczby podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności. W badanym okresie wskaźnik wzrósł z 82 

na 91, co daje podstawy do optymistycznych prognoz dotyczących lokalnej przedsiębiorczości. 

Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1000 ludności uległa 

obniżeniu (z 8,58 do 6,75), głównie za sprawą pandemicznego roku 2020. Wyraźnie wzrosła 

liczba dostępnych miejsc noclegowych w Gminie Żnin, z 310 do 936 w badanym okresie, 

co daje mocniejsze podstawy do rozwoju lokalnego w oparciu o szersze wykorzystanie sektora 

turystycznego i miejscowych produktów turystycznych. 

W zakresie gminnej infrastruktury technicznej odnotowano poprawę sytuacji. Odsetek 

budynków mieszkalnych podłączonych do wodociągów wzrósł z 90,9% do 91,3%, analogicznie 

wzrósł odsetek budynków podłączonych do kanalizacji, z 45,6% do 47,5%, ale w tym przypadku 

pozostaje jeszcze szerokie pole do poprawy. Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca 

utrzymywało się na podobnym poziomie w badanych latach, spadek nastąpił dopiero 

w pierwszym roku pandemii (2020). Analizując odsetek ludności gminy korzystającej 

z instalacji komunalnych można zauważyć, że zmiany w zakresie wodociągów i kanalizacji 

(lekka poprawa) nie były znaczące, natomiast odczuwalnie wzrósł odsetek mieszkańców 

korzystających z przyłączy gazowych, z 23,9% do 34,5%, co generalnie jest korzystnym 

zjawiskiem wskazującym na rozwój infrastrukturalny. Ponadto potencjalne wykorzystanie 

gazu do ogrzewania gospodarstw domowych ma znacznie bardziej ekologiczny wymiar 

niż ogrzewanie węglowe. Przeciwdziałanie niskiej emisji wynikającej z ogrzewania węglowego 

jest jednym z poważniejszych wyzwań samorządowych w kierunku czystego środowiska 

przyrodniczego, zdrowia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju. Konsekwentnie wzrasta 

zużycie wody na mieszkańca (wzrost o ponad 20%), podobnie wzrasta (23%) zużycie gazu, jest 

to naturalna konsekwencja zaobserwowanych w gminie procesów rozwojowych w sferze 

społeczno-ekonomicznej. W tym miejscu można rekomendować szersze wykorzystanie 

rozwiązań przyjaznych środowisku przyrodniczemu oraz oszczędzanie zużycia mediów. 
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Zauważalnie rosną zasoby gminnych mieszkań. W badanym okresie nastąpił wzrost 

z 7433 do 7684, czyli o 3,4%. Proces ten wpisuje się w krajową koniunkturę na rynku 

nieruchomości w ostatnich latach. Wzrosła także przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania, z 75,4 m2 do 77,1 m2 oraz w konsekwencji powierzchnia mieszkania na osobę, 

z 22,9 m2 do 25 m2. W obu przypadkach są to procesy korzystne, większa przestrzeń życiowa 

wpływa na lepsze postrzeganie swojej jakości życie przez mieszkańców gminy. W odniesieniu 

do gruntów leśnych ogółem na terenie gminy nastąpił wzrost wspomnianej powierzchni   

o 4,5%, głownie za sprawą gruntów prywatnych (wzrost z 298 ha do 366,4 ha). 

  
Mapa 2. Mapa powiatu żnińskiego 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żninie 
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Mapa 3. Gmina Żnin na tle województwa 

 
Źródło: Urząd Miejski w Żninie 

 

Wykres 1. Stan ludności gminy Żnin 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 2. Struktura ludności według wieku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Wykres 3. Bezrobocie rejestrowane (os.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 4. Saldo migracji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 5. Przyrost naturalny 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  
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Wykres 6. Porady lekarskie ogółem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 7. Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 8. Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych (PLN) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  
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Wykres 9. Biblioteki publiczne – księgozbiór i wypożyczenia (wol.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 10. Biblioteki publiczne – czytelnicy w ciągu roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 11. Zwiedzający muzea na 1000 ludności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  
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Wykres 12. Uczestnicy lokalnych imprez ogółem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 13. Współczynniki skolaryzacji (%) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 14. Dochody i wydatki na mieszkańca (PLN) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  
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Wykres 15. Dochody i wydatki ogółem (PLN)  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 16. Fundusze unijne – wartość umów, decyzji o dofinansowanie ogółem (PLN) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 17. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 1000 ludności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  
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Wykres 18. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 1000 ludności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  
 

Wykres 19. Liczba miejsc noclegowych w gminie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 20. Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej (%) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  
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Wykres 21. Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca (kWh) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 22. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 23. Zużycie wody na mieszkańca (m3) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  
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Wykres 24. Zużycie gazu z sieci w kWh na mieszkańca 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 25. Zasoby mieszkaniowe – mieszkania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Wykres 26. Zasoby mieszkaniowe – przeciętna powierzchnia użytkowa (m2) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  
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Wykres 27. Powierzchnia gruntów leśnych (ha) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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2. Wyniki badań ankietowych mieszkańców 

2.1. Sfera społeczna 
 

Przeprowadzone badania ankietowe miały przede wszystkim na celu zapoznanie 

się z opinią mieszkańców Gminy Żnin dotyczącą poszczególnych sfer funkcjonalnych lokalnej 

rzeczywistości. Pod uwagę wzięto sfery: społeczną, przestrzenną i infrastrukturalną, 

ekonomiczną i instytucjonalną, środowiskową. Taki zestaw tematyczny pozwala na objęcie 

wszystkich najważniejszych z punktu widzenia rozwoju gminy sfer. Ponadto zapytano 

mieszkańców o zagadnienia dotyczące tożsamości lokalnej oraz kluczowych obszarów rozwoju 

gminy. 

Wyniki badań ankietowych, diagnoza społeczno-ekonomiczna i analiza SWOT stanowią 

bazę do formułowania celów strategicznych gminy oraz kierunków działania. Badania przy 

wykorzystaniu techniki CAWI (Computer-Assisted Web Interview) przeprowadzone zostały 

w okresie sierpień-październik 2021 r. drogą internetową (online) przy wsparciu 

organizacyjnym i merytorycznym pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie. Sumarycznie 

zebrano 212 kwestionariuszy ankietowych. Wziąwszy pod uwagę losowy charakter badania 

oraz jego skalę zaprezentowane wyniki traktować należy jako materiał poglądowy, doradczy 

głos w dyskusji nad przyszłym rozwojem Gminy Żnin. W poniższych analizach otrzymane 

wyniki procentowe zaokrąglane są do jedności. 

Gminną infrastrukturę społeczną pozytywnie oceniło 50% badanych mieszkańców, 

negatywnie tylko 15%. Wynik można uznać za relatywnie korzystny, ale jednocześnie należy 

mieć na uwadze 35% odpowiedzi wskazujących na średnią sytuację. Dalsze inwestycje 

w poprawę stanu infrastruktury społecznej mogą być zatem częścią lokalnej polityki 

rozwojowej, tym bardziej, że przekładają się odczuwalnie na jakość życia mieszkańców. Ocena 

poziomu edukacji wypadła korzystnie z uzyskanymi 55% pozytywnych wskazań, negatywnych 

było tylko 14%. To ważny wynik, ponieważ edukacja jest kluczowa w kontekście rozwoju 

opartego o kapitał społeczny, ponadto poziom edukacji w gminie jest jednym z czynników, 

który pod uwagę biorą przyszli, nowi mieszkańcy. Dostęp do szeroko rozumianej wiedzy 

na terenie gminy również został oceniony pozytywnie (58% korzystnych wskazań 

respondentów). W przypadku poziomu opieki przedszkolnej 40% mieszkańców oceniło 
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go pozytywnie, ale jednocześnie relatywnie duża grupa nie miała zdania (20%) lub wybrała 

średnią ocenę (28%).  

Ocena poziomu pomocy społecznej to przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi, 

38% do 18%, stosunkowo dużo było średnich ocen (29%). Jeszcze lepiej ocenione zostały 

gminne inicjatywy na rzecz osób starszych, 41% pozytywnych wskazań do 12% negatywnych. 

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych to ponownie wyraźnie więcej pozytywnych ocen 

niż negatywnych, 43% do 14%. Jest to ważny wynik, ponieważ organizacje pozarządowe, poza 

realnym wpływem na funkcjonowanie samorządu, mogą aplikować w szerokim zakresie 

o środki zewnętrzne, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich. Ocena poziomu 

równouprawnienia na terenie Gminy Żnin wypadła korzystnie, z 46% pozytywnych wskazań 

respondentów oraz 17% negatywnych. 

W przypadku oceny dostępu do opieki zdrowotnej na terenie gminy po raz pierwszy 

mamy do czynienia z przewagą negatywnych wskazań, 49% do 23%. Warto zauważyć, że 27% 

badanych mieszkańców oceniło ten dostęp średnio. Niewiele lepiej sytuacja wygląda 

w odniesieniu do oceny poziomu profilaktyki zdrowotnej, 41% negatywnych wskazań do 22% 

pozytywnych (przy 32% ocen średnich). Jest to czytelny sygnał, że mieszkańcy gminy oczekują 

poprawy sytuacji w obszarze szeroko rozumianej ochrony zdrowia. W zakresie opinii na temat 

ułatwień dla osób niepełnosprawnych przeważają odpowiedzi ze średnią oceną 39%, wśród 

pozostałych przeważają jednak negatywne nad pozytywnymi, 31% do 18%. Sytuacja w tym 

zakresie również wymaga podjęcia działań naprawczych. 

Ocena możliwości spędzania czasu wolnego to już przewaga pozytywnych ocen, 40% 

do 26% oraz 34% średnich wskazań. Wspomniane możliwości mają istotne znaczenie  

w kontekście jakości życia oraz wyboru miejsca zamieszkania. Odnosząc się do oferty 

kulturalnej na terenie gminy respondenci najczęściej wybierali średnią ocenę (40%), wśród 

pozostałych wskazań przeważają korzystne oceny, 35% do 23% niekorzystnych. Ocena 

poczucia ogólnego zadowolenia z życia mieszkańców Gminy Żnin wypadła dobrze, 45% ocen 

pozytywnych do 17% negatywnych, dość dużo średnich ocen (37%). W kontekście oceny 

poziomu życzliwości społecznej ponownie większość ankietowanych miała pozytywną opinię 

(34% do 25%). Należy docenić taki wynik przy uwzględnieniu 41% odpowiedzi wskazujących 

na ocenę średnią.  Wreszcie ocena poziomu tożsamości lokalnej uzyskała wyraźnie więcej 
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korzystnych wskazań, 45% do 12%. Podsumowując, ogólnie wyniki w ocenie sfery społecznej 

można uznać za dobre. 

Wykres 28. Infrastruktura społeczna (w tym obiekty rekreacyjne, kulturalne, sportowe, szkoły) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
Wykres 29. Poziom edukacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  

Wykres 30. Dostęp do wiedzy (szkolnictwo, szkolenia, kształcenie ustawiczne, biblioteki, Internet) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 31. Poziom opieki przedszkolnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 32. Poziom pomocy społecznej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 33. Inicjatywy na rzecz osób starszych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 34. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 35. Poziom równouprawnienia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 36. Dostęp do opieki zdrowotnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 37. Poziom profilaktyki zdrowotnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  

 

Wykres 38. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 39. Możliwości spędzania czasu wolnego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 40. Oferta kulturalna 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 41. Poczucie ogólnego zadowolenia z życia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 42. Poziom życzliwości społecznej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 43. Poziom tożsamości lokalnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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2.2. Sfera przestrzenna oraz infrastrukturalna 
 

W ocenie infrastruktury technicznej przeważają pozytywne opinie mieszkańców, 43% 

do 21% negatywnych, ponadto 33% respondentów średnio ocenia wspomnianą 

infrastrukturę. Można przyjąć założenie, że infrastruktura techniczna stanowi bazę, podstawę 

do zrównoważonego rozwoju gminy oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców, w tym 

świetle uzyskane wyniki są satysfakcjonujące. W obszarze kwestii infrastrukturalnych 

wydzielono infrastrukturę komunikacyjną (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe), która uzyskała 

wyrównane wyniki, 31% pozytywnych opinii do 32% negatywnych, przy 38% przyznanych ocen 

średnich. Jest to zatem kolejny obszar z przewagą niekorzystnych wskazań, który wymaga 

zdaniem mieszkańców inwestycji w najbliższych latach.  

Dostępność komunikacyjna Gminy Żnin oceniona została pozytywnie, 46% korzystnych 

wskazań do 24% negatywnych, aż 30% mieszkańców oceniło ją jednak średnio. Generalnie 

można przyjąć, że omawiana dostępność będzie raczej sprzyjać gminie w procesach 

rozwojowych niż będzie ich przeszkodą. Mieszkańcy z dużym optymizmem podchodzą 

do gminnych produktów, obiektów turystycznych, pozytywne oceny przyznało im aż 56% 

badanych, negatywne tylko 13%. Takie nastawienie mieszkańców jest sygnałem, że chcieliby 

widzieć rozwój Gminy Żnin w szerszym zakresie oparty o potencjał turystyczny. 

Ocena dostępności mieszkań na terenie gminy wypadła negatywnie, sytuację 

źle postrzega 43% respondentów, dobrze tylko 14%. W tym miejscu należy obiektywnie 

zauważyć, że nie wszystkie elementy wpływające na dostępność mieszkań leżą w gestii 

samorządu gminnego, w tym przykładowo ceny materiałów budowlanych, czy też koszty usług 

związanych z rynkiem mieszkaniowym. Gmina powinna jednak wspomagać mieszkalnictwo 

poprzez efektywną politykę dotyczącą zagospodarowania przestrzennego. Na drugim 

biegunie znajduje się ocena dostępności sklepów ma terenie gminy, która uzyskała aż 78% 

pozytywnych opinii i tylko 7% negatywnych. Dostępność miejsc parkingowych w oczach 

mieszkańców wypadła mniej korzystnie, z 31% pozytywnych wskazań oraz 32% negatywnych. 

Ponieważ po raz kolejny pojawiła się lekka przewaga niekorzystnych ocen, również 

w przypadku miejsc parkingowych powinny nastąpić działania w kierunku poprawy sytuacji. 

Ocena ładu przestrzennego ogółem wypadła dobrze, z wyraźną przewagą pozytywnych ocen 

(44% do 14%). 
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Wykres 44. Infrastruktura techniczna (media-wodociągi, kanalizacja, elektryfikacja, gazyfikacja, Internet, itp.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 47. Produkty, obiekty turystyczne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 50. Dostępność miejsc parkingowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  

 

Wykres 51. Ład przestrzenny 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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2.3. Sfera ekonomiczna oraz instytucjonalna 
 

W odniesieniu do oceny walorów i potencjału turystycznego Gminy Żnin odnotowano 

bardzo dobry wynik. Zdecydowana większość mieszkańców (77%) oceniła te elementy 

pozytywnie, negatywne oceny były w tym wypadku rzadkością (4%). Powyższe rezultaty 

potwierdzają wcześniej uzyskane wyniki oraz chęć rozwoju w oparciu o potencjał turystyczny. 

Ocena własnych dochodów jest zawsze problematyczną, wysoce subiektywną kwestią, 

mieszkańcy gminy zasadniczo negatywnie ocenili swoje dochody, relacja uzyskanych ocen 

to 41% negatywnych do 11% pozytywnych, aż 43% respondentów średnio oceniło swoje 

dochody. Poprawa w tym zakresie może nastąpić w wyniku ogólnego rozwoju społeczno-

ekonomicznego gminy, wzrostu lokalnej produktywności, atrakcyjności inwestycyjnej, 

przyciągania kreatywnych mieszkańców, silniejszej marki gminy, poziomu innowacyjności, 

rozwoju sektora turystycznego, itd. Warto zaznaczyć, że Gmina Żnin może wspomagać 

wymienione procesy, ale nie jest za nie wszystkie bezpośrednio odpowiedzialna. Podobnie 

negatywnie oceniony został poziom posiadanych przez mieszkańców oszczędności, 35% 

do 13%, przy czym 43% respondentów średnio oceniło swoje oszczędności. 

Jakość lokalnego rynku pracy również została oceniona negatywnie, 49% negatywnych 

ocen do 9% pozytywnych. Ocena poziomu bezrobocia to 35% niekorzystnych wskazań do 9% 

korzystnych. Zatem pomimo wyraźnego spadku w latach 2014-2020 liczby osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne wszystkie elementy dotyczące rynku pracy, oszczędności 

i zarobków oceniono raczej negatywnie. Po raz kolejny pokazuje to brak bezpośredniej 

korelacji pomiędzy liczbą bezrobotnych, poziomem bezrobocia, a wysokością zarobków, 

czy też jakością oferowanych stanowisk pracy.   

Oceniając wspieranie rozwoju sektora MSP przez samorząd duża grupa ankietowanych 

nie miała zdania w tym zakresie (38%). Pozostali respondenci ocenili wspomniane wsparcie 

pozytywnie w relacji 15% do 13%, dodatkowo 34% mieszkańców przyznało średnie oceny. 

Analogicznie oceniona została dostępność terenów inwestycyjnych na terenie gminy, 

25% pozytywnych wskazań do 16% negatywnych. Jednocześnie 29% ankietowanych nie miało 

zdania, a 30% oceniło omawianą dostępność na średnim poziomie. 

W nawiązaniu do oceny innowacyjności lokalnej gospodarki można zauważyć, że 26% 

respondentów oceniło ją negatywnie, tylko 13% pozytywnie, przy dużym odsetku ocen 
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średnich (40%). Podnoszenie poziomu wspomnianej innowacyjności może mieć wpływ 

na jakość rynku pracy, produktywność oraz w dłuższej perspektywie wysokość wynagrodzeń 

na lokalnym rynku. W tym kontekście samorząd powinien podejmować starania na rzecz 

przyciągania do gminy inwestorów, przedsiębiorców produkujących, oferujących innowacyjne 

produkty i usługi. Ocena poczucia satysfakcji z osiągnięć zawodowych mieszkańców przyniosła 

trochę więcej pozytywnych wskazań, 28% do 26% negatywnych (36% respondentów przyznało 

średnie oceny). Omawiane poczucie satysfakcji powiązane jest pośrednio z jakością rynku 

pracy, więc otrzymany wynik można potraktować z umiarkowanym optymizmem. 

Poczucie bezpieczeństwa publicznego ocenione zostało przez mieszkańców relatywnie 

dobrze, 47% pozytywnych opinii do 15% negatywnych (33% średnich ocen). Wynik jest ważny, 

ponieważ bezpieczeństwo publiczne jest jednym z istotniejszych aspektów ludzkiej egzystencji 

i wpływa na postrzeganie jakości życia w gminie ogółem. Ocena czystości, porządku i estetyki 

na terenie gminy to również jednoznacznie pozytywna opinia mieszkańców, 44% do 21% 

(34% ocen średnich). Taki rezultat pośrednio świadczy o efektywnym zarzadzaniu publicznym. 

Dobrze oceniono promocję Gminy Żnin, 55% pozytywnych opinii do 14% negatywnych 

(28% ocen średnich). Jest to kolejny ważny rezultat, szczególnie w świetle oczekiwania na 

szerszy rozwój gminy w oparciu o potencjał turystyczny. Obecną siłę marki "Żnin - Epicentrum 

Polski" oceniono również korzystnie, 43% korzystnych opinii do 23% niekorzystnych (28% ocen 

średnich). Stanowi to dobry punkt wyjścia do intensyfikacji działań promocyjnych, 

zagospodarowywania lokalnych potencjałów oraz dalszego wzmacniania marki "Żnin - 

Epicentrum Polski". 

Nawiązując do oceny jakości zarządzania kryzysowego otrzymano 36% wskazań 

pozytywnych, 15% negatywnych. Warto zauważyć, że 22% respondentów nie miało zdania 

w tym zakresie. Efektywne zarządzanie kryzysowe jest potrzebne i wpływa na poziom 

bezpieczeństwa mieszkańców, w tym świetle otrzymany wynik ma wartość informacyjną. 

Podobnie pozytywnie oceniono jakość administracji lokalnej, 38% korzystnych opinii do 19% 

niekorzystnych (34% średnich ocen). Wynik jest relatywnie dobry i może stanowić czynnik 

motywacyjny do dalszej pracy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Żnin. 

 

 

 



 
Strategia Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku 

 

34 

Wykres 52. Walory i potencjał turystyczny 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 53. Dochody mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 54. Poziom posiadanych oszczędności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 55. Jakość rynku pracy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 56. Poziom bezrobocia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 57. Wspieranie rozwoju sektora MSP przez samorząd 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 58. Dostępność terenów inwestycyjnych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 59. Innowacyjność gospodarki 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 60. Poczucie satysfakcji z osiągnięć zawodowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 61. Poczucie bezpieczeństwa publicznego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 62. Czystość, porządek i estetyka 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 63. Promocja gminy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 64. Siła marki "Żnin - Epicentrum Polski" (rozpoznawalność marki, wizerunek gminy, pozytywne 
skojarzenia) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 65. Jakość zarządzania kryzysowego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 66. Jakość administracji lokalnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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2.4. Sfera środowiskowa 
 

Respondenci relatywnie dobrze ocenili stan gminnego środowiska naturalnego, 

uzyskano 47% pozytywnych opinii do jedynie 13% negatywnych (38% średnich ocen). Jakość 

powietrza oceniono jeszcze lepiej, 51% korzystnych wskazań, do 18% niekorzystnych 

(30% średnich ocen). Ocena jakości wody przyniosła 42% pozytywnych opinii oraz 

25% negatywnych (31% średnich ocen). Ogólnie aspekty środowiskowe są zatem oceniane 

przez mieszkańców wysoko, co jest jednoznacznie pozytywne i dodatkowo wzmacnia 

potencjalne walory turystyczne w oczach przyszłych turystów i wycieczkowiczów.  

Ważnym elementem w procesie implementacji zasad zrównoważonego rozwoju jest 

wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii przez mieszkańców oraz samorząd lub szerzej, 

sektor publiczny. W przypadku Gminy Żnin przewagę mają negatywne oceny, 29% do 18% 

(36% ocen średnich). Nadchodzące lata, do 2030 r., są dobrym momentem do implementacji 

projektów z tego zakresu, w tym współfinansowanych ze środków europejskich. 

Jakość produktów lokalnych (żywność i napoje) oceniono dobrze, 60% pozytywnych 

wskazań do tylko 9% negatywnych. Rekord przyznanych pozytywnych opinii 

w przeprowadzonym badaniu należy jednak zdecydowanie do postrzegania przez 

mieszkańców uroków lokalnego krajobrazu. Aż 90% korzystnych wskazań przy 

0% negatywnych nie pozostawia wątpliwości i bardzo wzmacnia potencjał turystyczny gminy 

widzianej oczami mieszkańców.   

 
Wykres 67. Stan środowiska naturalnego ogółem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 68. Jakość powietrza 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 69. Jakość wody 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 70. Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii przez mieszkańców i samorząd 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 71. Jakość produktów lokalnych (żywność i napoje) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 72. Uroki krajobrazu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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2.5. Tożsamość lokalna, obszary rozwojowe gminy 
 

Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące tożsamości lokalnej mieszkańców przynosi 

zadowalające rezultaty. Łącznie 76% respondentów utożsamia się z Gminą Żnin, przeciwnego 

zdania jest tylko 8% badanych. Taki wynik jest dobrą podstawą do realizacji lokalnych 

projektów rozwojowych bazujących na zaangażowaniu społeczności. Ponadto wyższe 

poczucie tożsamości lokalnej ma wpływ na poziom przedsiębiorczości w gminie, wewnętrzne 

inwestycje oraz życiową stabilizację. Kolejne dobre informacje przynosi analiza odpowiedzi 

na pytanie dotyczące dotychczasowego rozwoju gminy. W zdecydowanej większości (81%) 

badani uznali, że Gmina Żnin rozwinęła się w ostatnich latach (2015 – 2020). Dostrzeganie 

przez mieszkańców progresu rozwojowego jest niewątpliwie bodźcem do dalszych prac 

na rzecz lokalnej społeczności. 

Wśród ankietowanych 28% uważa, że ma wpływ na to, co dzieje się w Gminie Żnin. 

Niezdecydowanych w tym wypadku jest 26%, relatywnie duży odsetek mieszkańców (46%) 

nie odczuwa takiego wpływu. Wyjściem w tej sytuacji jest szersze angażowanie mieszkańców 

w projekty dotyczące rozwoju gminy, w tym przykładowo realizowane jako konsekwencja 

implementacji założeń niniejszej strategii. Respondenci byli w większości (68%) zadowoleni 

ze swojego miejsca zamieszkania, brak zadowolenia wykazało tylko 14%. Potwierdza 

to wskazany wcześniej wysoki poziom tożsamości lokalnej. Większość mieszkańców (54%) 

nie planuje w najbliższym czasie przeprowadzki do innej gminy, zastanawiają się 23%, 

na wspomnianą przeprowadzkę gotowych jest 22% badanych. Chcąc w przyszłości uzyskać 

dodatnie saldo migracji należy podejmować kompleksowe działania w zakresie przyciągania 

do gminy nowych mieszkańców, uwypuklając wszelkie lokalne walory.  

Pozytywnym jest, że 48% badanych poleciłoby innym Gminę Żnin jako miejsce do życia, 

zdania w tym zakresie nie miało 30%, polecenia nie udzieliłoby 23% respondentów. Duża część 

mieszkańców (61%) uważa, że Gmina Żnin jest miejscem o znacznym potencjale rozwojowym, 

przeciwnego zdania było 19%. Jest to kolejne wskazanie potwierdzające przekonanie 

mieszkańców o realnych możliwościach na lepszą przyszłość. Największa część badanych 

(51%) nie jest jednak pewna, czy jakość życia w Gminie Żnin poprawi się w najbliższych latach. 

Przekonanie takie deklaruje 33% mieszkańców, przeciwnego zdania jest 23%. 
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Wśród obszarów rozwoju gminy, które powinny być wspierane w pierwszej kolejności 

mieszkańcy na pierwszym miejscu wskazali inwestycje drogowe (58%). W dalszej kolejności 

(powyżej 30% wskazań) zwrócili uwagę na: rozwój systemu ścieżek rowerowych, inwestycje 

nad Dużym Jeziorem Żnińskim, nowe nasadzenia drzew i krzewów, nakłady na inwestycje 

sprzyjające rozwojowi turystyki. 

 

Wykres 73. Czy utożsamia się Pan/i z Gminą Żnin (poczucie tożsamości lokalnej)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 74. Czy uważa Pan/i, że Gmina Żnin rozwinęła się w ostatnich latach (2015 – 2020)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 75. Czy uważa Pan/i, że ma wpływ na to, co dzieje się w Gminie Żnin? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  

 

Wykres 76. Czy jest Pan/i zadowolony/a z tego, że mieszka w Gminie Żnin? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 77. Czy planuje Pan/i w przyszłości przeprowadzkę do innej gminy? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 78. Czy poleciłby/łaby Pan/i komuś Gminę Żnin jako miejsce do życia? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  

 

Wykres 79. Czy Gmina Żnin jest miejscem o znacznym potencjale rozwojowym? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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Wykres 81. Które obszary rozwoju gminy Pana/Pani zdaniem powinny być wspierane w pierwszej kolejności 
(proszę wybrać maksymalnie 5)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 
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2.6. Charakterystyka respondentów 
 

Wśród mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym większość stanowiły 

kobiety (60% do 40%). Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby z przedziału 36-50 lat 

(36%) oraz 26-35 (30%), najmniej liczną młodzież oraz osoby po 65 roku życia (po 4%). 

Większość respondentów miała wyższe wykształcenie (54%), na drugim miejscu znalazły 

się osoby z wykształceniem średnim (34%), najmniej osób wypełniających ankiety posiadało 

wykształcenie podstawowe (1%). Odnośnie aktywności zawodowej zdecydowana większość 

to pracownicy etatowi (67%), później przedsiębiorcy (11%) oraz osoby uczące się (10%). 

 

Wykres 82. Płeć respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 83. Wiek respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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Wykres 84. Wykształcenie respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
 

Wykres 85. Jaka jest Pana/i aktywność zawodowa? (więcej niż jedna odpowiedź) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych  
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3. Podsumowanie przeprowadzonej diagnozy, rekomendacje 
 

Na bazie przeprowadzonej diagnozy w obszarze społecznym, ekonomicznym 

oraz przestrzennym przy wykorzystaniu danych Głównego Urzędu Statystycznego, wyników 

badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców sformułować można wnioski 

i rekomendacje dotyczące rozwoju Gminy Żnin w nadchodzących latach: 

• zacząć można od zagadnień, które w badaniach ankietowych charakteryzowały 

się przewagą ocen negatywnych nad pozytywnymi, przy czym przyznane oceny średnie 

oraz brak zdania traktujemy jako neutralne. Wśród takich elementów znalazły się: 

dostęp do służby zdrowia, profilaktyka zdrowotna, infrastruktura komunikacyjna, 

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, dostępność mieszkań, dostępność miejsc 

parkingowych, dochody mieszkańców, poziom posiadanych oszczędności, jakość 

lokalnego rynku pracy, poziom bezrobocia, innowacyjność gospodarki, wykorzystywanie 

OZE przez mieszkańców i samorząd. Na część ze zdiagnozowanych problemów wpływ 

samorządu lokalnego jest ograniczony, ale powyższe zestawienie można traktować jako 

pomocniczą listę obszarów do poprawy, 

• duża część mieszkańców widzi potencjał rozwojowy gminy w oparciu o sektor 

turystyczny, dostrzega wyjątkowe lokalne walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz 

w zakresie produktów lokalnych, chciałaby wzmacniać markę "Żnin - Epicentrum Polski", 

• liczba ludności gminy jest na dość stabilnym poziomie, większym problemem jest 

starzenie się społeczeństwa oraz w konsekwencji zmniejszający się udział osób w wieku 

produkcyjnym w odniesieniu do liczby mieszkańców ogółem, 

• pomimo wyraźnego spadku bezrobocia rejestrowanego mieszkańcy nie ocenili 

pozytywnie jakości lokalnego rynku pracy oraz samego poziomu bezrobocia, co pokazuje 

zasadność przyciągania do gminy inwestorów oferujących miejsca pracy wysokiej 

jakości, 

• saldo migracji pozostaje cały czas ujemne, podobnie jest z przyrostem naturalnym, 

zasadne są zatem działania na rzecz przyciągania nowych mieszkańców, zapobiegania 

migracji obecnych, stwarzając im dogodne warunki bytowe, poprawiające jakość życia, 
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• sukcesywnie spada liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

oraz kwota wypłacanych dodatków mieszkaniowych, co pośrednio świadczy o poprawie 

sytuacji bytowej mieszkańców gminy, 

• w odniesieniu do promocji szeroko rozumianej kultury należy promować czytelnictwo 

na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, 

• sytuacja gospodarcza Gminy Żnin jest ogólnie dobra, struktura dochodów i wydatków 

powinna pozwolić na szersze działania inwestycyjne, przy uwzględnieniu zewnętrznych 

źródeł finansowania, w tym funduszy europejskich, 

• wzrosła wartość tzw. współczynnika przedsiębiorczości, czyli liczby podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności, co stanowi przesłankę 

do optymistycznych prognoz dotyczących lokalnej przedsiębiorczości, 

• wzrastająca liczba miejsc noclegowych w gminie daje podstawy do szerszego 

wykorzystania wspomnianego wcześniej potencjału turystycznego,  

• w odniesieniu do gminnej infrastruktury technicznej odnotowano poprawę, najmniej 

korzystnie wygląda sytuacja przełączy kanalizacyjnych i w tym obszarze wskazane są 

projekty inwestycyjne w najbliższych latach, podobna sytuacja występuje w przypadku 

instalacji gazowych,  

• wśród wszystkich elementów uwzględnionych w przeprowadzonym badaniu mieszkańcy 

najlepiej ocenili uroki krajobrazu, dostępność sklepów ma terenie gminy, walory 

i potencjał turystyczny, 

• poziom tożsamości lokalnej na terenie gminy jest relatywnie wysoki, mieszkańcy 

dostrzegają rozwój gminy, natomiast problem stanowi występujący brak poczucia 

wpływu na lokalną rzeczywistość, 

• mimo, że większość badanych jest zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania i nie 

planuje przeprowadzki, dostrzegając potencjały rozwojowe, nie jest jednocześnie 

wyrażana pewność, że jakość życia poprawi się w najbliższych latach, 

• dodatkowo, wśród obszarów rozwoju gminy, które powinny być wspierane 

priorytetowo, mieszkańcy wskazali inwestycje drogowe. W dalszej kolejności 

wymieniali: rozwój systemu ścieżek rowerowych, inwestycje nad Dużym Jeziorem 

Żnińskim, nowe nasadzenia drzew i krzewów, nakłady na inwestycje sprzyjające 

rozwojowi turystyki. 
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4. Analiza SWOT Gminy Żnin 

 

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses 

(słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Analiza SWOT jest jedną 

z najpopularniejszych metod używanych w obszarze zarządzania strategicznego, służących 

do analizy wewnętrznej sytuacji organizacji (przedsiębiorstwa, gminy, organizacji 

pozarządowej) oraz jej zewnętrznego otoczenia w celu optymalizacji strategii rozwojowej 

lub implementacji efektywnego planu strategicznego. Przedmiotem analizy może 

być przedsiębiorstwo, jednostka samorządu terytorialnego, region, miasto, inwestycja 

lub dowolna organizacja. Metodę można stosować w odniesieniu do całej organizacji 

lub wybranych sfer jej funkcjonowania.  

Analiza jest powszechnie wykorzystywana w jednostkach samorządu terytorialnego jako 

narzędzie diagnozy strategicznej. Początki analizy sięgają lat 50-tych XX w., wtedy też zostały 

opracowane jej podstawowe założenia przez naukowców i konsultantów biznesowych 

z Harvard Business School. W latach 1960-1970 w Stanford Research Institute 

przeprowadzono badania na zamówienie największych amerykańskich firm, których celem 

było wskazanie metod usprawnienia procesów planowania strategicznego 

oraz minimalizowania błędów w planowaniu. Efektem tych badań było opracowanie grup 

czynników decydujących o efektach działań planistycznych. 

Przykładowe etapy analizy SWOT mogą obejmować: określenie celu i przedmiotu 

badania, wyjaśnienie wszystkim zainteresowanym stronom zasadności podejmowanych 

działań; nakreślenie procedury analizy osobom ją współtworzącym; opracowanie 

indywidualnych list wszystkich czynników obejmujących słabe strony, mocne strony, szanse 

i zagrożenia; scalenie list indywidualnych, wykreślenie mniej istotnych czynników, 

opracowanie wspólnej macierzy SWOT; dyskusja grupowa nad otrzymanymi wynikami, 

przedstawienie zdywersyfikowanych punktów widzenia; formułowanie planów na przyszłość, 

celów strategicznych do realizacji. 

Zaletami analizy SWOT są z pewnością jej uniwersalność oraz czytelność. Metodę można 

wykorzystać w wielu rynkowych sytuacjach, przy uwzględnianiu specyfiki analizowanego 

podmiotu.  Najczęściej stanowi ona punkt wyjścia do dalszych analiz oraz podejmowania 

bardziej złożonych działań w zakresie zarzadzania strategicznego. 
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Tabela 1. Analiza SWOT Gminy Żnin 

Czynniki wewnętrzne 

Silne strony Słabe strony 

• droga ekspresowa S5 z trzema węzłami: Żnin-
Północ, Żnin-Zachód, Biskupin 

• atrakcyjne tereny inwestycyjne 

• walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy 

• potencjał lokalnego rolnictwa 

• jeziora na terenie miasta i gminy 

• historia i tradycje Pałuk 

• zabytki architektury 

• kolejka wąskotorowa Żnin-Wenecja-Biskupin-
Gąsawa 

• obecność kompleksu wypoczynkowo-
konferencyjnego „Cukrownia Żnin” 

• potencjał gospodarstw agroturystycznych 
na terenie gminy 

• obecność podmiotów gospodarczych z kapitałem 
zagranicznym 

• poprawiająca się znajomość języków obcych 
wśród mieszkańców 

• relatywnie dobry poziom kształcenia na poziomie 
szkoły podstawowej 

• relatywnie dobre zaplecze instytucjonalne 
w zakresie pomocy społecznej 

• podziemne zasoby naturalne: wody geotermalne 

• obszary chronionego krajobrazu 

• relatywnie wysoki odsetek ludności objętych 
siecią wodociągową 

• bliskość dużych ośrodków z szerokim zakresem 
usług publicznych i komercyjnych, np. Bydgoszcz, 
Poznań, połączonych drogą ekspresową S5 

• stabilna sytuacja budżetowa 

• organizacja dużych wydarzeń sportowych, np. 
wyścig kolarski, zawody triathlonowe, regaty 
żeglarskie, zawody motorowodne, 
lekkoatletyczne 

• dobra dostępność służb ratownictwa, 
gwarantujących sprawność działań w przypadku 
sytuacji kryzysowych 

• niewystarczająca liczba mieszkań 

• niski odsetek powierzchni zalesionych 
i zadrzewionych 

• zanieczyszczenie wód i powietrza 

• niewystarczająca oferta kulturalna dla młodzieży 

• brak dostępności do niektórych świadczeń 
medycznych 

• brak oddziału ginekologiczno-położniczego 

• brak powiatowej komisji orzekania 
o niepełnosprawności w Żninie 

• relatywnie niskie zarobki mieszkańców 

• bezrobocie wyższe niż średnia krajowa 

• niska jakość rynku pracy, brak nowych 
przedsiębiorstw 

• niewystarczająca siatka połączeń publicznej 
komunikacji pasażerskiej w gminie i regionie 

• brak połączeń kolejowych do pobliskich dużych 
miast 

• wysokie ceny na rynku mieszkań 

• brak komunikacji miejskiej 

• brak odpowiedniej przestrzeni do organizacji 
wydarzeń kulturalnych 

• zaniedbana architektura miasta 

• brak infrastruktury dla zwierząt 

• brak wykwalifikowanej kadry na lokalnym rynku 
pracy 

• brak budżetu obywatelskiego gwarantującego 
aktywny udział mieszkańców w decydowaniu 
o kształcie budżetu gminy 

• niekorzystny bilans wody i deficyt w opadowych 
zasobach wodnych, w tym przesuszenie gleb 

• ograniczona oferta kulturalna 

• niskie wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii; 

• niewystarczająca ilość uporządkowanych 
terenów zielonych 

• niedostateczne utrzymanie czystości i porządku 
w gminie, np. leżące śmieci komunalne, 
nieuprzątnięte pobocza dróg, zarośnięte chodniki 

• mała dywersyfikacja oferty mieszkaniowej, 
niewielki udział zabudowy innej niż 
jednorodzinna 

• ulegające degradacji zabytki, np. Muzeum Kolei 
Wąskotorowej w Wenecji; 

• niewystarczająca dostępność lekarzy specjalistów 
w ramach NFZ 

• brak oferty dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
dla uczniów szkół podstawowych 

• niedobór pracowników produkcyjnych 
z wykształceniem zawodowym i technicznym 

• niedobór kompetentnych urzędników 
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• zbyt mała oferta sieci żłobków 

• wciąż wysoki odsetek mieszkańców 
korzystających z pomocy społecznej 

• mała ilość miejsc aktywności fizycznej dla dzieci 
w wieku szkolnym, skate park, parki linowe, 
ścianki wspinaczkowe, pumptrack 

• brak nowoczesnego ośrodka kultury (ŻDK) z salą 
kinową; 

• mała aktywność Gminnej Rady Pożytku 
Publicznego 

Czynniki zewnętrzne 

Szanse Zagrożenia 

• środki zewnętrzne (unijne i krajowe) 

• kapitał zagranicznych inwestorów 

• sąsiedztwo z jedną z największych atrakcji 
turystycznych województwa kujawsko-
pomorskiego: Muzeum Archeologicznym 
w Biskupinie 

• wspólne inwestycje z sąsiednimi gminami 
i powiatem żnińskim 

• rozwój elektromobilności 

• wzrost popularności turystyki krajowej 

• przywrócenie połączeń kolejowych ze Żninem 

• zwiększenie liczby ludności na obszarach 
wiejskich w związku z migracją społeczeństwa 
z dużych miast 

• inwestycje w ramach planów gospodarki 
niskoemisyjnej, programy wymiany źródeł ciepła 
na ekologiczne 

• wzrost świadomości w zakresie dbałości 
o środowisko 

• udział w krajowych programach mieszkaniowych 

• inwestycje w budowę sieci połączonych ścieżek 
rowerowych 

• stworzenie warunków dla MŚP, powstanie 
inkubatora przedsiębiorczości 

• gminne programy prorodzinne, celem 
odwrócenia niekorzystnych trendów 
demograficznych 

• przyciąganie podmiotów sektora kreatywnego, 
opartego na wiedzy i high-tech 

• rozwój szkolnictwa zawodowego: branżowego 
i technicznego 

• rozwój rolnictwa ekologicznego i gospodarstw 
specjalistycznych 

• rozwój technik teleinformatycznych 
ułatwiających obsługę administracyjną 
mieszkańców i podmiotów gospodarczych 

• rosnący odsetek ludności w wieku 
poprodukcyjnym, starzenie się społeczeństwa 

• niewystarczająca świadomość ekologiczna 
społeczeństwa 

• odpływ młodych osób do dużych ośrodków 
miejskich 

• spadek rentowności rolnictwa 

• częste zmiany przepisów prawa 

• pandemie 

• spadek zainteresowania atrakcjami 
turystycznymi w związku z niedostosowaniem 
do potrzeb współczesnego turysty 

• odpływ zdolnych uczniów ze szkół 
ponadpodstawowych do innych gmin 

• postępujące zmiany klimatyczne, zjawiska 
ekstremalne w przyrodzie (susze, huragany) 

• niestabilna sytuacja finansowa samorządów 

• załamanie dochodów gospodarstw domowych, 
a w konsekwencji poszerzanie się sfery ubóstwa 

• niedostateczne środki finansowe na rozbudowę 
i utrzymanie sieci drogowej oraz funkcjonowanie 
transportu zbiorowego 

• centralne regulacje ograniczające rozwój 
przedsiębiorczości (zwiększone podatki) 

• odpływ z gminy merytorycznych pracowników 
administracji do sektora prywatnego 
lub do innych urzędów 

• niepewna sytuacja makroekonomiczna w kraju 
i na świecie 

• występowanie zjawiska suszy, narastające 
zmiany klimatyczne 

• procesy dewastacji krajobrazu 

• konkurencja w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych ze strony innych samorządów 

• konflikty i kryzysy gospodarcze na świecie 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Miejski w Żninie 
oraz przeprowadzonych badań ankietowych 
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5. Misja i wizja Gminy Żnin 

 

Definiowanie misji samorządu to odwoływanie się do zestawienia stałych dążeń, celów, 

kierunków rozwoju, na które zorientowane są lub być powinny działania podejmowane przez 

władze lokalne przy wsparciu pozostałych środowisk kreujących gminną rzeczywistość. Ważne 

miejsce zajmują tutaj przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, reprezentanci 

sektorów nauki i edukacji. W procesie tworzenia misji jednostki samorządu terytorialnego 

należy uwzględnić przesłanki jej istnienia, kluczowe cele do realizacji, interesariuszy, których 

potrzeby są zaspakajane, społeczną odpowiedzialność oraz zrównoważony rozwój przestrzeni. 

W przypadku gminy proces określenia misji ulega uproszczeniu, ponieważ wiodącą 

przesłanką funkcjonowania gminy jest efektywne zaspakajanie potrzeb mieszkańców 

oraz konsekwentne podnoszenie jakości ich życia. Należy zauważyć, że jednostki samorządu 

lokalnego są podmiotami wyposażonymi w określone prawa i obowiązki oraz realizującymi 

zadania publiczne. 

Misja Gminy Żnin to podnoszenie jakości życia mieszkańców przy zachowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju. Wspomniany rozwój odnosi się do sfery społecznej, 

ekonomicznej, środowiskowej, przestrzennej oraz instytucjonalno-politycznej. 

Wizja samorządu to odzwierciedlenie, wizualizacja przyszłości, którą chcemy stworzyć. 

Możemy ją rozumieć w kategorii dążenia, motywacji, która powinna być tożsama 

dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć wyczekiwany stan rzeczywistości. Wizja Gminy przyjęła 

następujące brzmienie: 

Gmina Żnin jest miejscem o wyjątkowych walorach krajobrazowych, przyrodniczych, 

z ponadprzeciętnym dziedzictwem kulturowym. Poprzez wykorzystanie kapitału 

kreatywnego wysokiej jakości, przy wsparciu efektywnej i nowoczesnej edukacji, stworzyła 

dla swoich mieszkańców, przedsiębiorców i turystów miejsce przyjazne do życia, 

wypoczynku i rozwoju zawodowego. Wykorzystane zostały w pełni potencjały dotyczące 

rolnictwa. W szerokim zakresie wykorzystywane są odnawialne źródła energii 

oraz realizowane projekty przyjazne środowisku naturalnemu. Infrastruktura społeczna 

oraz techniczna są na wysokim poziomie. Marka gminy jest rozpoznawalna na poziomie 

regionalnym i krajowym, co przynosi kolejne, wymierne korzyści dla społeczności lokalnej. 

 



 
Strategia Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku 

 

55 

6. Cele strategiczne, operacyjne, zadania z uwzględnieniem 
ekologii, gospodarki, infrastruktury, przestrzeni i społeczności 

 

Niniejsze zestawienie celów strategicznych oraz przyporządkowanych im celów 

operacyjnych i zadań (kierunków działania) powstało przy współudziale pracowników Urzędu 

Miejskiego w Żninie. Ponadto uwzględnione zostały wyniki przeprowadzonych badań 

ankietowych wśród mieszkańców i lokalnych liderów, wyniki diagnozy, model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz czynniki uwzględnione w analizie SWOT. 

 

Tabela 2. Cele strategii rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku 

CEL STRATEGICZNY HORYZONTALNY 
Zrównoważony rozwój Gminy Żnin prowadzący do poprawy jakości życia mieszkańców   

Cel strategiczny 1. Rozwój kapitału ludzkiego, infrastruktury społecznej, wyższa jakość edukacji 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój szkolnictwa podstawowego 

Zadanie 1 Racjonalizacja struktury placówek oświatowych w zależności od zmian demograficznych 

Zadanie 2 Podniesienie atrakcyjności ofert zajęć pozalekcyjnych oraz szkoleniowych w szkołach 
podstawowych i placówkach oświatowych 

Zadanie 3 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz doposażenie w sprzęt 
komputerowy, audiowizualny i pomoce dydaktyczne 

Zadanie 4 Wspieranie zdolnych dzieci i młodzieży (nagrody, stypendia, organizacja wyjazdów 
do centrów naukowych) 

Zadanie 5 Organizacja opieki psychologiczno-pedagogicznej poszerzonej o zajęcia 
socjoterapeutyczne 

Zadanie 6 Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry nauczycielskiej 

Zadanie 7 Stworzenie systemu motywacyjnego dla nauczycieli zaangażowanych w system 
kształcenia uczniów (program premiujący nauczycieli posiadających wyniki w nauczaniu) 

Zadanie 8 Ochrona i usankcjonowanie nietykalności istniejących peryferyjnych placówek 
oświatowo-kulturalnych jako wola lokalnych społeczności, dotyczy zarówno tzw. szkół 
społecznych jak i publicznych 

Cel operacyjny 1.2. Zwiększanie dostępności do żłobków i przedszkoli i wspieranie ich funkcjonowania 

Zadanie 1 Rozwój różnych form wychowania przedszkolnego 

Zadanie 2 Dostosowanie oferty placówek przedszkolnych do potrzeb mieszkańców 
oraz zwiększenie dostępności miejsc 

Zadanie 3 Rozszerzanie oferty żłobków 

Cel operacyjny 1.3. Wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców 

Zadanie 1 Promocja sportu i aktywnego wypoczynku  

Zadanie 2 Wspieranie działalności klubów sportowych i organizacji pozarządowych w zakresie 
kultury fizycznej 

Zadanie 3 Nagrody i stypendia sportowe 

Zadanie 4 Organizacja/współorganizacja zawodów sportowych 

Zadanie 5 Powołanie nowych sekcji sportowych, zgodnie z wychowaniem fizycznym i zapleczem 
lokalnego szkolnictwa (np. piłka ręczna, piłka siatkowa itd.) 

Cel operacyjny 1.4. Rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury sportowej 

Zadanie 1 Budowa nowoczesnego stadionu miejskiego 

Zadanie 2 Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiska 
szkolne, korty, place zabaw, skate-parki) 



 
Strategia Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku 

 

56 

Zadanie 3 Rozbudowa infrastruktury nad Jeziorem Żnińskim Dużym (zakup pomostów pływających, 
budowa hangaru, budowa bosmanki, wypożyczalnia sprzętu pływającego) 

Zadanie 4 Budowa basenu 

Zadanie 5 Kontynuowanie i zakończenie budowy basenów sportowo-rekreacyjnych opartych 
o leczniczą wodę termalną rozpoznaną w Żninie z lokalizacją na gruntach miejskich 

Cel operacyjny 1.5. Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej mieszkańców  

Zadanie 1 Tworzenie i rozwój oferty edukacji pozaszkolnej (zajęcia pozalekcyjne, kursy, zajęcia 
taneczne, aktorskie, teatralne, wokalne) 

Zadanie 2 Wspieranie instytucji i stowarzyszeń z zakresu kultury i sztuki 

Zadanie 3 Współpraca podmiotów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie organizacji 
kursów i zajęć dla dzieci i młodzieży 

Zadanie 4 Działalność wydawnicza promująca lokalnych twórców i lokalną społeczność 

Cel operacyjny 1.6. Rozwój i wzbogacanie oferty instytucji kultury  

Zadanie 1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej 

Zadanie 2 Wzbogacanie oferty instytucji kultury 

Zadanie 3 Wyposażanie instytucji kultury w nowoczesny sprzęt informatyczno-elektroniczny celem 
prezentacji oferty turystycznej, kulturalnej (technologia AR, VR) 

Zadanie 4 Kontynuowanie tradycji historycznych poprzez przejęcie zasobów Muzeum Sztuki 
Sakralnej w Żninie mieszczącego się dotąd w żnińskiej sufraganii 

Zadanie 5 Promocja czytelnictwa  

Cel operacyjny 1.7. Odnowa i zachowanie dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego 

Zadanie 1 Współpraca z organami i instytucjami publicznymi w zakresie ochrony zabytków 

Zadanie 2 Modernizacje i remonty obiektów zabytkowych 

Zadanie 3 Zwiększenie roli zabytków w ofercie turystycznej gminy 

Zadanie 4 Urozmaicenie oferty muzealnej o interaktywne elementy 

Zadanie 5 Biblioteka miejscem ocalenia lokalnej tożsamości 

Zadanie 6 Informatyzacja zasobów będących w dyspozycji obiektów zabytkowych 

Zadanie 7 Podjęcie działań zmierzających do przejęcia, zagospodarowania obiektów „starówki” 

Zadanie 8 Renowacja uszkodzonych pomników i obiektów 

Cel operacyjny 1.8. Rozwój infrastruktury i usług na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz osób w wieku emerytalnym  

Zadanie 1 Tworzenie i realizacja programów pomocy rodzinie i pomocy społecznej 
przeciwdziałających wyłączeniu społecznemu 

Zadanie 2 Tworzenie infrastruktury przyjaznej osobom niepełnosprawnym 

Zadanie 3 Utrzymanie osób terminalnie chorych, starszych i niepełnosprawnych 
jak najdłużej w środowisku zamieszkania poprzez rozwój usług opiekuńczych 
w społeczności lokalnej 

Zadanie 4 Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracja osób starszych 
i niepełnosprawnych poprzez tworzenie i utrzymanie placówek wsparcia dziennego 

Zadanie 5 Tworzenie i utrzymanie mieszkań wspomaganych, rodzinnych domów pomocy, mieszkań 
chronionych, centrów opiekuńczo-mieszkalnych zapewniających długoterminową opiekę 
nad osobami pozbawionymi możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku 

Zadanie 6 Rozwój usług w zakresie pomocy dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących 
wsparcia (doradztwo, usprawnienia w mieszkaniach, opieka wytchnieniowa, asystencja 
osobista) 

Zadanie 7 Zapewnienie funkcjonowania usługi „door-to-door” dla osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności 

Zadanie 8 Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy 

Zadanie 9 Organizacja kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji  

Zadanie 10 Wspieranie organizacji wydarzeń mających na celu integrację osób niepełnosprawnych 
i przeciwdziałanie ich dyskryminacji 

Zadanie 11 Rozwój nadzoru służb społecznych (MOPS) nakierowany na samotne osoby niezdolne 
do samodzielnej egzystencji 
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Cel operacyjny 1.9. Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa publicznego  

Zadanie 1 Rozwijanie i wspieranie działań mających na celu ograniczenie patologii społecznych 
poprzez profilaktykę (m.in. grupy wsparcia, profesjonalne doradztwo prawne, 
zawodowe, pomoc psychologiczną, poradnictwo, mediacje) 

Zadanie 2 Wspieranie rodzin będących w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 
i młodzieży 

Zadanie 3 Rozbudowa sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 
w tym behawioralnych 

Zadanie 4 Redukcja skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie skuteczności ochrony 
i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, działań interwencyjnych oraz korekcyjno-
edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zadanie 5 Współpraca instytucji i podmiotów w zakresie bezpieczeństwa publicznego, 
ze szczególnym uwzględnieniem policji i straży pożarnej 

Zadanie 6 Inwestycje i zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych  

Zadanie 7 Wprowadzenie do przedszkoli, szkół podstawowych obowiązkowych spotkań, zajęć w Sali 
Edukacyjnej Ognik 

Zadanie 8 Wspieranie szkoleń i kursów skierowanych dla ochotniczych straży pożarnych  

Zadanie 9 Prowadzenie działań profilaktycznych i aktywizujących osoby z problemami 
alkoholowymi, a także prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży 

Zadanie 10 Objęcie monitoringiem ważnych obiektów i terenów 

Cel strategiczny 2. Wzmocnienie lokalnej gospodarki 

Cel operacyjny 2.1. Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy 

Zadanie 1 Budowa i unowocześnianie infrastruktury turystycznej 

Zadanie 2 Współpraca podmiotów, instytucji publicznych i firm w zakresie rozwoju turystyki 

Zadanie 3 Wykorzystanie potencjału jezior żnińskich 

Zadanie 4 Organizacja cyklicznych spotkań z przedstawicielami obiektów turystycznych 

Zadanie 5 Rozwój agroturystyki  

Zadanie 6 Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w celu uatrakcyjnienia oferty 

Zadanie 7 Powstanie turystycznej karty mieszkańca 

Zadanie 8 Doprowadzenie do udrożnienia, przywrócenia walorów rzeki Gąsawki (Żnin), 
opracowanie projektu dotyczącego irygacji rzecznej itp. 

Cel operacyjny 2.2. Wspieranie działalności podmiotów gospodarczych 

Zadanie 1 Uzbrajanie stref potencjalnej aktywności gospodarczej 

Zadanie 2 Organizacja konferencji dla przedsiębiorców 

Zadanie 3 Doradztwo i konsultacje w zakresie prawa 

Zadanie 4 Powstanie inkubatora przedsiębiorczości 

Cel operacyjny 2.3. Promocja gospodarcza i pozyskiwanie nowych inwestorów 

Zadanie 1 Udział w targach nieruchomości, targach gospodarczych 

Zadanie 2 Współpraca z podmiotami i instytucjami publicznymi w zakresie promocji gospodarczej  

Zadanie 3 Przygotowanie materiałów informacyjnych dla inwestorów 

Zadanie 4 Przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej w wersji online dla podmiotów 
zagranicznych 

Zadanie 5 Partycypacja w zyskach z tytułu sprzedaży solanki oraz dzierżawy kawern gazowych 
ze złóż solonośnych 

Cel operacyjny 2.4. Wzmacnianie marek lokalnych 

Zadanie 1 Wzmacnianie marki Gminy Żnin 

Zadanie 2 Wzmacnianie marki Pałuki 

Zadanie 3 Wzmacnianie marki „Żnin, koncern prasowy” 

Zadanie 4 Wzmacnianie marki „Browar Żnin” 

Zadanie 5 Dalsza promocja i rozwój kolei wąskotorowej 

Zadanie 6 Wzmacnianie marki "Żnin - Epicentrum Polski" 

Cel operacyjny 2.5. Wspieranie usług instytucji otoczenia biznesu 

Zadanie 1 Współpraca z Inkubatorem Przedsiębiorczości 

Zadanie 2 Zachęty dla rozwoju przedsiębiorczości (tereny, bonusy, ulgi, itp.) 
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Cel strategiczny 3. Poprawa jakości środowiska naturalnego  

Cel operacyjny 3.1. Poprawa jakości wód, gleb i powietrza 

Zadanie 1 Rozwój systemu kanalizacyjnego w gminie 

Zadanie 2 Realizacja programu usuwania azbestu 

Zadanie 3 Wsparcie mieszkańców w zakresie zakupu i montażu instalacji proekologicznych 

Zadanie 4 Gazyfikacja obszarów miasta i gminy 

Zadanie 5 Rozwój i doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowy lokalnych 
centrów recyklingu, odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych 

Zadanie 6 Wymiana informacji pomiędzy instytucjami w zakresie działań szkodzących środowisku 
poprzez niezgodne z prawem składowanie, przewożenie odpadów 

Zadanie 7 Regulacja przejazdu transportu ciężkiego przez miasto 

Cel operacyjny 3.2. Rozwój elektromobilności 

Zadanie 1 Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

Zadanie 2 Wsparcie przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania dofinansowania na zakup 
aut elektrycznych 

Zadanie 3 Wsparcie podmiotów zainteresowanych budową infrastruktury ładowania, tankowania 
wodorem, a także innowacjami w zakresie produkcji paliwa wodorowego 

Cel operacyjny 3.3. Zwiększanie udziału powierzchni leśnych i zadrzewionych 

Zadanie 1 Wyznaczanie nowych terenów pod zadrzewienie i zalesienia 

Zadanie 2 Poprawa jakości lasów gminnych 

Zadanie 3 Zalesianie obszarów przyjeziornych (Jezioro Żnińskie Duże, Jezioro Żnińskie Małe, 
pozostałe) 

Cel operacyjny 3.4. Zmniejszanie liczby i nasilenia zagrożeń środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 
redukcji niskiej emisji 

Zadanie 1 Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (ogniwa fotowoltaiczne, piece 
ekologiczne) 

Cel operacyjny 3.5. Rozwój infrastruktury proekologicznej 

Zadanie 1 Promocja i wspieranie ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych 

Zadanie 2 Wspieranie inicjatywy powstania zaprojektowanego Pałuckiego Parku Krajobrazowego 

Cel operacyjny 3.6. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Zadanie 1 Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego 

Zadanie 2 Szersze wykorzystywanie OZE 

Zadanie 3 Miejskie baseny termalne, rekreacja, wodolecznictwo – docelowo uzdrowisko 

Cel operacyjny 3.7. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców  

Zadanie 1 Edukacja mieszkańców z zakresu naturalnych zasobów środowiska oraz ich ochrony 

Zadanie 2 Spotkania autorskie, warsztaty, zajęcia plastyczne dotyczące ekologii 

Zadanie 3 Konferencje otwarte nt. bogactwo naturalne gminy 

Zadanie 4 Wykorzystanie potencjału wód geotermalnych 

Cel strategiczny 4. Rozwój infrastruktury technicznej, modernizacja obszarów wiejskich 

Cel operacyjny 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej 

Zadanie 1 Modernizacja i poprawa stanu istniejącej gminnej infrastruktury drogowej, rozładowanie 
natężenia ruchu w centrum poprzez nowe ulice, kierunek wschód-zachód 

Zadanie 2 Budowa nowej infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Zadanie 3 Budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej: chodników, dróg rowerowych 
i oświetlenia ulicznego 

Zadanie 4 Współpraca z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie budowy 
i modernizacji infrastruktury drogowej 

Zadanie 5 Inteligentne, prawidłowo oświetlone i oznakowane przejścia dla pieszych 

Zadanie 6 Bieżąca współpraca i wymiana informacji na temat istniejącej infrastruktury drogowej 
w zakresie zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników 
ruchu drogowego (pieszych)  

Zadanie 7 Zaangażowanie samorządu w przywrócenie połączeń i linii kolejowych ze stolicą 
województwa Bydgoszczą, Inowrocławiem, Wągrowcem 

Zadanie 8 Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych 
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Cel operacyjny 4.2. Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych 

Zadanie 1 Budowa spójnego i ciągłego systemu tras i ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

Zadanie 2 Modernizacja i poprawa stanu istniejącej sieci ścieżek rowerowych 

Cel operacyjny 4.3. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

Zadanie 1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej 

Zadanie 2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej 

Zadanie 3 Modernizacja stacji uzdatniania wody 

Zadanie 4 Wspieranie rozwoju kolektora ciepłowniczego – rozwój i wydłużanie sieci 

Cel operacyjny 4.4. Rozwój obszarów wiejskich 

Zadanie 1 Wykorzystanie rolniczego potencjału gminy 

Zadanie 2 Modernizacja świetlic wiejskich 

Zadanie 3 Poprawa dostępności obszarów wiejskich 

Zadanie 4 Wspieranie produkcji ekologicznej 

Cel strategiczny 5. Efektywne zarządzanie publiczne, usługi publiczne wysokiej jakości 

Cel operacyjny 5.1. Rozwój mieszkalnictwa 

Zadanie 1 Wyznaczanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

Zadanie 2 Budowa bloków komunalnych, w tym w partnerstwie 

Zadanie 3 Wykorzystanie budynków z zasobu Gminy Żnin na mieszkalnictwo, dofinansowanie 
na ten cel między innymi ze środków Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 

Zadanie 4 Wykorzystanie starej szkoły w Kaczkowie na mieszkania dofinansowane z BGK 

Zadanie 5 Wymiana pieców kaflowych na innych sposób grzewczy (np. gazowy), podłączenie 
budynków do sieci miejskiej 

Zadanie 6 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych    

Cel operacyjny 5.2. Rozwój gospodarki przestrzennej 

Zadanie 1 Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy 

Zadanie 2 Opracowanie nowych i aktualizacja obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Zadanie 3 Zmiany w planach zagospodarowania zmierzające do łatwiejszego zakupu działki 
np. poprzez zmniejszanie areału narzuconego 

Cel operacyjny 5.3. Rozwój e-administracji i e-usług 

Zadanie 1 Zwiększanie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług 

Zadanie 2 Wspieranie i promocja innowacyjnych form kształcenia (np. e-edukacja) 

Zadanie 3 Działania promocyjno-informacyjne w zakresie możliwości korzystania z e-administracji 

Zadanie 4 Powstanie portalu e-mieszkańca w Gminie Żnin 

Zadanie 5 Rozwój kadry zarządzającej i administracyjnej 

Zadanie 6 Zwiększenie świadomości mieszkańców poprzez programy na temat zagrożeń 
związanych z korzystaniem z sieci, zwłaszcza przez dzieci i młodzież 

Cel operacyjny 5.4. Ochrona zdrowia ludności 

Zadanie 1 Wspieranie działalności placówek ochrony zdrowia 

Zadanie 2 Wspieranie działalności stowarzyszeń w zakresie ochrony zdrowia i ratownictwa 
medycznego 

Zadanie 3 Organizacja szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego 

Zadanie 4 Wprowadzenie do szkół gabinetów lekarskich i dentystycznych 

Zadanie 5 Upowszechnienie, promowanie i wspieranie idei dawstwa szpiku kostnego 
oraz honorowego krwiodawstwa 

Zadanie 6 Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz zdrowotne mieszkańców przeciwdziałające 
negatywnym skutkom pandemii 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Miejski w Żninie 
oraz przeprowadzonych badań ankietowych 
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7. Zbieżność merytoryczna strategii z innymi, kluczowymi 
dokumentami strategicznymi 

 

Wziąwszy pod uwagę zamieszczone poniżej zestawienie w formie tabelarycznej można 

stwierdzić, że zgodność, zbieżność celów strategicznych określonych w niniejszej „Strategii 

rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku” jest znacząca w odniesieniu do celów wskazanych 

w kluczowych opracowaniach strategicznych. Wykazana zbieżność usprawni proces 

aplikowania o publiczne środki zewnętrzne, w tym fundusze europejskie w perspektywie 

finansowej 2021-2027. 

Przy analizowaniu wspomnianej zbieżności merytorycznej uwzględniono następujące 

opracowania strategiczne poziomu krajowego, regionalnego oraz subregionalnego: 

• Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce (cele 

polityki spójności), 

• Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 

• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

• Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia 

Przyspieszenia 2030+, 

• Strategia Rozwoju Powiatu Żnińskiego na lata 2012-2022. 

 

Tabela 3. Zbieżność celów strategii z kluczowymi dokumentami strategicznymi   

Opracowanie strategiczne Zbieżne założenia, cele, obszary, priorytety 

Cel strategiczny 1 – Rozwój kapitału ludzkiego, infrastruktury społecznej, wyższa jakość edukacji 

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
(cele polityki spójności) 

• CP 4. Bardziej Społeczna Europa, budowa gospodarki opartej 
na wiedzy o silnym wymiarze społecznym (rozwój 
przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji, systemu ochrony 
zdrowia, kultury i turystyki) 

• CP 5. Europa Bliżej Obywateli, wzmacnianie współpracy 
na poziomie lokalnym i regionalnym ukierunkowanej 
na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych 

• CP 6. Sprawiedliwa Transformacja (FST), łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i społecznych skutków 
transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 

Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 

• Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości 
oraz promować uczenie się przez całe życie 

• Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost 
gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną 
pracę dla wszystkich ludzi 
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• Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 

• Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, 
zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach 
skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu 
społecznemu 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030 r.) 

• Obszar: Spójność społeczna: Redukcja ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych 
w odpowiedzi na wyzwania demograficzne 

• Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie 
rozwojem: Budowa zintegrowanego systemu planowania 
rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i przestrzennym 

• Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie: Zrównoważony 
rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały 
endogeniczne poszczególnych terytoriów 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2030  

• 1.1. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych 
gospodarczo  

• 1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

• 2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

• 3.3. Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych 

Strategia rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 
Strategia Przyspieszenia 2030+ 

Cele operacyjne: 

• 1.1. Podniesienie jakości kształcenia i wychowania 

• 1.2. Edukacja dla gospodarki opartej na wiedzy 
i nowoczesnych technologiach 

• 1.3. Kształtowanie środowiska edukacyjnego 

• 2.1. Aktywność społeczna i rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego 

• 2.2. Rozwój wrażliwy społecznie 

• 2.4. Kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe 

• 2.5. Sport i aktywność fizyczna 

Strategia Rozwoju Powiatu Żnińskiego na 
lata 2012-2022 

Cele operacyjne: 

• Rozwój jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców, 
dostosowanego do wymogów rynku pracy 

• Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku 
pracy 

• Zapewnienie opieki społecznej, wsparcia osób 
niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, 
aktywna walka z patologiami i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

• Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ładu i porządku 
publicznego 

• Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w oparciu 
o dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne 

• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej 
oraz bazy oświatowej 

• Rozwój infrastruktury związanej z opieką społeczną i służbą 
zdrowia oraz innymi obiektami użyteczności publicznej 

Opracowanie strategiczne Zbieżne założenia, cele, obszary, priorytety 

Cel strategiczny 2 – Wzmocnienie lokalnej gospodarki 

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
(cele polityki spójności) 

• CP 1. Bardziej Inteligentna Europa, zwiększenie 
produktywności gospodarki (badania i innowacje, 
wzmacnianie potencjału przedsiębiorstw i cyfryzacja) 
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• CP 3. Lepiej Połączona Europa, transformacja cyfrową 
i niskoemisyjny system transportu (infrastruktura sieci TEN-T, 
cyfryzacja i integracja transportu, rozwój sieci 
szerokopasmowych) 

Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 

• Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, 
zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie 

• Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost 
gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną 
pracę dla wszystkich ludzi 

• Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować 
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 
innowacyjność 

• Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, 
stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 
społecznemu 

• Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji 
i produkcji 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030 r.) 

• Obszar: Reindustrializacja: Wzrost zdolności polskiego 
przemysłu do sprostania globalnej konkurencji 

• Obszar: Rozwój innowacyjnych firm: Zwiększenie 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym 
i rynkach zagranicznych 

• Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa: Przemiany 
strukturalne sektora; Nowe formy działania i współpracy; 
Nowoczesne instrumenty wsparcia 

• Obszar: Spójność społeczna: Wzrost i poprawa wykorzystania 
potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy 

• Obszar: Kapitał dla rozwoju: Trwałe zwiększenie stopy 
inwestycji i ich jakości w dłuższej perspektywie, przy 
większym wykorzystaniu środków krajowych 

• Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie: Wzmacnianie 
regionalnych przewag konkurencyjnych 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2030  

• 1.1. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych 
gospodarczo 

• 1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

• 2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym 
i lokalnym 

• 2.3. Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia 
opartego na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach 

Strategia rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 
Strategia Przyspieszenia 2030+ 

Cele operacyjne: 

• 3.1. Odbudowa gospodarki po COVID-19 

• 3.2. Innowacyjna gospodarka – nauka, badania i wdrożenia 

• 3.3. Rozwój przedsiębiorczości 

• 3.4. Rozwój sektora rolno-spożywczego 

• 3.5. Rozwój turystyki 

• 3.6. Internacjonalizacja gospodarki 

• 4.4. Przestrzeń dla gospodarki 

• 4.8. Potencjały endogeniczne 

Strategia Rozwoju Powiatu Żnińskiego na 
lata 2012-2022 

Cele operacyjne: 

• Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku 
pracy 

• Stworzenie lokalnej marki Powiatu Żnińskiego w oparciu 
o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo historyczno-kulturowe 
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• Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu 

• Rozwój oraz promocja małej i średniej przedsiębiorczości 

Opracowanie strategiczne Zbieżne założenia, cele, obszary, priorytety 

Cel strategiczny 3 – Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
(cele polityki spójności) 

• CP 2. Bardziej Zielona Europa, obniżenie emisyjności 
i adaptację do zmian klimatu (wsparcie OZE, efektywności 
energetycznej, ochrony środowiska i zrównoważonej 
gospodarki wodno-ściekowej), 

• CP 4. Bardziej Społeczna Europa, budowa gospodarki opartej 
na wiedzy o silnym wymiarze społecznym (rozwój 
przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji, systemu ochrony 
zdrowia, kultury i turystyki), 

• CP 6. Sprawiedliwa Transformacja (FST), łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i społecznych skutków 
transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 

• Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody 
i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę 
zasobami wodnymi 

•  Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, 
zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie 

• Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania 
zmianom klimatu i ich skutkom 

• Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone 
użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone 
gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, 
powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz 
powstrzymać utratę różnorodności biologicznej 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030 r.) 

• Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie: Zrównoważony 
rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały 
endogeniczne poszczególnych terytoriów; Podniesienie 
skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych 
terytorialnie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2030  

• 1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach 
zdegradowanych 

Strategia rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 
Strategia Przyspieszenia 2030+ 

Cele operacyjne: 

• 4.2. Środowisko przyrodnicze 

• 4.3. Przestrzeń kulturowa 

• 4.7. Czysta energia i bezpieczeństwo energetyczne 

• 4.8. Potencjały endogeniczne 

Strategia Rozwoju Powiatu Żnińskiego na 
lata 2012-2022 

Cele operacyjne: 

• Wyeksponowanie i wzrost znaczenia położenia 
geograficznego dla rozwoju powiatu 

• Wzmocnienie potencjału ekologicznego w powiecie 
i skuteczna ochrona zasobów naturalnych 

• Współtworzenie warunków dla prawidłowej gospodarki 
odpadami i zapobiegania powstawania zanieczyszczeń 

Opracowanie strategiczne Zbieżne założenia, cele, obszary, priorytety 

Cel strategiczny 4 – Rozwój infrastruktury technicznej, modernizacja obszarów wiejskich 

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
(cele polityki spójności) 

• CP 2. Bardziej Zielona Europa, obniżenie emisyjności 
i adaptację do zmian klimatu (wsparcie OZE, efektywności 
energetycznej, ochrony środowiska i zrównoważonej 
gospodarki wodno-ściekowej), 

• CP 3. Lepiej Połączona Europa, transformacja cyfrową 
i niskoemisyjny system transportu (infrastruktura sieci TEN-T, 
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cyfryzacja i integracja transportu, rozwój sieci 
szerokopasmowych), 

• CP 6. Sprawiedliwa Transformacja (FST), łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i społecznych skutków 
transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 

• Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, 
zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie 

• Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować 
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 
innowacyjność 

• Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, 
stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 
społecznemu 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030 r.) 

• Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie: Zrównoważony 
rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały 
endogeniczne poszczególnych terytoriów; Wzmacnianie 
regionalnych przewag konkurencyjnych; Podniesienie 
skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych 
terytorialnie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2030  

• 1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

• 1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach 
zdegradowanych 

• 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług 
publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną 
obszarów 

• 3.2 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia 
do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym 
i ponadregionalnym 

Strategia rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 
Strategia Przyspieszenia 2030+ 

Cele operacyjne: 

• 4.1. Infrastruktura rozwoju społecznego 

• 4.5. Infrastruktura transportu 

• 4.6. Infrastruktura techniczna 

• 4.8. Potencjały endogeniczne 

• 5.1. Transport publiczny 

Strategia Rozwoju Powiatu Żnińskiego na 
lata 2012-2022 

Cele operacyjne: 

• Wyeksponowanie i wzrost znaczenia położenia 
geograficznego dla rozwoju powiatu 

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej 

Opracowanie strategiczne Zbieżne założenia, cele, obszary, priorytety 

Cel strategiczny 5 – Efektywne zarządzanie publiczne, usługi publiczne wysokiej jakości 

Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji 
polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
(cele polityki spójności) 

• CP 4. Bardziej Społeczna Europa, budowa gospodarki opartej 
na wiedzy o silnym wymiarze społecznym (rozwój 
przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji, systemu ochrony 
zdrowia, kultury i turystyki), 

• CP 5. Europa Bliżej Obywateli, wzmacnianie współpracy 
na poziomie lokalnym i regionalnym ukierunkowanej 
na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych, 

• CP 6. Sprawiedliwa Transformacja (FST), łagodzenie 
społecznych, gospodarczych i społecznych skutków 
transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 

• Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost 
gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną 
pracę dla wszystkich ludzi 



 
Strategia Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku 

 

65 

• Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji 
i produkcji 

• Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, 
zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach 
skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu 
społecznemu 

• Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne 
partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030 r.) 

• Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie 
rozwojem: Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne – 
dostępne i otwarte dla obywateli oraz przedsiębiorców; 
Budowa zintegrowanego systemu planowania rozwoju 
w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym 

• Obszar: E-państwo: Cyfrowe państwo usługowe 

• Obszar: Finanse publiczne: Stabilne, efektywne 
i zrównoważone finanse publiczne 

• Obszar: Efektywność wykorzystania środków UE: 
Wykorzystanie środków z budżetu UE w sposób przekładający 
się na trwałe efekty rozwojowe 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2030  

• 1.1. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych 
gospodarczo 

• 1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

• 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług 
publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną 
obszarów 

• 2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym 
i lokalnym 

• 3.1. Wzmacnianie potencjału administracji 
na rzecz zarządzania rozwojem 

• 3.2 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia 
do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym 
i ponadregionalnym 

• 3.3. Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych 

• 3.4. Efektywny i spójny system finansowania polityki 
regionalnej 

Strategia rozwoju województwa 
kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – 
Strategia Przyspieszenia 2030+ 

Cele operacyjne: 

• 2.3. Zdrowie 

• 4.7. Czysta energia i bezpieczeństwo energetyczne 

• 5.2. Cyfryzacja 

• 5.3. Bezpieczeństwo 

• 5.4. Współpraca dla rozwoju regionu 

Strategia Rozwoju Powiatu Żnińskiego na 
lata 2012-2022 

Cele operacyjne: 

• Wzmocnienie potencjału ekologicznego w powiecie 
i skuteczna ochrona zasobów naturalnych 

• Współtworzenie warunków dla prawidłowej gospodarki 
odpadami i zapobiegania powstawania zanieczyszczeń 

• Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ładu i porządku 
publicznego 

• Rozwój infrastruktury związanej z opieką społeczną i służbą 
zdrowia oraz innymi obiektami użyteczności publicznej 

Źródło: opracowanie własne 
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8. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej 

 

Niniejszy rozdział powstał na bazie zapisów „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin”, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/305/2020 Rady 

Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin. Wdrażany model struktury funkcjonalno-

przestrzennej powinien zapewniać koordynację przestrzenną planowanych działań 

z uwzględnieniem zagadnień środowiskowych i ładu przestrzennego. Proces taki zachodzi przy 

wykorzystaniu instrumentów do kreowania polityk przestrzennych w postaci ogólnego 

dokumentu, którym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Ustalenia 

i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie Żnin 

przedstawione zostały w ujęciu terenów miasta oraz wiejskich. 

Na terenie miasta planuje się następujące kategorie terenów przewidzianych pod 

zabudowę: 

• tereny zabudowy śródmiejskiej mieszkaniowej z towarzyszącą zabudową usługową 

stanowią obszar wielofunkcyjnej zabudowy śródmiejskiej, z koncentracją zabudowy 

mieszkaniowej o różnych formach intensywności, z przewagą zabudowy wielorodzinnej. 

Jest to również obszar zabudowy usługowej o zróżnicowanym charakterze – 

ogólnomiejskim, lokalnym i ponadlokalnym, a także podstawowym. W studium 

zaznaczono obszar przestrzeni publicznej istotny dla miasta Żnina. Obejmuje on Plac 

Wolności, ul. Śniadeckich i częściowo ul. Kościuszki; 

• tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową 

koncentrują się w zachodniej części miast Żnina między dawną linią kolejową 

do Wągrowca i ul. Aliantów. Istnieje tu osiedle wielorodzinne o najwyższej w mieście 

intensywności zabudowy, wyposażone w niezbędny zestaw usług podstawowych 

i ogólnomiejskich. W studium przewiduje się dalszą rozbudowę osiedla w kierunku 

zachodnim. Równolegle z rozwojem osiedla konieczny jest dalszy rozwój usług 

podstawowych oraz usług o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, które nie kolidują 

z zabudową mieszkaniową. Na terenach MW mogą występować małe enklawy 

istniejącej lub planowanej zabudowy śródmiejskiej lub jednorodzinnej; 



 
Strategia Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku 

 

67 

• na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową 

usługową dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Są to obszary 

o zróżnicowanej intensywności zabudowy (wolno stojąca, bliźniacza, szeregowa 

lub grupowa), w zależności od lokalnych uwarunkowań. W nowych zespołach zabudowy 

należy przyjąć zasadę koncentracji i intensyfikacji zabudowy w miejscu lokalizacji 

lokalnego centrum usługowego z usługami podstawowymi. Dodatkowo można 

lokalizować usługi o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, które nie kolidują 

z zabudową mieszkaniową; 

 

Mapa 4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Żnin – obszary zwartych struktur funkcjonalno-
przestrzennych 

 

Źródło: Urząd Miejski w Żninie 

 

• tereny zabudowy usługowej stanowią obszar istniejącej i planowanej zabudowy 

usługowej. Obejmuje część obszaru byłej Cukrowni, położony między rzeką Gąsawką, 

torami kolejowymi, ul. Klemensa Janickiego i brzegiem Jeziora Żnińskiego Dużego. W 

studium przewiduje się docelowe przekształcenie funkcjonalno-przestrzenne tego 

obszaru z dominującą funkcją usługową o charakterze lokalnymi i ponadlokalnym. 
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Lokalizacja funkcji usługowych na tym obszarze winna obejmować zwłaszcza usługi 

związane z promocją obszaru, kulturą, turystyką, sportem i rekreacją. Przewiduje się 

możliwość adaptacji istniejących zabytkowych zabudowań Cukrowni na cele usług oraz 

handlu, w tym dopuszcza się handel o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

Dopuszcza się przy tym możliwość rozbudowy istniejących obiektów w sposób 

nawiązujący do zabytkowej zabudowy. Nie zakłada się budowy nowego obiektu handlu 

wielkopowierzchniowego powyżej 2000 m2 poza zabudowaniami byłej Cukrowni. 

Uzupełnieniem usług może być również zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

i jednorodzinna. Szczególnie pożądane jest jej dostosowanie do charakteru historycznej 

zabudowy lub adaptacja istniejących obiektów produkcyjnych na tzw. „lofty”. Z uwagi 

na szeroko zakrojone przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne w studium przewiduje 

się w okresie przejściowym możliwość wykorzystania obszaru w sposób dotychczasowy, 

np. na cele nieuciążliwej produkcji, zgodnie z przyjętymi w studium ustaleniami 

dla terenów techniczno-produkcyjnych; 

• tereny techniczno-produkcyjne stanowią obszar istniejącej i planowanej zabudowy 

przemysłowej, magazynowej i składowej, której uzupełnieniem jest zabudowa 

usługowa. W granicach terenu występują drobne enklawy zabudowy mieszkaniowej do 

zachowania lub uzupełnienia. Uzupełnienie zespołów zabudowy mieszkaniowej należy 

regulować w planach miejscowych. Zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej. Zasadą jest ograniczanie konfliktów przestrzennych na styku zabudowy 

przemysłowej, magazynowej i składowej oraz mieszkaniowej, w tym poprzez 

wprowadzanie zieleni izolacyjnej. Na terenie gminy Żnin nie planuje się lokalizacji 

zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii; 

• tereny sportu i rekreacji obejmują obszary lokalizacji usług sportu, rekreacji i turystyki. 

Stanowią one system terenów rozsianych w strefie miejskiej, będący zapleczem 

sportowo-rekreacyjnym dla mieszkańców miasta i gminy. W tych terenach 

na wyróżnienie zasługują zwłaszcza: obszar położony w części południowo-zachodniej 

miasta przy ul. Dąbrowskiego, gdzie przewiduje się lokalizację basenu, sali 

widowiskowo-sportowej oraz hotelu; teren obecnego Miejskiego Ośrodka Sportu przy 

ul. Gnieźnieńskiej, na który składa się: stadion, hala sportowa, korty, siłownia, sauna; 

tereny wyznaczone na wschodnim brzegu Jeziora Żnińskiego Małego stanowią bazę 
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turystyczną miasta, gdzie skoncentrowane są ośrodki wczasowe z bazą sprzętu 

wodniackiego, kemping oraz punkty gastronomiczne; w rejonie Jeziora Żnińskiego 

Dużego planowana jest budowa przystani oraz bazy żeglarskiej z niezbędnym 

wyposażeniem oraz usługami towarzyszącymi; 

• cmentarze stanowią obszar istniejących cmentarzy oraz ich dalszej rozbudowy. 

W granicach terenu dopuszcza się realizację uzupełniających funkcji usługowych; 

• ogrody działkowe stanowią zorganizowaną na podstawie przepisów odrębnych formę 

zagospodarowania obszaru o charakterze rekreacyjnym. Powinny być wyposażone 

w niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną, tj. sanitariaty, świetlicę lub salę 

zebrań oraz parking dla użytkowników. Nie przewiduje się przekształcenia 

wyznaczonych w studium ogrodów działkowych w inne formy zagospodarowania 

terenu, jak np. zabudowę mieszkaniową. 

W strefie wiejskiej planuje się następujące kategorie terenów przewidzianych pod zabudowę: 

• tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej stanowiące obszar zróżnicowanej zabudowy 

wiejskiej, w tym zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. 

W granicach obszarów mogą się znajdować istniejące oraz nowe obiekty obsługi 

produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach 

leśnych i rybackich oraz zabudowa letniskowa. Zachowuje się istniejącą zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną z możliwością ograniczonej rozbudowy dla zamknięcia 

zespołu zabudowy na zasadach określonych w planie miejscowym. Na terenach 

wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej we wsiach Podgórzyn i Murczyn, Jaroszewo, 

oraz Żnin-Wieś, położonych w sąsiedztwie miasta, dopuszcza się rozwój zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzupełniająco można lokalizować usługi o charakterze 

lokalnym i ponadlokalnym, które nie kolidują z zabudową mieszkaniową. Dopuszcza 

się usługi agroturystyczne i turystyczne; 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową 

są obszarami wyznaczonymi na styku miasta Żnin. W terenach tych dominuje zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. Są to obszary o zróżnicowanej intensywności zabudowy 

wolno stojącej lub bliźniaczej, nie przewiduje się zabudowy szeregowej lub grupowej. 

Uzupełniająco można lokalizować usługi o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, które 

nie kolidują z zabudową mieszkaniową. Dopuszcza się usługi agroturystyczne 
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i turystyczne. Na omawianych terenach występuje zabudowa zagrodowa i pojedyncze 

obiekty i małe zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy 

przemysłowej, które można zachować. Ewentualną rozbudowę lub uzupełnienie 

zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej albo zabudowy przemysłowej należy 

regulować w planach miejscowych; 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej z towarzyszącą zabudową 

usługową są wyznaczone w obrębach Chomiąża Księża i Wójcin. Na terenach 

tych przemieszana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zabudową letniskową. 

Są to obszary zabudowy wolno stojącej, nie przewiduje się zabudowy bliźniaczej 

szeregowej lub grupowej. Należy ograniczać zamianę zabudowy letniskowej 

na mieszkaniową jednorodzinną tylko do przypadków, gdy istnieje możliwość uzyskania 

prawidłowych parametrów dla dróg obsługujących tą zabudowę, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, oraz właściwej obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej. 

Uzupełniająco można lokalizować usługi o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, które 

nie kolidują z zabudową mieszkaniową i letniskową. Dopuszcza się usługi turystyczne; 

• tereny zabudowy usługowej stanowią obszar z dominującą funkcją usługową 

o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Uzupełnieniem usług może być zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna; 

• tereny techniczno-produkcyjne stanowią obszar istniejącej i planowanej zabudowy 

przemysłowej, magazynowej i składowej, której uzupełnieniem jest zabudowa 

usługowa. W granicach terenu występują drobne enklawy zabudowy mieszkaniowej 

do zachowania lub uzupełnienia. Zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej. Zasadą jest ograniczanie konfliktów przestrzennych na styku zabudowy 

przemysłowej, magazynowej i składowej oraz mieszkaniowej, w tym poprzez 

wprowadzanie zieleni izolacyjnej. Na terenie gminy Żnin nie planuje się lokalizacji 

zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii; 

• tereny produkcji rolniczej o wiodącej funkcji obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, w których dominuje zabudowa związana 

z produkcją rolniczą i hodowlaną oraz usługi na rzecz rolnictwa. W terenach produkcji 

rolniczej występują pojedyncze obiekty i małe zespoły zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, które można zachować. Ewentualną rozbudowę lub uzupełnienie 
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zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej albo zabudowy usługowej należy regulować 

w planach miejscowych. Zakazuje się lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. 

W planie miejscowym należy określić zasady sąsiedztwa tej zabudowy z terenami 

produkcji rolniczej. Zasadą powinno być dążenie do ograniczania konfliktów 

funkcjonalno-przestrzennych na styku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i zabudowy związanej z obsługą produkcji, w tym poprzez wprowadzanie zieleni 

izolacyjnej; 

• tereny sportu i rekreacji obejmują obszary lokalizacji usług sportu i rekreacji. W zakresie 

sportu są to, poza stadionem piłkarskim w Brzyskorzystewku - place lub boiska sportowe 

z niezbędnym zapleczem. Oznaczenie to obejmuje również tereny: plaż, przystani, 

ośrodków wypoczynkowych i baz turystycznych; 

• cmentarze stanowią obszar istniejących cmentarzy oraz ich dalszej rozbudowy. 

W granicach terenu dopuszcza się realizację uzupełniających funkcji usługowych; 

• ogrody działkowe stanowią zorganizowaną na podstawie przepisów odrębnych formę 

zagospodarowania obszaru o charakterze rekreacyjnym. Powinny być wyposażone 

w niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną, tj. sanitariaty, świetlicę lub salę 

zebrań oraz parking dla użytkowników. Nie przewiduje się przekształcenia 

wyznaczonych w studium ogrodów działkowych na inne formy zagospodarowania 

terenu, jak np. zabudowę mieszkaniową. 

Uzupełnieniem funkcji dominującej są: parki, zieleńce, place, parkingi, drogi obsługujące 

oraz infrastruktura techniczna, a także inne funkcje dopuszczone w studium. 

W poszczególnych terenach zlokalizowane są pojedyncze obiekty lub zespoły zabudowy 

o funkcjach innych, niż ustalone w studium. W planach miejscowych można dopuścić ich 

dalsze funkcjonowanie i ograniczony rozwój, określając jednocześnie zasady kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu minimalizujące ewentualne konflikty przestrzenne. 

Wszystkie tereny należy wyposażyć w niezbędną infrastrukturę techniczną. W strefie 

miejskiej i wiejskiej na obszarze wszystkich kategorii terenów przewiduje się zachowanie 

i lokalizację nowych obiektów infrastruktury. Przyjęte w studium kierunki zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym wiążą się z określonymi standardami urbanistycznymi, 

stanowiącymi miarę jakości przestrzeni otwartej i zurbanizowanej. Dla poszczególnych 

rodzajów zabudowy określa się postulowane minimalne wielkości działek dla strefy miejskiej 
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i wiejskiej, minimalny udział powierzchni terenów biologicznie czynnych, postulowane 

maksymalne wysokości zabudowy, dopuszczając w strefie miejskiej odstępstwa w przypadku 

pojedynczych dominant przestrzennych. Przyjmuje się generalną zasadę, że zasięgi terenów 

wyznaczonych w studium, określające kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, 

wymagają uszczegółowienia na etapie sporządzania planów miejscowych w zakresie 

dostosowania do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz istniejącego 

zainwestowania. 

W związku z lokalizacją części obszaru Gminy Żnin w granicach ponadlokalnego korytarza 

ekologicznego oraz korytarzy lokalnych należy umożliwić drożność tych korytarzy 

i prowadzenie potencjalnych prac inwestycyjnych w sposób umożliwiający migrację zwierząt 

oraz zapewniający ciągłość szlaków migracyjnych, a także nienaruszający infrastruktury 

drogowej, w szczególności przepustów drogowych. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

w strefie miejskiej oraz wiejskiej zostały zilustrowane na rysunkach stanowiących załączniki 

graficzne w wysokiej rozdzielczości do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żnin”. 

 

Mapa 5. Obszary przyrodniczo cenne objęte ochroną prawa 

 

Źródło: Urząd Miejski w Żninie 
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Mapa 6. Pokrycie obszaru miasta i gminy planami miejscowymi 

 

Źródło: Urząd Miejski w Żninie 

 

Mapa 7. Obszary, dla których należy opracować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Źródło: Urząd Miejski w Żninie 

 

 



 
Strategia Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku 

 

74 

Mapa 8. Podsystem drogowo-uliczny 

 

Źródło: Urząd Miejski w Żninie 

 

Mapa 9. Schemat sieci kanalizacji sanitarnej 

 

Źródło: Urząd Miejski w Żninie 
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Mapa 10. Korytarze ekologiczne 

 

Źródło: Urząd Miejski w Żninie 
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9. Obszary strategicznej interwencji określone w strategii 
rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego wraz  
z zakresem planowanych działań 

 

W odniesieniu do kwestii definicyjnych obszar strategicznej interwencji (OSI) 

to określony w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach 

funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych 

lub przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych 

do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do którego jest kierowana interwencja publiczna 

łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, 

finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania regulacyjne. Innymi słowy, są to obszary, które 

ze względu na występowanie określonych czynników o zróżnicowanym charakterze mogą 

powodować sytuację kryzysową bądź też odwrotnie, posiadać ponadprzeciętny potencjał 

rozwojowy. Ponadto OSI są wiązane bezpośrednio z zasadą koncentracji terytorialnej, która 

z kolei jest definiowana jako ukierunkowanie interwencji w ramach polityki regionalnej 

na rzecz wsparcia ograniczonej liczby terytoriów. 

Odwołując się do „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030” (KSRR), wskazuje 

ona następujące OSI dotyczące terytorialnie województwa kujawsko-pomorskiego: miasta 

średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze i obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

KSRR 2030 dopuszcza także na poziomie polityki regionalnej danego województwa 

identyfikację obszarów strategicznej interwencji jako odpowiedzi na problemy rozwojowe, 

o ile będzie to wiązało się z zapewnieniem konkretnych instrumentów wsparcia 

lub mechanizmów uzgodnień. W poniżej zamieszczonej tabeli zaprezentowano OSI dotyczące 

województwa kujawsko-pomorskiego w ujęciu krajowym oraz regionalnym. 

 

Tabela 4. Obszary Strategicznej Interwencji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ustanowione 
do roku 2030 

Nazwa OSI Wyjaśnienia Rodzaj OSI wg 
KSRR2030 

Możliwy rodzaj 
instrumentu wsparcia 

/ mechanizmu 
uzgodnień 

Zidentyfikowane na poziomie krajowym, wobec których politykę rozwoju adekwatną do przedmiotu 
delimitacji prowadzi Rada Ministrów RP 

Miasta średnie 
tracące funkcje 

Przynależność miast wg materiałów 
ministerstwa właściwego ds. 

Miasta średnie 
tracące funkcje 

Określany z poziomu 
polityki krajowej 
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społeczno-
gospodarcze 

prowadzenia polityki regionalnej 
(aktualnie opublikowana przez 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju 
– „Zaktualizowana imienna lista 139 
miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze”). 
W przypadku wyróżnienia „miejskich 
obszarów funkcjonalnych miast średnich 
tracących funkcje społeczno-
gospodarcze” jako OSI należy traktować 
obszary funkcjonalne a nie wyłącznie 
wskazane miasta. Jeśli dokumenty 
odrębne, formułujące politykę krajową 
wobec powyższych miast, nie określą 
metody określania ich obszarów 
funkcjonalnych, to za obszar funkcjonalny 
„miasta średniego tracącego funkcje 
społeczno-gospodarcze” należy uznać w 
przypadku miast: 

• Włocławek, Grudziądz, Inowrocław – 
MOF-y tych miast; 

• Nakło nad Notecią i Świecie (leżące w 
gminach miejsko-wiejskich) – obszar 
gmin Nakło nad Notecią i Świecie; 

• Chełmno, Rypin (stanowiące gminy 
miejskie) – obszar powyższych gmin 
miejskich lub (po wyrażeniu woli 
objęcia interwencją) obszar powyższych 
gmin miejskich oraz gmin wiejskich – 
odpowiednio: Chełmno, Kijewo 
Królewskie i Stolno w przypadku m. 
Chełmno oraz Rypin w przypadku m. 
Rypin; 

• dopuszcza się utworzenie jednego 
obszaru funkcjonalnego tworzonego z 
podobszarów miast Świecie i Chełmno. 

społeczno-
gospodarcze 

Obszary zagrożone 
trwałą 
marginalizacją  

Przynależność miast wg materiałów 
ministerstwa właściwego ds. 
prowadzenia polityki regionalnej 
(aktualnie opublikowana przez 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju 
– „Zaktualizowana lista gmin zagrożonych 
trwałą marginalizacją, programowanie 
2021-2027”) 

Obszary 
zagrożone 
trwałą 
marginalizacją  

Określany z poziomu 
polityki krajowej  

Zidentyfikowane na poziomie wojewódzkim, wobec których politykę rozwoju adekwatną do przedmiotu 
delimitacji prowadzi Samorząd Województwa 

Miejski obszar 
funkcjonalny 
Bydgoszczy i 
Torunia  

Zasięg terytorialny określony na 
załączniku graficznym pt. „Model 
struktury funkcjonalno-przestrzennej 
województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030”  

Miejski obszar 
funkcjonalny  

Instrument ZIT lub IIT/  
Interwencja na 
podstawie 
uzgadnianego 
dokumentu 
programowego  

Miejski obszar 
funkcjonalny 
Włocławka  

Zasięg terytorialny określony na 
załączniku graficznym pt. „Model 
struktury funkcjonalno-przestrzennej 

Miejski obszar 
funkcjonalny  

Instrument ZIT /  
Interwencja na 
podstawie 
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województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030”  

uzgadnianego 
dokumentu 
programowego  

Miejski obszar 
funkcjonalny 
Grudziądza  

Zasięg terytorialny określony na 
załączniku graficznym pt. „Model 
struktury funkcjonalno-przestrzennej 
województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030”  

Miejski obszar 
funkcjonalny  

Instrument ZIT /  
Interwencja na 
podstawie 
uzgadnianego 
dokumentu 
programowego  

Miejski obszar 
funkcjonalny 
Inowrocławia  

Zasięg terytorialny określony na 
załączniku graficznym pt. „Model 
struktury funkcjonalno-przestrzennej 
województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030”  

Miejski obszar 
funkcjonalny  

Instrument ZIT /  
Interwencja na 
podstawie 
uzgadnianego 
dokumentu 
programowego  

OSI gmin 
wykazujących 
negatywną sytuację 
społeczno-
gospodarczą  

Zasięg terytorialny określony na 
załączniku graficznym uzupełniającym 
„Model struktury funkcjonalno-
przestrzennej województwa kujawsko-
pomorskiego do roku 2030” Dopuszcza 
się aktualizacje przyjmowane przez 
Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego  

Wewnętrzne 
peryferia  

Instrument IIT, 
wsparcie poprzez 
preferencje w RPO / 
brak uzgodnień  

OSI obszarów 
cechujących się 
skrajnym 
niedoborem wody 
dla rolnictwa  

Zasięg terytorialny określony na 
załączniku graficznym pt. „Model 
struktury funkcjonalno-przestrzennej 
województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030” – do uszczegółowienia na 
etapie sporządzania Planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa  

Subregion  Instrument IIT, 
wsparcie poprzez 
dedykowane działania 
przestrzenne / brak 
uzgodnień  

OSI obszarów 
peryferyjności 
transportowej  

Zasięg terytorialny określony na 
załączniku graficznym pt. „Model 
struktury funkcjonalno-przestrzennej 
województwa kujawsko-pomorskiego do 
roku 2030” – do uszczegółowienia na 
etapie sporządzania Planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa 

Wewnętrzne 
peryferia  

Instrument IIT, 
wsparcie na etapie 
planowania 
funkcjonowania 
transportu 
publicznego / brak 
uzgodnień  

Zidentyfikowane na poziomie wojewódzkim, wobec których politykę rozwoju adekwatną do przedmiotu 
delimitacji prowadzą organy administracji rządowej 

Obszar 
poprzemysłowego 
wielkoobszarowego 
skażenia 
środowiska 

Teren miasta Bydgoszcz oraz gminy Solec 
Kujawski. Rozpoznane ogniska 
zanieczyszczeń znajdują się na terenie 
dawnych Zakładów Chemicznych Zachem 
w Bydgoszczy. Niezbędne jest precyzyjne 
określenie zasięgu terytorialnego 
zanieczyszczeń, zwłaszcza w zakresie 
zasięgu zanieczyszczeń wód 

Obszary 
zdegradowane  

Określany z poziomu 
polityki krajowej  

Źródło: Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ 
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Mapa 11. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030 – 
uszczegółowienie dotyczące miejskich obszarów funkcjonalnych 

 

Źródło: Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ 

 

Gmina Żnin, w ramach przyjętych kryteriów delimitacji, nie znajduje się w wymienionych 

w tabeli OSI poziomu krajowego. Na szczeblu regionalnym Gmina Żnin przynależy jedynie 

do MOF Bydgoszczy (w zastawieniu tabelarycznym wskazano „Miejski obszar funkcjonalny 

Bydgoszczy i Torunia”). W ramach instrumentu wsparcia przewidziany jest tutaj Instrument 

ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) lub IIT (Inne Instrumenty Terytorialne) / 

Interwencja na podstawie uzgadnianego dokumentu programowego. 
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Mapa 12. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030 

 

Źródło: Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ 
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10. Uwarunkowania wodne oraz związane ze zmianami klimatu 
 

Zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 

624 ze zm.), Strategia rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku uwzględnia m.in. ustalenia 

dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3 ww. ustawy, tj.: 

• plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

• plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

• plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w „Prognozie oddziaływania na środowisko 

dotyczącej studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin” 

we wschodniej części gminy, w rejonie jezior: Kierzkowskiego i Kierzkowskiego Małego 

występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, są to: 

• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 

na 500 lat (0,2%) lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

ekstremalnego; 

• obszary szczególnego zagrożenia powodzią: obszary, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (1%); obszary, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (10%). 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. został przyjęty Plan 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (PZRP) (Dz. U. z 2016, 

poz. 1938). Obszar dorzecza Odry jest podzielony na regiony. Gmina Żnin leży w regionie 

wodnym Warty. Planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodzią opiera się 

głównie na ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie – Prawo 

wodne, które stanowią podstawę do gospodarowania na obszarach zagrożenia 

powodziowego. Dla regionu wodnego Warty istotne cele, na które może mieć wpływ polityka 

przestrzenna na terenie gminy to: 

• utrzymanie oraz zwiększanie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni (zagospodarowanie 

wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania); 

• wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią; na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w Gminie 

Żnin nie ma zabudowy. 
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Mapa 13. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w Gminie Żnin 

 

Źródło: Urząd Miejski w Żninie 

 



 
Strategia Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku 

 

83 

Mapa 14. Obszary zagrożone powodzią 

 

Źródło: Urząd Miejski w Żninie 

 

Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy ustawy Prawo 

wodne, w szczególności zabrania się gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków 

chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, 

prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania, 

oraz lokalizowania nowych cmentarzy (art. 77 ust. 1 pkt 3). W drodze decyzji można uzyskać 

zwolnienie od zakazów, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód. Na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią w okresie prognozowanego wezbrania wód zakazuje 

się również rolniczego wykorzystania ścieków (art. 84 ust. 4 pkt 5). 

Ponadto planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego 

na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nie może: 

• naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym; 

• stanowić zagrożenia dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych 

do rejestru zabytków; 
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• naruszać funkcjonowania infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 

• utrudniać zarządzania ryzykiem powodziowym. 

W PZRP przeanalizowano przestrzenny rozkład ryzyka powodziowego 

dla poszczególnych zlewni. Obszary, na których występują zjawiska powodziowe na terenie 

Gminy Żnin, położne są w Regionie wodnym Warty w Zlewni Górnej Noteci. Dla tej zlewni 

poziom ryzyka oceniono jako 1 – bardzo niski (w 5-stopniowej skali) we wszystkich kategoriach 

ryzyka, w tym w zakresie zagrożeń dla: zdrowia i życia ludzi (w tym podkategorie: liczba 

zagrożonych mieszkańców; obiekty użyteczności publicznej; ryzyko wypadkowe), środowiska 

(w tym podkategorie: obiekty stanowiące duże zagrożenie dla środowiska, obiekty stanowiące 

potencjalne zagrożenie dla środowiska, ryzyko wypadkowe), dziedzictwa kulturowego, 

działalności gospodarczej oraz zintegrowanego ryzyka powodziowego dla zlewni. 

W PZRP ustalono 3 główne cele zarządzania ryzykiem powodziowym, dla których 

przyporządkowano 13 celów szczegółowych. Cele główne to: zahamowanie wzrostu ryzyka 

powodziowego; obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego; poprawa systemu zarządzania 

ryzykiem powodziowym. W odniesieniu do zapisów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin istotne znaczenie mają następujące cele 

szczegółowe: wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią, ograniczenie istniejącego zagospodarowania; unikanie 

wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi (p=0,2%); ograniczenie wrażliwości obiektów na zagrożenie 

powodziowe. 

Gmina Żnin leży w dorzeczu Warty. Sieć hydrograficzną tworzą jeziora układające 

się w ciągi połączone ciekami. Ciekiem łączącym jeziora: Biskupińskie, Skrzynka, Weneckie, 

Skarbińskie, Małe Żnińskie, Duże Żnińskie, Dobrylewskie, Sobiejuskie, jest rzeka Gąsawka. 

Drugi ciąg jezior, gdzie głównym ciekiem łączącym jest Struga Foluska to jeziora: Ostrowieckie, 

Gwiazda, Kierzkowskie, Kierzkowskie Małe. W południowo-zachodniej części gminy znajduje 

się Jezioro Kaczkowskie w ciągu jezior Rogowskich. 
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Mapa 15. Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) w Gminie Żnin 

 

Źródło: Urząd Miejski w Żninie 

 

Podstawowym elementem w gospodarowaniu wodami jest jednolita część wód 

powierzchniowych (JCWP). Jednolite części wód powierzchniowych wg ustawy Prawo Wodne 

definiuje się jako oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, między innymi taki 

jak: struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części. Gmina Żnin leży w granicach siedmiu 

JCWP rzecznych, w granicach czterech z nich wydzielono JCWP jeziorne (w dwóch na terenie 

gminy Żnin). JCWP rzeczne o złym stanie, zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych 

to: Gołaniecka Struga, Gąsawka od Jeziora Sobiejuskiego do ujścia, Gąsawka do wypływu 

z Jeziora Sobiejuskiego, Wełna do Lutomni, Noteć od Małej Noteci do jeziora Wolickiego, 

Noteć od Jeziora Wolickiego do oddzielenia się Kan. Noteckiego w Antonowie. JCWP o złym 

stanie niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych to Pomorka. Wszystkie 
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wydzielone JCWP jeziorne charakteryzują się złym stanem i są zagrożone nieosiągnięciem 

celów środowiskowych. Przyczyny złego stanu wód, to niedostateczny stopień skanalizowania, 

a także presja rolnicza. Gmina Żnin jest gminą rolniczą. Produkcja rolna powinna 

być prowadzona w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowano i będzie 

wdrażany na obszarze całego państwa program działań. Jeśli chodzi o wody podziemne, 

to gmina leży w granicach dwóch JCWPd - GW600042 (południowo-zachodni fragment gminy) 

i GW600043 (pozostała część gminy). 

JCWPd GW600042 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. Stan chemiczny oraz ilościowy JCWPd GW600043 zostały ocenione jako 

słabe, a JCWPd zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. W granicach gminy Żnin 

znajdują się fragmenty głównych zbiorników wód podziemnych. Są to: Zbiornik 

międzymorenowy Inowrocław Dąbrowa (GZWP 142) i Subzbiornika Inowrocław – Gniezno 

(GZWP 143). We wschodniej części gminy, w rejonie jezior: Kierzkowskiego i Kierzkowskiego 

Małego występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.  

Oprócz zabezpieczeń hydrotechnicznych, ważne jest zwiększenie i ochrona przed 

zabudową obszarów pochłaniających nadmiar wody, opóźniających odpływ 

lub spowalniających przepływ i retencjonujących ją, jak: poldery, suche zbiorniki wodne, 

tereny zielone i grunty o dużej pojemności wodnej (głównie torfy, mursze). Ponadto należy 

rozwijać małą retencję, obejmującą działania mające na celu wydłużenie czasu obiegu wody 

poprzez zwiększenie zdolności do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych 

oraz spowolnienia odpływu. Umożliwi to zmniejszanie zagrożenia podtopieniami, jak również 

zmniejszy skutki susz, a zwłaszcza suszy glebowej. 
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11. System realizacji strategii, źródła finansowania 

 

Proces monitoringu i ewaluacji opiera się na następujących zasadach: wiarygodność, 

aktualność, obiektywność, koncentracja na kluczowych polach strategicznych, realizm, 

koordynacja informacji, elastyczność. Raporty ewaluacyjne z realizacji założeń strategii mogą 

być opracowywane w odstępach dwuletnich począwszy od roku 2023. Uszczegółowienie 

procesu monitoringu zamieszczono w planie operacyjnym realizacji strategii (tabela poniżej). 

Dokumenty wykonawcze to wszystkie obligatoryjne lub fakultatywne plany, strategie, 

programy funkcjonujące w Gminie Żnin. W tabeli poniżej uwzględniono dokumenty, których 

implementacja ma bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację celów strategicznych. 

 

Tabela 5. Podstawowe zestawienie wskaźników monitorujących i ewaluacyjnych w przyporządkowaniu 
do poszczególnych celów strategicznych 
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Liczba osób objętych 
wsparciem pomocy 
społecznej (os.) 

 
1574 

Spadek, 
GUS 

     

Ćwiczący w klubach 
sportowych (os.) 

287 Wzrost, 
GUS 

     

Liczba organizacji 
pozarządowych (NGO) na 
1000 mieszkańców 

2,26 Wzrost, 
JST 

     

Biblioteki (liczba 
czytelników) (os.) 

2908 Wzrost, 
GUS 

     

Liczba osób uczestniczących 
w lokalnych imprezach (os.) 

2959 Wzrost, 
GUS 

     

Liczba przestępstw ogółem 
 

343 Spadek, 
JST/KPP 

     

Wskaźnik salda migracji 
 

-81 Wzrost, 
GUS 

     

Przyrost naturalny -83 Wzrost, 
GUS 
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Liczba mieszkańców gminy 
(os.) 

23923 Wzrost, 
GUS 

     

Stopień emisji dwutlenku 
węgla (t/r)1  

1299684 Spadek, 
JST 

     

Powierzchnia terenów 
zielonych2 (ha) 

29,09 Wzrost, 
JST 

     

Stopa bezrobocia (%) 
 

9,2 Spadek, 
JST 

     

Liczba bezrobotnych (os.) 
 

766 Spadek, 
GUS 

     

Wskaźnik przedsiębiorczości 
(podmioty wpisane do 
rejestru REGON na 1000 
ludności) 

91 Wzrost, 
GUS 

     

Pracujący na 1000 ludności 
ogółem 

209 Wzrost, 
GUS 

     

Podmioty nowo 
zarejestrowane w rejestrze 
REGON na 1000 ludności 

6,75 Wzrost, 
GUS 

     

Liczba miejsc noclegowych 
 

240 Wzrost, 
GUS 

     

Liczba gospodarstw 
agroturystycznych (ob.)  

2 Wzrost, 
JST 

     

Wartość umów o 
dofinansowanie projektów 
ze środków europejskich 
(PLN) 

187 mln Wzrost, 
GUS 

     

Korzystający z instalacji 
wodociągowej (%) 

96,2% Wzrost, 
GUS 

     

Korzystający z instalacji 
kanalizacyjnej (%) 

65,4% Wzrost, 
GUS 

     

Korzystający z instalacji 
gazowej (%) 

34,5% Wzrost, 
GUS 

     

Liczba wydanych pozwoleń 
na budowę i zgłoszeń 
budowy (szt.) 

141 Wzrost, 
JST 

     

Zasoby mieszkaniowe 
(mieszkania) 

7763 Wzrost, 
GUS 

     

Powierzchnia gruntów 
leśnych (ha) 

1512 Wzrost, 
GUS 

     

Długość dróg gminnych (km) 
 

70 Wzrost, 
JST 

     

Drogi dla rowerów (km) 10,3 Wzrost, 
GUS 

     

Źródło: opracowanie własne, GUS – Główny Urząd Statystyczny, JST – Gmina Żnin, KPP – Komenda Powiatowa 

Policji w Żninie 

 

 
1 Dane dla powiatu żnińskiego 

2 Parki, zieleńce, tereny zieleni osiedlowej 
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W procesie implementacji założeń strategii przestrzegane będą następujące zasady: 

• zasada koordynacji, związana z łączeniem działań, mechanizmów i instrumentów 

polityki spójności UE, polityki regionalnej państwa, polityk sektorowych wdrażanych 

na poziomie województwa oraz polityk lokalnych realizowanych przez gminę,  

• zasada subsydiarności, będąca jedną z kluczowych zasad polityki rozwoju, zakładająca, 

że planowanie i realizacja interwencji publicznej prowadzone są na odpowiednim, 

możliwie najniższym, poziomie zarządzania, gwarantującym jej najwyższą efektywność, 

• zasada koncentracji, oznaczająca skupienie ograniczonych środków finansowych 

i zasobów organizacyjnych na interwencji w działania strategiczne w wybranych 

dziedzinach decydujących o konkurencyjności regionu, jak również na wyodrębnionych 

obszarach, 

• zasada partnerstwa, rozumiana jako współdziałanie, współdecydowanie 

oraz współodpowiedzialność różnorodnych środowisk i instytucji zaangażowanych 

w proces rozwoju regionalnego i lokalnego, traktowanych jako partnerzy w procesie 

formułowania celów rozwojowych, mechanizmów ich wdrażania i monitorowania 

efektów, 

• zasada wieloszczeblowego zarządzania, uwzględniająca integrującą i koordynacyjną rolę 

samorządu województwa na poziomie regionalnym oraz znacznie większe włączenie 

władz samorządowych szczebla lokalnego w programowanie i działania rozwojowe. 

Można przyjąć, że w procesie realizacji strategii wykorzystana zostanie ewaluacja 

ex ante przeprowadzana w fazie początkowej, gdy dokonywana jest analiza przyjętych 

rozwiązań w świetle potencjalnej zdolności osiągnięcia efektów i poprawności schematu 

wszystkich elementów danej interwencji. Ewaluacja ex ante została de facto wykonana 

w procesie opracowana niniejszego dokumentu. Ewaluacja bieżąca, on-going, 

przeprowadzana w trakcie realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem projektów złożonych, 

o wydłużonym okresie implementacji, gdy możliwe i zasadne są ich modyfikacje. Ewaluacja 

ex post, podsumowująca, zazwyczaj o charakterze strategicznym, przeprowadzana 

po zakończeniu wdrażania zaplanowanych działań. 

 

 



 
Strategia Rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku 

 

90 

Tabela 6. Plan operacyjny realizacji Strategii rozwoju Gminy Żnin do 2030 roku 

CEL STRATEGICZNY HORYZONTALNY 
Zrównoważony rozwój Gminy Żnin prowadzący do poprawy jakości życia mieszkańców 

Cel operacyjny Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Podmioty uczestniczące 
w realizacji 

Podmiot 
monitorujący 

Cel strategiczny 1 – Rozwój kapitału ludzkiego, infrastruktury społecznej, wyższa jakość edukacji 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój 
szkolnictwa podstawowego 

Centrum Usług 
Wspólnych i Zarządzania 
Oświatą w Żninie, szkoły 
podstawowe 

Rada Miejska w Żninie, 
Urząd Miejski, jednostki 
organizacyjne gminy 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 1.2. 
Zwiększanie dostępności do 
żłobków i przedszkoli i 
wspieranie ich 
funkcjonowania 

Centrum Usług 
Wspólnych i Zarządzania 
Oświatą w Żninie, 
przedszkola 

Rada Miejska w Żninie, 
Urząd Miejski, jednostki 
organizacyjne gminy 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 1.3. 
Wspieranie aktywności 
fizycznej mieszkańców 

Urząd Miejski, Miejski 
Ośrodek Sportu, 
Centrum Usług 
Wspólnych i Zarządzania 
Oświatą w Żninie, szkoły 
podstawowe 

Rada Miejska w Żninie, 
stowarzyszenia, kluby 
sportowe 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 1.4. 
Rozbudowa i 
unowocześnianie 
infrastruktury sportowej 

Urząd Miejski, Miejski 
Ośrodek Sportu, 
Centrum Usług 
Wspólnych i Zarządzania 
Oświatą w Żninie, szkoły 
podstawowe 

Rada Miejska w Żninie Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 1.5. 
Wspieranie działalności 
kulturalnej i artystycznej 
mieszkańców 

Urząd Miejski, jednostki 
organizacyjne gminy (ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
Żnińskiego Domu 
Kultury, Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, Muzeum 
Ziemi Pałuckiej), szkoły 
podstawowe 

Rada Miejska w Żninie, 
stowarzyszenia 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 1.6. Rozwój i 
wzbogacanie oferty 
instytucji kultury 

Urząd Miejski, jednostki 
organizacyjne gminy (ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
Żnińskiego Domu 
Kultury, Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, Muzeum 
Ziemi Pałuckiej) 

Rada Miejska w Żninie, 
stowarzyszenia 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 1.7. Odnowa 
i zachowanie dziedzictwa 
sakralnego, kulturowego i 
historycznego 

Urząd Miejski, jednostki 
organizacyjne gminy (ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
Żnińskiego Domu 
Kultury, Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, Muzeum 

Rada Miejska w Żninie, 
Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, 
Parafie 
Rzymskokatolickie  

Burmistrz Żnina 
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Ziemi Pałuckiej), LOT 
Pałuki, KPOT, szkoły 
podstawowe 

Cel operacyjny 1.8. Rozwój 
infrastruktury i usług na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz osób w 
wieku emerytalnym 

Urząd Miejski, jednostki 
organizacyjne gminy (ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej), 
szkoły podstawowe, 
przedszkola,  

Rada Miejska w Żninie, 
Powiatowy Urząd Pracy,  
stowarzyszenia 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 1.9. 
Zwiększanie poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 

Urząd Miejski, jednostki 
organizacyjne gminy (ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej), 
szkoły podstawowe, 
przedszkola, OSP, 
Komenda Powiatowa 
Policji 

Rada Miejska w Żninie Burmistrz Żnina 

Cel strategiczny 2 – Wzmocnienie lokalnej gospodarki 

Cel operacyjny 2.1. Wzrost 
atrakcyjności turystycznej 
gminy 

Urząd Miejski, jednostki 
organizacyjne gminy (ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
Muzeum Ziemi 
Pałuckiej), szkoły 
podstawowe, 
stowarzyszenia, LOT 
Pałuki, KPOT, LGD Pałuki 
– Wspólna Sprawa, 
KGW 

Rada Miejska w Żninie, 
przedsiębiorcy (z 
uwzględnieniem 
właścicieli obiektów 
noclegowych, 
gastronomicznych) 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 2.2. 
Wspieranie działalności 
podmiotów gospodarczych 

Urząd Miejski, WIK, 
Polska Spółka 
Gazownictwa, ENEA, 
dostawcy Internetu 

Rada Miejska w Żninie, 
Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Obsługi 
Inwestora, 
Stowarzyszenie 
Metropolia Bydgoszcz, 
Bydgoska Agencja 
Rozwoju Regionalnego, 
Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego, , LGD Pałuki 
– Wspólna Sprawa, 
przedsiębiorcy 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 2.3. 
Promocja gospodarcza i 
pozyskiwanie nowych 
inwestorów 

Urząd Miejski Rada Miejska w Żninie, 
Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Obsługi 
Inwestora, 
Stowarzyszenie 
Metropolia Bydgoszcz, 
Bydgoska Agencja 
Rozwoju Regionalnego, 

Burmistrz Żnina 
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Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego, 
przedsiębiorcy 

Cel operacyjny 2.4. 
Wzmacnianie marek 
lokalnych 

Urząd Miejski, LOT 
Pałuki, KPOT 

Rada Miejska w Żninie, 
Muzeum Ziemi 
Pałuckiej, Cukrownia 
Żnin 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 2.5. 
Wspieranie usług instytucji 
otoczenia biznesu 

Urząd Miejski, Inkubator 
Przedsiębiorczości 

Rada Miejska w Żninie, 
Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, 
Bank Gospodarstwa 
Krajowego, 
przedsiębiorcy 

Burmistrz Żnina 

Cel strategiczny 3 – Poprawa jakości środowiska naturalnego 

Cel operacyjny 3.1. Poprawa 
jakości wód, gleb i powietrza 

Urząd Miejski, WIK, 
Polska Spółka 
Gazownictwa 

Rada Miejska w Żninie, 
NOVAGO, ZOM Świdnica 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 3.2. Rozwój 
elektromobilności 

Urząd Miejski Rada Miejska w Żninie Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 3.3. 
Zwiększanie udziału 
powierzchni leśnych i 
zadrzewionych 

Urząd Miejski Rada Miejska w Żninie Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 3.4. 
Zmniejszanie liczby i 
nasilenia zagrożeń 
środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem redukcji 
niskiej emisji 

Urząd Miejski Rada Miejska w Żninie Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 3.5. Rozwój 
infrastruktury 
proekologicznej 

Urząd Miejski Rada Miejska w Żninie Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 3.6. 
Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii 

Urząd Miejski Rada Miejska w Żninie Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 3.7. Wzrost 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

Urząd Miejski, jednostki 
organizacyjne gminy, 
szkoły podstawowe 

Rada Miejska w Żninie Burmistrz Żnina 

Cel strategiczny 4 – Rozwój infrastruktury technicznej, modernizacja obszarów wiejskich 

Cel operacyjny 4.1. Rozwój 
infrastruktury drogowej 

Urząd Miejski, zarządy 
dróg (krajowych, 
wojewódzkich, 
powiatowych) 

Rada Miejska w Żninie, 
WIK, firmy budowlane, 
elektryczne 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 4.2. Budowa i 
modernizacja ścieżek 
rowerowych 

Urząd Miejski, zarządy 
dróg (krajowych, 
wojewódzkich, 
powiatowych) 

Rada Miejska w Żninie, 
firmy budowlane 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 4.3. Dalsza 
rozbudowa i modernizacja 
sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej 

Urząd Miejski, WIK Rada Miejska w Żninie, 
firmy budowlane 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 4.4. Rozwój 
obszarów wiejskich 

Urząd Miejski, sołectwa Rada Miejska w Żninie, 
producenci żywności 

Burmistrz Żnina 
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Cel strategiczny 5 – Efektywne zarządzanie publiczne, usługi publiczne wysokiej jakości 

Cel operacyjny 5.1. Rozwój 
mieszkalnictwa 

Urząd Miejski, 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych, 
Veolia/ZEC, Polska 
Spółka Gazownictwa 

Rada Miejska w Żninie, 
firmy budowlane, 
geodeci 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 5.2. Rozwój 
gospodarki przestrzennej 

Urząd Miejski, urbanista Rada Miejska w Żninie Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 5.3. Rozwój 
e-administracji i e-usług 

Urząd Miejski, jednostki 
organizacyjne gminy 

Rada Miejska w Żninie, 
dostawcy Internetu, 
firmy szkoleniowe 

Burmistrz Żnina 

Cel operacyjny 5.4. Ochrona 
zdrowia ludności 

Placówki ochrony 
zdrowia, Urząd Miejski, 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, 
stowarzyszenia, PCK, 
jednostki organizacyjne 
gminy, szkoły 
podstawowe 

Rada Miejska w Żninie, 
Rada Powiatu w Żninie 

Burmistrz Żnina 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Miejski w Żninie 

Strategia wdrażana będzie przy wykorzystaniu zdywersyfikowanych instrumentów, 

wśród których można wymienić: 

• wdrożeniowe, w tym lokalne strategie sektorowe, plany, modele postępowania, 

procedury, projekty, uszczegóławiające priorytety oraz strategie postępowania 

w ramach konkretnych obszarów rozwojowych, 

• organizacyjno-zarządcze, w tym mieszczą się regulaminy poszczególnych jednostek 

organizacyjnych samorządu oraz działania zespołu zarządzającego strategią, 

• finansowe, z uwzględnieniem uchwał budżetowych, pozostałych dokumentów 

finansowych wyznaczających strategiczne kierunki koncentracji środków finansowych, 

budżetu zadaniowego, projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,  

w tym europejskich, konkursów dla organizacji pozarządowych, budżetu obywatelskiego 

jako przejawu partycypacji społecznej, endogeniczne inicjatywy lokalne,  

• prawne, obejmujące uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia, regulacje w postaci aktów 

prawa miejscowego, decyzje administracyjne, 

• opracowania z zakresu planowania przestrzennego, w tym miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, procedury zapewniające udział mieszkańców  

w planowaniu przestrzennym, 

• społeczne, obejmujące działania edukacyjne, kampanie społeczne i informacyjne, 

działania promocyjne, konsultacje wewnętrzne, konsultacje społeczne, strony 
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internetowe, system informacji przestrzennej gminy, wykorzystanie mediów 

tradycyjnych oraz społecznościowych, 

• kadrowe, z uwzględnieniem kadry kierowniczej, koordynatorów programów 

i projektów, lokalnych liderów, systemów doskonalenia kadr, systemów szkoleniowych, 

wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, benchmarków,  

• ekonomii społecznej, obejmujące klauzule społeczne w konkursach i przetargach, 

system przekazywania lokali mieszkalnych z zasobów gminy na cele społeczne, 

• zespoły eksperckie, gremia o charakterze opiniodawczo-doradczym, przykładowo rada 

działalności pożytku publicznego, rada przedsiębiorczości, rada seniorów, partnerstwa 

lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe, w różnych konfiguracjach, w tym  

o charakterze międzysamorządowym, międzysektorowym i międzyorganizacyjnym, 

uwzględniając również partnerstwo publiczno-prywatne, zespoły zadaniowe  

i wdrożeniowe,  

• kontrolne, przy uwzględnieniu aktualizacji ewidencji i rejestrów, monitoring stanu 

zagospodarowania przestrzennego,  

• kontroli społecznej, przedstawiciele lokalnych społeczności partycypują w każdym 

z etapów realizacji projektu, jest on tym samym objęty kontrolą obywatelską. Kontrola 

obywatelska przejawia się sprawowaniem kontroli nad funkcjonowaniem instytucji 

publicznych, instytucji zaufania publicznego oraz zwiększaniem ich przejrzystości 

i przestrzeganiem reguł dobrego rządzenia (good governance). 

 

Tabela 7. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

Przykładowy obszar 
tematyczny 

Dokument gminny (wykonawczy) Wytyczne wynikające z działań 
planu operacyjnego 

Planowanie przestrzenne • Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Żnin, 

• Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego, 

• Program Rewitalizacji dla Gminy 
Żnin na lata 2016-2023 

• zgodność zapisów studium 
z modelem funkcjonalno-
przestrzennym gminy przyjętym 
w strategii, 

• aktualizacja studium w miarę 
potrzeb oraz w wyniku zmian 
w prowadzonej polityce 
przestrzennej, 

• realizacja przewidzianych 
w programie projektów (z 
uwzględnieniem projektów 
infrastrukturalnych oraz 
społecznych) 
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Energetyka • Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe, 

• Plan zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, 

• kompleksowa realizacja założeń 
zawartych w planach, 
dopuszczalne są aktualizacje 
wynikające ze zmieniającej się 
sytuacji społeczno-
ekonomicznej gminy, 

Gospodarka komunalna • Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, 

• Wieloletnie plany gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, 

• Wieloletni plan inwestycyjny 

• kompleksowa realizacja założeń 
zawartych w planach, 
dopuszczalne są aktualizacje 
wynikające z zmieniającej się 
sytuacji społeczno-
ekonomicznej gminy, 

Ochrona i opieka nad 
zabytkami oraz 
zarządzanie dziedzictwem 

• Program Opieki nad Zabytkami 
Gminy Żnin na lata 2021-2024 

• realizacja projektów, zadań 
uwzględnionych w gminnym 
programie opieki nad 
zabytkami, 

Ochrona środowiska 
i adaptacja do zmian 
klimatu 

• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Żnin 

• Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy Żnin na lata 2017-2020 z 
perspektywą do roku 2025 

• Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy Żnin do 2024 roku, z 
perspektywą do roku 2028 

• Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy 

• aktualizacja dokumentu 
i kontynuacja realizacji 
projektów, zadań 
uwzględnionych w planie 
gospodarki niskoemisyjnej, 

• kompleksowa realizacja zadań 
uwzględnionych w programach, 
dopuszczalne są aktualizacje 
wynikające z zmieniającej się 
sytuacji społeczno-
ekonomicznej gminy, 

Transport • Plany rozwoju sieci drogowej wraz z 
planami finansowania w zakresie 
dróg gminnych, 

• Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego 
(potencjalnie), 

• Plan zrównoważonej mobilności, 

• Strategia rozwoju elektromobilności 
Gminy Żnin na lata 2019-2034 

• kompleksowa realizacja założeń 
zawartych w planach, 
dopuszczalne są aktualizacje 
wynikające z zmieniającej się 
sytuacji społeczno-
ekonomicznej gminy, 

• implementacja założeń 
strategii, monitoring i 
ewaluacja,  

Polityka społeczna • Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Żnin na lata 
2018-2025 

• Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania, 

• Gminny Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 

• Program wspierania rodzin, 

• Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, 

• Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień 

• implementacja założeń 
strategii, monitoring i 
ewaluacja, 

• kompleksowa realizacja zadań 
uwzględnionych w programach, 
dopuszczalne są aktualizacje 
wynikające z zmieniającej się 
sytuacji społeczno-
ekonomicznej gminy, 

• realizacja przewidzianych 
w programie rewitalizacji 
projektów społecznych, 

Rozwój lokalny • Strategia Rozwoju Kultury, 

• Strategia promocji gminy, 

• implementacja założeń 
strategii, monitoring i 
ewaluacja, 
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• Program współpracy gminy z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, 

• realizacja przewidzianych 
w programie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
projektów, szersze 
wykorzystywanie 
endogenicznych potencjałów 
rozwojowych, szersze 
angażowanie organizacji 
pozarządowych w realizację 
zadań publicznych, 

Zarządzanie kryzysowe • Gminny plan zarządzania 
kryzysowego, 

• implementacja oraz bieżąca 
kontrola gminnych planów 
zarządzania kryzysowego, 

Finanse publiczne • Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Żnin 

• Uchwały budżetowe 

• zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej zgodne z przyjętymi 
w strategii priorytetowymi 
celami oraz zadaniami 
do realizacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

Przykładowe źródła finansowania projektów, kierunków działań zapisanych w strategii 

wskazywane dla samorządów przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: 

• środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym regionalne, powiatowe 

oraz środki własne gminy, 

• środki pochodzące z budżetu państwa (pozostające w dyspozycji poszczególnych 

ministerstw, fundusze i programy), 

• środki funduszy celowych, np. pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• fundusze europejskie (obecne i przyszłe programy operacyjne na poziomie krajowym i 

regionalnym), 

• inne fundusze ze źródeł europejskich jak np. fundusze norweskie i fundusze 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

• środki sektora prywatnego, w tym formuła partnerstwa publiczno-prywatnego oraz 

fundusze sektora pozarządowego, 

• kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe, 

• dodatkowe formy wsparcia dostępne w ramach specjalnych linii budżetowych, 

np. tarczy antykryzysowych. 

W założeniach do Umowy Partnerstwa wskazano następujące cele rozwojowe Polski do 

współfinansowania z funduszy unijnych 2021-2027: zwiększenie konkurencyjności gospodarki; 
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rozwój kapitału ludzkiego i społecznego; ograniczenie emisji zanieczyszczeń; dobry stan 

środowiska naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju; wzmocnienie cyfrowego 

rozwoju kraju; przejście na gospodarkę niskoemisyjną; zrównoważenie systemu 

energetycznego; poprawa stabilności dostaw paliw i energii; dobry stan środowiska 

naturalnego, zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju; zwiększanie efektywności 

funkcjonowania instytucji państwa; wzmocnienie połączeń komunikacyjnych; poprawa 

warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów; zwiększenie 

dostępności transportowej kraju; poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz zwiększenie udziału 

kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju; ograniczenie ubóstwa  

i wykluczenia społecznego; zwiększanie efektywności funkcjonowania instytucji państwa; 

poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne. 
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