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1. WSTĘP  

  
Strategia rozwoju gminy miejskiej Wąbrzeźno jest kluczowym elementem 
planowania rozwoju lokalnego. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji 
oraz strategicznych kierunków rozwoju miasta. Strategia jest podstawowym 
instrumentem długofalowego zarządzania gminą miejską. Pozwala na zapewnienie 
ciągłości i trwałości w poczynaniach władz miasta niezależnie od zmieniających się 
uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne 
gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak: środowisko kulturowe  
i przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe. 
 
Dobrze zorganizowany proces opracowania strategii umożliwia zaangażowanie 
władz lokalnych oraz mieszkańców miasta w planowanie swojej przyszłości. 
Uwzględnienie zgłaszanych opinii i pomysłów pozwala na wypracowanie strategii,  
z którą społeczność lokalna będzie się utożsamiała, co stanowi niezbędny warunek 
jej skutecznej realizacji.  
 
Konieczność posiadania aktualnej strategii rozwoju miasta podyktowana jest nie 
tylko względami praktycznymi „dobrego rządzenia”, ale również wynika  
z uregulowań prawnych, zawartych między innymi w ustawie o samorządzie 
gminnym i ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której strategie 
gmin i powiatów zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju, strategii 
sektorowych oraz strategii wojewódzkich – do kluczowych dokumentów 
planistycznych, na podstawie których powinna być prowadzona polityka rozwoju 
kraju. Strategia rozwoju miasta stanowi również formalną podstawę do 
przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych 
(krajowych i zagranicznych).  
 

Dokument powstał w wyniku prac zespołu złożonego z przedstawicieli 
pracowników Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, liderów społeczności lokalnej  
i doradców zewnętrznych. Strategia została  poddana szerokiej partycypacji 
społecznej i stanowi istotny  wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

 
Założono, że zaktualizowana strategia będzie dokumentem średniookresowym,  
a okres jej realizacji przypadnie na lata 2011-2030. Przyjęcie takiego horyzontu 
czasowego jest zgodne z zaleceniami planistycznymi oraz pozwala na dostosowanie 
strategii do wymogów wynikających z obowiązującej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej 2007-2013. Z uwagi na dość długi okres obowiązywania strategii, 
przyjęto, że musi to być dokument uniwersalny, koncentrujący się na rozwiązaniu 
najważniejszych problemów rozwojowych miasta i jego mieszkańców. 
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Znowelizowana strategia składa się z trzech zasadniczych części: 

 analizy SWOT, w której poddano badaniu główne obszary rozwoju 
społeczno-gospodarczego miasta, z uwzględnieniem uwarunkowań 
wewnętrznych (tj. słabych i mocnych stron miasta) oraz zewnętrznych  
(tj. możliwych szans i zagrożeń rozwoju miasta), 

 wizji strategicznej oraz głównych kierunków rozwoju miasta, 
uwzględniających jego specyfikę i zewnętrzne warunki jego funkcjonowania, 

 systemu realizacyjnego strategii, w tym ram finansowych oraz wykazu 
projektów kluczowych ujętych w formie załącznika jako indeks zadań. 

 
Przy opracowaniu niniejszej strategii przyjęto model ekspercko-partycypacyjny, 
polegający na możliwie szerokim udziale władz i społeczności lokalnej w pracach 
nad strategią, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych, 
odpowiadających między innymi za zorganizowanie procesu konsultacji 
społecznych oraz przygotowanie końcowej wersji dokumentu.  
 
Prace nad aktualizacją strategii trwały dwa miesiące i obejmowały następujące etapy: 

 analizę obowiązujących w mieście dokumentów o charakterze strategicznym, 
w tym strategii rozwoju miasta przyjętej w 2004 roku,  

 przygotowanie  diagnozy  stanu  wyjściowego, czyli opisu sytuacji społeczno 
– gospodarczej miasta wraz z elementami analizy strategicznej, 

 konsultacje społeczne, służące między innymi weryfikacji analizy strategicznej 
oraz wypracowaniu wizji rozwoju miasta, 

 identyfikację kluczowych zadań i projektów przyczyniających się do realizacji 
strategii, 

 przygotowanie ostatecznej wersji strategii oraz jej zatwierdzenie przez Radę 
Miasta. 

 
Bazę do opracowania niniejszego dokumentu stanowiła poprzednia wersja strategii  
z 2004 roku. Dokument ten i stopień jego realizacji stanowił punkt wyjścia do 
dalszych prac analitycznych. Ponadto, niniejsza wersja bazuje na innych 
dokumentach planistycznych, które z mocy prawa zostały opracowane przez miasto 
Wąbrzeźno.  Ważnym źródłem informacji były również dane statystyczne, uzyskane 
głównie z opracowań posiadanych przez miasto i Banku Danych Regionalnych. 
 

2. DIAGNOZA STANU WYJŚC IOWEGO  

Zaprezentowana poniżej diagnoza stanu wyjściowego obejmuje szczegółową analizę 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju miasta. Do czynników 
zewnętrznych mogących w istotny sposób wpłynąć na rozwój miasta zaliczono 
postępujące procesy integracyjne i globalizacyjne w Europie oraz takie zjawiska jak 
rozwój społeczeństwa informacyjnego czy niekorzystnie kształtujące się w regionie  
i kraju trendy demograficzne.   
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Oceny czynników wewnętrznych rozwoju miasta dokonano w sześciu 
najważniejszych obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego , zwracając szczególną 
uwagę na powiązanie analizowanych obszarów z przyjętym w strategii systemem 
monitorowania. Analiza SWOT jest podsumowaniem przeprowadzonych badań 
analitycznych i stanowi podstawę do sformułowania diagnozy strategicznej, która  
z kolei służy do określenia właściwej wizji i strategii rozwoju miasta. 

2.1. ANALIZA UWARUNKOWAO ZEWNĘTRZNYCH ROZWOJU MIASTA 

Należy przypuszczać, że rozwój miasta Wąbrzeźno, podobnie jak zdecydowanej 
większości ośrodków miejskich w Polsce, będzie mocno uzależniony od szeregu 
czynników zewnętrznych. Niektóre z nich będą miały pozytywny wpływ na rozwój 
miasta, natomiast inne mogą w sposób istotny powodować ograniczenia jego 
rozwoju. W niniejszej analizie zaprezentowano krótką charakterystykę 
najważniejszych pozytywnych i negatywnych zjawisk, które mogą mieć wpływ na 
rozwój miasta. Od uświadomienia sobie znaczenia tych zjawisk zależy w dużej 
mierze poprawność sformułowania diagnozy i strategicznej wizji rozwoju miasta.  

Do głównych czynników zewnętrznych, mogących pozytywnie wpłynąć na rozwój 
miasta, należy z pewnością zaliczyć:  

 Postępujące procesy integracyjne w Unii Europejskiej, dokonujące się  
w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Z licznych analiz 
oceniających możliwy wpływ procesów integracyjnych na rozwój całego 
województwa wynika, że w dłuższej perspektywie czasu należy spodziewać 
się szeregu pozytywnych zjawisk związanych z modernizacją gospodarki  
i infrastruktury technicznej, napływem inwestycji i nowych technologii, 
rozwojem nowych form zatrudnienia, a także poprawą poziomu 
wykształcenia i jakości życia mieszkańców regionu. Należy przypuszczać, 
że również miasto Wąbrzeźno będzie objęte częścią pozytywnych procesów 
rozwojowych zachodzących na obszarze Polski i województwa kujawsko  
– pomorskiego. 

 Transfer do regionu znacznych środków finansowych związanych  
z realizacją przez Polskę programów współfinansowanych z Unii 
Europejskiej. Od wielkości i efektywności wykorzystania tych środków będzie 
między innymi w dużej mierze zależał rozwój społeczności lokalnych, w tym 
również miasta Wąbrzeźno. 

 Zwiększająca się rola miast w realizacji polityki spójności Unii 
Europejskiej. Unia Europejska przywiązuje coraz większą wagę do rozwoju 
ośrodków miejskich w Europie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie  
w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty na lata 2007-2013, w których bardzo 
mocno podkreślono postulat uwzględniający wymiar miejski w krajowych  
i regionalnych programach operacyjnych. Innym ważnym dokumentem 
traktującym priorytetowo rozwój ośrodków miejskich na poziomie Unii 
Europejskiej jest komunikat Komisji Europejskiej na temat roli miast  
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i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach.  
W dokumencie tym uznano miasta za główne ośrodki zrównoważonego 
rozwoju na poziomie regionalnym oraz wskazano na najważniejsze kierunki 
działań w zakresie rozwoju miast w Europie. Wśród priorytetowych 
kierunków działań wskazano między innymi na: 

1. Poprawę atrakcyjności miast (komunikacja, dostęp do infrastruktury  
i usług),  

2. Wsparcie systemu innowacji i przedsiębiorczości,  
3. Zwiększenie ilości miejsc pracy (poprzez poprawę szans zatrudnienia 

oraz zwiększenie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców),  
4. Ograniczenie zróżnicowań wewnątrzmiejskich (poprzez poprawę 

bezpieczeństwa i lepszą integrację społeczną),  
5. Lepsze zarządzanie oraz rozwój współpracy między ośrodkami 

miejskimi. 

 Znaczenie miasta Wąbrzeźno w krajowej i regionalnej polityce 
przestrzennej. Zgodnie z krajową koncepcją przestrzennego 
zagospodarowania kraju, Wąbrzeźno należy do miast małych  
o liczbie mieszkańców mieszczącej się w przedziale od 10 do 100 tys. osób. Jest 
jednym z ponad 300 ośrodków miejskich w kraju pełniących ważne funkcje 
powiatowe (m.in. w zakresie usług biznesu, administracji, edukacji  
i ochrony zdrowia). W regionalnej sieci osadniczej Wąbrzeźno jest ośrodkiem 
miejskim wielofunkcyjnym o znaczeniu ponadlokalnym.  

 

2.2. ANALIZA UWARUNKOWAO WEWNĘTRZNYCH MIASTA  

 
Analiza uwarunkowań wewnętrznych rozwoju miasta została dokonana w pięciu 
podstawowych kategoriach, obejmujących takie zagadnienia jak: przestrzeń  
i środowisko, sfera społeczna i gospodarcza, infrastruktura techniczna i społeczna. 
Analizę oparto na najbardziej aktualnych danych statystycznych, starając się 
opisywać zachodzące trendy i zjawiska w układzie graficznym na przestrzeni 
ostatnich lat. Wiele zaprezentowanych danych porównano ze średnimi wartościami 
w województwie i kraju. Takie podejście pozwala na ukazanie pozycji 
konkurencyjnej jednostki i jest przydatne w procesie monitorowania rozwoju miasta 
w kolejnych latach. 
 
 

2.2.1. OGÓLNE INFORMACJE O MIEŚCIE  

 

Miasto Wąbrzeźno położone jest w centralnej części Pojezierza Chełmińskiego  
w województwie kujawsko-pomorskim, na skrzyżowaniu szlaków komunikacji 
drogowej o znaczeniu wojewódzkim i lokalnym. Najbliższe większe miasta to 
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Grudziądz, położony ok. 35 km na północny- zachód od Wąbrzeźna (siedziba 
powiatu grodzkiego i ziemskiego), następnie Toruń, położony ok. 45 km  
na południowy – zachód od miasta (siedziba Sejmiku Województwa Kujawsko  
–Pomorskiego) i Bydgoszcz położona ok. 80 km na  zachód od Wąbrzeźna (siedziba 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).  

Miasto Wąbrzeźno jest głównym ośrodkiem administracyjnym powiatu 
wąbrzeskiego, obejmującego swoim zasięgiem 5 gmin. Z racji swego korzystnego 
położenia miasto zawsze odgrywało funkcję ponadlokalną i pełniło rolę 
wielofunkcyjnego ośrodka miejskiego. 

Obszar położony w granicach administracyjnych miasta to w znacznej większości 
grunty rolne, które zajmują 53,4% powierzchni. Tereny zurbanizowane stanowią 
30,9%, lasy i zieleń 2,5%, wody otwarte 10,7% oraz nieużytki 2,2%.  

Miasto posiada własną obwodnicę o długości 7,8 km, która przyczyniła się  
do wyeliminowania uciążliwego ruchu tranzytowego w centrum miasta. Wokół 
obwodnicy powstały dogodne tereny inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów. 
Obecnie prowadzona jest rewitalizacja centrum miasta – Placu Jana Pawła II, której 
efektem będzie również zmodernizowanie układu komunikacyjnego. Przebudowana 
zostanie nawierzchnia, powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych, zmianie 
ulegnie także całe oświetlenie Placu. 

2.2.2. PRZESTRZEO I ŚRODOWISKO  

ŚRODOWISKO NATURALNE    

Wąbrzeźno należy do miast posiadających potencjał do rozwoju turystyki na bazie 
istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Miasto posiada atrakcyjne 
uwarunkowania historyczne, architektoniczne oraz przyrodnicze. 

Bardzo ważnym elementem krajobrazu w okolicy Wąbrzeźna są jeziora: Frydek, 
Sitno i Zamkowe. Jeziora Frydek i Zamkowe leżą w górnej części zlewni Strugi 
Wąbrzeskiej. Są to typowe jeziora rynnowe - wąskie, kręte i głębokie. Jezioro  
Zamkowe ma powierzchnię 69,6 ha i głębokość maksymalną 18,0 m. Cechuje się ono 
bardzo dobrze rozwiniętą linią brzegową. Położone bardziej na południe jezioro 
Frydek jest mniejsze (25,4 ha), ale ma większą głębokość maksymalną (24,0 m). 
Jeziora te zasilane są przez Strugę Wąbrzeską i inne drobne cieki oraz wody 
podziemne. Z kolei trzecie z jezior, Sitno znajduje się w południowo-zachodniej 
części zlewni Kanału Sitno. Jest to jezioro wytopiskowe, płytkie, o powierzchni 48,3 
ha. Zasilane jest przez drobne cieki naturalne i kanały. Do rekreacji wykorzystywane 
jest Jezioro Zamkowe. Na jego wschodnim brzegu znajdują się kąpielisko miejskie  
z plażą i pomostem, przystań wodna, wypożyczalnia sprzętu wodnego, amfiteatr 
i kawiarenki letnie. Jest to miejsce wypoczynku, rekreacji codziennej i weekendowej. 
Tereny przyjeziorne tworzą ciągi spacerowe. 
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Na zachód i południe od Wąbrzeźna znajdują się najcenniejsze przyrodniczo tereny 
– obszar chronionego krajobrazu Zgniłka- Wieczno- Wronie. Obszar obejmuje 
największy na terenie ziemi chełmińskiej kompleks torfowiskowy, obszar jeziora 
Wieczno, będący miejscem lęgowym ptactwa i kompleks leśny „Wronie”. 
 

Parki na terenie Wąbrzeźna zajmują 8,05 ha. Część z nich podlega ochronie i są to: 
park miejski – Góra Zamkowa, park –zieleniec na grodzisku przy ul. Chełmińskiej, 
park – zieleniec i skwer obok Wąbrzeskiego Domu Kultury oraz promenada wzdłuż 
jeziora Frydek. 

ŚRODOWISKO KULTUROWE    
 
 
 

Wąbrzeźno należy do najstarszych miejscowości Pomorza Gdańskiego. Świadczy 
o tym szereg wykopalisk pochodzących jeszcze z epoki kamienia łupanego.  

Wąbrzeźno leży na wschodnim brzegu dwóch jezior, ma regularną siatkę ulic 
otaczających prostokątny rynek, jego centrum zabudowane jest pochodzącymi 
głównie z przełomu XIX i XX wieku kamienicami. Na obrzeżach miasta przeważa 
jednak architektura współczesna. W obrębie miasta znajduje się kilka wież. 
Pierwotne Wąbrzeźno, zajmowało zdecydowanie mniejszą powierzchnię, otoczone 
było obwarowaniami miejskimi, a nad słomianymi strzechami domostw górował 
murowany kościół parafialny.  

W 1228 roku ziemia chełmińska przekazana została zakonowi krzyżackiemu, 
w zamian za obronę przed najazdami ze strony Prusów. Pierwsza wzmianka 
o Wąbrzeźnie pochodzi z dokumentu wystawionego 19 kwietnia 1246 roku, na mocy 
którego biskup chełmiński Heidenryk otrzymał od wielkiego mistrza Henryka von 
Hohenlohe 600 łanów w Chełmży, Wąbrzeźnie, Bobrowie i nad Drwęcą. 
W Wąbrzeźnie krzyżowały się drogi komunikacyjne z Mazowsza nad Bałtyk oraz 
z ziemi chełmińskiej do ziemi lubawskiej. Ponadto osada wąbrzeska znajdowała się 
w centrum biskupstwa chełmińskiego, co miało zapewne znaczący wpływ na 
budowę tu rezydencji biskupiej. Budowę zamku rozpoczął biskup Herman von 
Prizna zachwycony położeniem miasta. Prawdopodobnie to on nadał mu nazwę 
„Friedecke” czyli „spokojny zakątek”. Budowę ukończono w 1321 roku. Zamek 
pełnił funkcję rezydencji biskupiej do 1655 roku, przy czym jedynie w XIV wieku 
była to główna siedziba biskupa. 

Na początku XIV wieku powstał rozwijający się do dziś ośrodek miejski, który 
zastąpił spaloną w XIII w. osadę, zwaną Wambrez. Obszar nowego Wąbrzeźna 
wyznaczono na wypiętrzeniu, wznoszącym się naprzeciwko dawnego grodziska, 
wykorzystując naturalne walory obronne tego terenu, oblanego częściowo wodami 
jezior Zamkowe, Frydek i Sitno. Atutem tego miejsca było położenie  
na skrzyżowaniu lokalnych szlaków handlowych z Chełmna, Chełmży, Torunia 
i Kowalewa, wiodących w stronę Radzynia Chełmińskiego i Brodnicy. Nowemu 
ośrodkowi miejskiemu, nazwanemu Friedeck, nadano owalny kształt, wytyczając 
rynek i lokując w jego południowo-zachodniej części murowany, gotycki kościół 
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parafialny. Na pobliskim wzgórzu zaczęto wznosić okazały zamek. Charakter 
pierwotnej zabudowy miasta nie jest znany, można jedynie przypuszczać, 
iż dominowały w niej niewielkie parterowe domy z suszonej gliny lub drewna, 
czasem na podmurówce kamiennej, kryte strzechą. Wąbrzeźno posiadało także 
ratusz, zniszczony w XV w., a następnie odbudowany. Miasto otaczały, 
niezachowane do dziś, mury miejskie, po których pozostałością jest dawna nazwa 
ulicy Matejki – Podmurna. 

Pierwszą ważną cezurą w historii Wąbrzeźna był pożar, który w 1466 r. zniszczył 
miasto, powodując zatarcie się pierwotnego układu urbanistycznego.  
Jego odbudowę wspomógł przywilej nadany przez biskupa Dantyszka, niestety 
rozwój gospodarczo - budowlany został zahamowany przez zniszczenia 
spowodowane najazdem Szwedów. Kolejne ogromne straty materialne i zniszczenie 
wielu zabudowań spowodowały dwa kolejne pożary z 1700 i 1792 r.  

Ostatni pożar sprawił, iż postanowiono zmienić dotychczasowe założenie 
urbanistyczne tak, aby umożliwić dalszy rozwój miasta. Dokonano ponownego 
wytyczenia ulic, opierając się na regularnym, klasycystycznym w charakterze, 
prostokątnym założeniu z rynkiem pośrodku. Przesunięto jednocześnie całość            
- względem dotychczasowego centrum - w kierunku południowo-wschodnim. 
Prostokątne parcele, skupione wokół prostokątnego rynku były stopniowo 
zabudowywane głównie parterowymi domami z suszonej gliny lub drewna,              
o dachach krytych dachówką holenderską, trzciną lub strzechą. Na wąskich 
działkach przyrynkowych mieścił się zazwyczaj od frontu budynek mieszkalny, 
a także wjazd na podwórze, gdzie znajdowały się budynki gospodarcze, warsztaty 
i stajnie. Następował powolny, ale w miarę stabilny rozwój Wąbrzeźna. W 1845 r. 
przystąpiono do brukowania rynku i głównych ulic, włączając je w powstające  
na trasie dawnych szlaków komunikacyjnych szosy łączące Wąbrzeźno z Chełmnem, 
Chełmżą, Radzyniem i Brodnicą. W 1858 r. miasto liczyło już 331 domów, zboże 
mieliło 10 wiatraków, działało wiele browarów. 

W kolejnych latach postępowała dalsza rozbudowa miasta, głównie wzdłuż dróg 
wylotowych, które stawały się następnie ulicami 1 Maja (dawna Kolejowa), 
Poniatowskiego (dawna Stodolna), Partyzanta, wiodącymi w kierunku dworca 
kolejowego. Powstały też nowe ulice w północnej i południowej części miasta. 
Przełom XIX i XX wieku zaowocował wzrostem inwestycji budowlanych na terenie 
Wąbrzeźna. W obrębie rynku stopniowo rozbierano domy parterowe, zastępując  
je dwu– lub trzykondygnacyjnymi kamienicami, eklektycznymi w stylu bądź 
zdobionymi secesyjnymi detalami. Na obrzeżach miasta wznoszono natomiast 
skromniejsze, zazwyczaj parterowe, murowane kryte papą domy. W tym okresie 
powstało wiele gmachów użyteczności publicznej: budynki sądu obwodowego, 
miejskiego ratusza, siedziby powiatu, szkoły, poczty. W mieście działały dwa hotele 
„Briesener Hof” przy ul. Gdańskiej (obecnie ul. Sikorskigo) oraz „Schwarzer Adler” 
przy wjeździe na rynek od strony Chełmna i Chełmży, funkcjonowała żydowska 
synagoga, szpital miejski oraz apteka a także nowoczesna rzeźnia miejska. Od 1890 r. 
przyśpieszono porządkowanie ciągów komunikacyjnych przez zakładanie trotuarów 
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wzdłuż brukowanych ulic, które oświetlały lampy na prąd płynący z wybudowanej 
w 1898 r. elektrowni miejskiej. Prąd poruszał także kolejkę elektryczną łączącą 
miasto z oddaloną o trzy kilometry stacją kolei żelaznej. Nowo postawione domy 
podłączano do budowanej w latach 1898-1902 sieci wodociągowej, a od 1912 r.  
do sieci kanalizacyjnej. 

Przed wybuchem pierwszej wojny światowej w Wąbrzeźnie istniało 650 budynków, 
działały trzy cegielnie, dwa tartaki, dwa młyny, fabryka maszyn rolniczych, fabryka 
cementu, fabryka obuwia, drukarnia, wytwórnia wódek i likierów oraz browar. 
Niestety działania wojenne wyraźnie ograniczyły procesy inwestycyjno-budowlane 
w mieście. Po ich zakończeniu, wraz ze zmianami politycznymi, rozpoczął się okres 
trudności gospodarczych, które wywierały niekorzystny wpływ na architekturę  
i urbanistykę miejską, wyraźnie zmniejszając realizację nowych inwestycji 
budowlanych. Aby stworzyć miejsce wypoczynku dla mieszkańców miasta, 
wykupiono z rąk prywatnych Górę Zamkową, gdzie założono park miejski wraz  
z przedłużeniem promenady spacerowej wzdłuż jeziora Frydek i zadrzewianiem 
wolnych skwerów miejskich. 

W okresie powojennym miasto zaczęło się rozbudowywać, przyjmując charakter 
przemysłowo-usługowy. W roku 1964 oddano do użytku nowo zbudowany 
Państwowy Ośrodek Maszynowy przy ul. Mikołaja z Ryńska. Również w latach 
sześćdziesiątych w pobliżu POM zbudowano bazę centrali nasiennej,  
a na początku lat siedemdziesiątych XX w. elewatory zbożowe przy Dworcu 
Głównym PKP. W 1960 r. założono w Wąbrzeźnie Międzyzakładową Spółdzielnię 
Mieszkaniową (od 1962 r. Spółdzielnię Mieszkaniową). W 1961 r. zarejestrowano  
jej statut i rozpoczęto działalność inwestycyjną. W roku 1972 zarejestrowano nowy 
statut właściwy dla spółdzielni lokatorsko – własnościowej. Współcześnie 
spółdzielnia ta opiera się na dwóch dużych osiedlach mieszkaniowych (Tysiąclecia 
i Niepodległości).  
 
Na początku lat sześćdziesiątych XX w. nastąpił pierwszy etap rozbudowy 
Pomorskich Zakładów Tworzyw Sztucznych, działających już od roku 1950. Zakład 
ten, rozwijając się ciągle, stwarzał perspektywy zatrudnienia dla wielu mieszkańców 
Wąbrzeźna. Po licznych modernizacjach i przekształceniach, m.in. po przystąpieniu 
w 1992 r. do Programu Powszechnej Prywatyzacji i przeobrażeniu w jednoosobową 
spółkę Skarbu Państwa, dzisiejszy „Ergis” stanowi główny zakład przemysłowy 
miasta.  

W Wąbrzeźnie można znaleźć zabytki świadczące o bogatej przeszłości miasta. 
Wśród nich są: ruiny zamku biskupów chełmińskich, kościół parafialny pw. św. 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, dawny kościół ewangelicki, obecnie kościół 
rzymsko-katolicki pw. Matki Boskiej Królowej Polski, budynek sądu grodzkiego 
wraz z willą sądową z ogrodem, kamienica z oficyną przy ul. 1 Maja 38, kamienica 
z oficyną przy Placu Jana Pawła II 22, w której mieści się plebania parafii Matki 
Boskiej Królowej Polski. 
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Szczególną opieką objęte są także:  obraz Matki Bożej Brzemiennej oraz figura Matki 
Bożej, przeniesiona z dawnej kaplicy zamkowej, znajdujące się w kościele farnym 
pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, zespół urządzeń poligraficznych 
w Wąbrzeskich Zakładach Graficznych.  

 W mieście można odnaleźć ponad 500 budynków i budowli objętych ścisłym 
nadzorem przez konserwatora zabytków oraz 19 stanowisk archeologicznych. 
Świadczą one o ciągłości działania i dorobku społeczności lokalnej, stanowiąc istotny 
element tożsamości miasta. 

2.2.3. SPOŁECZEOSTWO  
 

 
Na terenie miasta mieszka 13 890 mieszkańców wg danych Regionalnego Banku 
Danych z 31.12.2009 roku, w tym kobiety stanowią ok. 52 % ogółu mieszkańców. 
Gęstość zaludnienia na terenie miasta wynosi 1628 osób na km2. Na terenie miasta 
osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 2 703, produkcyjnym 8 891 (w tym 
49,02 % stanowią kobiety) i  wieku poprodukcyjnym 2 265 (dane 31.12.2008 r.). 
Na przestrzeni kilku lat widoczna jest zmiana struktury demograficznej, która wiąże 
się z przyrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym 
zmniejszaniu się liczby osób w wieku produkcyjnym. Liczba osób w wieku 
produkcyjnym w 2009 roku wyniosła 64 % ogółu mieszkańców. Przyrost naturalny 
ogółem wyniósł  2,4 ‰ (dane 31.12.2009 r.). Wskaźnik feminizacji wynosi 111 kobiet 
na 100 mężczyzn. Saldo migracji ogółem na koniec 2010 roku wyniosło 10 osób. Na 
terenie miasta w roku 2009 było zarejestrowanych 653 osób bezrobotnych, w tym 
kobiety stanowiły 53,6%. Liczba bezrobotnych sukcesywnie wzrasta w porównaniu 
do lat poprzednich.  
 

2.2.4. GOSPODARKA  

 
Profil gospodarczy miasta Wąbrzeźno kształtowany jest w dużym stopniu przez 
dobrze rozwinięty przemysł, sektor usługowy oraz rzemiosło.  

Wąbrzeźno jest ważnym w skali powiatu ośrodkiem przemysłu rolno - spożywczego 
i chemicznego. W 2009 roku w mieście (wg rejestru REGON) funkcjonowało 1038 
podmiotów gospodarczych, z czego 982 z sektora prywatnego i 56 z sektora 
publicznego. W 2009 r. większość jednostek stanowiły zakłady osób fizycznych – 
734. W strukturze branżowej dominowały jednostki z działu handlu i naprawy oraz  
z branży budowlanej. Zdecydowana większość to mikro- i małe przedsiębiorstwa. 
Na terenie miasta funkcjonuje 7 firm z udziałem kapitału zagranicznego. 

Do liderów gospodarczych i jednocześnie największych pracodawców w Wąbrzeźnie 
należą: ERGIS – EUROFILMS S.A. – lider w dziedzinie przetwórstwa tworzyw 
sztucznych w Polsce i nie tylko, REFLEX POLSKA Sp. z o. o.– producent 
membranowych naczyń ciśnieniowych na cały świat, „AMPOL-MEROL” Sp. z o.o.  

http://www.ergis-eurofilms.eu/
http://www.reflex.pl/
http://www.ampol-merol.com.pl/
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– dystrybutor środków do produkcji rolnej, W.W.P. „WORWO” Sp. z o.o.  
– producent wyrobów papierowych. 

Firmy te stanowią wizytówkę miasta, a także całego województwa. W mieście 
funkcjonują organizacje przedsiębiorców o zasięgu regionalnym.  
Są to: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego  
oraz oddział Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. W obu tych organizacjach 
udział biorą władze samorządowe.   W mieście oprócz wzrostu liczby firm, rośnie 
ilość instytucji wspierających rozwój biznesu (banki, usługi ubezpieczeniowe, 
podatkowe, księgowe, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 
Wąbrzeskiego, oddział Izby Handlowej). Można również już korzystać z oferty 
Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i funduszy pożyczkowych.  

 

2.2.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA  

Stopień zwodociągowania miasta Wąbrzeźno wynosi 98 %, zaś ogólna długość sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami to 51,1 km. Woda ze stacji uzdatniania 
dostarczana jest na teren Wąbrzeźna oraz do wsi Wałycz w gminie Wąbrzeźno. Sieć 
wodociągowa zbudowana jest z żeliwa, stali, PCW, azbestu i cementu. Przekroje sieci 
magistralnej i rozdzielczej wahają się od Φ 80 do Φ 300 mm. Sukcesywnie na terenie 
całego miasta rurociągi żeliwne i azbestowo -cementowe poddawane są wymianie, 
natomiast rozwój sieci następuje na osiedlach przeznaczonych głównie  
pod mieszkalnictwo lub pod rozwój gospodarczy. Sieć wodociągowa jest cały czas 
rozbudowywana i dostosowywana do potrzeb gospodarczych i komunalnych 
miasta. 

Stopień skanalizowania miasta Wąbrzeźno wynosi 95 %, zaś ogólna długość sieci 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami- 46.4 km. Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami 
wykonana jest z rur betonowych, kamionkowych i PCV. Posiada ona szereg 
kolektorów o średnicy od Φ200 do Φ400, którymi poprzez istniejące przepompownie 
odprowadzane są ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków. Miasto Wąbrzeźno 
planuje modernizację istniejących przepompowni. 

Miasto posiada nowoczesną mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków, która 
została wybudowana w 1993 roku. Jest ona zlokalizowana w południowej części 
Wąbrzeźna. Jest to teren ogrodzony, otoczony polami uprawnymi z luźną zabudową 
zagrodową. W bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni przepływa Struga 
Wąbrzeska. Instalacja posiada przepustowość 3500 m3/d. Aktualnie oczyszcza ok. 
2153 m3/d. Do oczyszczalni ścieków kolektorami kanalizacyjnymi doprowadzane  
są ścieki z terenu miasta Wąbrzeźno, z terenu gminy Wąbrzeźno (ze wsi Wałycz  
w ilości 40 m3/d, wsi Nielub w ilości 29 m3/d oraz wsi Wronie w ilości 30 m3/d), 
z terenu gminy Książki w ilości 142 m3/d oraz z terenu gminy Płużnica w ilości 33 

http://www.worwo.pl/
http://www.tfpk.torun.pl/
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m3/d. Opracowany program sanitacji powiatu wąbrzeskiego przewiduje dalszą 
rozbudowę kanalizacji sanitarnej w poszczególnych gminach i skierowanie ścieków 
do miejskiej oczyszczalni. 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

W obszarze miasta Wąbrzeźno występują następujące systemy zbiórki odpadów: 
system zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, system selektywnej zbiórki 
odpadów ze strumienia odpadów komunalnych i system odkupu opakowań 
zwrotnych wielokrotnego użytku. System odkupu opakowań zwrotnych jest 
domeną przedsiębiorstw komercyjnych, natomiast pozostałe związane są z realizacją 
zadań ustawowo nałożonych na gminy. Zadania z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi wykonują posiadające stosowne zezwolenia osoby prawne lub osoby 
fizyczne w drodze umowy, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach 
publicznych.  

W obszarze miasta Wąbrzeźno świadczone są także usługi w zakresie zbierania 
odpadów, które nie posiadają cech systemowych. Należą do nich skup złomu metali 
oraz skup makulatury. Organizowana jest również zbiórka przez szkoły  
i przedszkole. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
jest ich składowanie poza terenem miasta, na międzygminnym składowisku 
odpadów, innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanym na gruntach wsi 
Niedźwiedź (gm. Dębowa Łąka), o powierzchni 18,0 ha. Na terenie gminy miejskiej 
Wąbrzeźno funkcjonuje zorganizowany system zbiórki, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, realizowany przez PUKiM 
„Ekosystem” Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie.  

Wytwarzane na terenie miasta odpady przemysłowe są w zdecydowanej większości 
wykorzystywane gospodarczo przez zakłady wytwarzające odpady. Odpady 
niebezpieczne, które powstały na terenie tych zakładów, są zbierane z terenu 
Wąbrzeźna przez wyspecjalizowane firmy i unieszkodliwiane poza obszarem miasta. 

 

INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA I GAZOWA 

Wąbrzeźno nie posiada centralnej sieci ciepłowniczej. System ciepłowniczy miasta 
oparty jest na dwóch kotłowniach lokalnych, obsługujących grupy odbiorców, 
większe jednostki gospodarcze, administracyjne i komunalne. W latach 1995-2001 
wyłączone zostały wszystkie kotłownie węglowe, a ich miejsce zajęły ekologiczne 
kotłownie gazowe lub olejowe. 

Proces budowy sieci gazowej rozpoczął się w mieście w roku 1995. Aktualnie jeszcze 
większość mieszkańców miasta dla potrzeb bytowych korzysta z mieszanki gazów 
propan- butan w butlach. Źródłem zasilania miasta jest gazociąg wysokiego ciśnienia 
D 400 mm relacji Włocławek – Toruń – Gdańsk, przechodzący przez gminę Płużnica. 
Odgałęzienie o długości 15 km od gazociągu głównego prowadzi wzdłuż drogi 
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Wąbrzeźno – Lisewo – Chełmno. Stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia 
zlokalizowana jest przy ul. Chełmińskiej. Rozprowadzanie gazu na terenie miasta 
odbywa się przy pomocy gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, wykonanych  
z polietylenu. Stopień zasilania infrastruktury miejskiej gazem jest niezadowalający. 
Stąd też planuje się jego dalszy rozwój. Obecnie podłączenie do sieci gazowej 
posiada ponad 18% mieszkań w Wąbrzeźnie. 

Zasilenie energią elektryczną odbywa się z Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego liniami 110 kV. Na terenie miasta zlokalizowany jest GPZ 
110/15 kV „Wąbrzeźno”, który zasilany jest liniami wysokiego napięcia z: GPZ 
„Golub-Dobrzyń” i „Kowalewo” oraz GPZ „Węgrowo” 400/220/110. 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

 

Miasto Wąbrzeźno przeprowadziło kompleksową termomodernizację siedmiu 
obiektów użyteczności publicznej. Inwestycja została przeprowadzona  
w: Przedszkolu Miejskim „Bajka”, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej  
Nr 3, Gimnazjum Nr 1, Miejskim Klubie Sportowym „UNIA” oraz w Wąbrzeskim 
Domu Kultury. Realizacja inwestycji przyczyniła się w sposób bezpośredni 
do rozwiązania zasadniczych problemów związanych z ogrzewaniem budynków. 
W ramach zadania wykonane zostały: docieplenie ścian i stropodachów, wymiana 
stolarki okiennej oraz modernizacja instalacji CO. 

Miasto otrzymało łącznie 959 tys. euro, czyli niemal 4 mln zł dotacji z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na realizacje inwestycji. Łącznie koszt inwestycji zamknął 
się w kwocie 4.841.404,92 zł. 

 

2.2.6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 
Infrastruktura społeczna jest to zespół instytucji i obiektów publicznych 
zaspokajających potrzeby socjalne, oświatowe i kulturalne ludności.  
Do infrastruktury społecznej zaliczamy infrastrukturę z zakresu oświaty 
i wychowania, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, wypoczynku i kultury 
fizycznej oraz bezpieczeństwa. Od stanu infrastruktury społecznej zależy jakość 
życia mieszkańców i ich szanse rozwoju.  
 
 

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA   

 

Miasto dysponuje stosunkowo dobrze rozwiniętą siecią placówek oświatowo  
– wychowawczych. Oferta edukacyjna obejmuje placówki oświatowe prowadzone 
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przez samorząd miejski i powiatowy. Placówki oświatowe szczebla podstawowego  
i gimnazjum prowadzi samorząd miejski, natomiast 3 zespoły szkół 
ponadgimnazjalnych oraz specjalny ośrodek szkolno– wychowawczy- samorząd 
powiatowy. 

Obecnie na terenie miasta funkcjonują następujące placówki szkolno-wychowawcze: 
Przedszkole Miejskie „Bajka” (oraz jego filia), 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 
Gimnazjum dla dorosłych, Gimnazjum przy LO, Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Wąbrzeźnie (LO i LO dla dorosłych), Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 
(Liceum Ekonomiczne, Liceum Handlowe, Technikum Mechaniczne, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa). 

Na terenie powiatu wąbrzeskiego funkcjonuje Zespół Szkół we Wroniu (Liceum 
Profilowane, Technikum Rolnicze, Liceum Agrobiznesu, Liceum Ekonomiczne, 
Studium Policealne – Tech. Administracji, Tech. Informatyk), z którego mogą 
korzystać również osoby z terenu Wąbrzeźna. Ponadto w powiecie wąbrzeskim 
działa Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Dębowej Łące, obejmujący: 
szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę przysposobienia do zawodu, świetlicę oraz 
stołówkę. Brak jest na terenie Wąbrzeźna żłobków oraz większej liczby przedszkoli.  

 

BUDOWNICTWO SPOŁECZNE  

 

Na terenie miasta działa Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o.. Spółka jest obecnie jednym z największych inwestorów  
na lokalnym rynku budownictwa wielorodzinnego. Własny zasób mieszkaniowy 
Towarzystwa stanowi 25 budynków: w tym 23 znajdujące się na osiedlu 750-lecia 
oraz 2 budynki położone przy ulicach: 

  1 budynek 9-rodzinny - ul. Sportowa 8 

  1 budynek 37-rodzinny - ul. Bukowa 4 

W powyższych budynkach znajdują się 242 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 
użytkowej 11 943,60 m2 , które zamieszkuje 695 osób. 
 

INFRASTRUKTURA SPORTOWA  

Baza sportowa miasta to: Pływalnia Miejska wraz z halą sportową, boisko 
wielofunkcyjne "ORLIK", otwarty stadion piłkarski z zapleczem noclegowym, dwie 
hale sportowe znajdujące się przy szkołach, siłownia, kort tenisowy, skate park oraz 
działająca w okresie letnim baza sportów wodnych - na Podzamczu. 
Sportową działalność na terenie miasta prowadzą: MKS Unia, TKKF, UKS Vambresia 
– Worwo. Na terenie miasta działa kręgielnia MANGO – Zakład Aktywności 
Zawodowej. 

INFRASTRUKTURA KULTURY 
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Głównym animatorem życia kulturalnego w Wąbrzeźnie jest Wąbrzeski Dom 
Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa 
Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie. Pod opieką WDK działa Muzeum Ziemi 
Wąbrzeskiej, w którym gromadzone są i prezentowane zbiory etnograficzne ludności 
zamieszkującej ziemię chełmińską oraz dokonania artystyczne mieszkańców 
Wąbrzeźna i okolic. W siedzibie Wąbrzeskiego Domu Kultury mieszczą się sala 
kinowa, galeria, sala konferencyjna, kawiarnia, klub młodzieżowy oraz studio 
telewizyjne Miejskiej Telewizji Kablowej. 

 

INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Na terenie miasta działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie 
Nowy Szpital, który zasięgiem swojego działania obejmuje głównie obszar powiatu 
wąbrzeskiego. Ze świadczeń szpitala korzystają również pacjenci zamieszkujący 
sąsiednie powiaty: grudziądzki, chełmiński, toruński, golubsko-dobrzyński oraz 
sporadycznie z innych terenów Polski. 

Szpital zajmuje się świadczeniem usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa 
zamkniętego, lecznictwa otwartego, jak również podstawowej diagnostyki 
medycznej. Dostępność do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest niezadawalająca 
na terenie miasta . 

Na terenie miasta działa Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji 
Społecznej, które prowadzi terapie indywidualne i rodzinne w zakresie wszelkich 
uzależnień oraz profilaktykę. W jego strukturze działa świetlica socjoterapeutyczna, 
której celem jest organizowanie opieki i pomocy dzieciom z różnych środowisk 
oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. W środowisku 
wąbrzeskim prężnie działają Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Obie te placówki obejmują swym 
zasięgiem cały powiat. 

Na terenie miasta działa 6 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz 5 
aptek. 

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA 

 

Wąbrzeźno to dobre miejsce dla amatorów rekreacji i turystyki. Jest usytuowane 
pomiędzy trzema jeziorami: Zamkowym, Frydek i Sitno. Głównym terenem 
rekreacyjnym w mieście jest Podzamcze, położone nad Jeziorem Zamkowym. 
W obrębie Podzamcza znajdują się: kąpielisko miejskie, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, amfiteatr, kawiarenka letnia wraz z punktem gastronomicznym  
oraz miejsce na rozbicie namiotów. W sezonie letnim jest to nie tylko miejsce 
wypoczynku „nad wodą”,  ale również centrum życia kulturalnego miasta. 
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W okresie od maja do połowy września odbywają się tu liczne imprezy sportowe  
i kulturalne. Tradycją są już coroczne regaty żeglarskie, a także zawody wędkarskie.  
Na uwagę na terenie Podzamcza zasługują ruiny zamku biskupiego z XIVw. 
i przyrodnicza ścieżka dydaktyczna wyznaczająca szlak spacerowy nad jeziorami  
i Strugą Wąbrzeską. W Wąbrzeźnie jest 65 miejsc noclegowych w hotelu, pensjonacie 
oraz Miejskim Klubie Sportowym UNIA. Zaplecze gastronomiczne miasta 
obejmuje pięć restauracji, dwie kawiarnie, trzy pizzerie oraz dwanaście barów. 
Ponadto w ramach wypoczynku można skorzystać z usług jednej  
z najnowocześniejszych w województwie kujawsko-pomorskim pływalni, a także 
kręgielni MANGO i pobliskiego skateparku oraz kortu tenisowego. Ofertę 
noclegową wzbogacają gospodarstwa agroturystyczne z terenu gminy oraz,  
w okresie wakacyjnym, internat Zespołu Szkół we Wroniu. 

Pomimo dużego potencjału turystycznego miasta  rozwój bazy turystyczno 
– rekreacyjnej  nie  jest  wystarczający. 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

 
Na terenie miasta Wąbrzeźno działają aktywnie organizacje pozarządowe. W bazie 
danych organizacji i stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie gminy miejskiej 
Wąbrzeźno jest 18 takich podmiotów. Zasady współpracy z sektorem 
pozarządowym zostały opracowane w „Karcie współpracy miasta Wąbrzeźno 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego”. Należy zwrócić uwagę na aktywną działalność organizacji 
pozarządowych na terenie miasta, a także dobrą ich współpracę z Urzędem Miejskim 
w Wąbrzeźnie. 
 

2.3. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT jest podsumowaniem mocnych i słabych stron miasta wynikających  
z uwarunkowań wewnętrznych oraz szans i zagrożeń zdeterminowanych w dużej 
mierze przez czynniki zewnętrzne.  Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju miasta 
Wąbrzeźno wynikają z obecnej sytuacji w sferze zaspokojenia potrzeb społecznych, 
gospodarki lokalnej, ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa 
kulturowego, wyposażenia w infrastrukturę techniczną, finansową, współpracy 
gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i za granicą. 
Uwarunkowania te analizowano w kategoriach silnych i słabych stron. Analiza 
potencjału i barier rozwojowych gminy obejmuje również uwarunkowania 
zewnętrzne określające potencjalne szanse i zagrożenia w rozwoju  

 

http://www.wabrzezno.lua.pl/
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3. WIZJA STRATEGICZNEGO ROZWOJU MIASTA  

 
Wizja rozwoju powinna odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja 
społeczno-gospodarcza miasta po upływie danego okresu czasu i skutek 

Mocne strony Słabe strony 
 atrakcyjne położenie przyrodnicze miasta, 
 bogate tradycje kulturowe, 
 wybudowana obwodnica miasta, 
 wydzielone tereny inwestycyjne dla potencjalnych, 

przedsiębiorców, 
 przyjazny klimat dla inwestorów zewnętrznych  

i rozwoju biznesu, 
 wysoki stopień wyposażenia miasta  

w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną z sukcesywną jej 
modernizacją, 

 opracowana koncepcja zagospodarowania Góry Zamkowej i 
rozpoczęte badania archeologiczne, 

 opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Wąbrzeźno, 

 rewitalizacja centrum miasta, 
 sprawnie działające instytucje pomocy społecznej, 
 dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna  

w mieście, 
 obiekty sportowe na terenie miasta (Pływania, Orlik, Stadion 

Miejski) 
 doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz 

prowadzeniu współpracy międzynarodowej, 
 rozwinięte budownictwo socjalne, 
 wdrożony system segregacji śmieci wśród mieszkańców, 
 wysoka aktywność miasta w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

 niski stopień rozwoju sektora turystycznego (słaba 
infrastruktura noclegowa, brak atrakcyjnej oferty dla 
turystów i jej promocji), 

 niezadawalający stan techniczny dróg i chodników,  
 nierównomierne oświetlenie ulic, 
 nierównomiernie rozwinięta sieć kanalizacji deszczowej, 
 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych na terenie 

miasta, 
 niedostatecznie rozwinięta baza sportowa przy obiektach 

szkolnych, 
 targowisko  słabo rozwinięte miejskie, 
 nierozwinięta współpraca  w zakresie wspólnej oferty 

turystycznej i inwestycyjnej z ościennymi gminami, 
 niewystarczająca baza sportowa z zapleczem do uprawiania 

sportu amatorskiego i wyczynowego;, 
 niedostępność szerokopasmowej sieci informatycznej 

(nierozwinięte -usługi publiczne), 
 niewystarczająca ilość połączeń  drogowych pomiędzy 

obwodnicą    i pozostałą częścią miasta, 
 problemy lokalowe instytucji społecznych i kulturalnych na 

terenie miasta,  
 niedostosowanie obiektów użyteczności publicznej do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 zbyt mała powierzchnia wydzielonych terenów 

inwestycyjnych na terenie miasta 
 niewystarczające wyposażenia technicznego placówek 

oświatowych umożliwiającego stosowanie nowoczesnych 
technik nauczania, 

 stare  obiekty kultury i ich wyposażenie, 
 niska aktywność społeczna (brak inicjatywy ), 
 niedoinwestowanie terenów zielonych, 
 nierozwinięty sektor organizacji pozarządowych 

Szanse Zagrożenia 

 rosnące znaczenie ośrodków miejskich w polityce regionalnej UE i 
kraju, 

 efektywne wykorzystanie  możliwości sfinansowania wybranych 
zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych,  

 włączenie się miasta w ogólnoeuropejski nurt rozwoju turystyki 
(budowa niezbędnej infrastruktury, rozwój lokalnych produktów 
turystycznych, promocja w układzie sieciowym, itd.), 

 rozwój społeczeństwa informacyjnego (dostęp mieszkańców do 
informacji, wiedzy i  zatrudnienia,                                                                                 
podnoszenie kwalifikacji mieszkańców miasta  
(m.in. w ramach kształcenia ustawicznego), 

 połączenie możliwości  rozwoju terenów rekreacyjnych z 
istniejącą  bazą obiektów zabytkowych  i bogatym dziedzictwem 
kulturowym, 

 napływ inwestycji związany z poprawą dostępności 
komunikacyjnej miasta, 

 rozwój infrastruktury informatycznej, 
 monitoring miasta Wąbrzeźno, 
 dostępność do środków unijnych na rozwój infrastruktury 

technicznej i społecznej 
 położenie w niedalekiej odległości od autostrady A1, która 

zapewnia połączenia komunikacyjne w układzie krajowym i 
europejskim 

 

 odpływ wykształconych młodych ludzi, 
  skomplikowane regulacje dotyczące lokalizacji inwestycji, 
 wysokie koszty utrzymania obiektów sportowych, 
 niefortunna lokalizacja cmentarzy na terenie miasta ograniczająca 

rozwój turystyki i rekreacji; 
 słaba kondycja finansowa miasta  (wysoki poziom zadłużenia) , 
    starzenie się społeczeństwa, 
 niedostateczny dostęp dzieci wieku niemowlęcego i 

przedszkolnego do edukacji, 

 zwiększający się zakres zadań własnych gmin przy braku pełnego 
zabezpieczenia wsparcia finansowego z budżetu państwa, 



 

Projekt pt.: „Przygotowanie administracji samorządowej do skuteczniejszego działania” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona | 19 

 

przeprowadzenia działań strategicznych. Rozwój miasta jest złożonym procesem 
i zależy od bardzo wielu czynników. Dlatego projektując wizję rozwoju miasta 
Wąbrzeźno w 2030 roku, zwrócono uwagę na następujące czynniki:  
 

 uwarunkowania zewnętrzne, czyli czynniki niezależne od działań 
podejmowanych na szczeblu gminy; w analizie SWOT zdefiniowane 
zostały  jako potencjalne szanse i zagrożenia, 

 uwarunkowania wewnętrzne, czyli potencjały i problemy określone 
w analizie SWOT jako mocne i słabe strony gminy, 

 aktualne dokumenty strategiczne na poziomie gminnym, powiatowym, 
regionalnym i krajowym, 

 kompetencje samorządu miejskiego oraz jego możliwości finansowe, 
 instrumenty i programy finansowe, dostępne dla gminy w ramach 

środków unijnych oraz budżetu państwa,  
 wnioski z konsultacji społecznych. 

 
Przeprowadzona analiza sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Wąbrzeźno 
wskazała na wiele pozytywnych cech, jak choćby stosunkowo dobre wyposażenie  
w podstawową infrastrukturę, dobre położenie w układzie komunikacyjnym 
województwa i regionu, walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe. 
Do podstawowych barier rozwojowych zaliczyć można przede wszystkim brak 
większych zakładów przemysłowych pozwalających na zatrudnienie mieszkańców, 
układ komunikacyjny (parametry techniczne ulic miejskich) oraz brak porozumienia 
z gmina wiejską Wąbrzeźno w zakresie wypracowania wspólnej oferty turystycznej  
i inwestycyjnej.  
 
Miasto, ze względu na swoje położenie, ma duże szanse na wykreowanie impulsów 
rozwojowych, związanych z obsługą turystów, dalszym rozwojem 
przedsiębiorczości, a także rozwijaniem funkcji edukacyjnych. Wykorzystanie tych 
wewnętrznych potencjałów, przy pomocy środków własnych oraz zewnętrznych 
przyczyni się do przyśpieszenia procesów modernizacyjnych lokalnej gospodarki  
i poprawy poziomu życia mieszkańców.      

 
Przyjęta logika działań strategicznych      

Kluczem do zmiany sytuacji na terenie miasta jest skoncentrowanie 
na podnoszeniu efektywności lokalnej gospodarki. Miasto posiada wewnętrzne 
potencjały (mocne strony) które należy wykorzystać. Do podstawowych można 
zaliczyć: 

 funkcjonowanie kilku znaczących zakładów przemysłowych, które mogą 
stanowić „punkt wyjścia” dla tworzenia rozwoju gospodarczego miasta, 

 położenie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych, co sprzyja 
lokowaniu inwestycji, 

 chęć do prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców, 
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 atrakcyjność przyrodnicza i kulturowa samego miasta jak i otaczających gmin, 
stanowiąca podstawę do rozwijania turystyki  i rekreacji, 

 dostępność stosunkowo dobrze wyposażonej bazy usług społecznych, 
kulturalnych i edukacyjnych. 

Na obszarze miasta należy w najbliższym czasie podjąć wiele działań 
umożliwiających efektywne wykorzystanie wyżej wymienionych potencjałów 
rozwojowych. Wiąże się to z przezwyciężaniem słabych stron, których istnienie 
uniemożliwia przyśpieszenie procesów rozwojowych.  

Zatem proponowane obszary strategiczne i kierunki działań skupiać się powinny 
przede wszystkim na ograniczaniu barier hamujących wykorzystanie mocnych stron. 

Należy oczekiwać, iż zmiany, jakie zajdą w wyniku realizacji szeregu działań 
nakierowanych na rozwój gospodarki i zasobów ludzkich przyczynią się w dłuższej 
perspektywie czasu do poprawy jakości życia mieszkańców, co jest celem 
nadrzędnym niniejszej strategii.  

 

POŻĄDANY STAN ROZWOJU MIASTA 

 
Strategia wskazuje główne obszary, których wsparcie jest konieczne do rozwoju 
procesów gospodarczych i społecznych wywołujących pozytywne skutki. Obszary  
te wynikają z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych miasta, a układ 
proponowanych do realizacji kierunków działań respektuje zasadę 
zrównoważonego rozwoju.  
 
Zakłada się, że w wyniku realizacji założeń strategii w przyszłości miasto 
Wąbrzeźno będzie: 

 miastem wielofunkcyjnym, o wysokiej randze wśród miast regionu, 
 miastem z większą ilością atrakcyjnych miejsc pracy,  
 ośrodkiem obsługi ruchu turystycznego generowanego w mieście  

i okolicznych gminach, 
 miastem atrakcyjnym dla mieszkańców, mogących realizować swoje 

aspiracje,  
 miastem ludzi wykształconych, aktywnych i chętnych do współpracy, 
 miastem sprawnie zarządzanym i wykorzystującym środki zewnętrzne 
 miastem o uporządkowanej przestrzeni. 

 
 
 
 

Wizja rozwoju miasta:  
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Wąbrzeźno – miejscem przyjaznym dla mieszkańców, 
zapewniającym atrakcyjne warunki rozwoju i  otwartym na 
współpracę. 
 
 

MISJA ORAZ CELE STRATEGII 

   
W strategii wyróżnia się następującą hierarchię celów: 

 misja strategii stanowi cel nadrzędny, do którego dąży gmina projektując 
działania rozwojowe, 

 cele strategiczne, wskazujące najważniejsze obszary, których wsparcie jest 
konieczne dla przyśpieszenia rozwoju gminy, 

 cele operacyjne, które uszczegółowiają cele strategiczne i zawierają 
propozycje kierunków działań, koniecznych dla osiągnięcia poszczególnych 
celów operacyjnych.   

 
 Konsekwentne dążenie do osiągania celów strategicznych i operacyjnych będzie 

przybliżało miasto Wąbrzeźno do wyznaczonej misji. 
 
 

MISJA STRATEGII  

 
Misja rozwoju miasta wskazuje na cel nadrzędny, do jakiego należy dążyć realizując 
poszczególne elementy strategii. Zwykle misja formułowana jest w sposób ogólny 
i adresowana jest do ogółu osób zamieszkujących daną gminę.  
 

Misją rozwoju miasta Wąbrzeźno  jest  podnoszenie jego 
konkurencyjności, wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju. 

. 
 

CELE STRATEGICZNE 

 
Wypełnianie misji będzie możliwe poprzez skupienie się na ograniczonej liczbie 
priorytetowych obszarów (celów strategicznych). Biorąc pod uwagę położenie  
i potencjały, a także główne bariery rozwojowe Wąbrzeźna, wybrano trzy cele 
strategiczne.  

 
 
Cel strategiczny 1.: Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju bazy 
ekonomicznej miasta 
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Pozycja konkurencyjna miasta w dużej mierze zależy od bazy ekonomicznej  
– stopnia i dynamiki jej rozwoju. Podstawę bazy ekonomicznej stanowią 
przedsiębiorstwa działające na terenie miasta. To one generują miejsca pracy, to od 
poziomu płac, jakie oferują, zależy chłonność rynku wewnętrznego. Rozwinięte 
przedsiębiorstwa, charakteryzujące się wysokimi zyskami, stanowią jednocześnie 
źródło zwiększonych dochodów dla samorządu (podatek CIT, od nieruchomości, 
itp.). Samorząd gminny nie może ingerować w sferę komercyjną, jednak dostrzegając 
wagę i wpływ rozwoju sektora przedsiębiorstw na rozwój całego miasta powinien 
dążyć do tworzenia jak najlepszych warunków funkcjonowania firm. Oprócz 
stosowania instrumentów fiskalnych przejawia się to dbałością o przygotowanie 
infrastruktury sprzyjającej i zachęcającej do lokowania inwestycji (obniżenie kosztów 
„wejścia na rynek” inwestora). Rozwój przedsiębiorczości zależy od aktywności 
mieszkańców, dostępu do kapitału a także ilości działających organizacji, instytucji 
wsparcia przedsiębiorczości i jakości oferowanych przez nie usług. 

  
Cel strategiczny 2.: Poprawa warunków życia poprzez rozwój podstawowej 
infrastruktury i odpowiednie planowanie przestrzenne 
 
Warunkiem zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców jest przede wszystkim 
zwiększanie dochodów gospodarstw domowych. Jakość życia zależy również od 
dostępności do podstawowej infrastruktury. Szczególną uwagę należy zwrócić  
na poprawę jakości parametrów technicznych ulic miejskich oraz kwestie dalszego 
sukcesywnego rozwoju infrastruktury technicznej. We współczesnym świecie coraz 
większego znaczenia dla mieszkańców nabiera otoczenie, w jakim funkcjonują. 
Dlatego kwestie planowania przestrzennego powinny być traktowane jako przejaw 
dbania o poziom życia mieszkańców. Odpowiednie wyznaczanie stref o funkcjach 
gospodarczych, mieszkaniowych, usługowych zapewnia wyższy komfort 
mieszkania i odpoczynku.     
   
Cel strategiczny 3.: Lepsza jakość kapitału ludzkiego 
 
Na postęp ekonomiczny coraz większy wpływ ma jakość zasobów ludzkich. 
Wykształcone, świadome społeczeństwo jest bardziej otwarte na zmiany. Konieczny 
jest ciągły wysiłek na rzecz umożliwiania mieszkańcom uczestnictwa  
w różnych formach kształcenia, w życiu kulturalnym i społecznym. Niezwykle 
ważne jest budowanie relacji współpracy i współtworzenia rzeczywistości społecznej 
i ekonomicznej. Niezwykle ważne jest zachowanie tożsamości kulturowej, 
przywiązania do miasta, jego tradycji i osiągnięć. W budowaniu kapitału 
społecznego bardzo duże znaczenie odgrywa samorząd terytorialny, który poprzez 
swoją otwartą postawę (przejrzystość procedur, właściwe gospodarowanie 
budżetem, konsultacje z partnerami społecznymi) buduje zaufanie do władzy  
i stanowi katalizator zmian gospodarczych i społecznych w mieście.   
 
 

4. CELE OPERACYJNE ORAZ KIERUNKI DZIAŁAO  
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W ramach każdego z obszarów (celów) strategicznych zaproponowano zestaw 
wynikających z nich celów operacyjnych. Wskazane kierunki działań stanowić będą 
podstawę do opracowania i realizacji konkretnych projektów. Odpowiedzialność  
za realizację części tych zadań będzie spoczywała na samorządzie (zadania własne 
samorządu gminnego, które zostaną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej). 
Część kierunków i zadań stanowi swoisty „kierunkowskaz” dla innych podmiotów 
funkcjonujących na obszarze miasta. W tym przypadku rolą Urzędu Miasta będzie 
udzielanie głównie wsparcia informacyjnego i merytorycznego.  

Cele operacyjne nie mają układu hierarchicznego i będą realizowane równocześnie, 
w zależności od dostępnych źródeł finansowania oraz zaangażowania 
poszczególnych instytucji i podmiotów we wdrażanie strategii. Realizacja działań 
w ramach poprawy sfery gospodarczej wymaga bowiem jednoczesnego 
przygotowania ludzi w sferze edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.  

Przyjęty układ celów jest w pełni zgodny z priorytetami strategicznymi Strategii 
Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, a także wpisuje się strukturę celów Strategii Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. Punktem wyjścia dla 
opracowania niniejszej strategii był Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Wąbrzeźno, 
uchwalony w 2004 r.  oraz Plan Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2009 -2015. 

CEL STRATEGICZNY1: STWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DO ROZWOJU 

BAZY EKONOMICZNEJ MIASTA 

 

1.1. Wspieranie działań sprzyjających inwestycjom przedsiębiorstw 

Przyciągnięcie inwestycji zewnętrznych to jeden z ważnych elementów zwiększania 
potencjału kapitałowego miasta. Nowe inwestycje to nowe miejsca pracy, które 
pozwolą na podniesienie dochodów ludności. Przyciągnięcie inwestorów zależy 
od istnienia odpowiednich terenów inwestycyjnych, spełniających oczekiwania 
inwestorów. Równolegle należy zapewnić odpowiednią informację i promocję 
możliwości inwestowania na terenie miasta. 
 
Główne kierunki działań: 

 wyznaczenie i przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych pod 
działalność gospodarczą we współpracy z gminą wiejską Wąbrzeźno;  

 uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury technicznej w już 
funkcjonujących strefach aktywności gospodarczej; 

 zapewnienie kompleksowej obsługi inwestora (promocja terenów 
inwestycyjnych, udzielanie informacji i pomocy zainteresowanym 
inwestorom). 
 

Możliwe źródła finansowania działań / projektów 
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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata  2007-2013. 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 

1.2. Rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości 

Miasto charakteryzuje się dość wysoką aktywnością gospodarczą mieszkańców. 
Podstawę sektora przedsiębiorstw stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą. Jednakże ich dochody nie są zbyt wielkie, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w niskim poziomie zarobków pracowników. Sytuacja powyższa 
świadczy z jednej strony o przedsiębiorczości mieszkańców, z drugiej o niskiej 
chłonności rynku spowodowanej niskimi dochodami. Rozwijanie sektora 
przedsiębiorstw jest konieczne, aby obecna atrakcyjność miasta do zamieszkania 
(niski odpływ ludności) nie obniżała się.  

Główne kierunki działań: 

 aktywne wspieranie funkcjonujących i zakładających działalność 
przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków na rozwój;  

 wspieranie rozwoju infrastruktury i produktów turystycznych (w tym bazy 
noclegowo-gastronomicznej, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, 
oznakowania, odnowa obiektów zabytkowych, itd.) w oparciu o materialne  
obiekty dziedzictwa kulturowego i obszary przyrodnicze (w tym współpraca 
z sąsiednimi gminami w tworzeniu pełnego produktu turystycznego); 

 wspieranie działalności instytucji wsparcia biznesu, 
 aktywna promocja gminy na forum krajowym i międzynarodowym.  

Możliwe źródła finansowania działań / projektów   
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2007-2013, 
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 

CEL STRATEGICZNY 2: POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ 

PODSTAWOWEJ INFRASTRUKTURY I ODPOWIEDNIE PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

2.1. Podniesienie dostępności komunikacyjnej 

Układ komunikacyjny miasta oraz powiązania z otaczającym obszarem oraz innymi 
ośrodkami miejskimi w dużym stopniu determinują rozwój danego miasta. Stan tych 
dróg (ich parametry techniczne), a także jakość nawierzchni w samym mieście, 
stanowią znaczącą barierę dla przyciągania nowych i funkcjonowania działających 
inwestorów. Dodatkowe utrudnienia to nierównomierne oświetlenie ulic oraz 
niedostateczna liczba miejsc parkingowych. 

Oprócz dostępności drogowej coraz większego znaczenia nabierają obecnie inne 
rodzaje komunikacji – telefoniczna i elektroniczna, które pozwalają na prowadzenie 
działalności gospodarczej, podnoszenie kwalifikacji i uczestnictwo w życiu 
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kulturalnym bez konieczności przenoszenia się do dużego miasta. Dlatego dbałość 
o szeroki dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej jest niesłychanie ważny. 

 
Główne kierunki działań: 

 inwestycje w wybrane elementy układu komunikacyjnego, jako zadania 
własne samorządu miasta Wąbrzeźno, podejmowane we współpracy ze 
starostwem powiatowym oraz samorządem województwa,  

 działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, w tym monitoring 
miasta; 

 kompleksowa rewitalizacja starej tkanki urbanistycznej miasta Wąbrzeźno 
obejmująca polepszenie organizacji ruchu drogowego w mieście. 

 

Możliwe źródła finansowania działań / projektów 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2007-2015. 

 

2.2. Rozwój infrastruktury technicznej  

Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna wpływa na obniżenie 
atrakcyjności danego obszaru zarówno pod względem gospodarczym jak 
i społecznym. Niska dostępność do ułatwień cywilizacyjnych ma również 
negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców.  
 
Główne kierunki działań: 

 inwestycje w infrastrukturę bazy rekreacyjno-turystycznej wykorzystującej 
potencjał przyrodniczy i kulturowy miasta;  

 podniesienie stanu technicznego sieci wodociągowo–  kanalizacyjnej; 
 modernizacja obiektów użyteczności publicznej i ich dostosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych; 
 modernizacja i poprawa jakości ulic miejskich wraz z rozbudową oświetlenia 

oraz rozbudowa parkingów; 
 podniesienie stanu technicznego placówek oświatowych i obiektów 

sportowych. 
 

Możliwe źródła finansowania działań / projektów 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
(infrastruktura wodno-kanalizacyjna),  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , 
 Bank Ochrony Środowiska , 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2015. 
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2.3.  Racjonalne gospodarowanie przestrzenią 

Na obszarze miasta znajdują się znaczne rezerwy terenów, które obecnie  
są użytkowane rolniczo. Ich zagospodarowanie powinno być prowadzone w sposób 
planowy, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych (np. z gospodarowania 
przemysłowego czy mieszkaniowego należy wyłączyć tereny podmokłe i zagrożone 
powodzią). Gospodarując przestrzenią należy w pierwszej kolejności 
zagospodarować lub zrewitalizować te tereny, gdzie już istnieje aktywność 
gospodarcza i zwarta zabudowa mieszkaniowa. Ułatwia to chociażby uzupełnianie 
podstawowej infrastruktury, ograniczając koszty realizacji tego typu projektów.   
 
Główne kierunki działań: 

 rewitalizacja rynku i starej tkanki urbanistycznej miasta Wąbrzeźno, 
 udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego i zagospodarowanie 

przestrzeni miejskich z myślą o poprawie ich dostępności dla turystów 
(wyznaczanie szlaków turystycznych i restauracja/renowacja materialnych 
obiektów dziedzictwa kulturowego leżących na tych szlakach, ścieżki 
rowerowe); 

 ochrona, odnowa i zagospodarowanie obszarów stanowiących miejsca 
wypoczynku i rekreacji (poprawa czystości wód i jezior, uporządkowanie 
parków, zieleńców); 

 racjonalne zagospodarowanie terenów wyznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe (z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej, 
społecznej, zagospodarowania otoczenia budynków mieszkalnych, itp.). 

Możliwe źródła finansowania działań / projektów 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2007-2013.  

 

CEL STRATEGICZNY 3: LEPSZA JAKOŚD KAPITAŁU LUDZKIEGO 

3.1. Poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców 

W planowaniu działań na rzecz podniesienia poziomu edukacji należy obok 
zagadnień infrastrukturalnych zwrócić szczególną uwagę na jakość kształcenia. 
Obok form szkolnych należy wspierać kształcenie przed- i pozaszkolne, a także dbać 
o uzupełnianie kwalifikacji i wiedzy w systemie kształcenia ustawicznego. 
Do rozwijania różnego typu działalności powinna być wykorzystywana przede 
wszystkim istniejąca infrastruktura oświaty oraz infrastruktura edukacyjna zasobów 
biblioteki publicznej. Obok infrastruktury edukacyjnej należy dążyć do uzupełniania 
infrastruktury sportowej, zwiększając w ten sposób możliwości rozwoju ruchowego 
dzieci i młodzieży.  
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Główne kierunki działań  / typy projektów   
 dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej do zmieniających się 

standardów i potrzeb (modernizacja i termomodernizacja budynków, 
doposażenie i dostosowanie do standardów istniejącej bazy sportowej, 
powstawanie nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, itd.); 

 podnoszenie jakości kształcenia w szkołach (doskonalenie kadr 
nauczycielskich, doposażenie szkół w niezbędny sprzęt i pomoce 
dydaktyczne, wymiana młodzieży i współpraca międzynarodowa szkół, 
organizowanie zajęć pozalekcyjnych , których celem jest podnoszenie 
kompetencji kluczowych i cywilizacyjnych, podnoszenie dostępu  
do infrastruktury teleinformatycznej i przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu, dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy 
itd.); 

 wspieranie edukacji przedszkolnej (rozwój alternatywnych form edukacji 
przedszkolnej z wykorzystaniem istniejącej bazy oświatowej i kulturalnej,  
promocja edukacji przedszkolnej wśród mieszkańców, itd.); 

 promocja różnych form edukacji pozaszkolnej (kształcenie ustawiczne osób 
starszych, organizowanie szkoleń przekwalifikowujących, edukacja 
na odległość, itd.); 

 kontynuacja działań edukacyjnych i promocyjnych mieszkańców w zakresie 
ochrony środowiska.  

 
 
Możliwe źródła finansowania działań / projektów   

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
(infrastruktura edukacyjna i sportowa), 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (doskonalenie kadr, edukacja 
przedszkolna, stypendia, szkolenia), 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 
 Program Rozwoju Bibliotek, 
 Program Biblioteka +. 
 

3.2. Rozwijanie sfery kultury i zwiększanie świadomości społecznej 

mieszkańców miasta  

O rozwoju gminy, miasta w coraz  większym stopniu decydują również takie 
czynniki jak kultura i kapitał społeczny. Kultura pozwala na kształtowanie postaw  
i zachowań ludzkich. Jest nieodłącznym elementem procesu kształcenia ludzi. 
Lokalne tradycje kulturowe i instytucje je promujące stanowią ponadto ważny zasób 
rozwoju sektora usług turystycznych. Z kolei kapitał społeczny to przede wszystkim 
więzi międzyludzkie, stopień zaufania między nimi, a także umiejętność i chęć 
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współdziałania. Wysoki poziom kultury i kapitału społecznego wpływa na jakość 
rządzenia w gminie, wyzwala wśród ludzi kreatywność, a także przyczynia się do 
ograniczenia patologii  i  wykluczenia społecznego. 
Główne kierunki działań  / typy projektów   

 rozwój instytucji kultury (modernizacja niezbędnej infrastruktury, w tym 
domu kultury, biblioteka, doposażenie w niezbędny sprzęt, wspieranie 
najważniejszych imprez kulturalnych, itd.); 

 aktywne wspieranie partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju 
miasta (formalnych i nieformalnych); 

 prowadzenie efektywnej polityki społecznej prowadzącej do integracji  
i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem (w tym wsparcie dla osób 
bezrobotnych i instytucji rynku pracy); 

 zwiększanie świadomości mieszkańców wokół najważniejszych problemów 
rozwoju miasta (ekologia, zdrowie i bezpieczeństwo, przedsiębiorczość, itd.), 

 wspieranie popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
   

Możliwe źródła finansowania działań / projektów   
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2007-2013, 
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (integracja na rynku pracy, szkolenia), 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 
 Program Kultura, 
 Program Rozwoju Bibliotek 
 Program Biblioteka +. 

 

3.3 Rozwijanie budownictwa socjalnego 

Główne kierunki działań  / typy projektów   
 rozwój budownictwa socjalnego (budowa nowych mieszkań i modernizacja 

niezbędnej infrastruktury, itd.); 
 aktywne wspieranie partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju 

budownictwa socjalnego (formalnych i nieformalnych); 
 prowadzenie efektywnej polityki społecznej prowadzącej do integracji  

i aktywizacji grup zmarginalizowanych społecznie; 
   

Możliwe źródła finansowania działań / projektów   
 Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. 
 

5. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU STRATEGII 

 

Dla skutecznej i efektywnej realizacji ustaleń Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno 
niezbędne jest stworzenie systemu monitoringu założonych celów i zadań. 
Umożliwia on modyfikację poszczególnych elementów przyjętych ustaleń 
strategicznych. Jednocześnie system ten może być wykorzystywany do ciągłego 
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monitorowania zdarzeń, tendencji i procesów zachodzących w otoczeniu gminy, jak  
i wewnątrz niej, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ 
na osiąganie przyjętych celów rozwoju.  

Podstawowym instrumentem realizacji Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno jest 
Wieloletnia Prognoza Finansowa, który zawiera konkretne zadania inwestycyjne 
przewidziane do realizacji w założonym okresie oraz projekty, które miasto będzie 
realizowało przy współudziale funduszy zewnętrznych. 

System wdrażania Strategii Rozwoju będzie odnosił się przede wszystkim do: 

 komunikacji społecznej w zakresie przyjmowania nowych zadań 
inwestycyjnych,  

 przygotowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji  
i zadań ujętych w strategii, 

 składania wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania, 
 realizacji zadań zgodnie z określonymi wymogami, 
 monitorowania i raportowania wydatków i efektów realizacji poszczególnych 

zadań. 

Wdrażanie i monitoring realizacji ustaleń strategii mają za zadanie szybko 
wykrywać tendencje i zdarzenia mogące mieć negatywny wpływ na skalę i tempo 
realizacji założonych celów strategicznych, a także umożliwiają, poprzez 
odpowiednio dobrany system mierników, badać rezultaty w zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców. 

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Miasta 
Wąbrzeźno zostaną objęte monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych 
obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.  

Odpowiedzialność za wyniki wdrożenia strategii spoczywa na Burmistrzu i Radzie 
Miejskiej. Realizacja poszczególnych zadań prowadzona będzie przez Burmistrza 
Miasta Wąbrzeźno przy pomocy pracowników odpowiedzialnych za poszczególne 
zadania w urzędzie.  

Zadanie to należy do Urzędu Miasta Wąbrzeźno  i będzie polegało na: 

 zbieraniu i przekazywaniu partnerom społecznym i gospodarczym 
(potencjalnym beneficjentom) informacji o dostępnych źródłach 
finansowania zewnętrznego (kierowanie potencjalnych beneficjentów do 
odpowiednich instytucji); 

 synchronizowaniu procesów planowania przestrzennego z zapisami 
strategii; 

 ścisłej współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie 
inwestycji; 

 wydawaniu jednostkom ubiegającym się o środki zewnętrzne opinii 
o zgodności planowanej inwestycji/zadania z zapisami strategii 
(w przypadku gdy taka opinia jest wymagana); 
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 inicjowaniu i koordynacji opracowania średniookresowych dokumentów 
programowych; 

 informowaniu społeczności lokalnej o istnieniu strategii i obranych 
kierunkach rozwoju, postępach i efektach wdrażania strategii (media, 
broszury); 

 dokonywaniu koniecznych modyfikacji i zmian wynikających 
ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i sytuacji wewnętrznej 
gminy. 

   
 
Główne instytucje i podmioty zaangażowane we wdrażanie strategii 
 
Główną instytucją odpowiedzialną za wdrożenie strategii jest Burmistrz wraz 
z podległym mu Urzędem Miasta. Burmistrz odpowiada za ogólną koordynację 
procesu wdrażania i monitorowania strategii. W szczególności odpowiedzialny jest 
za przygotowanie i wdrożenie projektów wynikających z Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.  
 
Instytucjami wspomagającymi Urząd Miasta w procesie wdrażania strategii są: 

 Rada Miasta, która powinna zadbać o promocję i właściwe zrozumienie 
strategii wśród społeczności lokalnej; 

 Placówki szkolne (szczególna ważna rola nauczycieli jako liderów 
lokalnych); 

 Inne jednostki podległe Urzędowi Miasta (np. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej); 

 Kościoły i związki wyznaniowe; 
 Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy; 
 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna; 
 Wąbrzeski Dom Kultury; 
 Inne. 
 

Instytucje partnerskie zarządzające określonymi instrumentami i programami, 
w ramach których będą finansowane niektóre działania wynikające ze strategii, 
w tym: 

 Urząd Marszałkowski (jako instytucja zarządzająca RPO WKP 
oraz pośrednicząca dla części działań w ramach PO KL); 

 Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie (jako realizujący projekty będące 
w  kompetencjach powiatu a realizowane na obszarze miasta); 

 Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie; 
 Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 
 inne.   

 
Do ważnych podmiotów, które w istotny sposób będą przyczyniać się do realizacji 
celów strategii, należy również zaliczyć docelowe grupy beneficjentów pomocy, 
w tym przede wszystkim: 
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 przedsiębiorcy i ich związki; 
 bezrobotni; 
 osoby podnoszące swoje kwalifikacje. 
 

Ocena postępów we wdrażaniu strategii będzie dokonywana w cyklu rocznym 
i będzie oparta o zestaw bazowych wskaźników. Poniżej zaprezentowano wybrane 
rodzaje wskaźników, dostosowując ich charakter do rodzaju monitorowanego celu. 
Wyniki oceny będą prezentowane w postaci krótkiego raportu. 

 
a) cele strategiczne: 

Nazwa celu Rodzaj wskaźnika 

1. Stworzenie sprzyjających 
warunków do rozwoju bazy 
ekonomicznej miasta 
 

 Liczba podmiotów zewnętrznych, które 
zainwestowały na terenie gminy 

 Poziom dochodów własnych gminy 
 Liczba osób pracujących 
 Liczba działających podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców 

2. Poprawa warunków życia 
poprzez rozwój podstawowej 
infrastruktury i odpowiednie 
planowanie przestrzenne 
 

 Liczba zrealizowanych inwestycji 
infrastrukturalnych 

 Liczba nowych obiektów infrastruktury technicznej 
 Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

technicznej 
 Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych 

3. Lepsza jakość kapitału 
ludzkiego 

 Liczba organizacji pozarządowych 
 Struktura wykształcenia mieszkańców 
 Liczba wdrożonych projektów społecznych 
 Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje 

zawodowe 
 Liczba oddanych mieszkań socjalnych 

b) cele operacyjne: 

Nazwa celu Rodzaj wskaźnika 

 
1.1. Wspieranie działań sprzyjających 

inwestycjom przedsiębiorstw 
 

 Wartość kapitału  zainwestowanego przez 
podmioty zewnętrzne  

 Powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych 
 Liczba firm, które ulokowały się na stworzonych 

terenach inwestycyjnych 

1.2. Rozwijanie lokalnej 
przedsiębiorczości 

 Liczba podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych na 1000 mieszkańców 

 Wielkość dochodów gminy z tytułu udziału w 
podatku CIT 

2.1. Poprawa dostępności 
komunikacyjnej 

 Udział dróg o dobrej jakości w drogach ogółem 
 Liczba ogólnodostępnych punktów dostępu  

do Internetu (lub liczba gospodarstw domowych i 
firm mających dostęp do Internetu) 

2.2. Rozwój infrastruktury 
technicznej 

 Poziom zwodociągowania i skanalizowania gminy 
 Odsetek osób korzystających z sieci gazowej 
 Ilość odpadów podlegających segregacji (lub 

procent ludności objętej selektywną zbiórką śmieci)  
 Powierzchnia terenów zielonych 

2.3. Racjonalne gospodarowanie  Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych 
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przestrzenią  Liczba turystów 

3.1. Poprawa poziomu wykształcenia 
mieszkańców  

 Odsetek osób z wyższym i średnim 
wykształceniem  

 Odsetek dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym 

 Odsetek uczniów korzystających z zajęć 
dodatkowych/pozalekcyjnych 

 Liczba osób korzystających z kształcenia 
ustawicznego 

3.2. Rozwijanie sfery kultury  
i zwiększanie świadomości 
społecznej mieszkańców miasta 

 Liczba działających organizacji pozarządowych 
 Liczba projektów zrealizowanych w wyniku 

oddolnych inicjatyw 
 Liczba imprez kulturalnych 

 

Większość danych dotyczących zaproponowanych powyżej wskaźników dostępnych 
jest w ramach oficjalnej statystyki i będzie pozyskiwana z Banku Danych 
Regionalnych oraz danych miasta Wąbrzeźno.  

6. ZAŁĄCZNIK 1.  

Dziedzinowa analiza SWOT dla miasta została opracowana w trakcie zajęć 
warsztatowych z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności. Jest ona wynikiem 
spostrzeżeń mieszkańców na temat miasta oraz podsumowaniem niniejszego 
opracowania dokonanego przez konsultantów zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA SWOT W SFERZE SPOŁECZNEJ  



 

Projekt pt.: „Przygotowanie administracji samorządowej do skuteczniejszego działania” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona | 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANALIZA SWOT W SFERZE GOSPODARCZEJ 

Mocne strony Słabe strony 
 właściwie zorganizowana sieć szkół, 
 sprawnie działające instytucje pomocy społecznej, 
 dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna  

w mieście, 
 wykształcona kadra pedagogiczna w placówkach 

oświatowych, 
 szeroka i zróżnicowana oferta merytoryczna  

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki  Publicznej, 
 bogata oferta edukacyjna, 
 zwiększające się zasoby kapitału społecznego,  
 doświadczenie w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych oraz prowadzeniu współpracy 
międzynarodowej, 

 wysoka aktywność miasta w zakresie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, 

 rozwijające się  mieszkalnictwo socjalne, 
 działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu 

Aktywności Zawodowej – Kręgielnia „Mango” 

 

 problemy lokalowe instytucji społecznych i 
kulturalnych na terenie miasta,  

 ograniczona dostępność do przedszkola (zbyt 
mała liczba dzieci objęta edukacją 
przedszkolną), 

 brak  schroniska na terenie miasta, 
 brak żłobka, 
 niewystarczające wyposażenie techniczne 

placówek oświatowych umożliwiającego 
stosowanie nowoczesnych technik nauczania, 

 stare  obiekty kultury i ich wyposażenie, 
 niska aktywność społeczna;                       
 wysokie bezrobocie , 
 niski poziom wykształcenia i kwalifikacji 

osób bezrobotnych, 
 wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet, 

 

Szanse Zagrożenia 

 rozwój społeczeństwa informacyjnego (dostęp 
mieszkańców do informacji,  wiedzy  
i zatrudnienia) 

 podnoszenie kwalifikacji mieszkańców miasta  
(m.in. w ramach kształcenia ustawicznego), 

 połączenie możliwości rozwoju terenów 
rekreacyjnych z istniejącą bazą obiektów 
zabytkowych i bogatym dziedzictwem 
kulturowym, 

 rozwój infrastruktury informatycznej, 
 monitoring miasta Wąbrzeźno, 
 dostępność do środków unijnych na rozwój 

infrastruktury technicznej i społecznej 
 zagospodarowanie i właściwa organizacja czasu 

wolnego, 
 wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta, 
 wprowadzenie specjalistycznych kierunków 

kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku 
pracy, 

  
 

 ograniczenia w działalności instytucji społecznych 
i kulturalnych wynikające z problemów 
lokalowych i finansowych, 

 odpływ wykształconych młodych ludzi , 
 starzenie się społeczeństwa, 
 niedostateczny dostęp  dzieci wieku niemowlęcego 

i przedszkolnego do edukacji, 
 poczucie zagrożenia bezpieczeństwa w 

społeczeństwie, 
 ograniczenia w zatrudnianiu kobiet. 
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7. ZAŁĄCZNIK 2  

Mocne strony Słabe strony 
 wybudowana obwodnica miasta, 
 wydzielone tereny inwestycyjne dla potencjalnych 

przedsiębiorców, 
 przyjazny klimat dla inwestorów zewnętrznych  

i rozwoju biznesu, 
 wysoki stopień wyposażenia miasta  

w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną z 
sukcesywną jej modernizacją, 

 opracowana koncepcja zagospodarowania Góry 
Zamkowej i rozpoczęte badania archeologiczne, 

 opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno, 

 rewitalizacja centrum miasta, 
 dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna  

w mieście, 
 obiekty sportowe na terenie miasta (pływania, 

Orlik, Stadion Miejski), 
 doświadczenie w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych oraz prowadzeniu współpracy 
międzynarodowej. 
 

 

 niski stopień rozwoju sektora turystycznego 
(słaba infrastruktura noclegowa, brak 
atrakcyjnej oferty dla turystów i jej promocji), 

 niezadawalający stan techniczny dróg i 
chodników,  

 nierównomierne oświetlenie ulic, 
 nierównomiernie rozwinięta sieć kanalizacji 

deszczowej i gazowej, 
 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych 

na terenie miasta, 
 niedostatecznie rozwinięta baza sportowa 

przy obiektach szkolnych, 
 brak terenów miejskich w systemie 

budownictwa społecznego, 
 słabo rozwinięte targowisko miejskie, 
 niewystarczająca baza sportowa z zapleczem 

do uprawiania sportu amatorskiego  
i wyczynowego, 

 niedostępność szerokopasmowej sieci 
informatycznej (nierozwinięte e-usługi 
publiczne), 

 niewystarczająca ilość  połączeń drogowych 
pomiędzy obwodnicą i pozostałą częścią 
miasta, 

 zbyt mała powierzchnia wydzielonych 
terenów inwestycyjnych na terenie miasta, 

 niewystarczające wyposażenie techniczne 
placówek oświatowych umożliwiające 
stosowanie  nowoczesnych technik 
nauczania, 

 niska aktywność gospodarcza mieszkańców . 

Szanse Zagrożenia 

 rosnące znaczenie ośrodków miejskich w polityce 
regionalnej UE i kraju, 

 efektywne wykorzystanie możliwości sfinansowania 
wybranych zadań inwestycyjnych ze źródeł 
zewnętrznych,  

 rozwój turystyki i usług turystycznych, 
 rozwój społeczeństwa informacyjnego (dostęp 

mieszkańców do informacji,  wiedzy  
i zatrudnienia), 

 podnoszenie kwalifikacji mieszkańców miasta,  
 

 połączenie możliwości rozwoju terenów rekreacyjnych z 
istniejącą bazą obiektów zabytkowych i bogatym 
dziedzictwem kulturowym, 

 napływ inwestycji związany z poprawą dostępności 
komunikacyjnej miasta, 

 rozwój infrastruktury informatycznej, 
 monitoring miasta Wąbrzeźno, 
 dostępność do środków unijnych na rozwój 

infrastruktury technicznej i społecznej, 
 położenie w niedalekiej odległości od autostrady A1, 

która zapewnia połączenia komunikacyjne w układzie 
krajowym i europejskim, 

 nawiązanie współpracy z gmina wiejską Wąbrzeźno  w 
zakresie wspólnej oferty turystycznej i inwestycyjnej, 

 pozyskanie obszarów inwestycyjnych na terenie miasta. 

 odpływ wykształconych młodych ludzi , 
 zły stan dróg łączących miasto z węzłem 

autostradowym, 
 wysokie koszty utrzymania obiektów sportowych, 
 niefortunna lokalizacja cmentarzy na terenie 

miasta ograniczająca rozwój turystyki i rekreacji, 
 słaba kondycja finansowa miasta (wysoki poziom 

zadłużenia), 
 niedostateczna ilość gruntów inwestycyjnych na 

terenie miasta 
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Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) stanowi integralną część systemu wdrażania 
strategii gminy. Zawiera wykaz najważniejszych zadań inwestycyjnych gminy, które 
będą realizowane w pierwszym okresie obowiązywania strategii,  
tj. w latach 2011-2016. Zadania te wynikają z celów operacyjnych strategii  
i ich wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia określonych wskaźników przyjętych 
w systemie monitorowania  strategii.  

Przy wyborze zadań inwestycyjnych kierowano się takimi kryteriami, jak: 
 wpływ realizacji danego zadania na cele strategii (głównie operacyjne), 
 efektywność ekonomiczna zadania (powiązana z wpływem danej inwestycji 

na rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy), 
 zdolność miasta do zapewnienia współfinansowania na wybrane do realizacji 

zadania, 
 możliwość współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych. 

Z uwagi na fakt, że na obecnym etapie prac trudno przewidzieć poziom i zakres 
dofinansowania poszczególnych zadań ze źródeł zewnętrznych, niniejszy wykaz 
zadań ma charakter wyłącznie indykatywny. Zakłada się, że zadania te będą 
dodatkowo zatwierdzane przez Radę Miasta w trybie ustawy o finansach 
publicznych. 

Podstawowymi korzyściami  z wprowadzenia wieloletniego planowania 
inwestycyjnego w mieście Wąbrzeźno są: 

 uspołecznienie systemu planowania,  
 skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków gminy,  
 skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju gminy,  
 jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom to większa 

wiarygodność gminy 
 poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych. 

W wyniku analizy i oceny zgłoszonych zadań inwestycyjnych została sporządzona 
lista priorytetowych inwestycji przewidzianych do realizacji na lata 2011-2016. 

 



  

 

Wykaz kluczowych zadań inwestycyjnych miasta do realizacji w latach 2011-2016 

LP Nazwa zadania 

Źródła finansowania zadania (w tys. zł) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Priorytet I: Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju bazy ekonomicznej miasta 

1 Modernizacja targowiska miejskiego 0 0 400.000,- 450.000,- 0 0 0 

2 Infrastruktura Góry Zamkowej 46. 622,90 40.000,- 200.000,- 200.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 

RAZEM 46. 622,90 40.000,- 600.000,- 650.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 

Priorytet II: Poprawa warunków życia poprzez rozwój podstawowej infrastruktury i odpowiednie planowanie przestrzenne 

3 Budowa dróg, chodników, parkingów na terenie miasta 169.013,25 0 200.000,- 200.000,- 1.200.000,- 700.000,- 200.000,- 

4 Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w enklawach miasta 23. 237,11 0 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 

5 Budowa sieci oświetlenia ulicznego 15 .175,56 0 100.000,- 100.000,- 600.000,- 100.000,- 100.000,- 

6 Budowa ścieżek rowerowych 511.882,63 0 2.296.000,,- 539.000,- 0 0 0 

RAZEM 719.308,55 0 2.646.000,- 889.000,- 1.850.000,- 850.000,- 350.000,- 

Priorytet III: Lepsza jakość kapitału ludzkiego 

7 
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach 
programu „Moje boisko Orlik 2012” 

1.085 .753,67 1.200.000,- 0 1.000.000,- 0 0 0 

8 Budownictwo socjalne 981 .054,43 1.212.400,- 782.876,- 811.690,- 1.000.000,- 1.500.000,- 500.000,- 

9 
Światłowodowa sieć szerokopasmowego INTERNETU na 
terenie miasta Wąbrzeźno 

25. 000,00 0 677.548,- 1.678.680,- 1.036.492,- 0 0 

10 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- kompleksowy 
system wsparcia 

0,00 637.050,- 0 0 0 0 0 

11 
Modernizacja lub budowa bazy lokalowej Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 

0,00 300. 000,- 300. 000,- 0 0 0 0 

RAZEM 2.091.808,10 3.349.450,- 1.760.424,- 3.490.370,- 2.036.492,- 1.500.000,- 500.000,- 

OGÓŁEM 2.857.739,55 3.389.450,- 5.006.424,- 5.029.370,- 4.886.492,- 3.350.000,- 1.850.000,- 



 

Projekt pt.: „Przygotowanie administracji samorządowej do skuteczniejszego działania” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona | 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt pt.: „Przygotowanie administracji samorządowej do skuteczniejszego działania” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona | 38 

 

7. ZAŁĄCZNIK 3 PLAN MIASTA WĄBRZEŹNO  

 


