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Ankieta do celów aktualizacji Strategii 
Rozwoju Miasta Wąbrzeźno w latach 

 2011 – 2030 

 

1. Czy wizja rozwoju Wąbrzeźna podana w strategii jest nadal aktualna? 

Wizja rozwoju miasta: „Wąbrzeźno – miejscem przyjaznym dla mieszkańców, 

zapewniającym atrakcyjne warunki rozwoju i otwartym na współpracę.” 

□- TAK  □- NIE  □- TRUDNO OKREŚLIĆ 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Czy kluczowe zadania i projekty, mające przyczynić się do realizacji strategii, są 

aktualne i wystarczające? 

□- TAK  □- NIE  □- TRUDNO OKREŚLIĆ 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy istnieją aktualnie nowe czynniki zewnętrzne, które mogłyby negatywnie lub 

pozytywnie wpłynąć na rozwój miasta? 

□- TAK  □- NIE  □- TRUDNO OKREŚLIĆ 

Jeśli tak, proszę wpisać w odpowiednie miejsce w tabeli te czynniki zewnętrzne, które 

według Pani/Pana mają wpływ na rozwój miasta, a których nie ma w Strategii 

Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2011-2030. 

 

Negatywne Pozytywne 
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4. Czy istnieją aktualnie nowe czynniki wewnętrzne mogące negatywnie lub pozytywnie 

wpłynąć na rozwój miasta?  

□- TAK  □- NIE  □- TRUDNO OKREŚLIĆ 

Jeśli tak, proszę wpisać w odpowiednie miejsce w tabeli te czynniki wewnętrzne, 

które według Pani/Pana mają wpływ na rozwój miasta, a których nie ma w Strategii 

Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2011-2030. 

 

Negatywne Pozytywne 

  

 

5. Czy analiza SWOT znajdująca się w strategii jest aktualna?  

□- TAK  □- NIE  □- TRUDNO OKREŚLIĆ 

Jeśli nie proszę o aktualizację poprzez rozdysponowanie wymienionych niżej 

czynników w wybrane przez Pana/Panią miejsce w tabeli. 

L.p. Czynnik Mocna 
strona 

Słaba 
strona 

Szansa  Zagrożenie 

1. Atrakcyjne położenie przyrodnicze miasta     
2. Położenie w niedalekiej odległości od autostrady A1, która zapewnia 

połączenia komunikacyjne w układzie krajowym i europejskim 
    

3. Bogate tradycje kulturowe     
4. Dostępność środków unijnych na rozwój infrastruktury technicznej 

i społecznej  
    

5. Wybudowana obwodnica miasta     
6. Zwiększający się zakres zadań własnych gmin przy braku pełnego 

zabezpieczenia wsparcia finansowego z budżetu państwa 
    

7. Wysoka aktywność miasta w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

    

8. Dobrze rozwinięta infrastruktura w mieście, obiekty sportowe na 
terenie miasta (Pływalnia, Orlik, Stadion Miejski) 

    

9. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz 
prowadzeniu współpracy międzynarodowej 
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L.p. Czynnik Mocna  
strona 

Słaba  
strona 

Szansa Zagrożenie 

10. Słabo rozwinięte targowisko miejskie     
11. Wydzielone tereny inwestycyjne dla potencjalnych przedsiębiorców     
12. Niedostępność szerokopasmowej sieci informatycznej (nierozwinięte 

e-usługi publiczne) 
    

13. Rewitalizacja centrum miasta     
14. Rozwój społeczeństwa informacyjnego (dostęp mieszkańców do 

informacji wiedzy i zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji 
mieszkańców miasta) 

    

15. Rozwinięte budownictwo socjalne     
16. Niefortunna lokalizacja cmentarzy na terenie miasta, ograniczająca 

rozwój turystyki i rekreacji 
    

17. Niedostateczny dostęp dzieci wieku niemowlęcego i przedszkolnego 
do edukacji 

    

18. Rozwój infrastruktury informatycznej     
19. Efektywne wykorzystanie możliwości sfinansowania wybranych zadań 

inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych 
    

20. Napływ inwestycji związany z poprawą dostępności komunikacyjnej 
miasta 

    

21. Niski stopień rozwoju sektora turystycznego (słaba infrastruktura 
noclegowa, brak atrakcyjnej oferty turystów i jej promocji) 

    

22. Nierównomiernie rozwinięta sieć kanalizacji deszczowej     
23. Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych na terenie miasta     
24. Wdrożony system segregacji śmieci wśród mieszkańców     
25. Przyjazny klimat dla inwestorów zewnętrznych i rozwoju biznesu     
26. Zbyt mała powierzchnia wydzielonych terenów inwestycyjnych na 

terenie miasta 
    

27. Działające instytucje pomocy społecznej     
28. Włączenie się miasta w ogólnoeuropejski nurt rozwoju turystyki 

(budowa niezbędnej infrastruktury, promocja w układzie sieciowym, 
itd.), 

    

29. Wysokie koszty utrzymania obiektów sportowych     

30. Niewystarczająca ilość połączeń drogowych pomiędzy obwodnicą 
i pozostałą częścią miasta 

    

31. Niewystarczająca baza sportowa z zapleczem do uprawiania sportu 
amatorskiego i wyczynowego 

    

32. Wysoki stopień wyposażenia miasta w infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną z sukcesywną jej modernizacją 

    

33. Skomplikowane regulacje dotyczące lokalizacji inwestycji     

34. Rosnące znaczenie ośrodków miejskich w polityce regionalnej UE 
i kraju 

    

35. Niedostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

    

36. Rozwój lokalnych produktów turystycznych 
 

    

37. Stare obiekty kultury i ich wyposażenie 
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L.p. Czynnik Mocna 
strona 

Słaba 
strona 

Szansa Zagrożenie 

38. Opracowana koncepcja zagospodarowania Góry Zamkowej 
i rozpoczęte badania archeologiczne, opracowany Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wąbrzeźno 

    

39. Nierozwinięta współpraca w zakresie wspólnej oferty turystycznej 
i inwestycyjnej z ościennymi gminami 

    

40. Niska aktywność społeczna (brak inicjatywy)     
41. Nierozwinięty sektor organizacji pozarządowych     
42. Monitoring miasta Wąbrzeźno     
43. Niedostatecznie rozwinięta baza sportowa przy obiektach szkolnych     
44. Niedoinwestowanie terenów zielonych     
45. Słaba kondycja finansowa miasta (wysoki poziom zadłużenia)     
46. Niewystarczające wyposażenie techniczne placówek oświatowych 

uniemożliwiające stosowanie nowoczesnych technik nauczania 
    

47. Starzenie się społeczeństwa     
48. Nierównomierne oświetlenie ulic     
49. Problemy lokalowe instytucji społecznych i kulturalnych na terenie 

miasta 
    

50. Niezadowalający stan techniczny dróg i chodników     
51. Odpływ młodych wykształconych ludzi     
52. Brak współpracy  w zakresie wspólnej oferty turystycznej 

i inwestycyjnej z ościennymi gminami 
    

53. Połączenie możliwości rozwoju terenów rekreacyjnych z istniejącą  
bazą obiektów zabytkowych i bogatym dziedzictwem kulturowym 

    

 

6. Czy misja rozwoju miasta zawarta w Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 

2011-2030 jest nadal aktualna? 

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

□- TAK  □- NIE  □- TRUDNO OKREŚLIĆ 

Jeśli nie, to jak powinna brzmieć misja rozwoju miasta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Czy główne cele strategiczne są wystarczające do realizacji misji rozwoju miasta, 

która jest zawarta w Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźno na lata 2011-2030? 

□- TAK  □- NIE  □- TRUDNO OKREŚLIĆ 

Jeśli nie, to jakie powinny być cele strategiczne, aby wypełnić misję rozwoju miasta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


