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1. WSTĘP  

  
Strategia rozwoju Gminy Miasto 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 Miasta Wąbrzeźno, Rady Miasta Wąbrzeźno, 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 perspektywy finansowej Unii Europejskiej na 
lata 2007-2013 i na lata 2014-2020. Z uwagi na długi okres obowiązywania strategii, 
przyjęto, że musi to być dokument uniwersalny, koncentrujący się na rozwiązaniu 
najważniejszych problemów rozwojowych miasta i jego mieszkańców. 
 
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), 
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 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 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 obejmowały następujące etapy: 

 analizę obowiązujących w mieście dokumentów o charakterze strategicznym, 
w tym strategii rozwoju miasta przyjętej w 2011 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 zaktualizowanej strategii oraz jej 
zatwierdzenie przez Radę Miasta. 

 
Bazę do opracowania obecnej wersji dokumentu stanowiła poprzednia wersja 
strategii z 2011 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. Ważnym 
źródłem informacji były również dane statystyczne, uzyskane głównie z Głównego 
Urzędu Statystycznego, opracowań posiadanych przez miasto i Banku Danych 
Lokalnych. 
 
 
 

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.   

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. 
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2.1. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH 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. 

 Duża rola miast w realizacji polityki regionalnej. Zgodnie z „Krajową 
Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie”  
przyjętą przez Radę Ministrów prognozuje się, że do 2020 roku ośrodki 
miejskie staną się przestrzenią dla rozwoju kapitału intelektualnego  
i społecznego dzięki wysokiej jakości systemowi kształcenia, 
przystosowanemu do współczesnych wyzwań, bogatej ofercie kulturalnej 
oraz zapewnieniu wysokiego standardu życia. Obszary miejskie staną się 
bardziej atrakcyjne dla inwestycji zewnętrznych ze względu na wysokiej 
jakości zasoby ludzkie, dostęp do bazy naukowo-badawczej pozwalającej na 
rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, tworzenie wysokiej jakości usług dla 
przedsiębiorców, rozwijanie możliwości wykorzystania nowoczesnych 
technik informacyjnych oraz dzięki zapewnieniu podstawowych warunków 
rozwojowych” 

 Znaczenie miasta Wąbrzeźno w krajowej i regionalnej polityce 
przestrzennej. Zgodnie z krajową koncepcją przestrzennego 
zagospodarowania kraju, Wąbrzeźno należy do miast małych  
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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 UWARUNKOWAŃ 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. 
 
 

2.2.1. OGÓLNE INFORMACJE O MIEŚCIE  

 

Wąbrzeźno to czternastotysięczne miasto, leżące w województwie kujawsko-
pomorskim pomiędzy trzema jeziorami: Zamkowym, Frydek i Sitno. Zajmuje 
powierzchnię 853 ha i jest siedzibą starostwa powiatowego, obejmującego swoim 
zasięgiem 5 gmin: Książki, Dębowa Łąka, Płużnica, Wąbrzeźno i miasto Wąbrzeźno.  
Położone jest w centrum historycznej ziemi chełmińskiej, na skrzyżowaniu szlaków 
komunikacji drogowej o znaczeniu wojewódzkim i lokalnym oraz w pobliżu trasy 
linii kolejowej Toruń – Olsztyn. Wąbrzeźno znajduje się w odległości ok. 30 km od 
Grudziądza, 40 km od Torunia i 80 km od Bydgoszczy. W odległości 15 km od 
miasta przebiega autostrada A-1 (europejska droga E75). Jeden z jej węzłów 
zlokalizowano w Lisewie. Węzeł „Lisewo”, skrzyżowanie autostrady z drogą 
krajową nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, umożliwia mieszkańcom miasta szybki dojazd do 
autostrady, którą dojedziemy do najbliższych lotnisk w Bydgoszczy i Gdańsku. 
Miasto posiada również obwodnicę o długości ok. 7,7 km, która wyeliminowała 
uciążliwy ruch tranzytowy z centrum miasta.  

Obszar położony w granicach administracyjnych miasta to w znacznej większości 
grunty rolne, które zajmują 47,1 % powierzchni. Tereny zurbanizowane stanowią 
36,1 %, lasy i zieleń 3,9 %, wody otwarte 10,7 % oraz nieużytki 2,2 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

2.2.2. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO  

ŚRODOWISKO NATURALNE    

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

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 kawiarenka letnia. Jest to miejsce wypoczynku, rekreacji codziennej i weekendowej. 
Przy Jeziorze Zamkowym i Frydek wybudowano ponad 8 km ścieżek pieszo-
rowerowych. 

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. 

 
 

2.2.3. SPOŁECZEŃSTWO  
 

 
Na terenie miasta mieszka 13 925 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały  
i czasowy, w tym 7 254 kobiety (według danych Głównego Urzędu Statystycznego  
z 31.12.2014 roku). Gęstość zaludnienia na terenie miasta wynosi 1 632 osób na km2.  
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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. W 2014 roku w mieście 
największą liczbę stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, wyniosła ona 8 781 osób. 
Kolejną grupę według liczebności stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym, która 
liczyła 2 687 osób, natomiast osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 
najmniejszą grupę, liczącą 2 457 osób.  
  
   

 
 
 
Liczba osób w wieku produkcyjnym w 2014 roku wyniosła 8 781 co stanowiło 63,1 % 
ogółu mieszkańców.  
 
Przyrost naturalny w 2014 był ujemny - stopa przyrostu naturalnego wyniosła  
- 1,0 ‰. Wskaźnik feminizacji wynosi 109 kobiet na 100 mężczyzn. Saldo migracji 
ogółem na koniec 2014 roku było ujemne i wyniosło – 8,3 ‰.  
Na terenie miasta w roku 2014 było zarejestrowanych 1 086 osób bezrobotnych,  
w tym 608 kobiet (co stanowi 56,3% ogółu bezrobotnych). Liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się w porównaniu do roku 2013 o 204 osoby.  
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2.2.4. GOSPODARKA  

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

W 2014 roku w mieście (wg rejestru REGON) funkcjonowały 1164 podmioty 
gospodarcze, z czego 1109 z sektora prywatnego i 55 z sektora publicznego.  
W 2013 r. większość jednostek stanowiły zakłady osób fizycznych – odnotowano 
łącznie 808 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  
W strukturze branżowej dominowały jednostki z działu handlu i naprawy oraz  
z branży budowlanej. Zdecydowana większość to mikro- i małe przedsiębiorstwa. 

Do liderów gospodarczych i jednocześnie największych pracodawców w Wąbrzeźnie 
należą m.in.: Ergis S. A. – środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań 
przemysłowych, folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii 
hydroizolacyjnych z PCV, Reflex Polska Sp. z o.o. – producent membranowych 
naczyń ciśnieniowych, Ampol-Merol Sp. z o. o. - istniejący od 1992 roku 
autoryzowany dystrybutor środków do produkcji rolnej, WORWO Sp. z o.o. – 
producent wyrobów papierowych, Vambresia Fabryka Opakowań - firma 
specjalizująca się w produkcji folii opakowaniowych, Zakład Produkcyjno- 
Usługowy Hydro-Vacuum Wąbrzeźno Sp. z o.o. - jeden z największych, polskich 
producentów pomp i systemów pompowych, Veroni – polski importer porcelany  
i ceramiki użytkowej, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dariusz 
Dziewięcki – producent akcesoriów na potrzeby przemysłu meblarskiego. 

Firmy te stanowią wizytówkę miasta, a także całego województwa. W mieście 
funkcjonuje organizacja przedsiębiorców o zasięgu regionalnym - Stowarzyszenie 
Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego, której celem jest świadczenie 
wszechstronnej pomocy dla podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą 
na terenie miasta i całego powiatu wąbrzeskiego. W mieście oprócz wzrostu liczby 
firm, rośnie ilość instytucji wspierających rozwój biznesu (banki, usługi 
ubezpieczeniowe, podatkowe, księgowe, Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego). Można również 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 99%, zaś ogólna długość sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami to 56,78 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 

http://www.ergis-eurofilms.eu/
http://www.reflex.pl/
http://www.ampol-merol.com.pl/
http://www.ampol-merol.com.pl/
http://www.worwo.pl/
http://www.tfpk.torun.pl/
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rozbudowywana i dostosowywana do potrzeb gospodarczych i komunalnych 
miasta. 

Stopień skanalizowania miasta Wąbrzeźno wynosi 99%, zaś ogólna długość sieci 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami - 54,32 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 posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, która została 
wybudowana w 1993 roku. W latach 2013-2015 oczyszczalnia została poddana 
gruntownej przebudowie i rozbudowie części biologicznej i osadowej, na którą 
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  pozyskał 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-
2013 r. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowej części Wąbrzeźna. Jest to 
teren ogrodzony, otoczony polami uprawnymi z luźną zabudową zagrodową.  
W bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni przepływa Struga Wąbrzeska, do której są 
odprowadzane oczyszczone ścieki. Instalacja po modernizacji posiada 
przepustowość 2851 m3/d. Aktualnie oczyszcza ok. 1700 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 30 m3/d oraz wsi Wronie w ilości 30 m3/d), z terenu gminy Książki w ilości 
100 m3/d, z terenu gminy Płużnica w ilości 133 m3/d oraz z gminy Dębowa Łąka  
w ilości 40 m3/d. 
 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Na terenie miasta Wąbrzeźno od 1 stycznia 2013 r. funkcjonuje nowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi. Wąbrzeźno jako jedno z pierwszych w kraju 
wdrożyło założenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. Wprowadzenie nowych założeń w Wąbrzeźnie udało się, ponieważ od 
wielu lat w mieście prowadzona jest segregacja odpadów. Odbiorem  
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych objęto zarówno nieruchomości 
zamieszkałe jak i niezamieszkałe. Prowadzona jest segregacja u źródła, tzn. 
mieszkańcy posiadają 5 pojemników na odpady komunalne: niesegregowane 
(zmieszane), papier, plastik, bioodpady i szkło. Podstawowym sposobem 
zagospodarowania odpadów jest ich przygotowanie do ponownego użycia lub 
recyklingu, który odbywa się w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Niedźwiedziu. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-
2023 miasto Wąbrzeźno należy do regionu 2 Chełmińsko-Wąbrzeskiego. Przetargi na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów są ogłaszane na okres trzech lat.  
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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 obsługiwane przez Miejski Zakład 
Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a ich miejsce zajęły 
ekologiczne kotłownie gazowe. 

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 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. Gazyfikacja 

miasta związana z budową dystrybucyjnej sieci gazowej oraz przyłączeniem 

odbiorców to działanie koordynowane, realizowane w trybie ciągłym przez Polską 

Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. i mieszkańców miasta. Wąbrzeźno jako jedno  

z pierwszych miast na lokalnym terenie rozpoczęło gazyfikację na tak dużą skalę. 

Efektem tego jest posiadanie 44 km gazociągu na terenie miasta, w tym 878 przyłączy 

gazowych. 

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2011-2014  
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(stan na 31.12.2014 r.) 

 

 

 

L.p. Tytuł projektu Zakres projektu Wartość projektu Źródła 
dofinanso-
wania/Program 

Wartość dofinan- 
sowania 

Okres 
realizacji 

1. „Rewitalizacja Placu 

Jana Pawła II w 

Wąbrzeźnie” 

Inwestycja zmierzająca do 

przywrócenia walorów 

zdegradowanej strukturze 

przestrzennej centrum miasta 

6 993 314,36 zł 

 

EFRR 
(RPO WK-P) 

3 051 533,05 zł 2009-2011 

2. „Równe szanse na 

starcie- 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

cyfrowemu w 

Wąbrzeźnie” 

Zakup sprzętu komputerowego 
oraz zapewnienie dostępu do 
Internetu do 83 gospodarstw 
domowych zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym 

345 480,77 zł 

 

EFRR 
budżet państwa 
(PO IG) 

345 480,77 zł 2009-2013 

3. „Przygotowanie 
administracji 
samorządowej do 
skuteczniejszego 
działania” 

Projekt mający na celu 
usprawnienie pracy czterech 
urzędów działających w 
partnerstwie (szkolenia, studia 
podyplomowe, ISO) 

747 129,39 zł EFS 
budżet państwa 
(PO KL) 

670 989,26 zł 2010-2012 

4. „Promocja walorów 
gospodarczych i oferty 
inwestycyjnej Gminy 
Miejskiej Wąbrzeźno” 

W ramach projektu 
wyprodukowano film 
promocyjny oraz wydrukowano 
ulotki poświęcone ofercie 
inwestycyjnej miasta Wąbrzeźno 

27 084,00 zł EFFR 
(RPO WK-P) 

23 021,40 zł 2011 

5. „Termomodernizacja 
budynków Urzędu 
Miejskiego w 
Wąbrzeźnie” 

W ramach projektu 
przeprowadzono 
termomodernizację budynków 
Urzędu Miasta Wąbrzeźno 

630 325,22 zł EFRR 
(RPO WK-P) 

451.429,83 zł 2011 

6. Budowa drogi łączącej 
ul. Bukową z ul. Gen. 
Pruszyńskiego w 
Wąbrzeźnie 

W ramach projektu zbudowano 
drogę  łączącą ul. Bukową z ul. 
Gen. Pruszyńskiego w 
Wąbrzeźnie 

1 721 930,54 zł EFRR 
(RPO WK-P) 

841 231,66 zł 2011-2012 

7. Budowa ścieżek 
rowerowych  
w Wąbrzeźnie  

W ramach projektu zbudowano 
ścieżki rowerowe na terenach 
atrakcyjnych z punktu widzenia 
turystyki i rekreacji  

2 736 585,20 zł EFRR 
(RPO WK-P) 

1 636 084,72 zł 2008-2013 

8. Wąbrzeźno on-line W ramach projektu 60 
gospodarstw domowych oraz 
dwie jednostki otrzymały 
laptopy i nieodpłatny dostęp do 
Internetu 

441 700,00 zł EFRR  
budżet państwa 

441 700,00 zł 2013-2014 

9. Przebudowa 
targowiska miejskiego 
przy ul. Matejki  
w Wąbrzeźnie 

Projekt obejmował budowę 
czterech wiat – zadaszeń, 
budowę bramy wjazdowej, 58 
ław targowych dla kupców, 
utwardzenie placów i 
utwardzenie dróg, budowę 
ogrodzenia, oświetlenie i 
monitoring terenu wraz z 
odwodnieniem. 

1 555 885,77 zł EFROW 950 814,49 zł 2013 
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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 publiczne placówki oświatowe 
prowadzone przez samorząd miejski, powiatowy oraz placówki niepubliczne. 
Placówki oświatowe na poziomie przedszkolnym, szkół podstawowych i gimnazjum 
prowadzi samorząd miejski, natomiast trzy zespoły szkół ponadgimnazjalnych, 
specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy, Centrum Kształcenia Praktycznego  
i Ustawicznego oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną - samorząd powiatowy.  

Obecnie na terenie miasta funkcjonują następujące placówki szkolno-wychowawcze: 
Przedszkole Miejskie „Bajka”, Przedszkole Niepubliczne „Alpido”, Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda 
Wojnowskiego, Gimnazjum nr 1 im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 
Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie, Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie 
(kształcący w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik 
mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik hotelarz, technik 
ekonomista, technik handlowiec, technik urządzeń sanitarnych) i zasadnicza szkoła 
zawodowa - klasy wielozawodowe) oraz Policealna Szkoła dla Dorosłych Akademia 
Wiedzy. 

Na terenie miasta funkcjonuje również Centrum Kształcenia Praktycznego  
i Ustawicznego, prowadzone przez powiat wąbrzeski. Centrum prowadzi 
kształcenie ustawiczne w szkołach dla dorosłych, wchodzących w skład Centrum 
oraz w formach pozaszkolnych. 

 

BUDOWNICTWO SPOŁECZNE I SPÓŁDZIELCZE 

 
Na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno działa Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

GAL-BUD Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Sportowej 3 oraz 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysieńka”. Utworzone i funkcjonujące na terenie 

miasta wspólnoty mieszkaniowe administrowane są w największym zakresie przez 

http://zszwabrzezno.neostrada.pl/nabor/mechan.htm
http://zszwabrzezno.neostrada.pl/nabor/mcht.htm
http://zszwabrzezno.neostrada.pl/nabor/elektronik.htm
http://zszwabrzezno.neostrada.pl/nabor/ekon.htm
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Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  

i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. 

 

 

 

Zasoby mieszkaniowe Gminy Miasto Wąbrzeźno (stan na 31.12.2015 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Budynki Liczba 

budynków  

w kategorii 

Liczba lokali 

socjalnych  

gminy w danym 

budynku 

Liczba lokali  

komunalnych 

gminy 

 w danym 

budynku 

Liczba lokali  

użytkowych gminy 

 w danym budynku 

1 Budynki stanowiące  

w całości własność 

Gminy Miasto 

Wąbrzeźno 

25 155 21 --- 

Razem powierzchnia 

użytkowa lokali w m2 

5.977,36 5.137,94 839,42 --- 

2 Budynki w zarządzie 

Gminy Miasto 

Wąbrzeźno 

6 21 11 --- 

Razem powierzchnia 

użytkowa lokali w m2 

1.092,19 660,15 432,04 --- 

3 Budynki wspólnot 

mieszkaniowych   

z udziałem gminy 

miasto Wąbrzeźno 

31 10 52 3 

Razem powierzchnia  

użytkowa lokali w m2 

2.267,72 221,85 1.970,45 75,42 

4 Ogólna liczba lokali  

w zasobie 

273 186 84 3 

5 Ogólna powierzchnia  

użytkowa lokali w 

zasobie w m2 

9.337,27 6.019,94 3.241,91 75,42 
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INFRASTRUKTURA SPORTOWA  

Wąbrzeźno posiada nowoczesne zaplecze sportowe. Bazę sportową miasta stanowią: 
kryta pływalnia miejska, boisko wielofunkcyjne "ORLIK", otwarty stadion piłkarski 
z zapleczem noclegowym, wielofunkcyjne boisko lekkoatletyczne o nawierzchni  
z poliuretanu, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, trzy hale sportowe 
znajdujące się przy szkołach, siłownia, kort tenisowy, kręgielnia, squash oraz 
działającą w okresie wakacji wypożyczalnia sprzętu wodnego. Nie mniej atrakcyjne 
są wybudowane w latach 2009-2013 ścieżki pieszo-rowerowe, o łącznej długości ok. 
8,9 km, zlokalizowane głównie przy jeziorach Frydek i Zamkowym oraz na Górze 
Zamkowej. Na odcinkach położonych wzdłuż jezior wybudowano stanowiska dla 
wędkarzy, tarasy widokowe, drewniany pomostu rekreacyjny oraz zamontowano 
urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (tzw. Fit Park).  

Sportową działalność na terenie miasta prowadzą następujące organizacje 
pozarządowe: Miejski Klub Sportowy Unia Wąbrzeźno, Ognisko Miejskie 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Uczniowski Klub Sportowy Vambresia– 
Worwo, Wabrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki, Beach Hand Ball Team Vambresia– 
Refleks Wąbrzeźno, Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Przyjazne Wody”, Liga 
Obrony Kraju Klub Wodny w Wąbrzeźnie.  

 

INFRASTRUKTURA KULTURY 

 
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. WDK posiada bogatą ofertę kulturalną 
zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W ramach swojej działalności 
prowadzi następujące koła i kluby zainteresowań: koło gitarowe, koło tańca HIP 
HOP, koło szachowe, koło interdyscyplinarne, klub krótkofalowców, klub 
aktywnych kobiet, klub seniora Echo, aerobik, orkiestrę dętą, pracownię wokalną, 
zajęcia taneczno-baletowe, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Teatr Studio Form 
Niezależnych. 

 

POMOC SPOŁECZNA 

 

Na terenie miasta usługi z zakresu pomocy społecznej świadczy Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie.  
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Do najważniejszych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m.in. 
przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych (zasiłki stale, pielęgnacyjne, 
świadczenia rodzinne, zasiłki celowe i specjalne, zasiłki okresowe), przyznawanie  
i realizacja pomocy rzeczowej (odzież, żywność, obiady dla uczniów, sprawianie 
pogrzebu), świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych, jak 
również praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 
lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.  

Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest jednostką organizacyjną Powiatu 
Wąbrzeskiego. Placówka jest domem przeznaczonym dla 75 osób przewlekle 
psychicznie chorych.  

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej  
w Wąbrzeźnie od dnia 01.04.2015 roku wynosi 2 889,53 zł. 

Aktualnie w Domu przebywa 42 mężczyzn i 33 kobiety. Celem placówki jest 
zapewnienie przebywającym w niej osobom warunków bezpiecznego i godnego 
życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości a w miarę 
możliwości także samodzielności. Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie świadczy 
podstawowe usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Zakres świadczonych 
usług ustala się przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz ich 
możliwości psychofizycznych. Ponadto Dom umożliwia przebywającym w nim 
osobom korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych. 

 
 

Wydatki z budżetu gminy na pomoc społeczną  
w poszczególnych latach 

 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Środki 
finansowe 
przeznaczone 
na pomoc 
społeczną  
(zł) 

7 775 995,86 8 200 123,91 9 680 058,88 9 702 559,02 

 

Liczba osób korzystających z poszczególnych form pomocy społecznej 

  

Rok 2011 2012 2013 2014 

Forma pomocy 
społecznej 

Liczba osób korzystających  

Zasiłki celowe  135 osób 179 osób 213 osób 229 osób 

Zasiłki stałe 101 osób 98 osób 98 osób 103 osoby 
Zasiłki okresowe 291 rodzin 350 rodzin 406 rodzin 385 rodzin 
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Zakup obiadów  
i posiłków 

398 osób 390 osób 457 osób 370 osób 

Zasiłki celowe na 
zakup żywności  

393 osoby 315 osób - 432 osoby 

Usługi 
opiekuńcze 

41 osób 37 osób 37 osób 32 osoby 

Opłaty za pobyt 
w DPS 

10 osób 11 osób 11 osób 10 osób 

Opłata za pobyt 
w ośrodku 
wsparcia 

- 2 osoby 1 osoba 1 osoba 

Sprawienie 
pogrzebu 

- 2 osoby - - 

Opłata za pobyt 
w schroniskach  
i noclegowniach 

4 osoby - - - 

Opłata za pobyt 
w mieszkaniu 
chronionym  
i ośrodku 
interwencji 
kryzysowej  

- 1 osoba 4 osoby 3 osoby 

Utrzymanie 
mieszkania dla 
bezdomnych 
mężczyzn 

10 osób  4 osoby 14 osób 16 osób 

Klęski żywiołowe 2 osoby  - - - 
Opłata za pobyt 
dzieci w 
placówkach 

- 3 osoby 3 osoby 4 osoby 

Opłata za pobyt 
dzieci w rodzinie 
zastępczej 

- 4 osoby 8 osób 19 osób 

Asystentura 
rodzinna 

- - 15 rodzin 31 rodzin 

Wynagrodzenie 
dla opiekunów 
prawnych 

- 2 osoby 4 osoby 5 osób 

Program 
aktywizacji  
i integracji 

43 osoby 49 osób - - 

Składka ZUS na 
ubezpieczenia 
zdrowotne od 
osób 
pobierających 
świadczenia 

132 osoby 138 osób 134 osoby 122 osoby 

Świadczenia 
rodzinne  

1582 
rodziny  

1538 rodzin 1411 rodzin 1300 rodzin 
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i opiekuńcze 
Fundusz 
alimentacyjny 

185 rodzin 198 rodzin 212 rodzin 206 rodzin 

Dodatek 
energetyczny 

- - - 39 rodzin 

Dodatki 
mieszkaniowe 

997 rodzin 1015 rodzin 619 rodzin 661 rodzin 

Karta Dużej 
Rodziny 

- - - 130 osoby 

Pomoc 
materialna dla 
uczniów  
o charakterze 
socjalnym  

296 osób 278 osób 287 osoby 324 osoby 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jest jednostką organizacyjną 
Powiatu Wąbrzeskiego, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania 
publiczne w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i wspierania osób 
niepełnosprawnych.    

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu: 
- pomocy społecznej 
- pieczy zastępczej 
- rehabilitacji,  
- orzecznictwa,  
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
- współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

 

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: strzeżone kąpielisko miejskie z nowym 
rekreacyjnym pomostem, wypożyczalnia sprzętu wodnego, amfiteatr oraz  
kawiarenka letnia. Ponadto w ramach wypoczynku można skorzystać z usług krytej 
pływalni, a także kręgielni i squasha. Atrakcją są wybudowane w latach 2009-2013 
ścieżki pieszo-rowerowe, o łącznej długości ok. 8,9 km, zlokalizowane głównie przy 
jeziorach Frydek i Zamkowym oraz na Górze Zamkowej. Na odcinkach położonych 
wzdłuż jezior wybudowano stanowiska dla wędkarzy, tarasy widokowe, drewniany 
pomostu rekreacyjny oraz zamontowano urządzenia do ćwiczeń (Fit Park).   

http://www.wabrzezno.lua.pl/
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W sezonie letnim jest to nie tylko miejsce wypoczynku „nad wodą”, ale również 
centrum życia kulturalnego miasta. W okresie od maja do połowy września 
odbywają się tu liczne imprezy kulturalne i sportowe. Tradycją są już coroczne Dni 
Wąbrzeźna oraz zawody wędkarskie. Na uwagę zasługują ruiny zamku biskupiego  
z XIV wieku, usytuowane nad brzegiem Jeziora Zamkowego, który do XVIII wieku 
był jedną z głównych rezydencji biskupów chełmińskich. Miasto dysponuje bazą 
noclegową i gastronomiczną wymagającą rozwoju. W Wąbrzeźnie jest ponad 70 
miejsc noclegowych w hotelach, pensjonatach oraz Miejskim Klubie Sportowym 
UNIA oraz ponad 15 punktów gastronomicznych (restauracje, pizzerie, kawiarnie 
oraz bary).  

 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 
Na terenie miasta Wąbrzeźno działa wiele organizacji pozarządowych. Aktywną 
współpracę z Urzędem Miasta Wąbrzeźno prowadzi 26 podmiotów. 
Współpraca z sektorem pozarządowym jest prowadzona w oparciu o Stanowisko 
Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zasad 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którym przyjęto do realizacji „Kartę 
współpracy Gminy Miejskiej Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Ponadto na każdy 
rok kalendarzowy uchwalany jest programy współpracy, określające cele, zasady  
i priorytety tej współpracy. 
 

Wydatki z budżetu gminy na organizacje pozarządowe  
w poszczególnych latach 

 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Forma 
dotacji 

otwarte 
konkursy 

ofert 

małe 
granty 

razem 
otwarte 
konkurs
y ofert 

małe 
grant

y 
razem 

otwarte 
konkurs
y ofert 

małe 
grant

y 
razem 

otwarte 
konkurs
y ofert 

małe 
granty 

razem 

Środki 
finansowe 
przyznane 
organizacjom 
pozarządowy
m  
(w zł) 

189.960,8
0 

14.355,6
0 

204.316,4
0 

198.000 
20.57

1 
218.57

1 
199.000 

27.17
0 

226.17
0 

223.500 
22.630,3

0 
246.130,3

0 

 
 

Wydatki z budżetu gminy na organizacje pozarządowe  
w poszczególnych sferach zadań publicznych 

 
 

Rodzaj zadania 
Przekazana kwota (w zł) 

2011 2012 2013 2014 
Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej 

173.355,60 186.771,00 189.800,00 206.800,00 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 10.999,80 13.000,00 10.300,00 10.500,00 

Turystyka i krajoznawstwo 2.000,00 6.300,00 8.800,00 13.080,30 

Ochrona i promocja zdrowia 4.000,00 1.500,00 1.000,00 - 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 4.500,00 5.500,00 2.300,00 6.800,00 
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narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomość narodowej, obywatelskiej 
 i kulturowej 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych 

1.500,00 - - - 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

1.461,00 2.000,00 1.200,00 300,00 

Działalność na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami 

4.000,00 - 2.500,00 7.360,00 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 

500,00 - 2.300,00 - 

Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

1.000,00 - 8.970,00 - 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

1.000,00 1.500,00 - 1.000,00 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 2.000,00 - - 

Promocja i organizacja wolontariatu - - - 290,00 

 
 
 
 
 

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.  
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Mocne strony Słabe strony 
 atrakcyjne położenie przyrodnicze miasta, 
 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, 
 opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Wąbrzeźno, 
 rewitalizacja centrum miasta, 
 sprawnie działające instytucje pomocy społecznej, 
 dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna w mieście, 
 dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

(pływania, Orlik, stadion miejski, baza sportowa przy obiektach 
szkolnych, Fit Parki, kręgielnia, squash), 

 doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz 
prowadzeniu współpracy międzynarodowej, 

 budownictwo socjalne, 
 wzorcowy system segregacji odpadów wśród mieszkańców,  
 wysoka aktywność samorządu w zakresie współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, 
 bardzo dobry stan techniczny dróg i chodników, 
 nowowybudowane ścieżki pieszo-rowerowe, 
 dostępność szerokopasmowej sieci informatycznej (wdrażane  

e-usługi publiczne), 
 zmodernizowane targowisko miejskie,  
 wzrost aktywności społeczeństwa, 
 wzrost aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców 
 położenie w niedalekiej odległości od autostrady A1, która 

zapewnia połączenia komunikacyjne w układzie krajowym  
i europejskim  
 

 niski stopień rozwoju sektora turystycznego 
(nieodpowiadająca potrzebom infrastruktura noclegowa  
i turystyczna), 

 słabo zagospodarowany teren Podzamcza, który wymaga 
rewitalizacji, 

 nieefektywne energetycznie oświetlenie ulic, 
 nierównomiernie rozwinięta sieć kanalizacji deszczowej 

częściowo wymagająca modernizacji, 
 niewystarczająco wykorzystywany potencjał infrastruktury 

gazowniczej, 
 brak współpracy w zakresie wspólnej oferty turystycznej  

i inwestycyjnej z ościennymi gminami, 
 brak połączeń pomiędzy istniejącymi ścieżkami pieszo-

rowerowymi na terenie miasta oraz pomiędzy miastem  
a sąsiednimi gminami, 

 problemy lokalowe instytucji społecznych i kulturalnych na 
terenie miasta,  

 niewystarczające dostosowanie obiektów użyteczności 
publicznej i chodników do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 

 zbyt mały obszar terenów inwestycyjnych w zasobach 
gminy, 

 niedostosowanie obiektów kultury i ich wyposażenia do 
nowoczesnych technik i technologii, 

 niska aktywność organizacji pozarządowych, 
 niezadowalający stan budynków mieszkalnych socjalnych  

i komunalnych należących do zasobów gminy (niska 
efektywność energetyczna), 

Szanse Zagrożenia 

 rosnące znaczenie ośrodków miejskich w polityce regionalnej UE  
i kraju, 

 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, 
 dostępne zewnętrzne źródła finansowania 
 wyznaczenie obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu 

Wąbrzeskiego oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
 przystąpienie miasta do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Ziemia Wąbrzeska    
 rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
 wzrost znaczenia samorządu lokalnego  
 dłuższy okres aktywności mieszkańców 

 

 skomplikowane procedury i regulacje prawne oraz niestabilność 
prawa, 

 rozszerzający się katalog zadań własnych gminy, bez 
zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych  

 problemy demograficzne związane ze starzeniem się 
społeczeństwa, ujemnym przyrostem naturalnym i migracjami, 

 sytuacja geopolityczna 
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3. WIZJA ROZWOJU MIASTA  

 
 
Wizja rozwoju powinna odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja 
społeczno-gospodarcza miasta po upływie danego okresu czasu i w skutek 
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 
niewystarczający udział terenów inwestycyjnych, terenów na potrzeby 
mieszkaniowe, niewielkie tradycje przemysłowe, wykształcenie i umiejętności 
mieszkańców, niewystarczającą współpracę z okolicznymi samorządami. 
 
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 działań  
dla podnoszenia 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. 

Niezbędnym narzędziem w realizacji założeń strategii i sprzyjającym rozwojowi 
miasta jest rewitalizacja miejska. Konieczne jest podjęcie wszelkich działań 
zmierzających do przeprowadzenia w Wąbrzeźnie procesu rewitalizacji, począwszy 
od stworzenia nowego Programu rewitalizacji, poprzez pozyskanie środków 
finansowych na wdrożenie projektów i przeprowadzanie procesu, po jego 
monitoring. Rewitalizacja jako kompleksowy proces odpowiadający na degradację 
społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową jest najlepszym 
mechanizmem ograniczenia słabych stron i deficytów, wykorzystania stron 
mocnych, tj. potencjałów i uniknięcia lub zminimalizowania zagrożeń.  

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, wyróżniającym się wśród miast regionu, 
 z większą ilością atrakcyjnych miejsc pracy,  
 chętnie odwiedzanym przez turystów, 
 atrakcyjnym dla mieszkańców,   
 zaspokajającym potrzeby mieszkańców, 
 sprawniej zarządzanym i w sposób optymalny wykorzystującym środki 

zewnętrzne, 
 o uporządkowanej przestrzeni. 
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Wizja rozwoju miasta:  
  
Wąbrzeźno – miejscem przyjaznym dla mieszkańców, 
przedsiębiorców i turystów, zapewniającym atrakcyjne warunki do 
życia, rozwoju i współpracy. 

 

 

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. 
 
 

4. MISJA ROZWOJU MIASTA  

 
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. 

 
 

5. 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.   
 
 

6. CELE OPERACYJNE I KIERUNKI DZIAŁAŃ  

 
W ramach każdego z obszarów (celów) strategicznych zaproponowano zestaw 
wynikających z nich celów operacyjnych. Wskazane kierunki działań stanowić będą 
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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 władz 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 zgodny z priorytetami strategicznymi Strategii Rozwoju 
Kraju 2020, Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - 
plan modernizacji 2020+ oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno 
na lata 2009-2015. 

CEL STRATEGICZNY 1: 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 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

 Program Innowacyjny Rozwój 2014-2020 
 Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 



27 

 

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; 
 wspieranie działalności instytucji wsparcia biznesu; 
 aktywna promocja gminy.  

 
Możliwe źródła finansowania działań / projektów   

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
na lata 2014-2020, 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 
 Program Innowacyjny Rozwój 2014-2020. 

 

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 
dróg (ich parametry techniczne), a także jakość nawierzchni w samym mieście, 
stanowią istotny czynnik dla przyciągania nowych i funkcjonowania działających 
inwestorów. 

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 
kulturalnym bez konieczności przenoszenia się do dużego miasta. Dlatego dbałość 
o szeroki dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej jest niesłychanie ważny. 

 
Główne kierunki działań: 

 kontynuacja inwestycji w wybrane elementy układu komunikacyjnego, jako 
zadania własne samorządu miasta Wąbrzeźno, podejmowane we współpracy 
ze starostwem powiatowym oraz samorządem województwa;  
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 kontynuacja działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, w tym 
monitoring miasta; 

 polepszenie organizacji ruchu komunikacyjnego w mieście.  

 

 

 

Możliwe źródła finansowania działań / projektów 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

 

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: 

 rozbudowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, gazowej, deszczowej, mediów 
elektroenergetycznych, 

 modernizacja obiektów użyteczności publicznej i ich dostosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych; 

 kontynuacja modernizacji i poprawy jakości ulic miejskich wraz z rozbudową 
oświetlenia oraz rozbudową parkingów; 

 dalsze podnoszenie stanu technicznego placówek oświatowych i obiektów 
sportowych. 
 

Możliwe źródła finansowania działań /projektów 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020,  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 Bank Ochrony Środowiska, 
 Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

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). 
Gospodarując przestrzenią należy w pierwszej kolejności zagospodarować lub 
zrewitalizować te tereny, gdzie już istnieje aktywność gospodarcza i zwarta 
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zabudowa mieszkaniowa. Ułatwia to chociażby uzupełnianie podstawowej 
infrastruktury, ograniczając koszty realizacji tego typu projektów.   
 
Główne kierunki działań: 

 rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta, 
 zagospodarowanie przestrzeni miejskich, ochrona, odnowa  

i zagospodarowanie obszarów stanowiących miejsca wypoczynku i rekreacji; 
 przemyślane gospodarowanie terenami. 

Możliwe źródła finansowania działań / projektów 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020  

 
 

CEL STRATEGICZNY 3: LEPSZA JAKOŚĆ 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 nadal modernizować 
infrastrukturę sportową, zwiększając w ten sposób możliwości rozwoju ruchowego 
dzieci i młodzieży.  

Główne kierunki działań /typy projektów   
 dostosowywanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej do zmieniających się 

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

 kształcenie w szkołach i przedszkolach (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.); 

 promocja różnych form edukacji; 
 edukacja ekologiczna. 

 
Możliwe źródła finansowania działań / projektów   

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020, 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 
 Program Innowacyjny Rozwój 2014-2020, 
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 Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
 Infrastruktura bibliotek 2016-2020 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
 
 
 
 
 

3.2. Rozwijanie sfery kultury i zwiększanie świadomości społecznej 

mieszkańców miasta  

O rozwoju miasta w coraz większym stopniu decydują również takie czynniki jak 
kultura i kapitał społeczny. Wysoki poziom kultury i kapitału społecznego wpływa 
na jakość życia mieszkańców, ich aktywność, odpowiedzialność społeczną, sprzyja 
rozwojowi idei samorządowych. Wyzwala wśród mieszkańców kreatywność, a także 
przyczynia się do ograniczenia niekorzystnych zjawisk i  wykluczenia społecznego. 
Główne kierunki działań  / typy projektów   

 rozwój instytucji kultury; 
 aktywne wspieranie partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju 

miasta; 
 podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, 
 zwiększanie świadomości mieszkańców wokół najważniejszych problemów 

rozwoju miasta, 
 popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

   
Możliwe źródła finansowania działań / projektów   

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020, 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 
 Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
 Infrastruktura bibliotek 2016-2020. 

  
 

3.3. Rozwijanie budownictwa mieszkaniowego 

Główne kierunki działań /typy projektów   
 budowa nowych mieszkań i modernizacja istniejącego zasobu 

mieszkaniowego; 
 prowadzenie efektywnej polityki społecznej prowadzącej do integracji  

i aktywizacji grup zmarginalizowanych społecznie; 
 korzystanie z nowoczesnych mechanizmów finansowania budownictwa 

mieszkaniowego; 
 uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe; 
 partnerstwo publiczno-prywatne. 
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Możliwe źródła finansowania działań / projektów   
 Bank Gospodarstwa Krajowego. 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 
 programy ministerialne 
 
 
 

7. WDRAŻANIE  I MONITORING 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 
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, która 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 
Miasta Wąbrzeźno. Realizacja poszczególnych zadań prowadzona będzie przez 
Burmistrza Wąbrzeźna przy pomocy pracowników odpowiedzialnych za 
poszczególne zadania w urzędzie.  
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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); 

 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 
 
Za wdrożenie strategii odpowiedzialny jest Burmistrz Wąbrzeźna wraz  
z pracownikami Urzędu 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 proces wdrażania strategii są: 

 Rada Miasta Wąbrzeźno; 
 Placówki szkolne; 
 jednostki organizacyjne i spółki Gminy Miasto Wąbrzeźno;  
 organizacje pozarządowe, związki i kościoły działające na terenie gminy; 
 placówki oświatowe i kulturalne. 

 
 

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

 samorządy różnych szczebli, 
 administracja publiczna, 
 inspekcje, służby, straże,  
 agencje, 
 przedsiębiorcy. 
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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 
 

 Poziom dochodów własnych miasta 
 Liczba osób pracujących, wykazujących dochód ze 

stosunku pracy i zamieszkałych na terenie Gminy 
Miasto Wąbrzeźno 

 Liczba zarejestrowanych 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 wdrożonych projektów społecznych 
 Liczba oddanych mieszkań  
 Przeciętna powierzchnia mieszkalna przypadająca 

na 1 mieszkańca (m2/osobę) 
 Bezrobotni ogółem 

b) cele operacyjne: 

Nazwa celu Rodzaj wskaźnika 
 
1.1. Wspieranie działań sprzyjających 

inwestycjom przedsiębiorstw 
 

 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 bezpłatnych punktów dostępu do Internetu 
 Liczba użytkowników szerokopasmowej sieci 

informatycznej 

2.2. Rozwój infrastruktury 
technicznej 

 Poziom zwodociągowania i skanalizowania gminy 
 Liczba odbiorców sieci gazowej 
 Ilość odpadów podlegających segregacji  

2.3. Racjonalne gospodarowanie 
przestrzenią 

 Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych 
 Liczba i charakter zmian w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego  

3.1. Poprawa poziomu wykształcenia 
mieszkańców  

 Odsetek dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym 

 Odsetek uczniów korzystających z zajęć 
dodatkowych/pozalekcyjnych 
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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 i szacunkowa liczba 

uczestników 
 Liczba osób stale korzystających z oferty 

Wąbrzeskiego Domu Kultury 
 Liczba osób stale korzystających z oferty Miejskiej  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

 

Większość danych dotyczących zaproponowanych powyżej wskaźników dostępnych 
jest w ramach oficjalnej statystyki i będzie pozyskiwana z Banku Danych Lokalnych 
oraz danych z innych źródeł.  

 

 

8.1. ZAŁĄCZNIK 1.  

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) stanowi integralną część systemu wdrażania 
strategii miasta. Zawiera wykaz najważniejszych zadań inwestycyjnych miasta, które 
będą realizowane w latach 2015-2034 i obejmuje okres obowiązywania strategii. 
Zadania te wynikają z celów operacyjnych strategii  i ich wdrożenie przyczyni się do 
osiągnięcia określonych wskaźników przyjętych w systemie monitorowania  
strategii.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dostępna na stronie internetowej miasta 
www.wabrzezno.com oraz bip.wabrzezno.com. 
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8.2. ZAŁĄCZNIK 2. PLAN MIASTA WĄBRZEŹNO 

 

 


