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I. WSTĘP 
 
 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2016-

2020. Gmina Bartniczka posiada Strategię Rozwoju dla Gminy Grążawy do roku 2015, 

opracowaną na przełomie lat 1999-2000. Ze względu na zakończenie okresu programowania 

tego strategicznego dokumentu zachodzi konieczność jego opracowania na kolejne 

wielolecie. Nowy dokument powinien zostać opracowany od podstaw (a nie tylko 

zaktualizowany), opierając się o obecne ramy prawne, możliwości finansowania 

przedsięwzięć i aktualny stan społeczno – gospodarczy opisywanego obszaru. 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. 2014, poz. 1649 ze zm.), Gminy prowadzą politykę rozwoju, czyli zespół 

wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia 

trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno – gospodarczej, regionalnej 

i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc 

pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Dokument ten jest bazą dla opracowania 

programów sektorowych np. dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, przemysłu, ochrony 

zdrowia, turystyki, ochrony środowiska itp.  

Opracowanie Strategii pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły na skutek 

rozwoju Gminy w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie działań, których 

realizacja przyczyni się do dalszego rozwoju jednostki. 

Niniejsze opracowanie prezentuje szeroko rozumianą problematykę polityki rozwoju 

Gminy Bartniczka (gmina wiejska), jednostki położonej w powiecie brodnickim, województwie 

kujawsko - pomorskim. 

Obejmuje ono zagadnienia związane z: 

 charakterystyką obszaru Gminy, 

 analizą sytuacji demograficznej i gospodarczej, 

 analizą obecnego stanu środowiska przyrodniczego oraz analizą infrastruktury, 

 analizą SWOT, 

 określeniem misji i wizji Gminy, 

 wytyczeniem celów strategicznych w zakresie polityki rozwoju, 

 określeniem możliwych sposobów finansowania, założonych celów i zadań, 

 określeniem sposobów monitoringu pozwalającego na ocenę realizacji założonej 

Strategii rozwoju. 

 
 

1.2. POTRZEBA , CEL i METODYKA OPRACOWANIA 
 
 

Polityka rozwoju mająca wpływ na każdą dziedzinę życia człowieka wymaga 

opracowywania syntetycznych dokumentów, które zbierają informacje o stanie jednostki 

samorządowej oraz wyznaczają konkretne kierunki działań, które prowadzą w konsekwencji 

do zrównoważonego rozwoju obszaru. Ważne jest również, aby prowadzić ciągłą 

aktualizację zamierzonych celów, dostosowywać je do aktualnej sytuacji i mierzyć ich stopień 

wykonania. Przeprowadzanie analiz czasowych pozwala określić obszary, które faktycznie 
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się rozwijają, oczywiście w kierunku zrównoważonego rozwoju, a nad którymi trzeba nadal 

pracować.  

Nawiązanie do dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy pozwala 

przeanalizować zmiany jakie zaszły na terenie Gminy Bartniczka, co z kolei umożliwi 

organom Gminy podjąć decyzję o zaktualizowaniu celów rozwojowych, kontynuacji lub 

wytyczeniu nowych, w celu zintegrowania spójności społeczno – gospodarczej, regionalnej 

i przestrzennej oraz środowiska przyrodniczego, mając na celu osiągnięcie równowagi 

i podążanie w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jako rok bazowy do analizy zmian 

przyjęto rok 2005, co związane jest z funkcjonowaniem analizowanej jednostki w nowej 

formule (do końca roku 2004 była to Gmina Grążawy) oraz pierwszych widocznych zmian 

związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Analizując założenia Strategii 

opracowanej na przełomie lat 1999-2000 i jej ramy realizacji, stwierdza się, że w ciągu tego 

okresu - ostatnich 15 lat, nie wszystkie ramy zrealizowano, osiągnięto założone poziomy, 

a zmiany uwarunkowań sprawiają, że należy zmodyfikować wytyczoną misję Gminy, 

wytyczyć nowe kierunki, do których osiągnięcia Gmina musi dążyć, w celu zrównoważonego 

rozwoju. 

W związku z koniecznością dostosowania dotychczas obowiązującej Strategii do 

nowych uwarunkowań społeczno – gospodarczych, do wyzwań wewnętrznych 

i zewnętrznych oraz oczekiwań społeczeństwa, należy opracować niniejszy dokument 

w oparciu o szczegółową diagnozę. Prace nad Strategią Rozwoju starano się realizować tak, 

aby skorelować je z pracami nad innymi, opracowywanymi dokumentami strategicznymi, na 

poziomie lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i krajowym. 

Strategia rozwoju przedstawia i opracowuje kluczowe dla rozwoju jednostki wyzwania 

oraz zarysowuje cele rozwojowe w odniesieniu do różnego rodzaju obszarów, uwzględniając 

funkcje przez nie pełnione, występujące potencjały oraz bariery. 

Celem opracowania Strategii jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań 

programowych na dalsze lata i poprawa polityki rozwoju Gminy Bartniczka. Zawarte w nim 

rozwiązania organizacyjne oraz logistyczno – techniczne przyczynią się do właściwego 

zrównoważonego rozwoju. Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku Gminy 

w zakresie aktualizacji strategicznych dokumentów gminnych, co pozwala władzom Gminy 

na bieżąco kontrolować stan jednostki oraz planować na tej podstawie działania służące jej 

rozwojowi. 

Przyjęcie Strategii Rozwoju jest formą podejmowania strategicznej decyzji 

umożliwiającej realizację kierunków rozwoju tego zakresu działalności w określonej 

perspektywie czasowej. Wynikiem procesu planowania jest dokument zawierający wizję 

rozwoju systemu zarządzania jednostką, określający opcje i warunki rozwiązań. Jest on 

także ważnym środkiem informacji, narzędziem kontroli i materiałem wykorzystywanym do 

rozwoju systemu w przyszłości. Właściwy system zarządzania musi opierać się na 

strategicznych wnioskach, które w tym przypadku są przedstawione w postaci dokumentów 

programowych. Dokument powinien stanowić podstawę opracowywania bardziej 

szczegółowych dokumentów, planów inwestycyjnych Gminy, corocznego budżetu. Ponadto 

powinien dać możliwość ubiegania się jednostce o zewnętrzne środki finansowe 

na poszczególne zadania inwestycyjne. 

 
Niniejsza Strategia stanowi szczegółową diagnozę Gminy określając szanse 

i zagrożenia, przedstawia konkretne działania zmierzające do rozwoju jednostki, 

w odniesieniu do regionu i kraju. Przy opracowywaniu Strategii korzystano także z zapisów 

zawartych dokumentach opracowanych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. 
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Niniejsza Strategia opiera się na dostępnej bazie danych GUS oraz Urzędu Gminy 

Bartniczka. Przy opracowaniu dokumentu wykorzystano materiały i informacje uzyskane 

także od jednostek działających na omawianym terenie oraz na obszarze województwa 

kujawsko - pomorskiego (zarządców dróg, eksploatatorów sieci infrastruktury, zarządców 

instalacji, służb bezpieczeństwa, placówek oświatowych). 

Ważnym elementem opracowania Strategii jest także poznanie potrzeb i oczekiwań 

mieszkańców Gminy Bartniczka, w celu wypracowania wspólnych pól interesów i łączenie 

wysiłków na rzecz skutecznego rozwoju jednostki. W związku z powyższym, w ramach 

opracowywania dokumentu przeprowadzona została ankietyzacja mieszkańców Gminy. 

Ankieta miała na celu wskazanie oraz poznanie oczekiwań mieszkańców, a także 

wytypowanie obszarów, które powinny podlegać w pierwszej kolejności rozwojowi czy 

aktywizacji. Ankieta, której wyniki zostały zaprezentowane w dalszej części niniejszego 

opracowania, została zamieszczona na stronie internetowej Gminy, a także 

rozpowszechniona w formie papierowej na terenie całej jednostki dzięki uprzejmości 

sołtysów. Zebrano 228 ankiet. 

 
 

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
 

W niniejszym rozdziale dokonano szczegółowej charakterystyki Gminy Bartniczka 

biorąc pod uwagę położenie analizowanej jednostki, przebieg procesów społeczno – 

gospodarczych w ostatnich latach, sytuację na rynku pracy oraz obsługę analizowanej 

jednostki w zakresie sportu, kultury i rekreacji. 

 
 

2.1. DANE ADMINISTRACYJNE 
 
 

Bartniczka jest gminą wiejską, o powierzchni 83,35 ha. Obszar leży we wschodniej 

części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie brodnickim. Gminę tworzy 

13 sołectw, do których należą: Bartniczka, Grążawy, Gutowo, Igliczyzna, Jastrzębie, 

Komorowo, Koziary, Łaszewo, Nowe Świerczyny, Radoszki, Samin, Stare Świerczyny, 

Świerczynki oraz miejscowość bez statusu sołectwa: Długi Most, Gołkówko, Samin (osada), 

Skrobacja, Sokołowo, Wilamowo, Zdroje.  

Do końca 2004 r. jednostka administracyjna nosiła nazwę Grążawy. Obszar 

analizowanej jednostki ma kształt wydłużony - łukowy z kierunku południowo - zachodniego 

na wschód. Maksymalna szerokość opisywanego obszaru wynosi około 6 km, a długość 

około 21 km. Opisywany teren sąsiaduje: 

 od północy z gminą Brzozie,  

 od południa z gminami Świedziebnia i Górzno, 

 od zachodu z gminą Brodnica, 

 od wschodu z gminą Lidzbark położoną w województwie warmińsko - mazurskim. 
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Ryc. 1. Położenie powiatu brodnickiego na tle województwa kujawsko - pomorskiego 

Źródło: opracowanie własne 
 

 

Ryc. 2. Położenie Gminy Bartniczka na tle powiatu brodnickiego 
Źródło: opracowanie własne  

 

Jednostka zlokalizowana jest w dość dużej odległości od dużych ośrodków miejskich 

takich jak oddalony o 80 km Toruń i położony w odległości 110 km Olsztyn. 

 

 
2.2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 
 
 

Zgodnie z fizyczno – geograficzną regionalizacją Polski, wg J. Kondrackiego, Gmina 

Bartniczka, w podziale na mezoregiony, znajduje się na pograniczu Pojezierza 

Dobrzyńskiego i Garbu Lubawskiego, a jej północny fragment leży w granicach doliny 
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Drwęcy. Położenie jednostki na tle mezoregionów fizycznogeograficznych przedstawiono na 

kolejnej rycinie. 

 

 
Ryc. 3. Położenie Gminy Bartniczka na tle podziału fizyczno - geograficznego Polski 

Źródło: Centralna Baza Danych Geologicznych 

 

 
2.3. SPOŁECZEŃSTWO 

 

2.3.1. Liczba ludności i jej rozmieszczenie 
 

Liczba ludności zamieszkująca Gminę Bartniczka w roku 2014 wynosiła 4 711 osób 

(dane GUS, Bank Danych Lokalnych).  Według ewidencji Urzędu Gminy Bartniczka liczba 

ludności jest wyższa i wynosi 4 788 osób. 

Rozmieszczenie ludności według poszczególnych miejscowości przedstawiono 

w formie tabelarycznej. 

 
Tabela 1. Wykaz ilościowy mieszkańców Gminy Bartniczka  

stan na dzień 31.12.2014 r. 

Miejscowość Ulica 
Liczba mieszkańców 

stali czasowi aktualni 

Bartniczka 

Brodnicka 61 1 62 

Cicha 2 - 2 

Długa 117 - 117 

Kręta 84 1 85 

Krótka 1 - 1 

Leśna 53 - 53 

Łąkowa 29 - 29 

Okrężna 21 2 23 

Pocztowa 99 2 101 

Podgórna 123 2 125 

Prosta 89 2 91 
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Miejscowość Ulica 
Liczba mieszkańców 

stali czasowi aktualni 

Przemysłowa 12 - 12 

Spokojna 3 - 3 

Turystyczna 27 - 27 

Ustronna 10 - 10 

Razem 731 10 741 

Gołkówko 98 1 99 

Grążawy 521 8 529 

Gutowo 349 5 354 

Igliczyzna 118 - 118 

Jastrzębie 522 3 525 

Komorowo 386 3 389 

Koziary 67 - 67 

Łaszewo 342 13 355 

Nowe Świerczyny 304 8 312 

Radoszki 709 14 723 

Samin 127 4 131 

Sokołowo 51 - 51 

Stare Świerczyny 240 5 245 

Świerczynki 128 1 129 

Zdroje 95 - 95 

Razem 4788 75 4 863 

Źródło: Urząd Gminy Bartniczka 

 

Gęstość zaludnienia w roku 2014 wyniosła 56 osób na 1 km2 powierzchni co stanowi 

mniejszy wskaźnik w stosunku do całego powiatu brodnickiego, gdzie ta wartość plasuje się 

na poziomie 75 osób na 1 km2. 

W 2014 r. średnio na 100 mężczyzn przypadało 96 kobiet i jest to wskaźnik niższy niż 

w porównywanym rokiem 2005, kiedy to na 100 mężczyzn przypadało 99 kobiet. 

Przebieg procesów demograficznych na terenie opisywanego obszaru przedstawia 

się korzystnie dzięki dodatniemu bilansowi ruchów migracyjnych w ciągu ostatnich 10 lat. 

Zgodnie z danymi GUS liczba ludności w analizowanym czasie wzrosła o 150 osób. 

 
Tabela 2. Analiza wieloletnia liczby 

ludności Gminy Bartniczka 

Rok Liczba ludności 

2005 4 558 

2006 4 608 

2007 4 643 

2008 4 599 

2009 4 612 

2010 4 725 

2011 4 714 

2012 4 697 

2013 4 714 

2014 4 711 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 



Green Key  
Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka 

na lata 2016 – 2020 

 

11 

 

Wykres 1. Liczba ludności w Gminie Bartniczka na przestrzeni lat 2005 - 2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

 

2.3.2. Przyrost naturalny 
 
 

Analizując przyrost naturalny czyli liczbę urodzeń w stosunku do liczby zgonów 

mieszkańców Gminy Bartniczka obserwuje się tendencję malejącą. Przyrost naturalny 

w 2005 r. wynosił 3 osoby na 1 000 ludności, natomiast w roku 2014 wartość ta spadła 

do 0,8. Liczba ludności w ciągu ostatnich 10 lat jednak rośnie, co związane jest z napływem 

ludności z sąsiednich jednostek administracyjnych.  

 

Tabela 3. Ruch naturalny ludności w Gminie Bartniczka w przeliczeniu 
na 1 000 osób 

lata 
wskaźnik 

urodzenia żywe zgony przyrost naturalny 

2005 11,4 8,42 3,0 

2006 16,6 10,34 6,2 

2007 15,1 11,41 3,7 

2008 15,2 9,61 5,6 

2009 12,4 10,70 1,7 

2010 13,6 12,08 1,5 

2011 12,7 8,66 4,0 

2012 12,5 9,31 3,2 

2013 11,7 8,75 3,0 

2014 11,0 10,19 0,8 

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych  
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Wykres 2. Przyrost naturalny na terenie Gminy Bartniczka w latach 2005 – 2014 

w przeliczeniu na 1 000 osób 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 

2.3.3. Struktura ekonomiczna 
 
 

Zgodnie z danymi GUS zauważa się, że w wyniku zmian liczby ludności 

w poszczególnych grupach wieku w kolejnych latach nastąpi pogłębienie starzenia się 

ludności wyrażone współczynnikiem starości demograficznej rozumianym jako udział grupy 

ludności wieku 65 lat i więcej w ogólnej populacji.  

W niniejszym rozdziale poddano analizie stosunek poszczególnych grup 

ekonomicznych ludności, zgodnie z założeniem, że ludność w wieku przedprodukcyjnym 

obejmuje osoby w wieku 0 do 17 lat; ludność w wieku produkcyjnym – osoby od 18 lat do 

wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni), a ludność w wieku poprodukcyjnym – 

osoby powyżej wieku emerytalnego.  

Struktura ekonomiczna ludności Gminy Bartniczka, według danych z 2014 roku 

pochodzących z GUS-u (przy ogólnej liczbie mieszkańców gminy 4 711 GUS), przedstawia 

się następująco:  

 grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym stanowi 22,4 % ogólnej liczby 

mieszkańców, 

 ludność w wieku produkcyjnym stanowi 62,9 % liczby ludności, 

 ludność w wieku poprodukcyjnym 14,7 % ogółu mieszkańców. 

 
Na przestrzeni ostatnich 10 lat obserwuje się postępujący proces starzenia się 

ludności. Rośnie udział ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym kosztem ludności 

w wieku przedprodukcyjnym. W kolejnych latach niezbędne jest podjęcie działań 

rewitalizacyjnych mających na celu poprawę struktury ekonomicznej społeczności Gminy 

Bartniczka. Jest to tendencja charakterystyczna dla całej Polski, związana ze zmniejszającą 

się liczbą urodzeń. Porównanie udziału poszczególnych grup ekonomicznych ludności 

w latach 2005 i 2014 przedstawia rycina. 
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Wykres 3. Porównanie struktury ekonomicznej ludności w Gminie Bartniczka w latach 

2005 i 2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Ludność według grup wieku na terenie Gminy Bartniczka w roku 2014 w porównaniu 

do roku 2005 przedstawiono w formie tabelarycznej. 

 
Tabela 4. Ludność wg grup wieku na terenie 

Gminy Bartniczka w roku 2014 
w porównaniu do roku 2005 

przedział 
wiekowy 

liczba ludności 

rok 2005 rok 2014 

ogółem udział % ogółem udział % 

Ogółem 4 558 100 4 711 100 

0 - 4 278 6,1 293 6,2 

5 - 9 292 6,4 313 6,6 

10 - 14 362 7,9 272 5,8 

15 - 19 409 9,0 312 6,6 

20 - 24 419 9,2 361 7,7 

25 - 29 343 7,5 405 8,6 

30 - 34 332 7,3 389 8,3 

35 - 39 275 6,0 356 7,6 

40 - 44 337 7,4 337 7,2 

45 - 49 292 6,4 275 5,8 

50 - 54 267 5,9 329 7,0 

55 - 59 248 5,4 271 5,7 

60 - 64 123 2,7 224 4,8 

65 - 69 175 3,8 200 4,2 

70 i więcej 406 8,9 374 7,9 

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych 
 

Obecnie najmniejszą liczbę stanowią mieszkańcy w przedziale wiekowym 65 – 69 lat, 

największą natomiast w przedziale 25 – 29 lat, duży udział ma także grupa ludności w wieku 

30 – 34 lata i będąca w wieku co najmniej 70 lat. W porównaniu do roku 2005 nastąpiło 

zwiększenie udziału starszych grup wiekowych w strukturze analizowanego obszaru. Na taki 
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stan transformacji wpływ ma niski przyrost naturalny na terenie Gminy Bartniczka. Zakłada 

się, że w przyszłości na terenie charakteryzowanej jednostki przybywać będzie ludności 

w wieku poprodukcyjnym, ponadto następować będzie dalsza migracja młodych ludzi, która 

jest naturalnym procesem, zwłaszcza w zakresie zdobywania wyższego wykształcenia. 

Obecnie w związku z pojawieniem się możliwości pozyskiwania środków 

zewnętrznych na działania rewitalizacyjne należy zwrócić dużą uwagę na zadania Gminy 

mające na celu niwelowanie negatywnego zjawiska społecznego jakim jest starzenie się 

ludności. Jest to ogólny dla całej populacji trend, jednak w przypadku Gminy Bartniczka 

zjawisko to potęguje odpływ ludności w młodszych grupach wiekowych do dużych miast.  

 
Wykres 4. Ludność wg grup wieku na terenie Gminy Bartniczka w roku 2014 

w porównaniu do roku 2005 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 

2.3.4. Rynek pracy 
 

 

Podobnie jak powiat brodnicki i województwo kujawsko - pomorskie, problem 

bezrobocia dotyka także rejon Gminy Bartniczka. Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Bydgoszczy, na koniec roku 2014, stopa bezrobocia dla województwa kujawsko - 

pomorskiego wynosiła 15,5 %, natomiast dla powiatu brodnickiego 13,2 %. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych z terenu Gminy, na koniec 2014 r., wynosiła 214 osób (z czego 131, tj. 61,2 % 

stanowiły kobiety). Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wynosi około 7,2 %. Należy przy tym wskazać, że w porównaniu do roku 2005 

sytuacja poprawiła się, ponieważ liczba bezrobotnych zarejestrowanych zmalała ponad 

dwukrotnie.  

Bezrobotnymi są w szczególności osoby w wieku 25-34 lata, których było 64. 

W wyższych grupach wiekowych, liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne maleje. 
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Niestety na rynku pracy Gminy Bartniczka, około 19 % ogólnej liczby bezrobotnych stanowią 

osoby młode, w wieku 18-24 lata. 

 

 
Wykres 5. Bezrobotni według grup wiekowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, stan na 31.12.2014 r. 

 

Wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne dominują osoby pozostające bez 

pracy do 3 miesięcy. Takich osób jest 73. Istnieje jednak duża grupa 39 osób, tj. 18 %, które 

są trwale bezrobotne, co oznacza, że pozostają bez pracy powyżej 24 miesięcy. 

 

 
Wykres 6. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, stan na 31.12.2014 r. 

 

Największy udział w grupie osób zarejestrowanych na terenie Gminy Bartniczka jako 

osoby bezrobotne stanowią mieszkańcy z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, których 
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jest 76. Trudności ze znalezieniem zatrudnienia mają również osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym. Stosunkowo najmniejszy odsetek osób bezrobotnych stanowi 

ludność z wykształceniem wyższym. 

Zgodnie z zebranymi danymi, największy problem bezrobocia występuje wśród 

ludności posiadającej niskie wykształcenie. Duży jest udział ludności będącej w wieku do 

24 lat, pozostających bez pracy. Niezbędne są zatem działania naprawcze ukierunkowane 

na poprawę jakości kształcenia w szkołach położonych na terenie analizowanej jednostki. 

Niezbędne jest również umożliwienie dostępu do podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji 

osobom w wyższych grupach wiekowych, w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy. 

Opisane procesy powinny być prowadzone wielokierunkowo w oparciu o proponowany 

do opracowania Gminny Program Rewitalizacji.  

 

 
Wykres 7. Bezrobotni według wykształcenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, stan na 31.12.2014 r. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy prowadzi również statystykę osób bezrobotnych 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z danymi na dzień 31.12.2014 r. takich osób 

było 187, z czego 118 stanowiły kobiety. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono 

w formie tabelarycznej. Należy przy tym podkreślić, że suma liczb podanych w tabeli jest 

wyższa niż liczba osób bezrobotnych, gdyż ta sama osoba bezrobotna pojawia się w kilku 

grupach osób (np. jest osobą niepełnosprawną w wieku do 25 roku życia). 

 

Tabela 5. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy na terenie 
Gminy Bartniczka 

Grupa osób bezrobotnych 
Ilość osób 

ogółem 
Ilość kobiet 

do 25 roku życia 42 28 

powyżej 50 roku życia 53 25 

długotrwale bezrobotni 115 79 

bez kwalifikacji zawodowych 84 50 

bez doświadczenia zawodowego 52 39 

bez wykształcenia średniego 137 71 

samotnie wychowujący co najmniej 21 19 
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Grupa osób bezrobotnych 
Ilość osób 

ogółem 
Ilość kobiet 

jedno dziecko do 18 roku życia 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia 
po urodzeniu dziecka 

x 43 

którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie 
podjęli zatrudnienia 

1 0 

niepełnosprawni 8 4 

po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 3 3 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy, stan na 31.12.2014 r. 

 

Władze samorządowe w Gminie powinny prowadzić walkę z bezrobociem poprzez 

wspieranie nowych miejsc pracy, stosując przy tym ulgi podatkowe i zwolnienia z podatku od 

nieruchomości. Ponadto prowadzone są szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. 

 

 

2.3.5. Zaplecze społeczne 
 

 

2.3.5.1. Gospodarka mieszkaniowa, mienie komunalne 
 

 

Na terenie Gminy Bartniczka według danych GUS za rok 2014 znajdowało się 1 236 

mieszkań z 5 435 izbami, o łącznej powierzchni użytkowej 112 098 m2. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosi 90,7 m2, natomiast przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania na 1 osobę – 23,8 m2. 

Zdecydowana większość mieszkań, tj. 94,3 % jest wyposażona w wodociąg, nieco 

mniej bo 82,6 % w łazienkę. Około 68,1 % mieszkań posiada centralne ogrzewanie. 

 

Gmina Bartniczka dysponuje 33 lokalami mieszkalnymi i 1 lokalem mieszkalnym 

socjalnym. Wszystkie lokale wyposażone są w instalację wodno – kanalizacyjną. 23 lokale 

są ogrzewane z instalacji centralnego ogrzewania. 

 

 

2.3.5.2. Opieka zdrowotna 
 

Na terenie Gminy Bartniczka funkcjonuje jeden ośrodek zdrowia w miejscowości 

Jastrzębie, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Praktyka Lekarza Rodzinnego Smól 

Jolanta”. W budynku ośrodka zdrowia mieści się jedyna na terenie opisywanego obszaru 

apteka.  

Realizację podstawowej opieki medycznej mieszkańcy opisywanego obszaru często 

realizują poza terenem Gminy Bartniczka. Usługi specjalistyczne są natomiast świadczone 

w większych miastach regionu i województwa kujawsko – pomorskiego. Najbliższy szpital 

powiatowy znajduje się w Brodnicy. 

 

 

2.3.5.3. Opieka społeczna 
 

 

Na terenie opisywanego obszaru działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bartniczce (zwany dalej GOPS). Placówka realizuje zadania własne i zlecone Gminie 

z zakresu pomocy społecznej w następujących formach: pracy socjalnej, materialnej, 
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zasiłków pieniężnych, zasiłków w naturze oraz w formie instytucjonalnej, co oznacza 

kierowanie osób wymagających opieki, wsparcia i rehabilitacji w różnych formach 

do placówek opiekuńczych, domów pomocy społecznej. 

Do zadań Ośrodka zgodnie z zapisami statutu należą w szczególności:  

 wspieranie analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 

pomocy społecznej , 

 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń, 

 pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin, 

 praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom 

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności w funkcjonowaniu 

w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, 

 współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz 

z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, 

 kierowanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niezdolności 

do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami, 

 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

 organizowanie specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego 

i pedagogicznego, 

 sporządzanie bilansu potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej, 

 doskonalenie modelu pracy socjalnej poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

pracowników Ośrodka. 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez GOPS w Bartniczce, w roku 2014 z pomocy 

korzystało łącznie 175 rodzin, a łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 574 osoby. 

Oznacza to, że duża część ludności nie jest samowystarczalna ekonomicznie, co powoduje 

konieczność korzystania z form różnych pomocy społecznej. Działania rewitalizacyjne 

w przedmiotowym zakresie powinny zmierzać do aktywizacji zawodowej ludności i poprawy 

warunków na rynku pracy, co z kolei przełoży się na poprawę sytuacji materialnej 

mieszkańców Gminy Bartniczka. 

 

 

2.3.5.4. Wykształcenie i oświata 
 

 

Na terenie Gminy Bartniczka działa jedno Przedszkole Publiczne w Łaszewie oraz 

jedno Przedszkole Niepubliczne w Grążawach. Placówka mieści się w budynku po Szkole 

Podstawowej w Łaszewie. Budynek ten przeszedł kapitalny remont i został dostosowany do 

potrzeb małych wychowanków. Dziś przedszkole jest placówką mającą komfortowe warunki 

do nauki i zabawy. W budynku funkcjonują 3 oddziały (3 latki, 4 latki i 5 - 6 latki). Jeśli 

tendencja dzieci będzie wzrostowa zostanie otworzony czwarty odział. Przedszkole 

w Łaszewie realizuje lekcje dodatkowe w formie zajęć logopedycznych, plastycznych, rytmiki 

czy zajęć języka angielskiego. 

Kształcenie na poziomie podstawowym jest realizowane w Szkole Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Nowych Świerczynach oraz w Szkole Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Radoszkach. 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Nowych 

Świerczynach w szkole jest zatrudnionych 12 nauczycieli, z czego 10 to nauczyciele 
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pełnozatrudnieni. Wśród nauczycieli pełnozatrudnionych 5 posiada kwalifikacje do nauczania 

dwóch przedmiotów.  

Liczba uczniów w ostatnich latach rośnie, ze 135 w roku szkolnym 2007/2008 do 

172 w roku szkolnym 2015/2016. 

Uczniowie są objęci pomocą psychologiczno - pedagogiczną, w ramach której 

korzystają z zajęć: dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno - 

kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych (dla uczniów upośledzonych 

w stopniu lekkim). Korzystają też z zajęć gimnastyki korekcyjnej. 

Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach kół 

zainteresowań: polonistyczno - teatralne, artystyczne, matematyczne, szachowe, wokalno - 

taneczne, muzyczne, sportowe, religijne, języka angielskiego. Uczniowie biorą także udział 

w warsztatach ekologicznych w Brodnickim Parku Krajobrazowym, Rezerwacie Szumny 

Zdrój czy Górznieńsko - Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. 

Za wyniki w nauce i osiągnięcia dydaktyczne uczniowie otrzymują stypendia 

Dyrektora Szkoły oraz nagrody Wójta Gminy Bartniczka. 

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi szkołami 

i placówkami oraz organizuje imprezy środowiskowe i gminne, a także wraz z innymi 

szkołami uczestniczy w uroczystościach i imprezach gminnych.   

Placówka współpracuje także z Policją w zakresie profilaktyki zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom, Ośrodkiem Zdrowia w Jastrzębiu w zakresie opieki zdrowotnej, 

Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Brodnicy i Bartniczce w celu zapewnienia 

pomocy uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Brodnicy w kwestii pomocy uczniom z różnymi 

potrzebami edukacyjnymi, Państwową Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną 

w Brodnicy w zakresie realizacji programów prozdrowotnych.  

Wśród najważniejszych potrzeb i kierunków rozwoju Dyrekcja wymienia: 

 rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 

kompetencji kluczowych (językowych, matematycznych, informatycznych, 

kreatywnych, itd.), 

 zacieśnianie współpracy szkoły na szczeblu krajowym i międzynarodowym poprzez 

m.in. organizację wspólnych projektów międzyszkolnych, np. wymiana młodzieży. 

Celem jest wzrost otwartości dzieci i młodzieży, poszerzenie horyzontów myślowych, 

umożliwienie uczniom pogłębienia wiedzy, zdobycia nowych doświadczeń, a także 

rozwijania umiejętności np. z zakresu kształcenia zawodowego, jak i kompetencji 

językowych, 

 wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów 

(np. wsparcie uzdolnionej młodzieży poprzez system stypendiów), 

 rozbudowę bazy lokalowej szkoły ( obecnie brak pomieszczenia do prowadzenia 

zajęć logopedycznych, świetlicy, stołówki, sekretariatu, dla pracy pedagoga, 

pielęgniarki oraz szatni przy sali gimnastycznej), 

 doposażenie księgozbioru biblioteki szkolnej, zakup programów komputerowych 

np. do biblioteki, sekretariatu  

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Radoszkach zgodnie z danymi 

przekazanymi przez Dyrekcję placówki, w roku szkolnym 2015/2016 liczy 198 uczniów 

w dziesięciu oddziałach. 

W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe w wymiarze trzech godzin z języka 

angielskiego, w których mogą uczestniczyć chętni uczniowie. 
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W klasach IV-VI chętni uczniowie mogą pracować w kole ekologicznym, 

historycznym, informatycznym, sportowym oraz Szkolnym Kole Caritas. Szkolne Koło 

Sportowe organizuje na terenie placówki sezonowe zawody jak np.: turniej tenisa stołowego, 

mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej. 

Szkoła jest dobrze wyposażona. Każda klasa posiada własną izbę lekcyjną z tablicą 

interaktywną bądź monitor dotykowy. Szkoła posiada także nowoczesne pomieszczenie 

przeznaczone do pracy z dziećmi z dysfunkcjami, wyposażone w sześć zestawów 

komputerowych, monitor dotykowy oraz lustro do logopedii.  

Do najważniejszych potrzeb i kierunków rozwoju Dyrekcja szkoły zaliczyła: 

 możliwość dofinansowania zajęć zespołu muzycznego czy koła teatralnego, których 

utrzymanie staje się bardzo trudne bądź niemożliwe ze względu na koszty związane 

z dodatkowymi dowozami oraz wynagrodzeniem nauczycieli, 

 wsparcie finansowe funkcjonowania biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej zgodnie 

z ich misją i przeznaczeniem,  

 remont i modernizacja sali komputerowej wraz z wymianą sprzętu komputerowego,  

 utworzenie oddzielnego miejsca na stołówkę, która obecnie znajduje się 

w pomieszczeniu świetlicy szkolnej. W starej części szkoły istnieją pomieszczenia, 

które po kapitalnym remoncie mogłyby spełniać funkcję stołówki. 

W Jastrzębiu działa Publiczne Gimnazjum im. Romualda Traugutta. Do obwodu 

Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu, które obejmuje teren całej Gminy Bartniczka należą 

miejscowości: Bartniczka, Gołkówko, Grążawy, Gutowo, Igliczyzna, Jastrzębie, Komorowo, 

Koziary, Łaszewo, Świerczynki, Radoszki, Samin, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny, 

Zdroje oraz miejscowości Pólko i Bachor z Gminy Górzno i ze wsi Szczuka w Gminie 

Brodnica. 

Zgodnie z danymi otrzymanymi od Dyrekcji gimnazjum wśród potrzeb na najbliższe 

lata najważniejsze są związane z: 

 zakupem sprzętu sportowego: materace, piłki (siatkowe, ręczne, nożne) ławeczki 

gimnastyczne, poprzeczka do skoku wzwyż, skakanki, szarfy, dzięki któremu można 

zorganizować dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów uzdolnionych w celu 

przygotowania do zawodów sportowych, 

 dofinasowaniem zajęć dodatkowych dla młodzieży w ramach kół zainteresowań (koło 

dziennikarskie, koło żywego słowa, recytatorskie, teatralne, języków obcych, młodego 

ratownika, matematyczne, chemiczne, klub dyskusyjny, strzeleckie i inne, zgodnie 

z zainteresowaniami uczniów), 

 zakupem nowych laptopów do klas, projektorów, tablic interaktywnych, pomocy 

dydaktycznych (mapy, atlasy, słowniki niemieckie, angielskie), słuchawek, sprzętu 

nagłaśniającego, 

 odnowieniem pracowni szkolnych oraz wzbogaceniem bazy szkoły poprzez zakup 

stolików i krzeseł uczniowskich czy biurek. 

 
 

2.3.5.5. Bezpieczeństwo 
 

 

Zgodnie z danymi Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, teren Gminy Bartniczka 

jest objęty działalnością Posterunku Policji w Górznie. 

Na omawianym obszarze zgodnie z priorytetami Komendanta Głównego Policji na 

lata 2013-2015 były prowadzone działania policji, które były skierowane na wzrost poziomu 
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bezpieczeństwa na drogach, obsługę obywateli poprzez szybką i skuteczną reakcję policji 

na zdarzenie, ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i skarbu państwa poprzez 

skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą oraz działania na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa imprez masowych. Ponadto w latach 2016-2018 policjanci Posterunku 

w Górznie będą: 

 zwiększać efektywność działań na rzecz wzmocnienia współpracy 

ze społeczeństwem,  

 podnosić skuteczność w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych 

zagrożeń, w tym cyberprzestępczości,  

 działać w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwych społecznie,  

 podejmować działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, 

 zapewniać bezpieczeństwo imprez masowych. 

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy funkcjonują Ochotnicze 

Straże Pożarne (OSP) i Państwowa Straż Pożarna z siedzibą w Brodnicy. Jednostki OSP 

znajdują się na terenie Gminy w miejscowościach: Grążawy, Nowe Świerczyny, Jastrzębie, 

Łaszewo oraz Bartniczka. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczą w ćwiczeniach 

i szkoleniach, co pozwala im zdobywać doświadczenie i wypracować metody współpracy 

z innymi jednostkami na terenie Powiatu. 

Należy podkreślić, że jednostki OSP są dotowane przez Gminę Bartniczka. W latach 

2011-2014 doinwestowanie odbywało się m.in. poprzez: 

OSP Grążawy: 

 2011 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, 

 2012 - nowa posadzka w budynku remizy, 

 2013 - zakup nożyc i rozpieraków do ratownictwa drogowego, 

 2014 - zakup motopompy. 

OSP Nowe Świerczyny: 

 2011 - nowa brama garażowa w budynku OSP, remont świetlicy i klatki schodowej 

w budynku OSP, 

 2012 - prace remontowe w budynku OSP. 

OSP Jastrzębie: 

 2014 - ogrzewanie elektryczne w budynku remizy strażackiej. 

OSP Łaszewo: 

 2012 - wymiana drzwi w budynku remizy, 

 2013 - zadaszenie przed budynkiem remizy, 

 2014 - remont pomieszczenia socjalnego w budynku. 

Z danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Brodnicy 

wynika, że na terenie Gminy Bartniczka w 2014 r. miało miejsce 7 pożarów i 15 miejscowych 

zdarzeń, co daje łącznie 22 zdarzenia, przy sumie dla powiatu brodnickiego 705 zdarzeń.  

Kontrolę w zakresie bezpieczeństwa na terenie Gminy Bartniczka prowadzi również 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu. W roku 

2014 przeprowadzono 5 kontroli podmiotów. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 

wartości emisji LZO do powietrza z zakładu Gotec Polska Sp. z o.o. w Jastrzębiu czego 

wynikiem było nałożenie kary oraz podjęcie działań naprawczych. Po wyposażeniu zakładu 

w nową instalację, normy nie są przekraczane. Na terenie Gminy Bartniczka nie ma 

zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZDR) lub zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii (ZZR). 
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2.4. UŻYTKOWANIE TERENU 
 
 

Podstawową formą użytkowania terenu Gminy jest użytkowanie rolnicze. Użytki rolne 

zajmują tutaj 76 % powierzchni Gminy. 

W dalszej kolejności znajdują się użytki leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione, 

których powierzchnia kształtuje się na poziomie 16,9 % powierzchni opisywanego obszaru. 

Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią tylko 3,1 % powierzchni Gminy 

Bartniczka. 

 
Tabela 6. Powierzchnia geodezyjna Gminy Bartniczka według 

kierunków wykorzystywania 

Kierunek użytkowania 
Powierzchnia 

(ha) 
Udział (%) 

powierzchnia ogółem 8340 100,0 

powierzchnia lądowa 8223 98,6 

użytki rolne razem 6337 76,0 

użytki rolne - grunty orne 5123 61,4 

użytki rolne - sady 38 0,5 

użytki rolne - łąki trwałe 730 8,8 

użytki rolne - pastwiska trwałe 246 2,9 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane 161 1,9 

użytki rolne - grunty pod stawami 1 0,0 

użytki rolne - grunty pod rowami 38 0,5 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 
razem 

1409 16,9 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 
lasy 

1354 16,2 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 
grunty zadrzewione i zakrzewione 

55 0,7 

grunty pod wodami razem 117 1,4 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 83 1,0 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 34 0,4 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem 257 3,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 
mieszkaniowe 

11 0,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 
przemysłowe 

7 0,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne 
zabudowane 

2 0,0 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 
zurbanizowane niezabudowane 

1 0,0 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 
rekreacji i wypoczynku 

6 0,1 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 
komunikacyjne - drogi 

194 2,3 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 
komunikacyjne - kolejowe 

36 0,4 

użytki ekologiczne 11 0,1 

nieużytki 206 2,5 

tereny różne 3 0,0 

Źródło: dane GUS, stan na 31.12.2014 r. 



Green Key  
Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka 

na lata 2016 – 2020 

 

23 

 

Rozkład przestrzenny form użytkowania powierzchni Gminy Bartniczka 

przedstawiono na kolejnej rycinie. 

 

 
Ryc. 4. Użytkowanie terenu w granicach Gminy Bartniczka 

źródło: opracowanie własne na podkładzie z serwisu gios.gov.pl 

 
 

2.5. EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW, W TYM ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE 

 

Podstawę planowania przestrzennego, wymiaru podatków, oznaczenia 

nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami 

stanowi ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości). Gmina jako jednostka 

ewidencyjna dzieli się na obręby ewidencyjne, których granice zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 454 ze zm.) powinny być zgodne z granicami 

wsi i sołectw.  

W przypadku nie podejmowania działań planistycznych przez Gminę nie byłoby 

możliwe rozplanowanie przestrzeni jednostki zgodnie z obecnie panującymi 

uwarunkowaniami przyrodniczymi, gospodarczymi i społecznymi. W związku z czym 

corocznie w budżecie Gminy Bartniczka przeznacza się środki pieniężne i organizacyjne 

w celu opracowania nowych koncepcji rozwoju analizowanej jednostki w sposób 

zrównoważony (uwzględniając ochronę środowiska) i jednocześnie odpowiadając na 

aktualne zapotrzebowanie rozwoju dla tego obszaru. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010380454
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Podejmowane działania planistyczne mają na celu zaprzestanie chaotycznemu 

rozwojowi zabudowy i innego typu użytkowania terenu, uwzględnienie zasad 

zrównoważonego rozwoju, dochodzenie do harmonizowania procesów rozwojowych 

z zasadami ekorozwoju. Dzięki wprowadzeniu Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego, a na jego podstawie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, nie dojdzie do wprowadzenia elementów niepożądanych 

na tym terenie, może jedynie przyczynić się do poprawy estetyki i wizerunku danego obszaru 

oraz struktury funkcjonalno – przestrzennej. 

Zasady rozwoju przestrzennego Gminy jako całości, określone zostały w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartniczka, które jest 

jednak mało aktualne, ze względu na fakt, że zostało opracowane w roku 1998. Dlatego 

została podjęta decyzja w sprawie aktualizacji dokumentu czego wynikiem jest uchwała 

nr VI/32/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bartniczka. 

Studium to dokument, który umożliwia rozpatrywanie poszczególnych inwestycji 

w odniesieniu do całej gminy i daje wskazania do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Jest to dokument o charakterze strategicznym, nie posiada on mocy aktu 

prawnego. 

Dokumentami opartymi na Studium, posiadającymi moc aktu prawnego są miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. Obszary bez wykonanych MPZP są narażone na 

chaotyczny rozwój budownictwa, bez wskazań dotyczących rodzajów i funkcji budynków, ich 

kształtu, wielkości, położenia, a to w dużej mierze powoduje zakłócenia w ładzie 

przestrzennym obszaru Gminy. Brak obowiązującego planu zagospodarowania dla 

przedmiotowego obszaru przy widocznej presji zagospodarowania o funkcji mieszkaniowo – 

usługowej oraz dalszego rozwoju funkcji rolniczych, uzasadnia słuszność i potrzebę ich 

wykonania.   

 

 

2.6. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 
 

Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (stan na rok 2014), na terenie Gminy 

Bartniczka działało 268 podmiotów gospodarczych.  

 

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg 
sekcji PKD (2014 r.) 

Sekcja ogółem Gmina 

Ogółem 268 

W sekcji A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 20 

W sekcji B – górnictwo i wydobywanie 0 

W sekcji C - przetwórstwo przemysłowe 39 

W sekcji D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

4 

W sekcji E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

0 

W sekcji F - budownictwo 60 

http://www.poznan.pl/mim/public/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=E
http://www.poznan.pl/mim/public/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=E
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Sekcja ogółem Gmina 

W sekcji G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

73 

W sekcji H – transport, gospodarka magazynowa 18 

W sekcji I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

2 

W sekcji J – informacja i komunikacja 0 

W sekcji K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6 

W sekcji L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0 

W sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6 

W sekcji N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

2 

W sekcji O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

7 

W sekcji P – edukacja 7 

W sekcji Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 6 

W sekcji R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3 

W sekcji S – pozostała działalność usługowa 

W sekcji T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 
potrzeby 

15 

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych (klasyfikacja PKD 2007) 

 

Najbardziej rozwiniętymi rodzajami działalności gospodarczej prowadzonymi na 

terenie analizowanej jednostki są działalności z sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, 

a w dalszej kolejności, działalności związane z budownictwem, przetwórstwem 

przemysłowym, rolnictwem, leśnictwem oraz pozostałymi działalnościami usługowymi. 

W miejscowości Bartniczka działalność prowadzi ubojnia „Rolmięs”, Piekarnia GS 

SCH Grążawy, Producent Mebli „ANNA”, Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy 

„Kowalk” oraz PPUHW Weron Sobiech Piotr Bartniczka. W Grążawach firma „Drewpol” 

prowadzi produkcję związaną z obróbką drewna. W miejscowości Stare Świerczyny są 

zlokalizowane zakłady mechaniczne, kotlarskie oraz hydrauliczno – ślusarskie. Okolice 

Bartniczki są również miejscem gospodarczej hodowli ryb.  

Jedynym typowo przemysłowym zakładem, który prowadzi działalność na terenie 

Gminy Bartniczka jest Zakład „GOTEC” w Jastrzębiu, który jest rozbudowywany o następne 

hale i profile produkcji. Innym rodzajem działalności, która rozwija się obecnie jest baza 

hotelowo – gastronomiczna, która jest niezbędna dla odpowiedniego rozwoju opisywanej 

jednostki, czego przykładem jest Restauracja „Nad Brynicą” w Bartniczce. 
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2.7. ROLNICTWO 
 
 

Podstawową formą użytkowania terenu Gminy Bartniczka jest użytkowanie rolnicze, 

gdyż użytki rolne zajmują 76 % powierzchni Gminy, ze względu na to rolnictwo odgrywa 

istotną rolę w rozwoju gospodarczym tej jednostki. 

W zagospodarowaniu użytków rolnych dominują grunty orne, pastwiska oraz łąki 

trwałe. Zdecydowanie mniejszy udział mają sady. 

 

 
Wykres 8. Podział użytków rolnych w 2014 r. na terenie gminy Bartniczka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL 

 

Na omawianym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna, oprócz której rozwija 

się także przemysł spożywczo-rolniczy oraz hodowlany: bydła, trzody chlewnej i drobiu. 

Rolnicza przestrzeń produkcyjna charakteryzuje się stosunkowo dobrymi klasami 

gleb, dużym ich zakwaszeniem oraz niedostateczną wilgotnością. W strukturze zasiewów 

dominują zboża co ukazano w formie tabelarycznej. 

 
Tabela 8. Struktura zasiewów na terenie gminy 

Rodzaj użytku Powierzchnia [ha] 

zboża razem 4 058,46 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 3 781,19 

pszenica ozima 498,05 

pszenica jara 60,68 

żyto 151,67 

jęczmień ozimy 168,80 

jęczmień jary 573,74 

owies 52,09 

pszenżyto ozime 1 282,45 

pszenżyto jare 67,73 

mieszanki zbożowe ozime 28,87 

mieszanki zbożowe jare 897,12 

ziemniaki 124,55 

Grunty orne 
81% 

Łąki trwałe 
11% 

Pastwiska trwałe 
4% 

Grunty rolne 
zabudowane 

2% 

Sady  
1% 

Grunty pod 
rowami 

1% 
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Rodzaj użytku Powierzchnia [ha] 

uprawy przemysłowe 667,30 

rzepak i rzepik razem 472,18 

warzywa gruntowe 46,21 

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010 

 

Według powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r. na terenie Gminy 

funkcjonuje 501 gospodarstw rolnych, w których struktura wielkości charakteryzuje się 

równomiernym podziałem: 

- 94 gospodarstwa bardzo małe (do 1 ha), 

- 141 gospodarstw małych (1-5 ha), 

- 94 gospodarstwa średnie (5-10 ha), 

- 172 gospodarstwa duże (powyżej 10 ha). 

 

 
Wykres 9. Gospodarstwa rolne według wielkości na terenie gminy Bartniczka 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS/BDL 

 
Zgodnie ze Spisem Rolnym gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie było 

48. Duże rozdrobnienie powoduje, iż z reguły nie są one w stanie prowadzić nowoczesnej 

gospodarki rolnej, większość z nich osiąga niską produkcję, która w dużym stopniu 

przeznaczona jest na spożycie własne.  

 
Tabela 9. Produkcja zwierzęca na terenie gminy 

rodzaj produkcji ilość gospodarstw ilość sztuk zwierząt 

bydło razem 177 2 971 

w tym krowy 132 887 

trzoda chlewna razem 235 21 603 

konie 17 61 

drób ogółem razem 273 13 311 

w tym drób kurzy 268 9 997 

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010 

 
 

do 1 ha 
82% 

1-5 ha 
12% 

5-10 ha 
4% 

powyżej 10 ha 
2% 
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2.8. TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA 
 
 

Położenie geograficzne, walory krajobrazowe, a także bogata tradycja kulturowa 

składają się na korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy 

Bartniczka. 

Do niewątpliwych atutów omawianego terenu zalicza się korzystne położenie 

turystyczne ze względu na wysokie walory krajobrazowe oraz oddalenie od dużych ośrodków 

miejskich. Taki stan rzeczy powoduje, że pojawiają się możliwości związane z rozwojem 

turystyki wiejskiej, które wynikają bezpośrednio z zapotrzebowania na oferty wakacyjne 

w spokojnym wiejskim otoczeniu, z możliwością korzystania z walorów naturalnych 

i kulturowych oraz w uczestniczeniu w życiu wsi.  

Na terenie Gminy funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne, które nie stanowią 

jednak wystarczającego zaplecza dla rozwoju turystyki.  

W Gminie Bartniczka można wyodrębnić obszar turystyczny – samiński, wchodzący 

w skład kompleksu turystycznego Górzna. Dominujące funkcje turystyczne to wypoczynek 

pobytowy i krajoznawstwo. Walory przyrodnicze pozwoliły na zakwalifikowanie Jeziora 

Samińskiego do II kategorii przydatności turystycznej. Brzegi jeziora w 70 % są płaskie, 

a w 30 % bagienne. W 80 % występują brzegi z roślinnością wodną. Ocenia się, że około 

9 % długości linii brzegowej jest dostępna dla kąpieli. Szczególne predyspozycje 

do zagospodarowania turystycznego (pole namiotowe, motel, zajazd) posiada teren 

w sąsiedztwie Jeziora Gutowo. Decydują o tym walory przyrodnicze i bardzo dogodne 

położenie komunikacyjne. Przez opisywany obszar prowadzą dwa znakowane szlaki 

turystyki pieszej: 

- niebieski: Górzno - Gutowo - Radoszki - Samin Janówko - Jajkowo, 

- zielony: Górzno - Zdroje - Grążawy - Nowy Dwór - Tama Brodzka. 

Bardzo atrakcyjnym odcinkiem, leżącym na peryferiach terenu Gminy jest szlak 

kajakowy Drwęcy. 

W ramach zagospodarowania turystycznego opisywanej jednostki należałoby 

przystosować dla turystyki krajoznawczej drogę krajową Brodnica - Lidzbark Welski, łączącą 

parki krajobrazowe: Brodnicki i Górznieńsko - Lidzbarski. Największe predyspozycje do 

zagospodarowania turystycznego posiada tu rejon wsi Gutowo (jezioro, las, park wiejski). 

Funkcję sezonowego obiektu turystycznego z powodzeniem pełnić może szkoła 

w Radoszkach. Wsie Radoszki i Bartniczka, ze swoim bogatym zestawem usług 

i położeniem pośrodku obsługiwanego terenu, kwalifikują się do pełnienia roli ośrodków 

usług turystycznych. Całość problemów związanych z zagospodarowaniem turystycznym 

Gminy, w tym agroturystyką i łączącą się z nią koniecznością wytyczenia szlaków do jazdy 

konnej i rowerowej, powinna być rozstrzygnięta w odpowiednim miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

2.9. DZIEDZICTWO KULTUROWE 
 

 

Gmina Bartniczka posiada opracowany dokument pt. Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami dla Gminy Bartniczka (uchwała nr XLIV/223/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 

28 października 2014 r.), na podstawie którego opracowany został niniejszy rozdział. 
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2.9.1. Rys historyczny Gminy Bartniczka 
 

 

Najstarsze odnotowana przez archeologów dowody świadczące o obecności 

człowieka na obszarze powiatu brodnickiego pochodzą sprzed 11-12 tysięcy lat. 

Najwcześniejszy ślad osadnictwa, sprzed 10 tysięcy lat odkryto w Mszanie koło Brodnicy. Na 

przełomie VII i VIII wieku na tereny napłynęła ludność słowiańska. Od przełomu X i XI wieku 

obszar ten stanowił pogranicze powstającego państwa piastowskiego. Tereny przygraniczne 

chroniły liczne grody. Prawdopodobnie w XI wieku tereny na zachód od Drwęcy weszły 

w skład ziemi chełmińskiej, zaś na jej lewym brzegu powstał okręg grodowy z ośrodkiem 

w Świeciu, później zastąpiony przez powstałe przed 1240 rokiem Michałowo. Dzisiejszy 

obszar Gminy Bartniczka leży na terenie historycznej Ziemi Michałowskiej oraz Dobrzyńskiej.  

W 1298 roku założono miasto Brodnica, a wraz z nim powstał zamek będący siedzibą 

krzyżackiej załogi i komtura. Stanowiły one odtąd gospodarczy i administracyjny ośrodek 

regionu. W okresie podziału dzielnicowego obszar ten pozostawał we władaniu książąt 

mazowieckich. W roku 1303 Ziemia Michałowska została zastawiona na rzecz Zakonu 

Krzyżackiego przez księcia kujawskiego (inowrocławskiego) Leszka Siemomysła. W roku 

1317 Zakon nabył ją na własność. W 1454 roku związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo 

zakonowi, a Ziemię Chełmińską i Michałowską inkorporowano do Polski. Po 1446 r. ziemia 

została włączona na stałe do Korony Królestwa Polskiego. W zakresie administracji 

kościelnej obszar Gminy Bartniczka należał do diecezji płockiej, a po opanowaniu Ziemi 

Chełmińskiej przez Krzyżaków, do utworzonego w 1243 r. Biskupstwa chełmińskiego.  

Wiek XVI to okres odbudowy i pomyślności gospodarczej regionu powodowany 

zapotrzebowaniem na płody rolne i produkty leśne. 

W okresie wojny siedmioletniej w latach 1758 i 1763 ziemię michałowską 

przemierzały wojska pruskie, co przyniosło upadek gospodarczy i ubożenie mieszkańców.  

Po I rozbiorze (1772-74) Prusy zgrabiły obszar dawnego województwa 

chełmińskiego, który według podziału z roku 1818 znalazł się w utworzonej wówczas regencji 

kwidzyńskiej. W latach 1807-1815 powiat michałowski znajdował się w granicach Księstwa 

Warszawskiego. Po tym okresie obszar został ponownie włączony do zaboru pruskiego. 

Okres panowania pruskiego nad tymi terenami wiązał się z ich intensywną kolonizacją przez 

Niemców, próbami germanizacji i często z represjami wobec Polaków. W okresie zaborów 

region rozwijał się gospodarczo, polepszyła się wtedy infrastruktura rolnicza i sieć 

komunikacyjna. Gmina Bartniczka wróciła w granice Polski (województwo bydgoskie) 

w styczniu 1920 roku. 

W 1939 roku niemieckie władze okupacyjne wcieliły powiat brodnicki do Okręgu 

Gdańsk - Prusy Zachodnie. Okres okupacji niemieckiej, który pozostawił rozsiane na mapie 

powiatu liczne miejsca martyrologii, zakończył się w styczniu1945 roku wkroczeniem wojsk 

radzieckich. 

W 1975 roku, na skutek zmian, jakie dokonano w podziale administracyjnym powiat 

brodnicki przestał istnieć, a należące do niego gminy włączono do województwa toruńskiego. 

Od 1992 r. Gmina Bartniczka podlega diecezji toruńskiej. Ostatnia reforma administracyjna 

spowodowała od 1 stycznia 1999 r. powrót na mapy powiatu brodnickiego, jako części 

województwa kujawsko-pomorskiego. Do końca roku 2004 gmina nosiła nazwę Grążawy, 

wtedy to przysiółek Bartniczka uzyskał status pełnoprawnej miejscowości. Od dnia 1 stycznia 

2005 r. gmina nosi nazwę Bartniczka. Nazwa Bartniczka wywodzi się od barci lub bartników. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bar%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczelarz
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Uchwałą Rady Gminy Bartniczka z dnia 15 maja 2009 roku zatwierdzono projekt herbu, flagi 

i pieczęci Gminy Bartniczka. 

Z powyższego opisu wynika, iż ziemie gminy Bartniczka charakteryzuje 

niejednorodna przeszłość. Miejscowości gminy w przeszłości należały do różnych właścicieli 

oraz parafii. 

 

 

2.9.2. Aktualny stan zachowania dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy 
Bartniczka 

 

 

Na terenie Gminy Bartniczka zlokalizowane są wsie o średniowiecznym rodowodzie: 

- Grążawy, pierwsza wzmianka o wsi z roku 1239 r., 

- Jastrzębie, pierwsza wzmianka o wsi z roku 1239 r., 

- Samin, pierwsza wzmianka o wsi z roku 1337 r., 

- Radoszki, pierwsza wzmianka o wsi z roku 1408 r., 

- Gutowo, pierwsza wzmianka o wsi z roku 1414 r. 

Wszystkie zatraciły już swój pierwotny charakter zabudowy.  

 

Do najważniejszych obiektów o walorach kulturowych należą: 

 

BARTNICZKA 

1. Budynek mieszkalny, daw. karczma, magazyn, sklep, od 1926 r. budynek mieszkalny. 

Dom nr 43 murowany z początku XX wieku. 

2. Urząd, budynek z przeł. XIX i XX wieku. 

3. Poczta, budynek murowany z początku XX wieku. 

 

GRĄŻAWY 

1. Wpisany do ewidencji zabytków historyczny układ ruralistyczny – ulicówka. 

2. Kościół parafialny p.w. Św. Marcina (rejestr zabytków nr A/367). 

Zbudowany w 1763 r., na miejscu dawnej kaplicy z 1752 r. Przy kościele plebania oraz 

kaplica/kostnica. 

3. Cmentarz przykościelny rzymsko-katolicki z XVIII wieku. Najstarsze nagrobki z lat 

1897, 1898 i 1913. 

4. Cmentarz z połowy XIX wieku. Najstarsze nagrobki z lat 1898 i 1912. 

5. Dzwonnica drewniana z datą 1795. 

6. Szkoła z przełomu XIX i XX wieku. 

7. Chaty drewniane z połowy XIX wieku, o konstrukcji zrębowej z dachami siodłowymi, 

krytymi strzechą, usytuowane szczytowo lub kalenicowo, przeważnie dwutraktowe. 

8. Zagroda leśniczego z leśniczówką i budynkiem gospodarczym z pocz. XX wieku. 

9. Liczne stanowiska archeologiczne. 

 

GUTOWO 

1. Założenie przestrzenne zespołu podworskiego (XIX/XX wiek). Murowany dworek 

z parkiem dworskim ujętym w wojewódzkiej ewidencji zabytków (okazały drzewostan 

150 lat). Rządcówka, obora, chlewnia, kurnik, budynki magazynowe i gorzelnia 1911 r.) 

w zespole dworsko folwarcznym. Spichlerz i stajnia koni pociągowych. Dworek 

przebudowywany w latach 50 i 80 XX wieku. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/15_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/2009
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2. Budynek dróżnicowego, murowany z końca XIX wieku. 

3. Cmentarz ewangelicki z 2 poł. XIX wieku, najstarsze nagrobki z lat 1879 i 1912. 

4. Liczne stanowiska archeologiczne. 

 

JASTRZĘBIE 

1. Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - do 1700 r. p.w. 

Św. Leonarda (rejestr zabytków nr A/344) – orientowany, drewniany, zbudowany 

w 1812 r. Kilkakrotnie odnawiany (1877, 1886, 1927, 1966). 

2. Dzwonnica drewniana, konstrukcji słupkowo – ramowej, zewnątrz szalowana z 1 poł. 

XIX w., wewnątrz późnogotycki dzwon z 1510 r. 

3. Plebania - o skromnych cechach klasycystycznych, murowana o dwutraktowym 

i niesymetrycznym układzie wnętrz, kryta dachówką.  

4. Wokół kościoła znajduje się nieczynny cmentarz przykościelny z licznymi zabytkowymi 

nagrobkami z XVIII i XIX wieku. Najstarsze z lat 1883, 1887 i 1888.  

5. Czynny cmentarz grzebalny z 1914 r. Założony na planie regularnego prostokąta 

z aleją główną i sześcioma bocznymi dzielącymi teren na osiem kwater. Najstarsze 

nagrobki z lat 1913, 1921 i 1927.  

6. Cmentarz choleryczny z końca XIX wieku. 

7. Karawaka, krzyż z 1946 r. mający ustrzec wieś przed zarazami, które przyczyniły się 

do śmierci wielu ludzi na terenie ziemi michałowskiej w czwartym ćwierćwieczu XIX 

wieku. Okolica bogata jest w liczne kapliczki przydrożne i krzyże. 

8. Liczne obiekty dawnego budownictwa ludowego (chłopskie chaty) kryte strzechą 

z przeł. XVIII i XIX w., pierwotnie podcieniowe oraz z dobudowaną częścią 

gospodarczą. 

9. Karczma i poczta z połowy XIX wieku. 

10. Liczne stanowiska archeologiczne. 

 

KOMOROWO 

1. Zespół podworski - w jego skład wchodzą: dwór murowany, zabudowania 

gospodarcze, w tym gorzelnia z 1902 r., obora i magazyny z początku XX wieku. 

Zabudowania zgrupowane wokół prostokątnego dziedzińca. 

2. Park krajobrazowy - z drzewostanem w wieku około 100 lat i czytelnym systemem 

wodnym. 

3. Liczne stanowiska archeologiczne. 

 

RADOSZKI 

1. Kościół parafialny p.w. Świętych Wawrzyńca i Mikołaja (rejestr zabytków nr A/366) - 

wzniesiony w 1717 r., drewniany. W miejscu starszego (zniszczonego w trakcie wojny 

1410 r.) gruntownie odnowiony w 1964 r. Wyposażenie późnorenesansowe z 1 poł. 

XVII w. oraz barokowe i rokokowe z XVIII w. Rzeźba Chrystusa ukazującego rany, 

gotycka z końca XV w., krucyfiks barokowy z XVIII w. 

2. Dzwonnica – drewniana z przeł. XVIII i XIX w. z późnogotyckim dzwonem z 1566 r. 

3. Plebania - późnogotycka rzeźbiona herma św. Augustyna z 1 poł. XVI w. 

4. Cmentarze parafialny oraz przykościelny z XIX wieku. Najstarsze nagrobki z lat 1901 

i 1913. 

5. Drewniane domy z XIX wieku. 

6. Budynek dworca PKP wraz z budynkami mieszkalnymi (pocz. XX wieku). Przy linii 

kolejowej Brodnica – Lidzbark.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_micha%C5%82owska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapliczka
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7. Szkoła z początku XX wieku. 

8. Grodzisko wczesnośredniowieczne (stożkowate). 

9. Liczne stanowiska archeologiczne. 

 

ŚWIERCZYNY NOWE 

1. Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla - murowany z 1912 r. Dawniej ewangelicki. 

2. Cmentarz ewangelicki z końca XIX wieku. 

3. Obiekty budownictwa ludowego – dawna kuźnia i zakład kołodziejski, murowane z ok. 

1912 r. 

4. Murowany budynek szkoły z 1912 r. 

 

Pozostałe obiekty kultury materialnej to przede wszystkim: 

1. Długi Most – leśniczówka, budynek murowany z 1882 r. Własność Nadleśnictwo 

Brodnica. 

2. Gołkówko – dawny młyn, obecnie elektrownia wodna. Murowany. 

3. Igliczyzna – spichrz, budynek murowany z 1910 r. 

4. Łaszewo – cmentarz ewangelicki z połowy XIX wieku. Nieczynny. Najstarsze 

nagrobki z roku 1905. Budynek szkoły z 1914 r. Liczne drewniane chaty wiejskie 

z początku XX wieku. 

5. Sokołowo – część założenia składająca się z dworu murowanego z początku  

XX wieku oraz parku dworskiego z XIX w. 

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu prowadzi rejestr 

zabytków ruchomych znajdujących się na terenie gminy Bartniczka. Do rejestru zabytków 

ruchomych wpisane są głównie przedmioty znajdujące się we wnętrzach zabytkowych 

kościołów w Grążawach, Jastrzębiu i Radoszkach. 

W rejestrze zabytków nieruchomych województwa kujawsko-pomorskiego, 

w granicach Gminy Bartniczka znajdują się trzy obiekty. Zestawienie przedstawia tabela. 

 

Tabela 10. Wykaz zabytków nieruchomych województwa kujawsko-pomorskiego, 
gmina Bartniczka  

Miejscowość Adres Obiekt Data decyzji Nr Rejestru 

Grążawy 
Grążawy 47 

87-321 
Bartniczka 

Kościół Parafialny 
p.w. Św. Marcina 

13.07.1936 r. A/367 

Jastrzębie 
Jastrzębie 7 

87-322 
Jastrzębie 

Kościół Parafialny 
p.w. Nawiedzenia 

NMP 
29.11.1957 r. A/344 

Radoszki 
Radoszki 
87-321 

Bartniczka 

Kościół Parafialny 
p.w. Św. Wawrzyńca 

i Mikołaja 
13.07.1936 r. A/366 

Źródło: Wykaz zabytków architektury i budownictwa ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków 

 

Na terenie Gminy Bartniczka istnieją trzy stanowiska wpisane do rejestru zabytków 

archeologicznych: 

- Radoszki, obszar 35-53, stanowisko w miejscowości 1, stanowisko na obszarze 5. 

Numer rejestru C/5 z dnia 18 grudnia 1933 r., 

- Grążawy, obszar 34-52, stanowisko w miejscowości 1, stanowisko na obszarze 1. 

Numer rejestru C/65 z dnia 09.01.1968 r., 



Green Key  
Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka 

na lata 2016 – 2020 

 

33 

- Grążawy, obszar 34-52, stanowisko w miejscowości 2, stanowisko na obszarze 2. 

Numer rejestru C/65 z dnia 22.05.2003 r. 

 

 

2.9.3. Kultura 
 

 

Na terenie Gminy Bartniczka nie ma gminnego ośrodka kultury. Zadania 

przewidziane w zakresie upowszechniania kultury zapewnia Wydział Oświaty Kultury 

i Sportu Gminy Bartniczka. 

Miejscami publicznej infrastruktury w zakresie upowszechniania kultury i realizacji 

zajęć dla miejscowej ludności są świetlice wiejskie. Część z nich to odnowione obiekty, 

poddane w ostatnich latach pracom termomodernizacyjnym. Są to świetlice wiejskie 

w Radoszkach, Grążawach i Starych Świerczynach. Działań w tym zakresie w najbliższych 

latach wymagają obiekty w Saminie, Łaszewie, Nowych Świerczynach i Igliczyźnie. 

 

 

 

2.10. ANALIZA POTENCJAŁU GMINY W KONTEKŚCIE RELACJI 
Z OTOCZENIEM 

 

 

Gmina Bartniczka położona jest z dala od dużych ośrodków miejskich. Jest to gmina 

wiejska, dlatego jej powiazania z otoczeniem należy rozpatrywać przede wszystkim biorąc 

pod uwagę dominującą działalność rolniczą oraz występujące walory przyrodnicze. Promocję 

lokalnych walorów Gmina Bartniczka realizuje wspólnie z gminami sąsiednimi poprzez 

działania w ramach Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”. 

Stowarzyszenie to powstało w celu zwiększenia konkurencyjności obszaru poprzez 

poprawę jakości życia mieszkańców w wyniku zróżnicowania działalności gospodarczej, 

poprawę infrastruktury technicznej, stworzenie produktu sprzedawanego pod wspólną marką 

przez grupę ludzi i przedstawicieli gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Jabłonowo 

Pomorskie, Zbiczno.  

Gminy obszaru objętego LGD z uwagi na wspólne położenie geograficzne oraz 

bezpośrednie sąsiedztwo administracyjne, zachowują wysoką spójność pod względem 

przyrodniczym, historycznym, kulturowym i ekonomicznym. Cały obszar Partnerstwa 

ze względu na uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe oraz ciekawe tło historyczno-

kulturowe posiada silne predyspozycje dla rozwoju turystycznego. Wspólne dziedzictwo 

i losy dziejowe wytworzyły w mieszkańcach tego obszaru poczucie tożsamości kulturowej: 

wspólnoty doświadczeń oraz wspólnych wartości. 

Statutowymi celami szczegółowymi Stowarzyszenia są: 

 opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),  

 podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 

społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,  

 upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,  

 propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Stowarzyszenia, 

pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów 

pomocowych,  

 promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,  
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 udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania 

projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów 

pomocowych,  

 upowszechnianie realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawa dobrobytu 

zwierząt, w tym rolnictwa ekologicznego,  

 promocja produktów lokalnych, regionalnych i produktów rolnictwa ekologicznego 

wśród konsumentów,  

 rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenach wiejskich,  

 promocja i poprawa walorów polskiej wsi, jako miejsca przyjaznego do życia dla jej 

mieszkańców i do wypoczynku dla turystów z kraju i z zagranicy,  

 integracja osób, społeczności i organizacji krajowych oraz międzynarodowych 

realizujących podobne cele,  

 działalność edukacyjna, szkoleniowa i informacyjna w zakresie możliwości 

korzystania i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,  

 realizacja celów określonych we Wspólnej Polityce Rolnej. 

 

Największym atutem Stowarzyszenia jest czyste środowisko przyrodnicze oraz 

lokalizacja w makroregionie „Zielonych Płuc Polski”, a także obszarów należących do sieci 

Natura 2000 oraz wchodzących w skład parków krajobrazowych. Można tą szansę 

wykorzystać dla promocji Gminy Bartniczka dla celów turystycznych, agroturystycznych 

i przy produkcji zdrowej ekologicznej żywności.  

Główną słabością jest nierozbudowana infrastruktura (brak dobrej nawierzchni dróg, 

niski stan techniczny chodników, mała ilość placówek przedszkolnych oraz placów zabaw). 

Możliwości Gminy Bartniczka w ramach uczestnictwa w ramach LGD Pojezierze 

Brodnickie należy wykorzystywać poprzez: wspieranie inwestycji proekologicznych 

(preferencyjne zasady finansowania, dotacje i pożyczki), wzrost popytu na agroturystykę, 

turystykę przyrodniczą i wędkarską oraz na produkty ekologiczne. Dzięki wskazanym 

przedsięwzięciom można będzie, w stosunkowo krótkim czasie podnieść dochody 

mieszkańców, zwiększyć liczbę funkcjonujących przedsiębiorstw, utworzyć szereg nowych, 

atrakcyjnych miejsc pracy i ożywić funkcjonowanie lokalnych społeczności. 

Gmina Bartniczka promuje w regionie swoje lokalne produkty. Każdego roku 

w Bartniczce odbywa się „Święto Miodu”. W ramach organizowanej w czerwcu imprezy 

odbywa się wiele działań towarzyszących. Przykładowo w 2015 r. przygotowywana została 

prezentacja zagród sołeckich, których intencją było przybliżenie przybyłym gościom tradycji 

regionu i polskiej wsi. Firmy z różnych stron Polski mają możliwość zaproponowania 

wyrobów na bazie miodu - miody pitne, piwo miodowe, pyłek kwiatowy, kit pszczeli i wiele 

innych. Koła Gospodyń Wiejskich zachęcają podczas imprezy do degustacji upieczonych 

własnoręcznie ciast i miejscowych potraw. Organizowanych jest wiele atrakcji dla dzieci, 

stoiska gastronomiczne i handlowe, konkursy, quizy i występy. 

 

 

 

III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY 
 
 

W niniejszym rozdziale zostaną omówione zagadnienia dotyczące sieci 

infrastrukturalnych na terenie Gminy Bartniczka, a mianowicie, sieć wodociągowo – 
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kanalizacyjna, energetyczna, łączność, ciepłownicza, gazowa, drogownictwo, a także system 

gospodarki odpadami. 

 
 

3.1. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA1 
 

 

3.1.1. Zaopatrzenie w wodę 
 

Gmina Bartniczka w 98 % jest zwodociągowana. W 2014 roku z sieci wodociągowej 

korzystało 3 732 osób (dane GUS, stan na 31.12.2014 r.). Czynna sieć wodociągowa ma 

długość 130,7 km, a liczba przyłączy była równa 865 w tym: przyłącza wodociągowe 

prowadzące do budynków o długości około 30 km. Pobór wody w roku 2014 wyniósł 

286 673 m3 

W celu zapewnienia prawidłowej dostawy wody pod względem ilości i ciśnienia sieć 

uzbrojona jest w zasuwy umożliwiające pobór wody z różnych wodociągów w zależności od 

potrzeb (Radoszki, Grążawy).  

Główne ujęcie wody zlokalizowane w Grążawach składa się z trzech studni 

głębinowych. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód dla ujęcia w Grążawach 

ważnym do 30 grudnia 2020 r., maksymalny pobór wody wynosi 68,0 m3/h, zaś średni 

850,0 m3/d. 

Mniejsze ujęcie wody w Radoszkach obsługuje północno – wschodnią część 

opisywanego obszaru. Pobór wód następuje za pomocą dwóch studni głębinowych. Zgodnie 

z pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód dla ujęcia w Radoszkach ważnym do 

31 grudnia 2034 r. maksymalny pobór wody wynosi 30 m3/h, zaś średni 123 m3/d. 

Oprócz wodociągu grupowego, na terenie charakteryzowanego funkcjonują 

wodociągi zagrodowe, z których korzysta kilkadziesiąt posesji. Pozostałe gospodarstwa 

indywidualne zaopatrują się w wodę ze studni kopanych na terenach własnych gospodarstw.  

W ostatnich latach obserwuje się trend oszczędzania ilości zużywanej wody 

w gospodarstwach domowych. Wyrabia się nawyk oszczędzania wody oraz wykorzystywania 

wody deszczowej dla celów gospodarczych. W konsekwencji zużycie wody na 1 mieszkańca 

zmniejszyło się z 43,2 m3 w roku 2010 do 39,5 m3 w roku 2014. 

 

 
3.1.2. Gospodarka ściekowa 
 
 

Na terenie Gminy Bartniczka sieć kanalizacyjna obejmuje następujące miejscowości: 

Bartniczka, Zdroje, Gutowo, Radoszki, Grążawy, Łaszewo, Stare Świerczyny, Nowe 

Świerczyny, Jastrzębie, Komorowo.  

Liczba przyłączy kanalizacyjnych (ilość podłączonych gospodarstw) wynosi 

570 sztuk, a łączna długość eksploatowanej sieci wraz z przyłączami wynosi około 26,47 km. 

Stopień skanalizowania według danych GUS wyniósł w 2014 r., 54,1 %, tak więc rozwój sieci 

kanalizacyjnej nie jest równoległy z rozwojem wodociągów. Z sieci korzystało 

2 549 mieszkańców (GUS). 

                                                           
1
 na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2016-2019 z perspektywą do 2021 r. 
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W systemie kanalizacji sanitarnej pracuje 46 przepompowni ścieków. 

Przepompownie te gwarantują dopływ ścieków na oczyszczalnię z terenów, których 

ukształtowanie uniemożliwia grawitacyjny spływ.  

Zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze 

zm.) w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla 

środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub 

inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska. Do rozwiązań takich zalicza się: 

 zbiorniki bezodpływowe (szamba) - według danych GUS na terenie jednostki 

eksploatowanych jest około 332 zbiorników bezodpływowych, 

 przydomowe oczyszczalnie ścieków, których na terenie Gminy Bartniczka funkcjonuje 

około 20. 

 

 
3.1.2.3. Komunalne oczyszczalnie ścieków 
 

 

Ścieki komunalne z terenu Gminy Bartniczka odprowadzane są do oczyszczalni 

ścieków w Bartniczce. Ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków było w 2014 r. ogółem 

2 860 osób. 

Ścieki dopływają z terenu wsi Bartniczka, Radoszki, Zdroje, Gutowo, Grążawy, 

Łaszewo, Jastrzębie Komorowo, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny oraz są dowożone 

pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. 

W dopływających ściekach udział ścieków przemysłowych wynosi około 40 %. 

Oczyszczanie ścieków prowadzone jest w następującej technologii: 

- mechaniczna, piaskownik i zbiornik retencyjny, budynek kraty mechanicznej 

z workownicą do usuwania skratek, 

- biologiczna, dwie komory osadu czynnego pracujące w systemie SBR, 

w procesach tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, 

- grawitacyjna, zagęszczacz osadu nadmiernego. 

Projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 292 m3/d, co 

pozwala na osiągnięcie i ustabilizowanie na wysokim poziomie stopnia redukcji 

zanieczyszczeń. Równoważna liczba mieszkańców, RLM, według projektu została określona 

na 2 200.  

W roku 2014 ilość ścieków dopływających do obiektu oczyszczalni wzniosła 86 dam3 

i taka też ilość została oczyszczona. Ścieki opadowe i dowożone stanowiły 1 dam3. 

Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800 ze zm.).  

Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

z dnia 21 stycznia 2015 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne dla firmy GOTEC 

POLSKA Sp. z o. o. Jastrzębie na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Gminy 

Bartniczka ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego, stąd też oczyszczalnia ścieków przyjmuje oprócz ścieków 

komunalnych również pochodzące z przemysłu. 
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3.2. ELEKTROENERGETYKA2 
 
 

Na terenie Gminy Bartniczka usytuowane są następujące elementy sieci 

elektroenergetycznej: 

a) napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV relacji: 

- 220 kV Olsztyn 1 – Włocławek Azoty. 

b) napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV relacji: 

- 110 kV Brodnica Podgórz – Lidzbark Welski, 

- 110 kV Brodnica Podgórz – Nowe Miasto Lubawskie. 

c) napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne 15 kV relacji: 

- 15 kV Podgórz – Górzno, 

- 15 kV Podgórz – Komorowo, 

- 15 kV Podgórz – Nowe Miasto, 

- 15 kV Podgórz – Szczuka. 

Gmina Bartniczka zasilana jest napowietrznymi i kablowymi liniami SN 15 kV z GPZ 

Brodnica Podgórz i GPZ Nowe Miasto Lubawskie. 

                                                           
2
 na podstawie danych Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu 
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Ryc. 5. Przebieg linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Bartniczka 

Źródło: Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu
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3.2.1. Źródła energii odnawialnej 
 
 

Na terenie Gminy Bartniczka stopniowo zaczynają być realizowane inwestycje 

z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Bartniczka nr 7624-02/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 

budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej wytwarzanej energii do 2 MW, 

przewidzianych do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 259, 260/2, 271/1, 272/1 i 273, 

położonych we wsi Nowe Świerczyny, zostały faktycznie wybudowane trzy elektrownie. 

Planowana jest rozbudowa kolejnych elektrowni wiatrowych. 

Na przedmiotowym terenie wykorzystywana jest także energia słoneczna, 

np. poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, 

wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych.  

Planowana jest budowa dwóch farm fotowoltaicznych – przedsięwzięcia polegające 

na budowie farmy fotowoltaicznej Łaszewo I o mocy do 0,8 MW, o powierzchni do 0,9 ha na 

działce nr 217/1 położonej w miejscowości Łaszewo, obręb ewidencyjny 0008 - Łaszewo, 

gmina Bartniczka i przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej Łaszewo II 

o mocy do 1 MW, o powierzchni do 1,50 ha, na działkach nr 210 i 209/3, obręb – 0008 

Łaszewo, położonych w miejscowości Łaszewo. 

Należy również zwrócić uwagę na coraz częściej stosowane pompy ciepła, 

wykorzystujące energię cieplną pozyskiwaną z głębi ziemi. Instalacje te, pomimo stosunkowo 

wysokich kosztów, cieszą się coraz większym zainteresowaniem.  

Kolejnym źródłem energii odnawialnej jest biomasa, która jest podstawowym źródłem 

energii odnawialnej wykorzystywanym w Polsce, jej udział w bilansie wykorzystania OZE 

wynosi 98 %. Do stopniowego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych przyczyniło 

się między innymi znaczące zwiększenie wykorzystania drewna i odpadów drewna. 

Gospodarstwa indywidualne posiadające własne kotły grzewcze są często opalane biomasą 

– tj. najczęściej drewnem jako paliwo dodatkowe. Na terenie Gminy Bartniczka wykorzystuje 

się energię z biomasy, którą uzyskuje się głównie poprzez spalanie biomasy roślinnej 

w postaci drewna, peletów oraz odpadów drzewnych, wiór i trocin. 

 
 

3.3. ŁĄCZNOŚĆ 
 
 

Obszar Gminy Bartniczka pokryty jest łączami telefonii komórkowej jednak 

w granicach administracyjnych opisywanego obszaru nie zlokalizowano stacji telefonii 

komórkowej (do Starosty Brodnickiego nie zostały zgłoszone instalacje emitujące pola 

elektromagnetyczne). 

 
 

3.4. GAZOWNICTWO 
 
 

Opisywany teren nie jest obecnie zgazyfikowany. 

W ramach projektu gazyfikacji, w którym uwzględniona jest Gmina Bartniczka 

prowadzony jest projekt pn.: Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Brodnica - 

Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin zlokalizowanych na obszarze 
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województwa: kujawsko – pomorskiego: Brodnica, Bartniczka, Brzozie oraz warmińsko – 

mazurskiego: Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno, Lubawa, Iława. Ponadto 

w ramach projektu planowana jest dalsza rozbudowa sieci gazowej i przyłączenia 

w obszarze oddziaływania projektu także w gminach: Ostróda i Olsztynek. Trasa gazociągu 

wysokiego ciśnienia przebiega pomiędzy miejscowościami Brodnica, Nowe Miasto 

Lubawskie, Iława. 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje: 

- budowę gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji: Brodnica – Nowe 

Miasto Lubawskie DN 300/150 długości 36,88 km wraz ze stacją gazową redukcyjno 

- pomiarową w miejscowości Kurzętnik, 

- budowę gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji: Nowe Miasto 

Lubawskie – Iława DN 300/100 długości 31,48 km wraz ze stacją gazową redukcyjno 

- pomiarową w miejscowości Dziarny koło Iławy; 

- budowę gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia w miejscowościach Nowe 

Miasto Lubawskie i Kurzętnik długości 14,3 km, 

- rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia Iława – Dziarny długości 4,7 km, 

- budowę 487 przyłączy gazowych w obszarze oddziaływania projektu. 

 
 

3.5. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO 
 
 

Obecnie na terenie Gminy Bartniczka nie funkcjonuje zbiorowy system ciepłowniczy. 

System zaopatrzenia w ciepło tworzą indywidualne, większe bądź mniejsze, kotłownie na 

paliwa stałe lub płynne.  

Najczęściej paliwem do wytworzonej energii cieplnej jest biomasa w postaci drewna 

lub jego pochodnych (np. brykiety drzewne, trociny), a także olej opałowy i węgiel kamienny. 

Problemem jest ogrzewanie budynków odpadami komunalnymi (butelki plastikowe, 

makulatura, zafoliowany papier, folia), których spalanie, w szczególności w okresie 

jesiennym – powoduje powstawanie dodatkowych szkodliwych dla zdrowia związków. 

 
 

3.6. KOMUNIKACJA 
 
 

3.6.1. Drogi 
 
 

Zarządcami dróg, do właściwości których należą sprawy z zakresu planowania 

budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, są następujące jednostki: 

 drogi wojewódzkie – Kujawsko - Pomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Bydgoszczy, 

 drogi powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, 

 drogi gminne – Wójt Gminy Bartniczka. 
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3.6.1.1. Drogi wojewódzkie  
 

Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka 544 relacji Brodnica - Lidzbark - 

Działdowo - Mława - Przasnysz - Krasnosielc - Ostrołęka. Długość odcinka na terenie gminy 

wynosi 17 km. 

 

 

3.6.1.2. Drogi powiatowe 
 

Przez teren Gminy Bartniczka przebiega osiem odcinków dróg powiatowych, 

o łącznej długości 25,140 km. Ich charakterystykę przedstawiono poniżej.  

 

Tabela 11. Drogi powiatowe na terenie gminy 

L.p. Nr Drogi 
Długość na 

terenie 
Gminy [km] 

Odcinek drogi 

Stan drogi Dobowe 
natężenie 
ruchu data 
pomiaru: 
kwiecień 
2015 r. 

D – dobry 

Ś – średni 

Z - zły 

1. P1807C 3,552 Janówko – Radoszki Ś 488 

2. P1810C 2,837 Wielkie Leźno – Gutowo Ś 363 

3. P1811C 4,269 
Bartniczka – Radoszki – 

Gutowo 
D 865 

4. P1829C 6,607 
Cielęta – Szczutowo – 

Górzno 
Ś 1 080 

5. P1830C 1,963 Świerczynki – Jastrzębie Ś 348 

6. P1831C 0,677 Grążawy – Górzno D 1 009 

7. P1834C 3,678 Jastrzębie – Sobiesierzno 
Z – 50 % 
D – 50 % 

566 

8. P1837C 1,557 
Zdroje – Górzno - 

Starorypin 
Ś 1 112 

Razem 25,140  

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy 

 
 
3.6.1.3. Drogi gminne 
 

Przez teren Gminy Bartniczka przebiegają 62 odcinki dróg gminnych, które stanowią 

układ pomocniczy dla dróg wojewódzkich i powiatowych.  

Łączna długość dróg o twardej nawierzchni na terenie opisywanego terenu wynosi 

102,331 km. 

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych 

samorząd przeznacza znaczne środki, co pozwala utrzymywać je w odpowiednim stanie 

technicznym. Remonty dróg prowadzi się z uwzględnieniem możliwości finansowych. 

 
 

3.6.2. Kolej 
 
 

Przez teren Gminy przebiega niezelektryfikowana linia kolejowa 208 łącząca 

Działdowo z Chojnicami przez Lidzbark, Brodnicę, Jabłonowo Pomorskie, Grudziądz, 

Laskowice, Wierzchucin i Tucholę. Położona jest w granicach trzech województw: 

warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz na obszarze Oddziału 
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Regionalnego PKP PLK w Gdańsku. Według stanu na styczeń 2016 r. przewozy osobowe na 

terenie analizowanego obszaru nie są realizowane. 

 

 
Ryc. 6. Przebieg linii kolejowych na terenie Gminy 

Źródło: mapa.bazakolejowa.pl 

 
 

3.7. GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE 
 
 

Od stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminie, która to nakłada na Gminy bardziej systemowe i szersze 

obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. 

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego 

na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, uchwalonym przez Sejmik 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego w grudniu 2011 r., Gmina Bartniczka należy do 

Regionu Gospodarki Odpadami 3 (Lipnowsko-Rypiński). 

Odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych odbiera od dnia 1 stycznia 

2016 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie wyłonione w trybie 

przetargu nieograniczonego. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zawierają we 

własnym zakresie umowy na odbiór odpadów z podmiotami wpisanymi do rejestru 

działalności regulowanej, gdyż Gmina objęła zbiorczym systemem odbioru odpadów tylko 

nieruchomości zamieszkałe. 

Odpady zmieszane komunalne z terenu Gminy Bartniczka przetwarzane są 

w instalacji regionalnej w Lipnie - gmina Lipno. Według danych za 2014 r. łączna ilość 

odebranych z terenu Gminy Bartniczka odpadów niesegregowanych (zmieszanych) wynosiła 

537,10 Mg, z czego całość została poddana procesowi przetwarzania. Odpady zielone 

zebrane na terenie charakteryzowanego obszaru kierowane były do RIPOK w Niedźwiedziu, 

gmina Dębowa Łąka. Odpady organiczne wyselekcjonowane u „źródła”, w roku 2014 

zebrano w ilości 20,50 Mg, z czego całość została poddana kompostowaniu. 

Dodatkowo w roku 2014 zebrano znaczne ilości odpadów segregowanych: 53,60 Mg 

szkła, 22,30 Mg tworzyw sztucznych i 7,70 Mg odpadów wielkogabarytowych. 
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IV. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 
 

4.1. RZEŹBA TERENU3 
 
 

Opisywany teren jest zróżnicowany pod względem hipsometrycznym. Najwyższy 

punkt terenowy znajduje się na zachodzie, w okolicy osady Władysławka (161,2 m n.p.m.), 

a najniższy w dolinie Drwęcy (około 71,9 m n.p.m.). Różnice terenu sięgają 89 m. 

Głównymi elementami rzeźby terenu są wysoczyzna morenowa, pagórki morenowe, 

obniżenie Brynicy, rynny subglacjalne oraz dolina Drwęcy. Wysoczyzna morenowa ma 

charakter płaskiej równiny morenowej, w obrębie której wysokości względne wynoszą 0 – 

2 m, a nachylenie nie przekracza 2o. W obrębie wysoczyzny morenowej występują wyraźnie 

wykształcone formy wypukłe w postaci pagórków i wałów morenowych. Układają się one 

w charakterystyczny ciąg: Władysławka – Świerczynki – Łaszewo – Radoszki. 

Północno - wschodnią część analizowanej jednostki tworzy podłużne, głębokie 

obniżenie Brynicy. Dno obniżenia zalega na wysokości 74 – 78 m n.p.m. Rozległą równinę 

biogeniczną rozcina rzeka Brynica.  

Charakterystycznym elementem rzeźby Gminy Bartniczka są także rynny 

subglacjalne. Największą tego typu formą o przebiegu równoleżnikowym jest rynna 

Samionki. Położona jest ona na wschód od obniżenia Brynicy i przebiega w kierunku 

wschodnim, aż po okolice Gutowa, jej długość wynosi około 8 km. 

Istotnym elementem rzeźby terenu warunkującym możliwości rozwoju osadnictwa 

i rolnictwa, komunikacji itp., są spadki terenu. Na terenie opisywanego obszaru wyróżnić 

można dwie zasadnicze strefy różniące się wielkościami nachyleń terenu. W strefie 

wysoczyznowej, występujące nachylenia (z reguły poniżej 12 %) nie ograniczają zabudowy 

i upraw rolnych, natomiast strefy krawędziowe wysoczyzn, gdzie występujące spadki (często 

powyżej 18 %) są poważną barierą dla gospodarki rolnej i osadnictwa. 

 
 

4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA4 
 
 

Utwory plejstoceńskie wykształcone są w postaci glin, utworów piaszczysto – 

żwirowych i mułków. Wysoczyznę morenową budują trzy poziomy glin zwałowych 

o miąższości 3 – 7 m. Między warstwami glin występują utwory piaszczysto – żwirowe, 

często z domieszką głazików. W dolinach rzecznych występują utwory piaszczysto – 

żwirowe i mułki rzeczne. 

Utwory holoceńskie wykształciły się w obrębie zagłębień terenowych. Są to 

najczęściej torfy. Występują one w dolinie Brynicy, w Dolinie Drwęcy i w nieckach jeziornych. 

 
 

4.2.1. Surowce mineralne 
 
 

Na obszarze Gminy Bartniczka występują przede wszystkim złoża kruszyw 

mineralnych. W ramach inwentaryzacji kopalin stałych zinwentaryzowano 7 odkrywek, w tym 

                                                           
3
 na podstawie Program Ochrony Środowiska dla gminy Bartniczka na lata 2016-2019 z perspektywą do 2021 r. 

4
 na podstawie Program Ochrony Środowiska dla gminy Bartniczka na lata 2016-2019 z perspektywą do 2021 r. 
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1 odkrywkę z piaskiem i pospółką oraz 6 odkrywek piaszczystych. Na terenie opisywanego 

obszaru pospolite są piaski o różnym uziarnieniu. Kruszywo grubsze występuje tylko na 

wschód od Bartniczki. 

Przedstawione punkty eksploatacji kruszywa posiadają znaczenie lokalne, 

zaspokajając potrzeby miejscowego budownictwa. Obecnie eksploatowanych jest szereg 

odkrywek, z których największe zlokalizowane są w sąsiedztwie Jeziora Samińskiego 

(południowo – zachodnia część rynny). Obfitość dobrej jakości kruszywa na terenach gmin 

sąsiednich (Brzozie, Kurzętnik) spowodowała, że zasoby surowców na terenie Gminy 

Bartniczka nie są jeszcze dobrze rozpoznane i udokumentowane. 

 

 

4.3. GLEBY 
 
 

Na omawianym obszarze występują następujące typy gleb: gleby brunatne, gleby 

bielicowe, czarnie ziemie i gleby organiczne. 

Największy udział (około 60 %) maja gleby brunatne. Wśród nich dominują gleby 

brunatne wyługowane. Gleby brunatne wytworzone z glin występują w klasach bonitacyjnych 

IIIa i IIIb. Gleby brunatne wytworzone z piasków gliniastych są średnio urodzajne 

i zakwalifikowane są do klas bonitacyjnych IVa i IVb. Obok wspomnianych występują tu 

również gleby brunatne wyługowane wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych 

całkowitych. Są to gleby słabe i bardzo słabe, zakwalifikowane do IV i V klasy bonitacyjnej.  

Płatami na terenie wysoczyzny morenowej występują gleby bielicowe, zajmujące 

około 25 % powierzchni gruntów ornych. Są to gleby dość urodzajne i zakwalifikowane do 

klas IIIa i IIIb, niekiedy do IVa. Występują na następujących terenach: Świerczyny, 

Jastrzębie, Łaszewo, Komorowo.  

Około 2,5 % gruntów ornych zajmują czarne ziemie. Najczęściej można spotkać je na 

terenie wsi Jastrzębie. Pomimo znacznej urodzajności, wartość użytkowa tego typu gleb jest 

ograniczona stosunkami wodno – powietrznymi. Występują w klasach IVa i IVb. 

W dolinie Drwęcy, Brynicy, w dnach rynien i wytopisk występują gleby organiczne 

zajmujące około 12 % powierzchni użytków rolnych. Największy ich areał znajduje się na 

terenie wsi: Bartniczka, Radoszki, Łaszewo, Gutowo, Jastrzębie. Wśród tego rodzaju gleb 

dominują gleby torfowe i mułowo – torfowe. Pod względem bonitacyjnym największe 

powierzchnie zajmują gleby zakwalifikowane do klas IVa (34,8 % powierzchni użytków 

rolnych) i klasy IVb (22,4 %). Znaczny jest również udział gleb słabych – klasy B (9,1 %). 

Dobrych gleb czyli klasy IIIa i IIIb jest odpowiednio 1,7 % i 14,2 %.  

Charakterystyczny dla gleb opisywanej jednostki jest duży - około 40 % udział gleb 

kwaśnych i bardzo kwaśnych. Znaczna część gleb jest też uboga w potas (około 

60 % użytków rolnych) i magnezu (około 50 %). 

 
 

4.4. WODY PODZIEMNE5
 

 
 

Podstawowym piętrem wodonośnym Gminy Bartniczka są wody plejstoceńskie, 

których występują tu trzy poziomy.  

                                                           
5
 na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bartniczka na lata 2016-2019 z perspektywą do 2021 r. 
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Pierwszy poziom w dolinie Drwęcy i Brynicy występuje na głębokości 2 – 3 m, 

w utworach piaszczystych. Na wysoczyźnie natomiast sięga on głębiej do 12 – 13 m 

od powierzchni gruntu. Występuje w serii piaszczystej i żwirowo – piaszczystej w części 

północnej opisywanego obszaru między glinami, a w południowej najczęściej w glinach. 

Wody tego poziomu występują lokalnie i zasilają położone na wysoczyźnie mokradła. 

Drugi poziom wodonośny występuje na większych przestrzeniach wysoczyzny 

w utworach piaszczystych i żwirowych, pod drugim pokładem glin zwałowych. Jego 

głębokość dochodzi do 20 m. Zarówno pierwszy, jak i drugi poziom plejstoceński są dość 

zasobne w wodę. Miąższość warstwy wody w studniach dochodzi do 5 m, a studnie bardzo 

rzadko wysychają. Wody tego poziomu występują także w dolinie Drwęcy, z tym 

że głębokość zalegania jest tam dużo mniejsza. 

Trzeci poziom wodonośny znajduje się poniżej głębokości 20 m od powierzchni 

terenu w serii piaszczystej pod gliną zwałową. 

Gmina Bartniczka położona jest na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych 

nr 40. Obszar JCWPd nr 40 obejmuje zlewnie Drwęcy i Osy.  

Obszar Gminy Bartniczka położony jest poza obszarami głównych zbiorników wód 

podziemnych (zbiorniki wód podziemnych przeznaczone przede wszystkim 

do zabezpieczenia rezerw wody o wysokiej jakości do wykorzystania w przyszłości) co 

ilustruje kolejna rycina. 

 

 
Ryc. 7. Położenie Gminy Bartniczka na tle GZWP 

Źródło: geoportal.kzgw.gov.pl 
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4.5. WODY POWIERZCHNIOWE 

 
 

Sieć hydrograficzna Gminy jest stosunkowo urozmaicona. Składają się na nią liczne 

jeziora i cieki. 

Opisywany teren położony jest na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Wisły 

w systemie zlewni Drwęcy. 

Gmina Bartniczka w całości leży w dorzeczu Drwęcy. Część północna obszaru 

odwadniana jest przez system rowów bezpośrednio uchodzących do Drwęcy, przez Brynicę 

oraz Samionkę. Część południowa Gminy Bartniczka odwadniana jest w kierunku 

wschodnim do rzeki Pissy, stanowiącej jej granicę wschodnią. 

Brynica stanowi lewoboczny dopływ Drwęcy. Rzeka ma długość 23,1 km, 

a powierzchnia dorzecza to około 290 km2. Brynica jest uregulowana w odcinku od stacji 

kolejowej w Radoszkach, aż do ujścia. 

Lewobrzeżnym dopływem Brynicy jest Pissa. Długość rzeki wynosi 17,5 km, 

a powierzchnia zlewni to 150,5 km2. Odcinki rzeki o zwiększonym spadku wykorzystano 

do produkcji energii elektrycznej. Małe elektrownie wodne działają w Gołkówku (12 kW) oraz 

w miejscowości Bachorze (15 kW). Rzeka Pissa wykorzystywana jest dla celów retencyjnych 

i energetycznych. 

Samionka jest prawobocznym dopływem uchodzącym do Brynicy. Ma 8,8 km 

długości. Wypływa ona z mokradła stałego w okolicy Leźna Małego.  

Na terenie Gminy Bartniczka znajduje się jedno duże jezioro – Jezioro Samińskie, 

o powierzchni 50,6 ha i maksymalnej głębokości 5,0 m. Pomimo atrakcyjnego położenia, 

jezioro nie zostało jeszcze turystycznie zagospodarowane. Spowodowane jest to trudno 

dostępnymi i zarastającymi brzegami. Do celów kąpieliskowych przydatne jest tylko około 

9 % długości linii brzegowej. Ponadto Jezioro Samińskie zostało zaklasyfikowane do 

II kategorii przydatności turystycznej. Dodatkowo na obszarze Gminy znajduje się jeszcze 7 

innych jezior o powierzchni ponad 1 ha, do których należą m.in.: Gutowo, Rybka, Bajorko, 

Łaszewo, Bartniczka. 

Na obszarze Gminy Bartniczka funkcjonują systemy melioracyjne obejmujące swym 

zasięgiem powierzchnię 1651 ha (ok. 26,6 % powierzchni użytków rolnych). 

 
 

4.6. KLIMAT6 
 
 

Gmina Bartniczka leży w zachodniej części dzielnicy klimatycznej mazurskiej. Klimat 

posiada cechy przejściowości między klimatem morskim, a kontynentalnym. Odzwierciedla 

to duża zmienność i różnorodności układów pogody.  

Średnia roczna temperatura powietrza atmosferycznego kształtuje się na poziomie 

6,9oC. Najchłodniejszy miesiąc to styczeń, w którym średnia temperatura wynosi -3,8oC, 

najcieplejszym natomiast jest lipiec z temperaturą 17,3oC. Zima trwa przeciętnie 91 dni, 

natomiast lato trwa 90 dni. Liczba dni pogodnych to około 50, a pochmurnych 130.  

Dominują wiatry zachodnie. Z kolei najrzadziej występują wiatry z południa (7,7%) 

i północy (8,6%). Wiatry najczęściej wieją z prędkością 1-2 m/s i są klasyfikowane jako 

bardzo słabe oraz 2-4 m/s – są to wiatry słabe. Występują one w 70 % przypadkach. Wieją 

                                                           
6
 na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2008 - 2011 (2004 r.) 
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najczęściej latem i jesienią. Tak duża ilość wiatrów słabych i bardzo słabych świadczy 

o występowaniu warunków niekorzystnych do rozprzestrzeniania ewentualnych 

zanieczyszczeń powietrza.  

 
 
4.7. FAUNA I FLORA 
 
 

Gmina Bartniczka charakteryzuje się niższą lesistością niż powiat brodnicki 

(wg danych GUS lesistość wynosi dla powiatu – 21,7 %, dla gminy - 17,1 %). Łączna 

powierzchnia gruntów leśnych w roku 2014 wyniosła 1 455,37 ha. Szczególne walory 

przyrodnicze posiadają kompleksy leśne położone na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy oraz 

Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. 

Większe kompleksy leśne na opisywanym terenie występują w dolinach rzecznych 

(na terasach doliny Drwęcy) oraz w obrębie rynien polodowcowych (rzeki Brynica, Samionka 

i Pissa). Ponadto niewielkie kompleksy lasów i terenów zadrzewionych występują w obrębie 

obniżeń wytopiskowych na wysoczyźnie morenowej np. na południe od Komorowa. 

Natomiast praktycznie bezleśna jest wysoczyzna morenowa w okolicach Starych i Nowych 

Świerczyn, Świerczynek, Łaszewa i Jastrzębia oraz w rejonie Radoszek, Bartniczki i Gutowa.  

Do siedlisk na terenie Gminy Bartniczka zalicza się bór mieszany świeży i lasy 

mieszane (w rejonie Gutowa) oraz lasy świeże, lasy mieszane i bory mieszane świeże 

(w rejonie Długiego Mostu). Lasy w rejonie Komorowa wykształcone są na siedliskach boru 

mieszanego świeżego. Przeważają młode drzewostany sosnowe (40 – 60 lat), spotyka się 

także drzewostany sosnowe prawie 100 – letnie (głównie w rejonie Długiego Mostu). Głównie 

na podmokłych zagłębieniach śródleśnych oraz nad brzegami rzek występują olsy, a na 

południu od Gutowa i w rejonie Długiego Mostu spotkać można brzeziny.  

Poza lasami ważną rolę ekologiczną w krajobrazie rolniczym oraz funkcję ochronną 

przed różnymi formami erozji pełnią także zadrzewienia. Ze względu na funkcję ochronną 

należy preferować zadrzewienia na stromych zboczach rynien jeziornych i dolin cieków oraz 

w szczególności w strefach przybrzeżnych jezior. Spełniają one rolę naturalnego buforu 

przeciw spływom powierzchniowym z terenów rolnych. Ponadto ogromne znaczenie 

ochronne i krajobrazotwórcze mają zadrzewienia przydrożne. 

 
 

4.7.1. Fauna7 
 
 

Świat zwierząt reprezentowany jest na terenie powiatu brodnickiego, a tym samym na 

terenie Gminy Bartniczka w obrębie lasów przez szereg gatunków lądowych i wodnych. 

Należą do nich m.in.: 

 ptaki – kuropatwa, bażant zwyczajny, dzikie gęsi, dzikie kaczki, bociany, żurawie, 

czaple, bieliki, 

 zwierzyna gruba - jelenie, sarny, dziki, 

 zwierzyna drobna - lisy, zające, borsuki, gryzonie, jenoty, bobry, wydry, norki 

amerykańskie, kuny i inne.  

                                                           
7
 na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2008 - 2011 (2004 r.) 
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Występują również gady (jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec, żmija 

zygzakowata) i płazy (kumak nizinny, huczek ziemny, ropucha szara i zielona, rzekotka 

drzewna, traszka zwyczajna). 

Na zbiornikach wodnych żyją liczne gatunki ptactwa wodnego. 

 
 

4.7.2. Zieleń urządzona 
 
 

Na opisywanym terenie działają 3 parki podworskie, które podlegają ochronie na 

mocy przepisów uchwały nr V/33/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 

29 marca 1985 r. w sprawie uznania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki 

wiejskie oraz ochrony i zarządzania parkami: 

- Gutowo – park przylega od strony południowej do dworu, posiada walory 

krajobrazowe o zachowanej rzeźbie terenu, z zatartym układem drogowym 

i wodnym, z okazałym drzewostanem (najstarsze drzewa w wieku około 150 lat), 

- Sokołowo – park przylega do dworu od strony północnej, posiada walory 

krajobrazowe. Ponadto zachowany jest układ przestrzenny parku tj. rzeźba 

terenu, układ wodny, częściowo drogowy oraz okazały drzewostan w wieku około 

150 – 200 lat (dęby – okazy pomnikowe). Park spełnia funkcję ekologiczną, 

regulując lokalne stosunki wodne i klimatyczne.  

Obszary terenów zieleni urządzonej w postaci cmentarzy ewangelickich 

i cholerycznych zlokalizowane są w miejscowościach: Gutowo, Łaszewo, Nowe Świerczyny 

i Jastrzębie natomiast cmentarze parafialne w miejscowościach: Radoszki, Grążawy 

i Jastrzębie. Według GUS w 2014 roku całkowita powierzchnia terenów zieleni wynosiła 

1,30 ha. 

W ramach utrzymania i pielęgnacji zieleni w Gminie prowadzi się nasadzenia drzew 

i krzewów, a także zabiegi pielęgnacyjne.  

 
 

4.7.3. Przyroda chroniona i jej zasoby8 
 
 

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651 ze zm.) 

przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, z których na terenie Gminy Bartniczka 

występują zarówno formy obszarowe, takie jak obszar Natura 2000, obszar chronionego 

krajobrazu, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, jak i formy indywidualnej ochrony takie jak 

pomniki przyrody. Za ustanowienie form ochrony przyrody i planów ochrony odpowiedzialne 

są odpowiednie organy wskazane w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

4.7.3.1. NATURA 2000 
 

Na terenie Gminy Bartniczka istnieją: 

 obszar specjalnej ochrony: Bagienna Dolina Drwęcy (PLB040002) – dla której plan 

zadań ochronnych został ustanowiony zarządzeniem nr 0210/30/2013 Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. 

Woj. Kuj-Pom. poz. 4205), 

                                                           
8
 na podstawie Standardowych Formularzy Danych Natura 2000 oraz danych Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Bartniczka na lata 2016-2019 z perspektywą do 2021 r. 
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 dwa specjalne obszary ochrony: 

Dolina Drwęcy (PLH 28001) – plan zadań ochronnych tego obszaru został 

ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 

31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1180), 

Ostoja Lidzbarska (PLH 280012) – dla której plan zadań ochronnych ustanowił 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Olsztynie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 825) 

 

 
Ryc. 8. Lokalizacja obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Bartniczka 

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 
 

 

4.7.3.2. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy 
 

Na terenie Gminy Bartniczka ustanowiono obszar chronionego krajobrazu, który 

w granicach administracyjnych analizowanej jednostki zajmuje powierzchnię 3 300 ha. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy utworzony został uchwałą nr X/260/15 

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. Obszar Dolina 

Drwęcy znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. 

Obejmuje rzekę Drwęcę wraz z dopływami (położenie wskazane na Ryc. 9). 
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4.7.3.2. Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy 
 

Gmina Bartniczka położona jest w zasięgu Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego, zajmującego powierzchnię 1 440 ha (położenie wskazane na Ryc. 9). 

Florę parku cechuje wielka różnorodność: ponad 950 gatunków roślin naczyniowych, 

wśród których wiele objętych ochrona gatunkową jest zagrożonych wyginięciem. 

Równie bogata jest fauna parku. W sumie w Parku stwierdzono występowanie ponad 

250 gatunków kręgowców. 

 

 
Ryc. 9. Lokalizacja Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

na terenie Gminy Bartniczka 
Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

 

 

4.7.3.2. Rezerwat przyrody Rzeka Drwęca 
 

Rezerwat przyrody Rzeka Drwęca został powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor Polski nr 71, poz. 302). 

Powierzchnia rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca wynosi 444,38 ha, z czego w granicach 

administracyjnych Gminy Bartniczka 17,30 ha. Rezerwat nie posiada planu ochrony. 

Rezerwat przyrody rzeki Drwęcy obejmuję całą rzekę Drwęcę oraz część jej 

dorzecza. Drwęca to jedyna rzeka w Polsce objęta na całej długości ochroną.  
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Ryc. 10. Lokalizacja obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Bartniczka 

Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

 
 

 

4.7.3.3. Pomniki przyrody 
 

Pomnikami przyrody na terenie Gminy Bartniczka są pojedyncze drzewa oraz skupiska 

drzew o szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Ich charakterystykę przedstawiono 

w formie tabelarycznej. 

 
Tabela 12. Pomniki przyrody na terenie Gminy Bartniczka 

Rodzaj pomnika 
przyrody 

Opis pomnika 

Lokalizacja pomnika przyrody 
Data 

utworzenia 
Obwód 

[cm] 
Wysokości 

[cm] 

Sosna zwyczajna 285 36 Grążawy 29.09.2009 

Lipa drobnolistna 360 27 Park w Gutowie 01.03.2013 

Lipa drobnolistna 434 21 
Przy drodze powiatowej Górzno – 

Brodnica 
01.03.2013 

Dąb szypułkowy 520 23 
Przy drodze brukowej z miejscowości 

Gutowo w kierunku Rudy 
01.03.2013 

Skupisko drzew 
242 – 
420 

21 – 29 Teren parku w Sokołowie 01.03.2013 

Skupisko drzew 
269 – 
438 

26 – 30 Teren parku w Gutowie 01.03.2013 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla gminy Bartniczka na lata 2015-2019 z perspektywą do 2021 r. 
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4.8. ZAGROŻENIA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH 
 

 
Zasoby przyrodnicze jednostki są elementem, który z jednej strony może powodować 

rozwój gospodarczy (np. wydobycie surowców mineralnych, fauna i flora warunkująca rozwój 

turystyki), a z drugiej zahamować go poprzez ich niszczenie czy nieodpowiednio 

poprowadzoną politykę przestrzenną. Do obszarów problemowych, które mogą mieć wpływ 

na rozwój Gminy Bartniczka można zaliczyć:  

 obszary użytkowane rolniczo, 

 obszary eksploatacji surowców, 

 obszary zajmowane pod zabudowę, 

 obszary narażone na oddziaływanie odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu, 

 miejsca uwalniania zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych,  

 emisje zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych korzystających 

z tradycyjnych źródeł energii, 

 zagrożenia fauny i flory. 

Na terenie Gminy Bartniczka występuje niewiele obszarów predysponowanych do 

występowania ruchów masowych. Związane są przede wszystkim w dolinach cieków. 

Potwierdzają to mapy osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów 

masowych sporządzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny. 

Zaznaczyć należy, że sporządzone mapy to jedynie ogólne i wstępne dane 

informujące o możliwej predyspozycji obszarów (wynikającej głównie z budowy geologicznej 

i morfologii) do rozwoju ruchów masowych. Ruchy masowe ziemi, związane przede 

wszystkim z działaniem sił przyrody, takimi jak gwałtowne opady deszczu, intensywne 

topnienie śniegu, podnoszenie się poziomu wód gruntowych oraz wezbrania rzek. 

Występowanie ruchów masowych może mieć duże znaczenie dla rozwoju jednostki. 

Obecność infrastruktury mieszkaniowej, usługowo - handlowej, przemysłowej lub 

komunikacyjnej w bezpośredniej bliskości zboczy/stoków lub skarp podatnych na rozwój 

ruchów osuwiskowych stwarza znacznie poważniejsze zagrożenia społeczne, gospodarcze 

i ekonomiczne niż w obszarach niezagospodarowanych przez człowieka. Obszary 

predysponowane do powstawania ruchów masowych powinny być uwzględnione 

w planowaniu przestrzennym. Podczas sporządzania planów zagospodarowania 

przestrzennego zaleca się przeprowadzenie wywiadu terenowego.  

Kolejnym elementem mającym wpływ na rozwój jednostki jest eksploatacja kopalin, 

która powoduje zazwyczaj rozległe powierzchniowe zmiany terenu w formie wyrobisk oraz 

zmiany w pionowym ukształtowaniu rzeźby, a to zwiększa podatność na erozję odkrytych 

warstw ziemi i może powodować obniżenie poziomu wód gruntowych. Ponieważ 

występowanie surowców naturalnych warunkować może rozwój gospodarczy Gminy, ważne 

jest odpowiednie przygotowanie procesu wydobycia, a także właściwa rekultywacja po 

zakończonej eksploatacji, tak aby ograniczać negatywne oddziaływanie.  

Gleby narażone są na degradację w związku z rozwojem rolnictwa i sieci osadniczej. 

Ulegają one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej. Stan i jakość gleb są 

uzależnione od kompleksowego oddziaływania czynników naturalnych i antropogenicznych. 

Działania antropogeniczne powodują przechodzenie związków biogennych 

i innych zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Do 

zwiększenia degradacji przyczyniają się także rzeźba terenu oraz warunki atmosferyczne.  

Jednym z głównych czynników zmian w strukturze chemicznej gleb jest rolnicze 

użytkowanie, które może powodować nadmierne przechodzenie składników pokarmowych, 
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takich jak fosfor, potas i magnez, a tym samym powodować powstawanie braków 

w zawartości składników przyswajalnych (dostępnych dla roślin) w glebie. Natomiast 

przedostawanie się fosforu i azotu do wód powierzchniowych może powodować ich 

eutrofizacje. Niewłaściwe używanie nawozów naturalnych i mineralnych może spowodować 

poważne straty w środowisku.  

W przypadku rolnictwa erozja i degradacja gleb najczęściej powiązana jest 

z niewłaściwym nawożeniem mineralnym i organicznym, nieprawidłową uprawą, likwidacją 

zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych.  

Zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego jest także komunikacja samochodowa. 

Powoduje ona zanieczyszczenia pyłowe, a także zagrożenie hałasem. Z komunikacją 

samochodową związane są takie zanieczyszczenia jak: substancje ropopochodne, metale 

ciężkie, związki azotu, węglowodory i inne, takie jak sól stosowana w czasie zimy, 

detergenty, itp. Zanieczyszczenia te występują w pasach przyległych do dróg powodując 

lokalne zanieczyszczenia gruntu, a w przypadku gruntów podatnych na infiltrację, również 

środowiska wodnego.  

W przypadku wód powierzchniowych, a także podziemnych na terenie Gminy główną 

przyczyną zanieczyszczeń jest eutrofizacja, która jest efektem spływających zanieczyszczeń 

obszarowych związanych z rolniczym wykorzystaniem zlewni tych jezior oraz słabą naturalną 

odpornością na czynniki degradacyjne. W rolnictwie do źródeł zanieczyszczeń obszarowych 

wód należy zaliczyć środki chemiczne (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin) oraz rolnicze 

wykorzystanie ścieków. Rozmiar zagrożeń dla środowiska wodnego spowodowany spływami 

powierzchniowymi z pól zależy od fizjografii zlewni oraz sposobu ich zagospodarowania. 

Większość powierzchni Gminy to głównie pola uprawne poddawane intensywnym zabiegom 

agrotechnicznym. Przy braku barier biogeochemicznych w postaci zieleni redukującej 

zanieczyszczenia, tereny rolne mogą stanowić zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Dużym obciążeniem dla środowiska wodnego jest zrzut oczyszczonych ścieków 

z oczyszczalni ścieków, dlatego oczyszczone ścieki nie mogą wywoływać zmian fizycznych, 

chemicznych i biologicznych. Należy tak sterować technologią oczyszczania ścieków, aby 

umożliwić prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu wodnego. 

Na podstawie analizy informacji z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Brodnicy, dla powiatu brodnickiego nie stwierdza się, aby w  ostatnich latach miały miejsce 

poważne zdarzenia związane z zagrożeniem powodziowym. Mogą wystąpić lokalne 

podtopienia w przypadku nagłego podniesienia się poziomu wody w ciekach przebiegających 

przez teren Gminy w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk meteorologicznych, 

takich jak: intensywne opady atmosferyczne, zlodowacenie powierzchni koryta rzeki, 

gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej. Zagrożenie to może wystąpić jako podtopienia 

gruntów wzdłuż cieków.  

Zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, zwłaszcza dla powietrza 

atmosferycznego na omawianym terenie są zanieczyszczenia pochodzące z emisji 

energetycznych - z gospodarstw domowych korzystających z tradycyjnych źródeł energii 

i obiektów komunalnych. Uciążliwość jednakże charakteryzuje się wahaniami sezonowymi. 

W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem węgla 

w paleniskach domowych, ponieważ większość mieszkań w Gminie Bartniczka ogrzewana 

jest nadal paliwami stałymi, głównie węglem kamiennym i drewnem. Stopniowo modernizuje 

się kotłownie na takie, które wykorzystują olej opałowy, jednak ich ilość jest znikoma. 

Na terenie Gminy należałoby przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, w celu 

wyznaczenia obszarów cennych przyrodniczo i uniknięcia zniszczenia siedlisk i stanowisk 

chronionych gatunków na skutek prowadzenia różnorodnej działalności. Dobrze 
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przeprowadzona inwentaryzacja byłaby podstawą dla właściwego rozwoju Gminy, 

uwzględniającego walory i zasoby przyrodnicze Gminy, przy jednoczesnym ograniczeniu ich 

zagrożeń. Dobrze zachowane walory i zasoby przyrodnicze są również istotne ze względu 

na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. 

Wszystkie podejmowane działania powinny dążyć do minimalizacji procesów 

wpływających negatywnie na stan flory i fauny. Ważne jest planowanie przestrzenne, rozwój 

obszarów biologicznie czynnych, łączące racje gospodarcze, potrzeby i możliwości 

z kwestiami ekologicznymi i możliwościami środowiska. Projektowane inwestycje i działania 

powinny być połączone z planowaniem sieci ekologicznych, tak by spełniały potrzebę 

utrzymania „łączności” siedlisk. 

 
 
 

V. ANALIZA SWOT 
 

 

Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych metod badawczych stosowanych 

w gospodarce przestrzennej czy przygotowywaniu strategii rozwoju wybranych regionów. 

Stanowi jedno z najczęściej stosowanych narzędzi analitycznych w procesie zarządzania 

strategicznego jednostkami terytorialnymi, przydatne szczególnie w procedurach związanych 

z planowaniem ich rozwoju społeczno - gospodarczego9. 

Metoda SWOT charakteryzuje się „elastycznością i jest relatywnie łatwa do 

przeprowadzenia, posiada możliwość zastosowania w odniesieniu do całego obszaru, 

wybranej jego części, lub danego składnika potencjału”. Omawiana metoda polega na 

określeniu silnych i słabych stron jednostki oraz jej szans i zagrożeń. Wskazane mocne 

strony oraz szanse powinny być fundamentem rozwojowym Gminy. Natomiast słabe strony 

powinny być wzmacniane przy jednoczesnym ograniczaniu i likwidacji zagrożeń. 

Schemat analizy SWOT dokładnie opisuje poradnik Planowanie strategiczne – 

Poradnik dla pracowników administracji publicznej, przygotowany przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego w 2012 r.  

 

                                                           
9
 Zajadacz A., Śniadek J. (2009) „Ocena potencjału turystycznego”. W: Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.) 

„Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki t. 3”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
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Ryc. 11. Schemat analizy SWOT 

Źródło: Poradnik Planowanie strategiczne – Poradnik dla pracowników administracji publicznej, 2012 r. 

 

Poradnik wskazuje, że: 

1. Czynniki wewnętrzne, czyli pozytywne silne lub mocne strony danej jednostki, 

atuty należy traktować jako cechy, które wyróżniają analizowaną Gminę od innych 

jednostek i stanowią przewagę konkurencyjną. Punktem odniesienia mogą być 

sąsiednie jednostki lub grupa jednostek o podobnym charakterze. 

2. Czynniki wewnętrzne negatywne czyli słabe strony danej jednostki, należy 

rozumieć jako konsekwencje ograniczeń szeroko rozumianych zasobów. 

3. Czynniki zewnętrzne pozytywne, czyli szanse, to korzystne tendencje w otoczeniu 

zewnętrznym danej jednostki, które właściwie wykorzystane mogą stanowić dla niej 

istotny impuls rozwojowy. 

4. Czynniki zewnętrzne negatywne, czyli zagrożenia, niekorzystne zjawiska 

zewnętrzne, które mogą być poważną barierą rozwoju dla danej jednostki. Istniejące 

zagrożenia wyraźnie osłabiają też silne strony gminy czy regionu, a także mogą 

poważnie ograniczyć możliwość wykorzystania pojawiających się szans 

rozwojowych. 

 
 

5.1. ANALIZA SWOT DLA GMINY BARTNICZKA 
 

 

Przeprowadzenie analizy dla Gminy Bartniczka pozwoli na określenie jej mocnych 

stron, wyróżniających ją na tle regionu, przy jednoczesnym wskazaniu słabości. Takie 

rozwiązanie pomoże wskazać czy obszar posiada odpowiednie zasoby i czynniki 

warunkujące rozwój, a także możliwości rozwojowe i kierunek w jakim powinna podążać 

jednostka celem dalszego rozwoju.  

Analiza SWOT opracowana została na podstawie spotkania z lokalnymi liderami 

i mieszkańcami, które odbyło się dnia 16.11.2015 r. w Urzędzie Gminy Bartniczka. 
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W spotkaniu wzięło udział 18 osób. Warsztaty zostały przeprowadzone również 

w dniu 22.12.2015 r., gdy w Urzędzie Gminy spotkały się 22 osoby. 

 
Tabela 13. Analiza SWOT dla Gminy Bartniczka w poszczególnych obszarach analizy 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Społeczeństwo 

- baza oświatowa na wysokim poziomie wraz 
z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, 

- rozwijające swą działalność świetlice 
wiejskie, 

- aktywnie działająca Lokalna Grupa Działania 
Pojezierze Brodnickie), 

- prężnie działające jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej, 

- opracowany program przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy, 

- Organizacja imprez kulturalnych 
i promujących miejscowe tradycje 
(np. Święto Miodu), 

- wspieranie lokalnych grup działania, w tym 
Kół Gospodyń Wiejskich. 

- duża liczba beneficjentów systemu pomocy 
społecznej, 

- brak centralnego ośrodka kultury, 
- słabo rozwinięta baza ochrony zdrowia 

(1 ośrodek zdrowia i 1 apteka, brak 
specjalistycznych usług medycznych, 

- starzejące się społeczeństwo, 
- brak miejsc pracy, 
- brak posterunku policji na terenie gminy, 
- niski udział społeczeństwa w kulturze, 
- niewystarczająca promocja jednostki 

w regionie, 
- niskie zainteresowanie uczestnictwem 

w wydarzeniach kulturalnych, 
- ubogi zakres działań w zakresie promocji 

zdrowia skierowany do mieszkańców 
m.in. bezpłatne badania, akcje 
profilaktyczne, warsztaty pierwszej pomocy 
itp. 

Gospodarka 

- sprawnie działające i wydajne gospodarstwa 
rolne, 

- utrwalone tradycje upraw i hodowli, 
- korzystne warunki do produkcji rolnej, 
- potencjał turystyczny z uwagi na walory 

przyrodnicze, 
- rozwijająca się agroturystyka, 
- korzystne połączenie komunikacyjne, 
- niższe niż w innych gminach ceny działek 

pod budowę obiektów i budynków na 
potrzeby średnich i małych firm, 

- niższe niż w większych jednostkach 
administracyjnych koszty produkcji 
i robocizny, 

- dobre zaplecze dla działalności firm 
obsługujących rolników, 

- atrakcyjne tereny do uprawiania turystyki 
aktywnej, pieszej, biegowej co powoduje 
dobre warunki dla rozwoju turystyki 
aktywnej. 

- duża liczba osób utrzymujących 
się z rolnictwa, 

- duże rozdrobnienie rolnictwa, 
- niewielka liczba zakładów pracy, 
- niedostosowanie ofert kształcenia do potrzeb 

rynku pracy, co w konsekwencji powoduje 
niedostosowanie pracowników do potrzeb 
rynku, 

- brak kapitału i trudność jego gromadzenia 
wskutek niskich dochodów mieszkańców, 

- niewystarczająca liczba uzbrojonych terenów 
przeznaczonych pod działalność 
gospodarczą, 

- niewielka liczba lokalnych przedsiębiorstw, 
- brak grup kapitałowych produkcji rolnej, 
- brak rodzinnego / lokalnego przetwórstwa 

rolno – spożywczego. 

Infrastruktura techniczna 

 postępująca modernizacja świetlic wiejskich, 

 dobre uzbrojenie w sieć wodociągową, 

 położenie przy drogach wojewódzkich 
i powiatowych, 

 prowadzenie modernizacji budynków użytku 
publicznego (urząd, szkoły) w celu 
zapewnienia wysokiej jakości obsługi 
i wysokiego stopnia efektywności 
energetycznej budynków, 

 rozwój i doposażenie instalacji 
do selektywnej zbiórki odpadów. 

 niewystarczająca baza sportowo – 
rekreacyjna, 

 zły stan sieci dróg przebiegających przez 
Gminę, 

 niewystarczająca liczba mieszkań 
socjalnych, 

 brak połączeń kolejowych, 

 brak ścieżek rowerowych, 

 ograniczony dostęp do wiedzy 
i nowoczesnych technologii ze względu 
na słaby zasięg internetu i telefonii 
komórkowej, 
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 brak publikacji dotyczących Gminy  
(przewodniki, informatory, materiały 
informacyjne i promocyjne), 

 brak zintegrowanego systemu informacji 
turystycznej, 

 niedostateczne wykorzystanie 
nowoczesnych technik informatycznych, 
w tym: brak cyfrowych zbiorów informacji 
(baz danych), materiałów edukacyjnych, 
internetowych stron promocyjnych. 

Środowisko 

 urozmaicony teren, zróżnicowany pod 
względem geomorfologicznym, 
przyrodniczym i krajobrazowym 

 bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki 
krajoznawczej (pieszej, wodnej, kolarskiej, 
konnej) i specjalistycznej 

 duża ilość obiektów o walorach kulturowych: 
zabytki, stanowiska archeologiczne, 
grodziska 

 mało zanieczyszczone środowisko 
naturalne, 

 korzystne warunki do produkcji rolnej, 

 atrakcyjne położenie w aspekcie 
krajobrazowym. 

 niewystarczający rozwój systemu kanalizacji 
powodujący duży udział zbiorników 
bezodpływowych stanowiących potencjalne 
zagrożenie dla środowiska, 

 niewielki udział źródeł energii odnawialnej 
na terenie Gminy, 

 problem niskiej emisji, pochodzącej głównie 
z indywidualnych systemów grzewczych, 

 niska jakość źródeł ogrzewania budynków 
(piece), 

 degradacja środowiska w związku 
z rozwojem rolnictwa. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Społeczeństwo 

 podniesienie standardów i rozszerzenie 
usług opieki medycznej na poziomie regionu, 

 aktywizacja kulturowa i rekreacyjna coraz 
większej części społeczeństwa, 

 aktywizacja zawodowa ludności, mająca na 
celu przystosowanie do zmieniającego się 
rynku pracy, 

 dostępne środki UE w zróżnicowanych 
obszarach działań, 

 rozwijające się szkolnictwo, 

 wykorzystanie działalności kulturowej 
do promocji regionów. 

- wysokie koszty utrzymania sieci szkół 
podstawowych i przeszkoli przy niskiej 
liczbie wychowanków, 

- migracja wykształconej kadry do większych 
ośrodków miejskich, 

- ucieczka młodzieży do większych ośrodków, 
- występowanie patologii społecznych, 
- starzejące się społeczeństwo, 
- emigracja zarobkowa, 
- ubożenie społeczeństwa. 

Gospodarka 

 rozwój produkcji rolniczej metodami 
ekologicznymi, 

 warunki rozwoju agroturystyki jako element 
wspomagającej formy uzyskiwania 
dodatkowych dochodów poza rolnictwem 
oraz sposób na poniesienie poziomu życia 
na wsi, 

 rozwój rodzinnego przetwórstwa rolno – 
spożywczego (wyroby regionalne), 

 tworzenie grup producenckich zdolnych 
do działań marketingowych i inwestycyjnych, 

 wspieranie rozwoju lokalnych firm, 

 rozwój usług związanych z obsługą 
rolnictwa, 

 możliwość pozyskiwania funduszy unijnych 
na rozwój turystyki. 

 brak inwestorów z okolicznych gmin, 

 wysokie koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

 duży udział szarej strefy w zatrudnieniu, 

 wymagania prawne w regulacji działalności, 

 ograniczony rynek zbytu produktów rolnych, 

 klęski żywiołowe w rolnictwie, 

 potencjalna konkurencyjność inwestycyjna 
sąsiednich gmin. 

Infrastruktura techniczna 

 możliwość współfinansowania projektów 
ze środków unijnych, 

- brak porozumienia pomiędzy władzami 
sąsiadujących województw, słaby dostęp 
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 możliwość pozyskania środków na 
inwestycje ze źródeł krajowych, 

 dalsza rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury technicznej. 

do alternatywnych źródeł energii (np. gaz), 
- niska rentowność przewozów pasażerskich 

na obszarach wiejskich, 
- sformalizowanie procedury przy 

współfinansowaniu projektów ze źródeł 
krajowych i UE. 

Środowisko 

 planowany wzrost udziału energii 
odnawialnej w skali kraju do 15% 
w końcowym zużyciu energii w roku 2020, 

 krajowe zobowiązania dotyczące 
zapewnienia odpowiedniego poziomu energii 
odnawialnej i biopaliw na poziomie 
krajowym, w zużyciu końcowym, 

 wymagania UE dotyczące efektywności 
energetycznej, 

 nacisk na racjonalne gospodarowanie 
energią i ograniczanie emisji w skali 
europejskiej i krajowej, 

 rozwój technologii energooszczędnych oraz 
ich coraz większa dostępność (np. tanie 
energooszczędne źródła światła), 

 rosnąca świadomość ekologiczna 
mieszkańców. 

 kosztowne instalacje / inwestycje oparte na 
odnawialnych źródłach energii, 

 brak środków finansowych na działania 
termomodernizacyjne, 

 ograniczone środki finansowe zewnętrzne 
na działania prośrodowiskowe, 

 ogólnokrajowy trend wzrostu zużycia energii 
elektrycznej, 

 wysokie koszty rozwoju ekologicznego. 

Źródło: opracowane własne 

 

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że istotnymi atutami Gminy Bartniczka są: 

stan środowiska przyrodniczego, rolnictwo (gleby, stwarzające korzystne warunki do 

rozwoju rolnictwa, a także sprawnie działające i wydajne gospodarstwa rolne), a także 

oferta edukacyjna. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, atuty te są niezmienne i cały 

czas wzmacniane przez działania władz samorządowych. Działania Gminy Bartniczka 

w ostatnich latach skupiały się głównie na ochronie środowiska, w tym: rozbudowie 

i modernizacjach sieci infrastruktury wodno – ściekowej, inwestycjach w gospodarce 

odpadami. Inwestycje w instalacje i działania mające na celu ochronę środowiska 

i zapewnienie mu jak najmniejszego dopływu zanieczyszczeń niewątpliwie wpływa na 

możliwość rozwoju rolnictwa. Czynione są również inwestycje w szkołach, m.in. w zakresie 

termomodernizacji, wyposażenia w pomoce edukacyjne, co w konsekwencji ma poprawić 

jakość kształcenia.  

Najważniejszą szansą dla omawianej jednostki jest możliwość pozyskania 

zewnętrznych środków finansowych na rozwój, zwłaszcza środków unijnych. 

Pozyskane środki zainwestowane w dalszy rozwój rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego 

i rodzinnego przetwórstwa rolno – spożywczego (wyroby regionalne), niewątpliwie są szansą 

rozwojową. Jak piszą Warmińska M. i Dąbrowska A. (2012 r.) „produkty regionalne z jednej 

strony mogą być ważną atrakcją turystyczną i zarazem doskonałą formą promocji obszarów 

wiejskich, a z drugiej strony, dzięki rozwojowi turystyki możliwe jest zachowanie mało 

rentownych sposobów produkcji tych wyrobów”10. Jak widać połączenie dwóch atutów jakimi 

są stan środowiska i jego walory krajobrazowe oraz rolnictwa jest szansą dla jednostki - 

może przyczynić się do napływu turystów i rozwoju usług związanych z rolnictwem 

i turystyką (agroturystyka). W znacznej części gospodarstw rolnych znajdujących się na 

terenie Gminy Bartniczka jest ogromny potencjał rozwojowy. Rolnicy na terenie jednostki 

                                                           
10

 „Produkty regionalne narzędziem promocji turystyki na obszarach wiejskich województwa pomorskiego”, 

Warmińska M., Dąbrowska A. (2012 r.) 
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posiadają także liczne ilości trzody chlewnej, drobiu, a także stada krów, których należałoby 

zachęcić do produkcji własnych serów i innych przetworów mlecznych. Dodatkowo jest to 

region, gdzie warunki przyrodnicze i niski stopień uprzemysłowienia, a tym samym małe 

zanieczyszczenie środowiska, sprzyjają produkcji ekologicznej. W związku z powyższym 

istnieją przesłanki mówiące o tym, że należałoby miejscowych rolników objąć nie tylko 

wsparciem finansowym, ale także szkoleniowym i promocyjnym.  

 

Analiza SWOT pokazała, że do największych słabości Gminy zaliczyć należy 

problemy rynku pracy, niewielką aktywność społeczną miejscowej ludności, a także 

nieodpowiedni stan infrastruktury technicznej z zakresu komunikacji. Na terenie Gminy 

notuje się brak miejsc pracy powiązany ze słabo rozwiniętym miejscowym biznesem 

i niewielką liczbą przedsiębiorstw, a w wielu przypadkach problemy związane 

z niedostosowaniem kwalifikacji pracowników. Słabą stroną Gminy, jak pokazuje analiza 

SWOT, jest także stan infrastruktury komunikacyjnej. Jednostka posiada słabe połączenie 

z większymi ośrodkami miejskimi, a istniejące odcinki dróg są w złym stanie. Bardzo 

widoczny jest brak ścieżek rowerowych. 

Zagrożeniem są skomplikowane procedury zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, co powoduje brak chęci podejmowania jej, a tym samym niski 

poziom inwestowania na tym terenie, co przekłada się na niewielki rozwój lokalnego rynku 

pracy, bezrobocie, emigrację ludności. 

 
 
 

VI. ZAŁOŻENIA STRATEGII 
 
 

6.1. WPROWADZENIE 
 

We wcześniejszych rozdziałach przeprowadzono analizę uwarunkowań społeczno - 

gospodarczych oraz stanu środowiska na terenie Gminy Bartniczka. Konsekwencją 

dokonanej diagnozy jest zaproponowanie działań zmierzających do stworzenia warunków 

zrównoważonego rozwoju w Gminie. Wymaga to wyznaczenia:  

 celów strategicznych, które ma jednostka osiągać w celu dalszego rozwoju, 

 kierunków działań służących do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych. 

Cele i kierunki działań wynikają także z opracowanych i zatwierdzonych dokumentów 

wyższego szczebla, takich jak: 

 Światowy Program Rozwoju Zrównoważonego „Agenda 21” (1992 r.), 

 Traktat Ustanawiający Wspólnoty Europejskiej, Tytuł XX – Współpraca na Rzecz 

Rozwoju, 

 Europa 2020 (2010 r.), 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, 

 Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020 – Plan 

Modernizacji 2020 +, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 

2014-2020, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022. 
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Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka oparta zostanie więc o postanowienia wyżej 

wymienionych dokumentów oraz o postanowienia wynikające z dokumentów planistycznych, 

koncepcji i innych opracowań lokalnych, z uwzględnieniem wymogów wynikających 

z obowiązujących przepisów.  

 

Poniżej przedstawiono cele i kierunki działań dla Gminy Bartniczka w odniesieniu do 

poszczególnych obszarów działań. Ich realizacja złoży się na wypełnianie zadań określonych 

w Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz 

innych dokumentów strategicznych, co powinno prowadzić do zrównoważonego rozwoju 

całego obszaru. Osiągnięcie określonych celów w ramach wyznaczonych kierunków działań 

powinno być realizowane za pomocą konkretnych zadań inwestycyjnych, które określane są 

szczegółowo chociażby w corocznym budżecie Gminy. Wiele z zaproponowanych działań 

w założeniu powinno być realizowanych właśnie przez Gminę lub przez jednostki działające 

na tym terenie oraz w regionie. Urząd Gminy powinien jednak pełnić w nich funkcję nadzoru 

działalności, wspierania działalności w charakterze administracyjnym lub poprzez 

bezpośredni współudział. 

Punktem wyjścia dla rozważań zgodności założeń Strategii z innymi dokumentami 

jest omówienie dokumentów ustanowionych na szczeblu międzynarodowych, do realizacji 

których Polska jest zobowiązana. Założenia dokumentów, umów i konwekcji 

międzynarodowych przekładają się na konstruowanie zapisów prawodawstwa polskiego. 

W 1992 roku opracowany został jeden z najważniejszych dokumentów związanych ze 

zrównoważonym rozwojem, tzw. „Agenda 21 - Światowy Program Rozwoju 

Zrównoważonego”. Jest to wszechstronny plan działania na wiek XXI dla Narodów 

Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma 

wpływ na środowisko. Dokument ten zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony 

zasobów naturalnych i racjonalnego gospodarowania nimi w celu zapewnienia trwałego 

i zrównoważonego rozwoju.  

Obecnie priorytetowe dla Polski jest dostosowanie swoich działań również do polityki 

Unii Europejskiej. Główne założenia polityki Wspólnoty w zakresie rozwoju określone są 

w poszczególnych tytułach Traktatu Ustanawiającego WE, a zwłaszcza w Tytule XX - 

Współpraca Na Rzecz Rozwoju. Zgodnie z traktatem Polityka Wspólnoty w dziedzinie 

współpracy na rzecz rozwoju, stanowiąc uzupełnienie polityk realizowanych przez Państwa 

Członkowskie, sprzyja: 

- trwałemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu krajów rozwijających się, 

a w szczególności najmniej uprzywilejowanym spośród nich, 

- harmonijnemu i stopniowemu włączaniu krajów rozwijających się do gospodarki 

światowej, 

- walce z ubóstwem w krajach rozwijających się. 

Kolejnym unijnym dokumentem mającym znaczenie dla rozwoju państw 

członkowskich jest unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r., „Europa 2020”. 

Obejmuje ona o wiele więcej niż samo wyjście z kryzysu, z którym nadal boryka się wiele 

europejskich krajów. Strategia ta ma pomóc skorygować niedociągnięcia europejskiego 

modelu wzrostu gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej 

inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Działania podejmowane 

są w ramach 5 obszarów: 

- zatrudnienie, 

- badania i rozwój, 

- zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii, 
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- edukacja, 

- walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

W związku z tym, że planowane działania w Polsce powinny wpisywać się 

w priorytety w skali Unii Europejskiej przyjęto dokument Strategia Rozwoju Kraju 2020 

(SRK). Jest to główna strategia rozwojowa Polski do 2020 r. Wskazuje najważniejsze 

zadania państwa, które należy zrealizować w najbliższych latach, by przyspieszyć rozwój 

Polski, orientacyjny harmonogram oraz sposób finansowania zaplanowanych działań. 

SRK jest częścią systemu zarządzaniem rozwojem kraju. Strategia proponuje 

podejście dwukierunkowe, polegające na usuwaniu barier i słabości polskiej gospodarki oraz 

wykorzystaniu jej mocnych stron. SRK wyznacza trzy obszary, na których powinny zostać 

skoncentrowane fundusze na politykę rozwoju: 

 konkurencyjna gospodarka - główne zadania w tym obszarze to polepszenie sytuacji 

finansów publicznych oraz wypracowanie nowych przewag konkurencyjnych polskiej 

gospodarki, opartych na wiedzy, kapitale intelektualnym, kapitale społecznym 

i rezultatach cyfryzacji, 

 spójność społeczna i terytorialna - spójność społeczna i terytorialna to przede 

wszystkim równomierny rozwój kraju i wyrównywanie szans jego mieszkańców. 

Dlatego do 2020 roku należy tak inwestować środki, aby zwiększyć aktywność 

i zmniejszyć ubóstwo grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem 

(np. poprzez zapewnienie dostępu do bardziej elastycznych form opieki nad dziećmi, 

promocję aktywności zawodowej seniorów). Trzeba także stale podnosić jakość usług 

publicznych, 

 sprawne i efektywne państwo - sprawne państwo jest przejrzyste, przyjazne, 

pomocnicze i partycypacyjne (w większym stopniu umożliwia udział obywateli 

w dyskursie publicznym, stanowieniu prawa etc.). W tym obszarze SRK postuluje 

m.in. by stworzyć sprawny system zarządzania rozwojem (np. lepsza jakość prawa, 

większa efektywność instytucji, uporządkowanie i uaktualnienie dokumentów 

strategicznych oraz dopasowanie do nich odpowiednich programów rozwoju), 

zapewnić odpowiednią ilość środków na rozwój i inwestować je przede wszystkim 

w  te dziedziny, które w największym stopniu przyczyniają się do zwiększania 

konkurencyjności gospodarki. 

Niniejszy dokument jest również zgodny z Długookresową Strategią Rozwoju 

Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, której celem głównym jest poprawa 

jakości życia Polaków, w następujących obszarach: 

 długości życia w ogóle, 

 długości życia w zdrowiu (co wiąże się z poprawą stanu zdrowia Polaków jako 

rezultatu międzysektorowych działań prozdrowotnych a w szczególności sprawnie 

funkcjonującego systemu ochrony zdrowia), 

 większej satysfakcji z wykonywania pracy, 

 lepszych warunków łączenia kariery zawodowej z życiem prywatnym i rodzinnym, 

 sprawnej sieci bezpieczeństwa socjalnego nastawionej na pomoc, której celem jest 

zwiększenie szans na aktywność społeczną i zawodową oraz dbałość 

o przeciwdziałanie różnym normom wykluczenia, 

 dostępności dóbr i usług publicznych (zdefiniowanych, standaryzowanych, efektywnie 

dostarczanych) bez względu na status rodzinny i miejsce zamieszkania,  

 otwartych warunków uczestnictwa w życiu publicznym, 

 bezpieczeństwa dochodów na starość, 
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 środowiskowego poczucia równowagi w odniesieniu do warunków krajobrazowych, 

 naturalnego stanu otoczenia oraz żywności, 

 udziału w kulturze (co jest ważne dla prorozwojowego potencjału kreatywności), 

 poczucia satysfakcji z życia 

Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka nawiązuje również do Strategii Rozwoju 

Kapitału Społecznego 2020 (SRKS). Celem głównym SRKS jest wzmocnienie udziału 

kapitału społecznego w rozwoju społeczno‐ gospodarczym Polski. Cel główny SRKS będzie 

realizowany przez cztery cele szczegółowe: 

 kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji, 

 poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie 

publiczne, 

 usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy, 

 rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. 

Dodatkowo Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 

2020 – Plan Modernizacji 2020+ przyjęta Uchwałą Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. zakłada następujące priorytety: 

 konkurencyjna gospodarka, 

 modernizacja przestrzeni wsi i miast, 

 silna metropolia, 

 nowoczesne społeczeństwo. 

Zgodnie z zapisami SRWK-P obszary wiejskie (których integralną częścią są także 

lokalne ośrodki rozwoju – małe miasta i wiejskie siedziby gmin) – o zróżnicowanym 

charakterze funkcjonalnym, cechują się licznymi problemami gospodarczymi i często 

wymagają aktywizacji społeczno-gospodarczej. Głównym kierunkiem interwencji jest 

stymulowanie rozwoju społecznego (kluczowa rola usług publicznych szczebla gminnego dla 

kształtowania właściwych postaw społecznych) oraz lokalnych rynków pracy. Ten poziom 

polityki terytorialnej w rejonach tradycyjnego rolnictwa ma decydujące znaczenie dla 

aktywizacji mieszkańców wiejskich, jest także odpowiedzialny za lokalne aspekty rozwoju 

społecznego i gospodarczego. 

Działania na rzecz modernizacji obszarów wiejskich powinny dotyczyć przede 

wszystkim: zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju społecznego (funkcjonowanie 

usług publicznych), rozwoju przedsiębiorczości lokalnej związanej z wykorzystaniem 

potencjałów endogenicznych (zwłaszcza przetwórstwa rolno-spożywczego, ale także 

przetwórstwa leśnego, eksploatacji kopalin, potencjału turystycznego, rozwoju energetyki 

odnawialnej w oparciu o produkcję rolniczą oraz energię słoneczną) oraz zapewnienia 

swobodnej dostępności do Bydgoszczy i Torunia – jako dużych rynków pracy i ośrodków 

realizacji usług regionalnych. 

Kolejnym ważnym dokumentem powiązanym z niniejszym dokumentem jest 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-

2020, którego celem głównym jest województwo kujawsko-pomorskie będące 

konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego 

mieszkańców. Strategia Rozwoju Gminy Bartniczka wpisuje się w cele szczegółowe, 

określone dla następujących osi priorytetowych: 

 Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, 

 Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku, 

 Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 

 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, 
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 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 

 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja. 

 

Niniejszy dokument uwzględnia także cele przyjęte w powiatowej strategii rozwoju 

– Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022, której celem strategicznym 

jest powiat przyjazny ludziom gospodarce i środowisku. W jego ramach wyznaczono cele 

cząstkowe i konkretne zadania: 

1. Cel cząstkowy – wysoki standard ochrony zdrowia mieszkańców powiatu: 

- właściwy i odpowiedni standard usług medycznych, 

- profilaktyka. 

2. Cel cząstkowy – dobry stan infrastruktury technicznej: 

- rozbudowa i poprawa stanu technicznego dróg i kolei, 

- prawidłowa gospodarka wodno – ściekowa, 

- prawidłowa infrastruktura energetyczna, 

- wzrost jakości i dostępności do technologii informatycznych. 

3. Cel cząstkowy – powiat atrakcyjny dla mieszkańców i młodych ludzi: 

- wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 

- innowacyjność wyznacznikiem rozwoju powiatu, 

- polityka prorodzinna, 

- polityka prozatrudnieniowa, 

- atrakcyjna oferta edukacyjna. 

4. Cel cząstkowy – bezpieczny powiat: 

- zwiększenie potencjału ratowniczego, 

- skuteczny system prognozowania i alarmowania o zagrożeniach, 

- zwiększenie dostępności do obszarów potencjalnie zagrożonych, 

- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

5. Cel cząstkowy – partnerska i spójna współpraca samorządów, NGO i innych 

instytucji: 

- określenie kierunków rozwoju przestrzennego powiatu, 

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu, 

- wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

Opracowana Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2016-2020 uwzględnia 

również zapisy dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju, ponieważ ważnym 

aspektem prowadzenia polityki rozwoju jest ciągłość podejmowanych działań, tym bardziej, 

że wiele z zapisów dotąd obowiązującego dokumentu wciąż są aktualne. Tak jak 

w poprzedniej Strategii, tak i w przygotowywanej jej aktualizacji kładzie się nacisk na rozwój 

przedsiębiorczości, infrastruktury technicznej, oświaty czy ochrony środowiska naturalnego, 

czyli obszarów, w których wciąż potrzebne są inwestycje w celu polepszania jakości 

i konkurencyjności jednostki, a z drugiej strony, działania w tych obszarach spowodują 

rozwój jednostki na innych polach. Zaznaczyć należy, że Gmina Bartniczka sukcesywnie 

realizowała priorytetowe cele przyjęte w dotychczas obowiązującej Strategii. Jak wynika 

z analizy przeprowadzonych inwestycji i wydatkowanych środków, Gmina Bartniczka to 

samorząd, który przeznacza znaczne nakłady finansowe oraz administracyjne na rozwój 

jednostki, zarówno w ramach prowadzonych inwestycji i przedsięwzięć, jak i działań 

organizacyjnych. Zadania, wpisujące się w założenia Strategii Rozwoju, przeprowadzone 

przez Gminę Bartniczka w ostatnich latach skupiały się głównie na inwestycjach 

w infrastrukturę, uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej, a także na działania 

mające na celu polepszenie zaplecza społecznego (np. remonty świetlic).  
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6.2. WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 
 

 
W dniach 27.11.2015 r. – 14.12.2015 r. na terenie Gminy Bartniczka przeprowadzona 

została ankietyzacja na potrzeby sporządzenia Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na 

lata 2016-2020. Ankiety zostały dostarczone sołtysom. Mieszkańcy mieli możliwość 

dostarczenia wypełnionych ankiet do sołtysów lub Urzędu Gminy Bartniczka. 

W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji uzyskano 228 ankiet.  

Warunki życia na terenie Gminy Bartniczka scharakteryzowano w oparciu o 4 obszary 

działań. 

W obszarze komunikacja i dostęp do mediów ankietowani pozytywnie ocenili 

dostęp do infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja i komunikacja). Według 

zebranych opinii dostęp do komunikacji zbiorowej jest wystarczający. Brakuje natomiast 

ścieżek rowerowych. Zdania podzielone są w zakresie jakości dróg, ulic, parkingów oraz 

dostępu do nowoczesnych technologii (komputer, internet). Wpisując własne uwagi, część 

ankietowanych chciałaby przywrócenia ruchu kolejowego oraz poprawy bezpieczeństwa 

poprzez modernizację dróg, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz oświetlenie okolic 

wiat autobusowych.  

 

Tabela 14. Ocena warunków życia na terenie Gminy Bartniczka w obszarze 
komunikacja i dostęp do mediów 

Jak oceniasz warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 
dobre 

raczej 
dobre 

raczej 
złe 

bardzo 
złe 

trudno 
powiedzieć 

jakość dróg, ulic, parkingów 12 95 67 44 11 

dostęp do ścieżek rowerowych 2 6 44 132 33 

dostęp do komunikacji zbiorowej 
(pkp, pks, busy) 

28 116 43 22 11 

dostęp do infrastruktury technicznej (wodociągi) 68 127 8 8 9 

dostęp do infrastruktury technicznej 
(kanalizacja) 

47 102 28 28 18 

dostęp do nowoczesnych technologii 
(komputer, internet) 

18 81 53 32 29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet 

 

Zdaniem ankietowanych obszar działania edukacja i struktura organizacyjna 

placówek oświaty przedstawia korzystny obraz biorąc pod uwagę liczebność klas 

w szkołach. Zdania dotyczące jakości kształcenia w szkołach są podzielone. Wiele osób nie 

potrafiło ocenić sytuacji w badanym zakresie, gdyż nie posiadają dzieci w wieku szkolnym. 

W opinii ankietowanych, istniejące przedszkole zaspokaja istniejące potrzeby. Badani 

wskazali jednak na słaby dostęp do oferty edukacyjnej dla dorosłych (kursy, szkolenia) oraz 

zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży (np. nauka języków obcych, koło młodego 

chemika).  

 

Tabela 15. Ocena warunków życia na terenie Gminy Bartniczka w obszarze edukacja 
i struktura organizacyjna placówek oświaty 

Jak oceniasz warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 
dobre 

raczej 
dobre 

raczej 
złe 

bardzo 
złe 

trudno 
powiedzieć 

jakość kształcenia w szkołach 12 120 19 111 60 

liczebność klas w szkołach 13 103 29 9 63 

dostępność przedszkoli 43 104 24 15 40 
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Jak oceniasz warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 
dobre 

raczej 
dobre 

raczej 
złe 

bardzo 
złe 

trudno 
powiedzieć 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dorosłych 
(kursy, szkolenia) 

6 30 62 54 71 

dostęp do zajęć dodatkowych dla dzieci 
i młodzieży (np. nauka języków, koło młodego 

chemika) 
5 29 51 59 69 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet 

 

W obszarze działania sport, zdrowie duża część ankietowanych jest zadowolona 

z możliwości uprawiania sportu i rekreacji, jednak nie brakuje głosów, że warunki w tym 

zakresie są bardzo ograniczone. Badani czują się bezpiecznie w przestrzeni publicznej. 

Niewystarczający jest natomiast dostęp do badań profilaktycznych i informacji o zdrowym 

stylu życia. W zakresie poziomu opieki zdrowotnej, dostępności do lekarza i apteki 

odpowiedzi są zróżnicowane. W komentarzach ankietowani wyrażali potrzebę budowy 

miejsc rekreacji np. boisk sportowych i placów zabaw z urządzeniami sportowymi. 

 

Tabela 16. Ocena warunków życia na terenie Gminy Bartniczka w obszarze sport, 
zdrowie 

Jak oceniasz warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 
dobre 

raczej 
dobre 

raczej 
złe 

bardzo 
złe 

trudno 
powiedzieć 

poziom opieki zdrowotnej, dostępność lekarza 
i apteki 

22 99 61 37 10 

możliwości uprawiania sportu i rekreacji 18 83 55 26 31 

dostęp do badań profilaktycznych, informacji 
o zdrowym stylu życia 

7 47 79 52 36 

poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni 
publicznej 

17 130 36 7 28 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet 

 

Informacje udzielone w obszarze działania ochrona środowiska i wygląd gminy 

pokazały, że mieszkańcy są zadowoleni z estetyki wsi i gospodarstw oraz jakości wód, stanu 

lasów, czystości powietrza. Badani gorzej oceniają natomiast stan i jakość terenów 

rekreacyjnych, miejsc spacerowych, przez co Gmina Bartniczka jest w chwili obecnej 

niedostosowana do potrzeb turystów.  

 

Tabela 17. Ocena warunków życia na terenie Gminy Bartniczka w obszarze ochrona 
środowiska i wygląd gminy 

Jak oceniasz warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 
dobre 

raczej 
dobre 

raczej 
złe 

bardzo 
złe 

trudno 
powiedzieć 

jakość wód, stan lasów, czystość powietrza, 
hałas 

31 129 21 13 15 

stan i jakość terenów rekreacyjnych, miejsc 
spacerowych 

17 77 62 22 34 

estetykę wsi i gospodarstw 13 149 29 5 20 

atrakcyjność turystyczną gminy 16 62 55 23 57 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet 

 

Zdaniem ankietowanych na terenie Gminy Bartniczka istnieją małe możliwości 

znalezienia dobrej pracy lub dostępna praca jest poniżej oczekiwań.  
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Wykres 10. Ocena możliwości znalezienia zatrudnienia na terenie Gminy Bartniczka  
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet 

 

Ankietowani zostali poproszeni o określenie stopnia występowania patologii 

społecznych, czego wynikiem jest wskazanie na duży problem biedy oraz alkoholizmu. 

Badanie wykazało, że zdaniem mieszkańców Gminy Bartniczka trudno jest znaleźć dobrą 

pracę i jest ona niedostosowana do oczekiwań pracowników.  

Udzielone odpowiedzi pokazują, że aktywność mieszkańców na imprezach 

sportowych, rekreacyjnych i podobnych działaniach na terenie Gminy jest niewielka. 

Mieszkańcy rzadko korzystają z tego typu możliwości spędzania czasu wolnego. Preferują 

odpoczynek w domu lub odwiedziny znajomych i rodziny. Niewielu z ankietowanych jest 

członkiem jakiejkolwiek grupy wspierającej rozwój Gminy Bartniczka.  

Głównym powodem problemów społecznych i zawodowych mieszkańców jest brak 

motywacji i chęci rozwoju oraz nastawienie na działalność związaną z rolnictwem oraz niski 

stopień przedsiębiorczości.  

6% 

65% 

29% 

duże możliwości znalezienia
dobrej pracy

małe możliwości znalezienia
dobrej pracy

praca jest, ale poniżej
oczekiwań
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Wykres 11. Główne powody występowania problemów społecznych i zawodowych 

mieszkańców Gminy Bartniczka  
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet 

 

Najbardziej narażone na wykluczenie społeczne są osoby starsze. Niepokojący jest 

fakt, że zdaniem dużej części ankietowanych ich sytuacja społeczno – materialna na 

przestrzeni kolejnych 5 lat ulegnie pogorszeniu (40 %). Tylko 12 % ankietowanych jest 

zdania, że ich sytuacja znacznie się poprawi. 

Odzwierciedleniem takiej postawy jest ocena podstawowych elementów przestrzeni 

funkcjonowania człowieka. Ankietowani wskazali, że rynek pracy, dostęp do nowoczesnych 

technologii i internetu czy oferta turystyczna są słabą stroną Gminy Bartniczka. Wśród 

silnych stron wymieniano najczęściej walory przyrodnicze, dostępność komunikacyjną oraz 

tradycje i zwyczaje. 

 

Tabela 18. Mocne i słabe strony Gminy Bartniczka mierzone ilością odpowiedzi udzielonych 
na zadane w ankiecie pytanie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet 

 

11% 

24% 

32% 

20% 

13% 

brak odpowiedniego
wykształcenia

nastawienie na działalność
związaną z rolnictwem

brak motywacji i chęci
rozwoju

niski stopień
przedsiębiorczości

brak odpowiednich wzorców

Mocna / słaba strona Gminy 
Bartniczka 

zdecydowanie 
słaba strona 

słaba 
strona 

czynnik 
obojętny 

silna 
strona 

zdecydowanie 
silna strona 

dostępność komunikacyjna 35 38 54 77 8 

dostęp do nowoczesnych technologii 
i internetu 

41 73 57 35 9 

rynek pracy 59 98 34 24 5 

oferta edukacyjna 32 78 70 24 1 

oferta sportowo - rekreacyjna 19 91 62 39 2 

oferta turystyczna 45 78 64 21 5 

tradycje i zwyczaje 35 50 51 61 10 

przedsiębiorczość mieszkańców 24 61 61 48 4 

aktywność związków, stowarzyszeń 
itp. 

33 75 61 37 2 

walory przyrodnicze 14 33 43 90 32 

walory historyczne i zabytkowe 25 56 69 41 15 
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Graficzne przedstawienie wyników zebranych ankiet w zakresie oceny 

poszczególnych czynników decydujących o atrakcyjności Gminy Bartniczka lub jej słabości 

przedstawiono poniżej. 
 

 

Wykres 12. Ocena mocnych i słabych stron Gminy Bartniczka (udział %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet 

 
Wśród najważniejszych potrzeb badani wskazali na dofinansowanie opieki zdrowotnej 

i badań profilaktycznych, aktywizację osób starszych i opiekę nad nimi, inwestycje 

w odnawialne źródła energii oraz wsparcie dla osób najbiedniejszych. 

 
Tabela 19. Ocena najważniejszych potrzeb na najbliższe lata na terenie 

Gminy Bartniczka w oparciu o badanie ankietowe 

Kierunek działania 
Ilość udzielonych 

odpowiedzi 

Udział 
procentowy 
udzielonych 
odpowiedzi 

Rozwój komunikacji 41 6,0 

Rozbudowa i modernizacja sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

38 5,5 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 34 5,0 

Rozbudowa i modernizacja sieci 
energetycznej 

28 4,1 

Inwestycje w odnawialne źródła energii 70 10,2 

Inwestycje w oświatę i edukację 63 9,2 

Poprawa dostępności przedszkoli i żłobków 36 5,3 

Aktywizacja osób starszych i opieka nad 
nimi 

87 12,7 

Poprawa warunków dla inwestorów 35 5,1 

Wsparcie dla osób najbiedniejszych 54 7,9 

Dofinansowanie opieki zdrowotnej i badań 
profilaktycznych 

85 12,4 

Rozwój terenów sportowych rekreacyjnych 24 3,5 

Promocja i rozwój turystyki 32 4,7 

Organizacja imprez sportowych, inwestycje 22 3,2 
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Kierunek działania 
Ilość udzielonych 

odpowiedzi 

Udział 
procentowy 
udzielonych 
odpowiedzi 

w sport 

Promocja i inwestycje w kulturę 36 5,3 

Suma 685 100* 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet 
*-dokładnie 100,1 – różnica wynika z zaokrągleń wyników 
 

 

Wykres 13. Najważniejsze potrzeby Gminy Bartniczka  
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet 

 
Badanie przeprowadzono na grupie osób, wśród których dominowały osoby 

z przedziału wiekowego 36-50 lat oraz 51-70 lat. Badanie przeprowadzono w samej 

Bartniczce (47 ankiet), jak również we wszystkich miejscowościach wchodzących w skład 

Gminy Bartniczka. 

Ankietowani w zdecydowanej większości są zadowoleni z obsługi załatwiając 

konkretne sprawy w Urzędzie Gminy Bartniczka. 

Szczegółowe wyniki badania ankietowego przedstawiono w załączniku nr 1 

do niniejszego opracowania 
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6.3. OKREŚLENIE MISJI GMINY 
 

 

Wizja Gminy to opis oczekiwanego w przyszłości stanu jednostki. Przy sformułowaniu 

wizji pomocne są dokładna analiza obszaru, rozmowy w władzami samorządowymi, 

spotkanie z mieszkańcami Gminy, a także ich ankietyzacja, co daje możliwość poznania 

rodzajów podmiotów występujących na terenie analizowanej jednostki oraz relacji 

występujących pomiędzy nimi, a w dalszej kolejności wyobrażenia sobie, jak powinna 

wyglądać Gmina za kilka lat.  

Przy opracowaniu wizji, pomocne są wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 

mieszkańców Gminy. Oceniając mocne i słabe strony Gminy Bartniczka ankietowani dobrze 

oceniali walory przyrodnicze oraz dostępność komunikacyjną. Najgorzej oceniona została 

m.in. oferta rynku pracy, oferta turystyczna oraz aktywność związków i stowarzyszeń. 

Analiza stanu obecnego Gminy w zakresie infrastruktury, kapitału społecznego oraz 

ocena potrzeb mieszkańców wynikająca z badania ankietowego, pozwala na sformułowanie 

następującej wizji Gminy Bartniczka: 

 

„Gmina Bartniczka jest obszarem przyjaznym dla mieszkańców, wpierającym 

lokalnych przedsiębiorców, dbającym o stan środowiska naturalnego 

i kultywującym miejscowe tradycje i zwyczaje”. 

 

W zaistniałej sytuacji misję Gminy Bartniczka formułuje się w następujący sposób: 

 

„Misją Gminy Bartniczka jest zrównoważony rozwój Gminy w celu 

zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkańców w zakresie poziomu życia, 

poprzez inwestycje w infrastrukturze technicznej, poprawę warunków życia 

społeczno – gospodarczego z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska 

naturalnego”. 
 

 

6.4. STRATEGIA ROZWOJU GMINY BARTNICZKA 

 

Strategia rozwoju zakłada realizację działań Gminy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi oraz planowanymi przez jednostkę inwestycjami. Zadania własne 

Gminy, w zakresie spraw związanych z rozwojem lokalnym wynikają przede wszystkim 

z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515), ale także z innych ustaw 

sektorowych dotyczących np. ochrony środowiska, gospodarki odpadami, sieci 

infrastrukturalnych, w szczególności wodociągów i kanalizacji itp. 

Przy sporządzaniu celów strategicznych w zakresie szeroko pojętej polityki rozwoju 

dla Gminy Bartniczka opierano się na zapisach ustaw, jednak w większości cele i działania 

kierunkowe sporządzone zostały w oparciu o wyniki ankietyzacji mieszkańców, spotkanie 

z mieszkańcami Gminy, a także w oparciu o zaplanowane przez Gminę oraz instytucje 

i podmioty działające na tym terenie, inwestycje i przedsięwzięcia.  

Wyznaczone cele strategiczne, a w ich ramach kierunki działań, jakie należy podjąć 

w zakresie polityki rozwoju na terenie Gminy Bartniczka, stanowią podstawę dla realizacji 

konkretnych zadań inwestycyjnych na przestrzeni kilkunastu lat.  

Zaznacza się, że część zadań realizowanych w ramach jednego celu, może także 

wpływać na realizację innych celów.  
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W nawiązaniu do obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+ zakłada się, ze aktywizacja społeczno 

– gospodarcza na poziomie lokalnym stanowi jedno z najważniejszych zamierzeń polityki 

rozwoju Gminy Bartniczka w ramach województwa. W poszczególnych obszarach działania 

proponowanych w niniejszej Strategii nawiązuje się do priorytetów wojewódzkiej, którymi są 

modernizacja przestrzeni wsi i miast, nowoczesne społeczeństwo oraz konkurencyjna 

gospodarka. Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka przewiduje szereg działań 

o charakterze kompleksowym, w zakresie odnowy obszarów problemowych, zwanych 

obszarami zdegradowanymi i ich rewitalizacji. 

Rewitalizacja jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji, 

nierozerwalnie wiąże się z realizacją niniejszej Strategii. Jednym z podstawowych celów 

Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2016-2020 aktywizacja społeczno – 

gospodarcza poprzez stymulowanie rozwoju społecznego oraz rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości, co bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby w zakresie rewitalizacji obszaru 

Gminy Bartniczka.  

W chwili obecnej można przyjąć, że na terenie Gminy Bartniczka znajdują się obszary 

w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 

kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 

i kulturalnym, które można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku 

współwystępowania na takim obszarze również negatywnych zjawisk o charakterze 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno – funkcjonalnym i technicznym.  

Bez wątpliwości można stwierdzić, że na opisywanym terenie występują negatywne 

zjawiska o charakterze gospodarczym, co związane jest z niskim stopniem 

przedsiębiorczości i słabą kondycją lokalnych przedsiębiorstw. Zostało to potwierdzone 

podczas ankietyzacji lokalnej społeczności.  

Zgodnie z danymi dotyczącymi infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, wskazuje 

się na potrzebę rozwoju i modernizacji. W chwili obecnej wyposażenie Gminy Bartniczka 

w infrastrukturę techniczną i społeczną jest niewystarczające. Część miejscowości 

charakteryzuje się niskim poziomem obsługi komunikacyjnej. Niewystarczająca jest również 

jakość terenów publicznych.  

Zebrane dane wskazują również na degradację techniczną części budynków 

położonych na opisywanym terenie. Znikoma jest ilość obiektów wyposażonych 

w rozwiązania techniczne w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

Niemniej jednak, do właściwego wskazania obszarów wymagających rewitalizacji 

niezbędna jest szczegółowa diagnoza całego obszaru Gminy. W niniejszej Strategii zawarto 

ogólne wskazówki do działań rewitalizacyjnych oraz wskazuje się na potrzebę opracowania 

gminnego programu rewitalizacji. 

Niniejsza Strategia przewiduje rozwój społeczno – gospodarczy i infrastrukturalny 

Gminy Bartniczka. Należy przy tym stwierdzić, że główne działania skupione są na rozwoju 

aktywności lokalnego społeczeństwa. Wszelkie działania w zakresie rozwoju infrastruktury 

będą realizowane jako czynnik niezbędny dla zapewnienia dla miejscowej ludności 

warunków do odpowiedniego rozwoju społecznego, zawodowego czy podnoszenia jakości 

kształcenia. Przykładowo budowa czy rozbudowa świetlic wiejskich realizowana będzie dla 

zapewnienia odpowiednich warunków realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym 
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i rozwojowym dla miejscowej ludności. Natomiast rozwój sieci infrastrukturalnej 

(np. wodociągowa, kanalizacyjna, itp.) czy dalsze kształtowanie systemu gospodarowania 

odpadami będą skutkowały wzrostem atrakcyjności terenu Gminy Bartniczka dla inwestorów. 

Przełoży się to w konsekwencji na tworzenie nowych miejsc pracy w analizowanej jednostce 

i spadek liczby osób bezrobotnych. Z kolei rozbudowa sieci drogowej regionu połączona 

z tworzeniem sieci ścieżek pieszych i rowerowych zaowocuje wzrostem bezpieczeństwa dla 

osób korzystających z tej infrastruktury. 

W Strategii przewidziano działania na rzecz wykorzystania zasobów przyrodniczych 

Gminy Bartniczka, m.in. poprzez kształtowanie i ochronę terenów zielonych oraz 

zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne poszczególnych obszarów Gminy. Będzie ono 

połączone z dostosowaniem terenów, tak by były one dostępne dla wszystkich, również dla 

osób o ograniczonej sprawności ruchowej czy osób starszych. 

Niniejszy dokument przewiduje również działania na rzecz efektywnego 

wykorzystywania budynków poprzez ich termomodernizację i wyposażenie w instalacje do 

wykorzystywania energii odnawialnej (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy 

ciepła). Takie działania mają na celu poprawę warunków rozwoju mieszkańców gminy oraz 

pokonywanie barier rozwojowych pomiędzy sąsiednimi regionami.  

Na realizację wyznaczonych celów strategicznych, w największej mierze ma wpływ 

Urząd Gminy, który realizuje zadania Gminy i zadania koordynowane (wspólne z innymi 

jednostkami oraz innymi podmiotami zajmującymi się chociażby infrastrukturą drogową, 

np. Powiat). Zadania własne Gminy to przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości 

lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Gminy. Natomiast zadania koordynowane 

to pozostałe zadania, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 

zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, 

wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie Gminy, ale podległych 

bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym. 

Należy zaznaczyć, że polityka rozwoju oraz działania mające prowadzić do 

zrównoważonego rozwoju nie są tylko zadaniami realizowanymi na poziomie lokalnym, przez 

samorząd gminny. Działania Gminy Bartniczka są ukierunkowane poprzez działania 

prowadzone na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz regionalnym. 

Proces zarządzania jednostką samorządową w postaci planowania konkretnych 

inwestycji spoczywa niewątpliwie głównie na władzach samorządowych. Mając na uwadze 

spójność koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych 

i rządowych, a także współpracę z pozostałymi partnerami, zarządzanie rozwojem Gminy 

Bartniczka przy pomocy Strategii Rozwoju wymagać będzie ustalenia roli i zakresu działania 

poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jej realizację oraz systemu monitoringu. 

Władze Gminy pełnią w odniesieniu do Strategii kilka funkcji. Jedną z ważniejszych 

jest funkcja regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego – uchwały oraz decyzje 

administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień gospodarczych. 

Władze pełnią również funkcje wykonawcze i kontrolne. Pożądane jest, aby władze Gminy 

pełniły również funkcje wspierające dla podmiotów zaangażowanych w rozwój obszaru oraz 

funkcje kreujące działania ukierunkowane na poprawę stanu jednostki. 

Głównymi celami strategicznymi dla Gminy Bartniczka, w nawiązaniu do prowadzonej 

obecnie polityki zrównoważonego rozwoju (obowiązującej dotąd Strategii Rozwoju) są 

następujące kierunki: 
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OBSZAR DZIAŁANIA: SPOŁECZEŃSTWO 

 
1) Stworzenie warunków dla rozwoju społeczno – zawodowego miejscowej 

ludności, realizowanej przez takie działania jak: 

- budowa, rozbudowa i wyposażenie świetlic wiejskich, 

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartniczka  i jej wyposażenie, 

- budowa placu zabaw w Łaszewie dla dzieci w wieku od 3 lat z bezpieczną 

nawierzchnią, 

- budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych, 

- tworzenie atrakcyjnych warunków do powszechnego uczestnictwa 

mieszkańców Gminy w życiu kulturalnym i sportowym (np. poprzez 

organizację kursów, wydarzeń artystycznych), 

- współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek oświaty 

w celu tworzenia i realizowania zadań z zakresu edukacji kulturalnej 

wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy, 

- promocja jednostki w regionie, 

- organizacja cyklicznych wydarzeń o zasięgu regionalnym (np. Święto Miodu). 

 

2) Poprawa obsługi mieszkańców w zakresie edukacji , ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, poprzez: 

- rozwój specjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców, 

- zapewnienie wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych 

i starszych, 

- rozwój bazy oświaty i doskonalenie pracowników oświaty, 

- zmiana sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych 

w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych (SENIOR WIGOR). 

 

3) Zwiększenie współpracy Urzędu Gminy Bartniczka z mieszkańcami poprzez 

rozbudowę strony www jako narzędzia przekazu informacji i promocji Gminy 

Bartniczka. 

 

 

OBSZAR DZIAŁANIA: GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA 

 
4) Poprawa warunków dla inwestorów chcących prowadzić działalność 

gospodarczą na terenie Gminy. 

 

5) Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i poprawa warunków rozwoju dla rolnictwa 

poprzez: 

- dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, 

- wspieranie lokalnych przedsiębiorców w szkoleniu młodych pracowników, 

- wspieranie powstawania grup kapitałowych w ramach rozwoju przetwórstwa 

rolno – spożywczego (wyroby regionalne) metodami ekologicznymi, 

- rozwój rolnictwa w kierunku produkcji i promocji produktu regionalnego, 
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- wspieranie rozwoju agroturystyki, 

- utworzenie bazy informacji turystycznej. 

 

6) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w celu zaspokojenia 

podstawowych potrzeb ludności, dzięki takim działaniom jak: 

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce, 

- modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, 

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- rozbudowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (oświetlenie, chodniki, itp.), 

- rozbudowa, modernizacja i utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych, 

- budowa infrastruktury pieszo – rowerowej, 

- modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych, 

- rozwój gospodarki odpadami, 

- zwiększenie zasięgu sieci internet i sieci telefonii komórkowej, 

- poprawa dostępu do nowoczesnych technologii, 

- modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Bartniczce, 

- budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębiu 

lub Komorowie, 

- poprawa dostępu do nowoczesnych technologii. 

 

OBSZAR DZIAŁANIA: PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 

 
7) Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Gminy Bartniczka, poprzez realizację 

m.in. takich działań jak: 

- pielęgnacja zieleni i obszarów chronionych w celu zachowania ich wartości 

przyrodniczych, 

- zagospodarowanie terenów cennych pod względem przyrodniczym do celów 

rekreacji: zagospodarowanie jezior, wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjną 

oraz sanitarną, 

- budowa oświetlenia ulicznego oraz miejsc użyteczności publicznej przy 

wykorzystaniu lam zasilanych energią słoneczną lub wiatrową, 

- zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne części działki 84/1 – obręb 

Bartniczka. 

 

8) Inwestycje w odnawialne źródła energii i poprawa sprawności energetycznej 

budynków, dzięki realizacji takich inwestycji jak: 

- inwestycje w odnawialne źródła energii (np. kolektory słoneczne, pompy 

ciepła) 

- poprawa parametrów energetycznych budynków poprzez prowadzenie 

kompleksowej termomodernizacji, 

- wymiana kotłowni olejowej na biopaliwo (pellet) w Szkole Podstawowej 

w Radoszkach, 

- modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bartniczka poprzez 

docieplenie dachu, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż 

paneli fotowoltaiczych, 
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- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gutowie, 

- termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach 

Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny i Samin, 

- system edukacji społeczeństwa i promocji efektywności energetycznej, 

odnawialnych źródeł energii i ekologicznego trybu życia. 

 

 

 

VII. ANALIZA BUDŻETU GMINY 
 

 

Budżet Gminy połączony jest z rozwojem jednostki. Jego forma, rozłożenie dochodów 

i wydatków według poszczególnych działów wpływa na poszczególne obszary gospodarki. 

Wydatki odzwierciedlają jaki rodzaj i w jakiej skali zaspokajane są potrzeby inwestycyjne 

Gminy. 

Analizując budżet Gminy Bartniczka obserwuje się tendencję wzrostową wysokości 

dochodów i wydatków. Zwykle wysokość wydatków jest niższa, niż wysokość dochodów, 

jednak w 2009 r. wydatki znacznie przekroczyły wysokość dochodów. 

 

Tabela 20. Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy 
Bartniczka 

rok dochody wydatki 
różnica pomiędzy 

dochodami, 
a wydatkami 

2005 10 656 210,00 10 255 396,00 400 814,00 

2006 9 496 575,80 9 400 961,56 95 614,24 

2007 9 784 359,81 9 531 430,18 252 929,63 

2008 11 544 325,17 10 942 521,93 601 803,24 

2009 11 629 992,31 13 622 985,71 - 1 992 993,40 

2010 13 265 722,94 12 943 659,21 322 063,73 

2011 12 614 336,41 12 057 551,06 556 785,35 

2012 13 381 474,84 12 200 500,29 1 180 974,55 

2013 14 675 711,67 14 304 905,88 370 805,79 

2014 16 185 950,12 14 754 562,33 1 431 387,79 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Ryc. 12. Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Bartniczka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wśród dochodów największy udział mają dochody pochodzące z działu rozliczenia 

różne czyli część oświatowa subwencji ogólnej dla JST, dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących czy na realizację inwestycji. Duży udział 

mają także dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem czy dochody 

związane z pomocą społeczną. 

 

Tabela 21. Udział procentowy dochodów ogółem Gminy Bartniczka według działów 
klasyfikacji budżetowej  

Dział Klasyfikacji Budżetowej 
Udział procentowy dochodów w danym roku 

Średnia 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2,48 2,99 2,66 2,77 2,67 4,29 7,31 3,60 

Dział 400 - Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
2,73 2,94 2,24 2,76 2,66 2,86 2,83 2,72 

Dział 600 - Transport i łączność 0,13 3,09 0,52 - 0,55 0,02 0,09 0,63 

Dział 700 - Gospodarka 
mieszkaniowa 

0,71 0,62 0,61 1,39 0,90 0,96 0,91 0,87 

Dział 750 - Administracja 
publiczna 

0,62 0,60 0,67 0,72 0,54 0,49 3,57 1,03 

Dział 751 - Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

0,01 0,06 0,18 0,07 0,01 0,01 0,23 0,08 

Dział 754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

0,00 - 0,09 - - 0,00 0,00 0,01 

Dział 756 - Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

21,31 19,82 20,32 21,77 22,45 23,39 23,37 21,78 
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Dział Klasyfikacji Budżetowej 
Udział procentowy dochodów w danym roku 

Średnia 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dział 758 - Różne rozliczenia 48,16 49,91 43,56 48,15 48,89 46,45 41,34 46,64 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 1,12 0,07 3,74 0,21 0,05 0,50 1,86 1,08 

Dział 852 - Pomoc społeczna 18,89 16,40 15,63 17,58 16,60 14,77 12,36 16,03 

Dział 853 - Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej 

0,56 0,60 0,87 0,90 0,94 0,70 0,73 0,76 

Dział 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

1,69 1,41 1,09 1,24 1,04 1,19 1,21 1,27 

Dział 900 - Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska 

1,58 1,48 1,95 2,43 2,68 3,43 3,58 2,45 

Dział 921 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

- - - 0,01 0,02 0,94 0,60 0,22 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - - 5,87 - - - - 0,84 

Suma* 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
*- różnica rzędu 0,1 % wynika z zaokrągleń wyników 

 

 

Wśród wydatków największy udział mają wydatki przekazane na oświatę 

i wychowanie. Duży udział mają także wydatki związane z pomocą społeczną. O wiele 

mniejsze wydatki ponoszone są na takie dziedziny jak np.: ochrona zdrowia czy chociażby 

turystyka. Gmina jest jednostką przeznaczającą najwięcej środków finansowych na wsparcie 

i utrzymanie oświaty, co uniemożliwia jej dotowanie innych gałęzi. 

 

Tabela 22. Udział procentowy wydatków ogółem Gminy Bartniczka według działów 
klasyfikacji budżetowej  

Dział Klasyfikacji Budżetowej 
Udział procentowy wydatków w danym roku 

Średnia 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 4,22 2,89 2,89 4,27 3,57 12,41 3,01 4,75 

Dział 020 - Leśnictwo 0,01 0,01 0,00 - - 0,01 0,02 0,01 

Dział 400 - Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę 
2,56 2,46 2,70 2,90 3,13 2,32 2,29 2,62 

Dział 600 - Transport i łączność 10,40 27,13 5,02 7,60 4,58 4,09 6,77 9,37 

Dział 700 - Gospodarka 
mieszkaniowa 

0,23 0,12 0,32 0,44 0,65 0,95 0,65 0,48 

Dział 710 - Działalność usługowa 0,20 0,05 0,05 0,05 0,06 0,23 0,12 0,11 

Dział 750 - Administracja 
publiczna 

10,28 8,00 8,25 8,94 10,27 10,04 13,01 9,83 

Dział 751 - Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

0,01 0,05 0,18 0,07 0,01 0,01 0,26 0,08 

Dział 754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

0,66 0,91 0,58 2,46 0,75 0,71 0,59 0,95 

Dział 756 - Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

0,04 0,03 0,03 0,15 - - - 0,04 

Dział 757 - Obsługa długu 
publicznego 

0,14 0,03 1,05 0,93 0,81 0,40 0,29 0,52 
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Dział Klasyfikacji Budżetowej 
Udział procentowy wydatków w danym roku 

Średnia 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 39,70 34,47 42,47 40,80 43,48 41,03 44,06 40,86 

Dział 851 - Ochrona zdrowia 0,34 0,28 0,35 0,43 0,35 0,31 0,60 0,38 

Dział 852 - Pomoc społeczna 22,05 16,27 18,43 21,33 21,04 17,22 15,97 18,90 

Dział 853 - Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej 

0,66 0,51 0,90 0,94 0,95 0,79 0,80 0,79 

Dział 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

1,79 1,20 1,38 1,59 1,40 1,56 1,75 1,52 

Dział 900 - Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska 

4,40 2,91 3,56 4,03 4,19 4,53 6,73 4,34 

Dział 921 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

2,22 1,34 1,36 1,98 4,16 2,94 1,68 2,24 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 0,10 1,34 10,48 - - - - 1,70 

Dział 926 - Kultura fizyczna - - - 1,07 0,60 0,45 1,41 0,50 

Suma* 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
*- różnica rzędu 0,1 % wynika z zaokrągleń wyników 

 
 

7.1. KOSZTY REALIZACJI I SYSTEM FINANSOWANIA STRATEGII - PLAN 
FINANSOWY REALIZACJI STRATEGII 

 
 

W rozdziale tym przedstawiony zostanie plan finansowy realizacji Strategii Rozwoju 

Gminy Bartniczka.  

Przedstawiony plan finansowy szacunkowo określa wagę środków, które wydawane 

będą na realizację poszczególnych celów. Dokładne wielkości nakładów, jak i koszty 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć wpisujących się w realizację celów strategicznych 

określone będą na poziomie dokumentów strukturalnych, planowania budżetu Gminy. 

Zakłada się, że największe środki będą przekazane na realizację zadań z celu 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w celu zaspokojenia podstawowych 

potrzeb ludności. W dalszej kolejności znajduje się cel Inwestycje w odnawialne źródła 

energii i poprawa sprawności energetycznej budynków. Taki rozkład środków założono ze 

względu na fakt, iż o ile inwestycje i przedsięwzięcia, jak i działania organizacyjne (np. 

budowa dróg, gospodarka wodno – ściekowa), wpisujące się w cel „Rozbudowa 

i modernizacja infrastruktury technicznej w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb 

ludności …” pochłaniają duże koszty finansowe to są to wydatki jednorazowe, które 

w jednym roku mogą występować, natomiast w drugim już nie. Natomiast na „Inwestycje 

w odnawialne źródła energii i poprawa sprawności energetycznej budynków” w nowej 

perspektywie finansowej NFOŚiGW oraz WFOŚiGW kładzie się bardzo duży nacisk i są to 

przedsięwzięcia, z dużą możliwością dofinansowania zewnętrznego. Istotną rolę przywiązuje 

się również do przedsięwzięć w ramach działania „Poprawa obsługi mieszkańców w zakresie 

edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, co związane jest z szerokim zakresem 

działań przewidzianych do realizacji. 

Stosunkowo najmniejszy koszt przewidziany jest na realizację zwiększenia 

współpracy Urzędu Gminy Bartniczka z mieszkańcami poprzez rozbudowę strony 

internetowej jako narzędzia przekazu informacji i promocji Gminy Bartniczka. W skali 

wszystkich przedsięwzięć podejmowanych w Strategii koszt tego działania jest niewielki, 

natomiast wyniki będą bardzo znaczące. Nowa, lepiej zbudowana strona internetowa 
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powinna stać się wizytówką Gminy, za pomocą której mieszkańcy dowiadują się o życiu 

jednostki, a potencjalni inwestorzy zdobywają wiedzę na temat możliwości lokowania 

przedsięwzięć. 

 
Tabela 23. Szacunkowy podział środków przewidzianych do realizacji Strategii 

Rozwoju dla Gminy Bartniczka 

Lp. cel 
Waga 
w % 

1 Stworzenie warunków dla rozwoju społeczno – zawodowego miejscowej ludności 8 

2 
Poprawa obsługi mieszkańców w zakresie edukacji , ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej 

20 

3 
Zwiększenie współpracy Urzędu Gminy Bartniczka z mieszkańcami poprzez 
rozbudowę strony www jako narzędzia przekazu informacji i promocji Gminy 
Bartniczka 

2 

4 
Poprawa warunków dla inwestorów chcących prowadzić działalność gospodarczą 
na terenie Gminy 

10 

5 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i poprawa warunków rozwoju dla rolnictwa 10 

6 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w celu zaspokojenia 
podstawowych potrzeb ludności 

25 

7 Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Gminy Bartniczka 5 

8 
Inwestycje w odnawialne źródła energii i poprawa sprawności energetycznej 
budynków 

20 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
7.2. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ 

ZRÓWNOWAŻONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ 
 
 

Realizacja założeń i celów wymienionych w Strategii wymaga znacznych nakładów 

finansowych, w związku z czym należy dążyć do zwiększania wpływów do budżetu Gminy. 

Poniżej przedstawione zostały potencjalne źródła finansowania. 

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej pojawiły się nowe 

możliwości i szanse na lepszy rozwój gospodarczy zgodny z ideą ekorozwoju. Uzyskanie 

funduszy pochodzących ze źródeł unijnych bądź innych organizacji międzynarodowych jest 

obecnie możliwe poprzez przystępowanie zainteresowanych stron do konkretnych 

programów i projektów. W obecnych warunkach gospodarczych kraju, są to często jedyne 

źródła finansowania i realizacji inwestycji. Bardzo ważnym jest, aby władze lokalne 

podejmowały próby uzyskania tych funduszy, a tym samym wykorzystały szansę na rozwój 

zrównoważony swojego regionu i polepszenie w nim warunków życia ludności. 

Środki z Funduszy Strukturalnych są dystrybuowane w Polsce przez Programy 

Operacyjne. Najwięcej inwestycji w ramach rozwoju regionalnego będzie dotowanych 

zapewne z największego ze wszystkich programów operacyjnych – PO Infrastruktura 

i Środowisko (PO IŚ), jednak uzupełnieniem będą inne programy. 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2014 - 2020) 
 

Źródłem funduszy na działania z zakresu infrastruktury i środowiska jest przede 

wszystkim Program Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. To właśnie z niego będzie 

dotowanych najwięcej inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Głównym celem programu 

jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz 
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sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cel główny programu został oparty na 

równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach:  

1. czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu 

emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz 

integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii;  

2. adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, 

wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane 

z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza 

zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie;  

3. konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE 

prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, 

zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając 

przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. 

Do głównych priorytetów PO IiŚ zalicza się: 

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 

III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. 

IV. Infrastruktura drogowa dla miast. 

V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce.  

VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. 

VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 

X. Pomoc techniczna. 

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (2014 - 2020) 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój został przyjęty przez Radę Ministrów 

8 stycznia 2014 r. Jego nadrzędnym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności 

społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. 

Interwencja podejmowana z poziomu krajowego koncentrować się będzie przede wszystkim 

na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu 

ogólnokrajowym. Głównymi celami tematycznymi Programu są:  

 wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,  

 wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,  

 inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,  

 wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 

 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (2014 - 2020) 
 

Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na 

projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie 

kontynuowane będzie wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu 

spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Aby w pełni 

wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań finansowane będą też działania 

pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym 

problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie będzie też 

skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów. 
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2014 - 2020) 
 

Źródłem funduszy na działania z zakresu wzrostu innowacyjności gospodarki jest 

przede wszystkim Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Program został 

zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) decyzją C(2015) 855 z dnia 12 lutego 

2015 r. Podejmowane w ramach programu działania skoncentrowane są głównie na 

wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką, a tym samym na zwiększeniu stopnia 

komercjalizacji wyników prac i ich praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także na 

wsparciu innowacyjności firm. 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

 

W zakresie ochrony środowiska ważny jest także Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przyjęty przez Komisję Europejską 16 grudnia 

2014 r. 

Głównym celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności 

województwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. 

Poszczególne osie priorytetowe określone zostały następująco: 

 Oś Priorytetowa 1. WZMOCNIENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI 

GOSPODARKI REGIONU, 

 Oś Priorytetowa 2. CYFROWY REGION, 

 Oś Priorytetowa 3. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA 

NISKOEMISYJNA W REGIONIE, 

 Oś Priorytetowa 4. REGION PRZYJAZNY ŚRODOWISKU, 

 Oś Priorytetowa 5. SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA 

REGIONU, 

 Oś Priorytetowa 6. SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO I KONKURENCYJNE KADRY, 

 Oś Priorytetowa 7. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ, 

 Oś Priorytetowa 8. AKTYWNI NA RYNKU PRACY, 

 Oś Priorytetowa 9. SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO, 

 Oś Priorytetowa 10. INNOWACYJNA EDUKACJA, 

 Oś Priorytetowa 11. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ, 

 Oś Priorytetowa 12. POMOC TECHNICZNA. 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, 

zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz 

zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował wszystkie 

sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 

– 2020, a mianowicie: 

1) ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich, 

2) poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych, 

3) poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem 

w rolnictwie, 



Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka 
na lata 2016 – 2020 

Green Key  

 

82 

4) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa 

i leśnictwa, 

5) wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną oraz odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym 

i leśnym, 

6) zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich. 

Z nowymi programami można zapoznać się na stronach funduszy europejskich oraz 

poszczególnych jednostek odpowiadających za zarządzanie programami. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oferują możliwość 

dofinansowania szerokiej gamy projektów w ramach różnych programów priorytetowych 

ogłaszanych często jako konkursy. Są także podmiotami, które koordynują dofinansowanie 

z innych instrumentów finansowych. Działanie jednostek opiera się na Wspólnej Strategii 

Działania Narodowego Funduszu oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku. Zgodnie z nią, misją 

instytucji jest skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska, natomiast celem 

generalnym jest Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami 

przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących 

środowisku. Zakłada się, że osiągnięcie celu generalnego będzie realizowane w ramach 

czterech priorytetów środowiskowych tj.: 

1. ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym: 

 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

 efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, 

 adaptacja sektora gospodarki wodnej do zmian klimatycznych. 

2. racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w tym: 

 minimalizacja składowanych odpadów, 

 wykorzystanie odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na cele 

energetyczne, 

 promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu, 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin. 

3. ochrona atmosfery, w tym: 

 poprawa jakości powietrza, 

 wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 

4. ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym: 

 utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji, 

 ochrona korytarzy ekologicznych, 

 zapewnienie zrównoważonego rozwoju leśnictwa, gospodarki rolnej 

i rybackiej. 

Dodatkowo, Fundusze co roku ogłaszają listę programów priorytetowych na rok 

kolejny, które pomagają im zrealizować zadania zgodnie z przyjętą Strategią. Strategie 

NFOŚiGW jak i WFOŚiGW w Toruniu, a także listy priorytetowe zamieszczone są na ich 

stronach www (www.nfosigw.gov.pl i www.wfosigw.torun.pl). 
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Wśród wielu możliwych źródeł finansowania inwestycji jednostki samorządowe 

każdorazowo i indywidualnie powinny dopasowywać system możliwości finansowania do 

danej inwestycji i przedsięwzięcia. 

 
 
 

VIII. ZARZADZANIE STRATEGICZNE 
 
 

8.1. ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ ROZWOJU (CYKL DEMINGA) 
 
 

Warunkiem realizacji Strategii Rozwoju jest ustalenie systemu zarządzania nią. 

Zarządzanie Strategią odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, 

w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów 

zarządzających. 

W odniesieniu do gminnej Strategii Rozwoju jednostką, na której spoczywać będą 

główne zadania zarządzania tą Strategią będzie Gmina Bartniczka, jednak całościowe 

zarządzanie rozwojem w Gminie będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla 

gminnego są jeszcze szczeble powiatowy i wojewódzki, obejmujące działania podejmowane 

w skali powiatu i województwa, a także szczeble jednostek organizacyjnych, obejmujących 

działania podejmowane przez podmioty gospodarcze działające na danym terenie. Na każdą 

z tych jednostek nałożone są różne (czasami zbieżne) obowiązki. 

Instrumenty służące do zarządzania Strategią rozwoju wynikają z obowiązujących 

aktów prawnych (np. ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym itp.) i można je podzielić 

na instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne. 

 

8.1.1. Instrumenty prawne 
 

Instrumentami prawnymi są wszystkie konkretne rozwiązania ukierunkowane na 

osiągnięcie celu strategicznego, z których Gmina może korzystać i jednocześnie mają one 

odniesienie prawne – wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. Instrumenty prawne 

dają jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom działającym w zakresie polityki 

rozwoju możliwość nałożenia określonych obowiązków i postanowień na podmioty. Do 

instrumentów prawnych zaliczamy przykładowo: uchwały zatwierdzające plany 

zagospodarowania przestrzennego (dające możliwość stworzenia dogodnych terenów 

inwestycyjnych pod działalność gospodarczą), decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu 

publicznego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu itd. 

 

 
8.1.2. Instrumenty finansowe 
 

Posiadanie odpowiednich środków finansowych na realizację Strategii jest 

niezbędnym warunkiem wdrożenia polityk rozwoju Gminy. Do instrumentów finansowych 

mogących być źródłem realizacji przedsięwzięć zaliczamy:  

 administracyjne kary pieniężne, 

 odpowiedzialność cywilną, karną i administracyjną, 

 kredyty i dotacje, 
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 pomoc publiczną na rozwój w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów, dotacji, 

odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu państwa i funduszy 

ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych. 

 
 

8.1.3. Instrumenty społeczne 
 

Uzgodnienia ze społeczeństwem poprzez udział społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji i uchwalaniu dokumentacji są ważnym elementem skutecznego zarządzania, 

opartego o zasady zrównoważonego rozwoju i uwzględnianie racji społecznych.  

Bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja. Pod tym 

pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do kształtowania 

świadomości społeczeństwa na temat zrównoważonego rozwoju. Podstawą jest tu rzetelne 

i ciągłe przekazywanie wiedzy oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze 

społeczeństwem na drodze podejmowanych działań inwestycyjnych. 

Ważna dla rozwoju jednostki jest również współpraca pomiędzy samorządami 

powiatowymi i gminnymi, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz 

podmiotami gospodarczymi. Wzajemne relacje powinny opierać się na partnerstwie, które 

będą prowadziły do wspólnej realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

Niezbędne jest, aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem 

wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio 

wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły 

w sposób bezpośredni. Podmioty zajmujące się rozwojem lokalnym oraz podmioty 

gospodarcze nie mogą dopuścić do zaistnienia sytuacji, kiedy to mieszkańcy dowiadują się 

o planowanych zamierzeniach z „innych” źródeł np. z prasy. W takim przypadku wielokrotnie 

zajmą oni postawę negatywną w stosunku do planowanej inwestycji. 

Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra 

i właściwa informacja potęguje proces edukacji. 

 
 
8.1.4. Instrumenty strukturalne 
 

Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie 

rozwoju, plany rozwoju lokalnego wraz z programami sektorowymi, a także program ochrony 

środowiska, program opieki nad zabytkami, plan gospodarki niskoemisyjnej, plan 

zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe i to one wytyczają główne tendencje 

i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego, infrastrukturalnego 

i ochrony środowiska. Nadrzędnym dokumentem powinna być właśnie Strategia Rozwoju 

Gminy. Dokument ten jest bazą dla opracowania programów sektorowych np. dotyczących 

rozwoju obszarów wiejskich, przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony środowiska itp.  

Każda Gmina decyduje o kształtowaniu swojej przestrzeni geograficznej, sposobie 

zarządzania i tworzeniu lepszego modelu życia swoich mieszkańców. Strategia Rozwoju jest 

jednym z elementów prowadzenia ekorozwoju Gminy, który powinien nawiązywać do: 

 Strategii Rozwoju Kraju, 

 programów strategicznych wyższego szczebla, 

 lokalnych wartości, zasobów i zagrożenia środowiskowego, 

 lokalnej świadomości, chęci i możliwości działania. 
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Podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju wymagają zastąpienia filozofii 

maksymalnego zysku filozofią wspólnego interesu. Dlatego tak ważne jest współdziałanie 

samorządu gminnego i mieszkańców Gminy (wspomniane wcześniej rozmowy 

z mieszkańcami i edukacja). Właśnie w Gminie wspólny interes jest szczególnie ważny 

i musi uwzględniać potrzeby wszystkich mieszkańców. Jest to model życia, w którym ludzie 

starają się żyć w zgodzie z przyrodą i mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość społeczną 

i gospodarczą. 

 
 
8.2. MONITOROWANIE STRATEGII 
 
 

8.2.1. Zasady monitoringu 
 

W procesie wdrażania Strategii ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz 

ocena stopnia realizacji zadań w niej wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia 

założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na 

podstawie którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania oraz będą mogły 

być dokonane modyfikacje Strategii.  

Monitorowanie powinno być oparte o system wskaźników, które odnoszą się do 

postawionych celów, określenie ich wartości obecnej jak i zakładanej, oczekiwanej po 

okresie wdrażania zapisów Strategii. Inaczej mówiąc, wskaźniki monitorowania 

projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne – 

umożliwiające wiarygodne i dostępne porównania. 

Monitoring powinien dostarczać informacji o efektach wszystkich działań na rzecz 

rozwoju jednostki i może być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki rozwoju. Jest 

jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka.  

Najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań. 

W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji 

i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, środków finansowych, zasobów 

ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w Strategii zadań priorytetowych, 

niekorzystna sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna jednostki, brak wsparcia instytucjonalnego, 

ograniczające prawo. 

Ważnym elementem jest także monitoring odczuć społecznych sprawowany na 

podstawie badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej 

ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz rozwoju, a także ocenie odbioru przez 

społeczeństwo efektów Strategii. 

 
 

8.2.2. Monitorowanie założonych celów strategicznych 
 

W ocenie postępu wdrażania Strategii Rozwoju oraz jej faktycznego wpływu na 

środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie realizacji założonych celów. Powinny one 

być realizowane przy pomocy wskaźników (mierników) omówionych powyżej.  

Poniżej zaproponowano najistotniejsze wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest 

wyczerpująca i może być modyfikowana:  

 procent mieszkańców objętych siecią wodociągową, 

 długość zlikwidowanej sieci z materiałów azbestowych, 

 procent mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną, 
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 procent mieszkańców objętych siecią gazową, 

 długość wybudowanych dróg, 

 ilość modernizacji dróg, 

 ilość termomodernizacji, 

 ilość wybudowanych mieszkań socjalnych, 

 liczba zrealizowanych projektów z UE, 

 % powierzchni Gminy objęty użytkami leśnymi, 

 roczna powierzchnia nasadzeń / zalesień, 

 ilość wykonanych działań pielęgnacyjnych parków, 

 jakość środowiska przyrodniczego: jakość wód, powietrza, gleb itd., 

 ilość zebranych odpadów komunalnych, 

 osiągnięty wskaźnik recyklingu, ograniczenia składowiska bioodpadów, 

 wyniki sprawdzianów i testów na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum, 

 ilość wysokich miejsc zajmowanych w konkursach edukacyjnych, 

 ilość kursów doskonalących, zorganizowanych dla nauczycieli, 

 ilość absolwentów z wykształceniem kierunkowym, 

 ilość interwencji służb bezpieczeństwa (policji, straży gminnej, straży pożarnej), 

 ilość placówek zdrowia, 

 ilość specjalistów dyżurujących w placówce zdrowia, 

 ilość nowych zakładów pracy, 

 ilość powstałych nowych miejsc pracy, 

 ilość wyspecjalizowanych gospodarstw agroturystycznych, 

 wzrost liczby turystów, 

- liczba projektów zrealizowanych na rzecz rozwoju (konkursy, szkolenia itp.), 

- liczba wydarzeń kulturalnych, 

- ilość lokalnych stowarzyszeń i grup działania, 

- ilość ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych, 

- ilość ścieżek rowerowych, pieszych.  
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WYKORZYSTANE MATERIAŁY I OPRACOWANIA 
 

Wybrane akty prawne: 
 
Stan prawny na luty 2016 r. 
 

Regulacje prawne w zakresie polityki rozwoju zawarte są w wielu ustawach i aktach 

wykonawczych (rozporządzeniach). Do najważniejszych z nich, w kontekście realizacji 

niniejszej Strategii, należy zaliczyć: 

 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. 2014 poz. 1649 ze zm.), 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515), 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 ze zm.), 

 ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.), 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 454 ze zm.). 

 
Literatura i wybrane dokumenty programowe: 
 

 Warmińska M., Dąbrowska A. (2012 r.), „Produkty regionalne narzędziem promocji 

turystyki na obszarach wiejskich województwa pomorskiego”,  

 Zajadacz A., Śniadek J. (2009) „Ocena potencjału turystycznego”. W: Młynarczyk Z., 

Zajadacz A. (red.) „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki t. 3”, Wydawnictwo 

Naukowe UAM, Poznań, 

 Poradnik „Planowanie strategiczne – Poradnik dla pracowników administracji 

publicznej” (2012 r.), 

 Światowy Program Rozwoju Zrównoważonego „Agenda 21” (1992 r.), 

 Traktat Ustanawiający WE Tytuł XX - Współpraca Na Rzecz Rozwoju, 

 Europa 2020 (2010 r.), 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, 

 Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020 – Plan 

Modernizacji 2020 +, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014 – 2022, 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bartniczka, 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka, 

 uchwały Rady Gminy Bartniczka, 

 materiały i opracowania Gminy Bartniczka. 

 
 
Dostępne strony internetowe: 

 

www.sejm.gov.pl    www.gios.gov.pl 

www.stat.gov.pl    www.wios.bydgoszcz.pl 

www.nfosigw.gov.pl    www.spdpsh.pgi.gov.pl 

www.geoportal.gov.pl    www.pgi.gov.pl 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010380454
http://www.sejm.gov.pl/
http://www.gios.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
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www.kzgw.gov.pl    www.baza.pgi.gov.pl 

www.stat.gov.pl/bdl    www.psh.gov.pl 

 

Materiały w posiadaniu Urzędu Gminy Bartniczka: 

 

 decyzje, 

 pozwolenia, 

 umowy, 

 raporty i sprawozdania ilościowe, 

 opracowania, 

 statystyki, 

 uchwały. 

 

Materiały przekazane przez instytucje: 

 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce, 

- Komendę Powiatową Policji w Brodnicy, 

- Kujawsko - Pomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

- Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, 

- Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy, 

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego, 

- Starostwo Powiatowe w Brodnicy, 

- Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

- Energa Operator S.A., 

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 

- Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, 

- Dyrektorów Szkół. 

  

http://www.kzgw.gov.pl/
http://www.baza.pgi.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/bdl
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Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2016 – 2020 

 

ANKIETA  

na potrzeby sporządzenia Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2016-2020 

 

Szanowni Państwo, Gmina Bartniczka przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju  

na lata 2016-2020. Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na działania rozwojowe naszej Gminy 

prosimy o poświęcenie 15 minut i wypełnienie niniejszej ankiety. Dziękujemy! 

Na początek prosimy o odpowiedzieć na kilka pytań określających satysfakcję z życia na 

terenie Gminy Bartniczka (znakiem X) w podstawowych obszarach działań. 

WYNIKI ANKIETYZACJI – 228 UCZESTNIKÓW – kolorem czerwonym zaznaczono ilość 

udzielonych odpowiedzi. Ponieważ na część pytań, można było udzielić więcej niż 

jedną odpowiedź oraz zdarzały się przypadki braku odpowiedzi na konkretne pytanie, 

suma udzielonych odpowiedzi nie musi wynosić 228. 

 

PONIŻEJ WSKAZANO LICZBĘ ODPOWIEDZI NA KONKRETNE PYTANIE 

 

I. Jak ocenia Pan(i) warunki życia na terenie Gminy Bartniczka biorąc pod uwagę: 

KOMUNIKACJA I DOSTĘP DO MEDIÓW 

Jak oceniasz warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 

dobre 

raczej 

dobre 

raczej 

złe 

bardzo 

złe 

trudno 

powiedzieć 

jakość dróg, ulic, parkingów 12 95 67 44 11 

dostęp do ścieżek rowerowych 2 6 44 132 33 

dostęp do komunikacji zbiorowej (pkp, pks, busy) 28 116 43 22 11 

dostęp do infrastruktury technicznej (wodociągi) 68 127 8 8 9 

dostęp do infrastruktury technicznej (kanalizacja) 47 102 28 28 18 

dostęp do nowoczesnych technologii (komputer, 

internet) 
18 81 53 32 29 

 

EDUKACJA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA PLACÓWEK OŚWIATY 

Jak oceniasz warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 

dobre 

raczej 

dobre 

raczej 

złe 

bardzo 

złe 

trudno 

powiedzieć 

jakość kształcenia w szkołach 12 120 19 111 60 

liczebność klas w szkołach 13 103 29 9 63 

dostępność przedszkoli 43 104 24 15 40 

dostęp do oferty edukacyjnej dla dorosłych (kursy, 

szkolenia) 
6 30 62 54 71 

dostęp do zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży 

(np. nauka języków, koło młodego chemika) 
5 29 51 59 69 

 

SPORT, ZDROWIE 

Jak oceniasz warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 

dobre 

raczej 

dobre 

raczej 

złe 

bardzo 

złe 

trudno 

powiedzieć 

poziom opieki zdrowotnej, dostępność lekarza 

i apteki 
22 99 61 37 10 

możliwości uprawiania sportu i rekreacji 18 83 55 26 31 
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dostęp do badań profilaktycznych, informacji 

o zdrowym stylu życia 
7 47 79 52 36 

poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej 17 130 36 7 28 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA i WYGLĄD GMINY 

Jak oceniasz warunki życia biorąc pod uwagę: 
bardzo 

dobre 

raczej 

dobre 

raczej 

złe 

bardzo 

złe 

trudno 

powiedzieć 

jakość wód, stan lasów, czystość powietrza, hałas 31 129 21 13 15 

stan i jakość terenów rekreacyjnych, miejsc 

spacerowych 
17 77 62 22 34 

estetykę wsi i gospodarstw 13 149 29 5 20 

atrakcyjność turystyczną gminy 16 62 55 23 57 

 

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA – SYTUACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW  

1) Jak ocenia Pan(i) możliwości znalezienia zatrudnienia na terenie Gminy Bartniczka? 

o duże możliwości 

znalezienia dobrej pracy 

12 

o małe możliwości 

znalezienia dobrej pracy 

134 

o praca jest, ale 

poniżej oczekiwań 

59  

 

2) Proszę ocenić poziom występowania biedy na terenie Gminy Bartniczka w skali 

od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że bieda, alkoholizm lub przemoc jest bardzo dużym 

problemem, natomiast 5 oznacza, że bieda, alkoholizm lub przemoc nie występują 

lub stanowią dla miejscowej ludności mały problem. 

punktacja 1 2 3 4 5 

bieda 20 31 86 42 36 

alkoholizm 24 44 73 36 31 

przemoc 22 16 48 47 65 

 

3) Jak ocenia Pan(i) możliwości rozwiązywania problemów społecznych na terenie 

Gminy Bartniczka? 

o problemy są 

na bieżąco 

rozwiązywane 

33 

o niektóre problemy są 

rozwiązywane dobrze, jednak 

istnieją nierozwiązane problemy 

118 

o istniejących 

problemów nie 

rozwiązuje się w 

sposób wystarczający  

66 

 

4) Jak ocenia Pan(i) aktywność ludności poprzez udział w konkursach, imprezach 

sportowych i kulturalnych, grupach działania na terenie Gminy Bartniczka? 

o bardzo duża 11 o duża 56 o mała 135 o bardzo mała 

22 

 

DIAGNOZA AKTYWNOŚCI LUDNOŚCI  

W kolejnej części prosimy o podanie kilku danych dotyczących aktywności mieszkańców. 

1) Czy uczestniczy Pan(i) w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych na 

terenie Gminy Bartniczka? 

o zawsze 15 o często 43 o rzadko 123 o nigdy 42 
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2) Jak spędza Pan(i) swój wolny czas? 

o odpoczywam w domu (tv, komputer) 94 

o uprawiam sport, idę na spacer 42 

o odwiedzam znajomych lub rodzinę 112 

o idę na koncert, piknik, imprezę 26 

o podróżuję 37 

 

3) Jak często korzysta Pan(i) z  infrastruktury rekreacyjnej (boiska, place zabaw, tereny 

spacerowe) na terenie Gminy Bartniczka? 

o zawsze 6  o często 30 o rzadko 113 o nigdy 73 

 

4) Czy jest Pan(i) członkiem jakiejkolwiek grupy wspierającej rozwój Gminy Bartniczka 

(np. koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, związki i stowarzyszenia)? 

o tak 54 o nie, ale 

chciał(a)bym 54 

o nie, nie jestem zainteresowany 

/ zainteresowana 111 

 

5) Kto Pani/Pana zdaniem jest najbardziej narażony na wykluczenie społeczne w 

Gminie Bartniczka (proszę wybrać jedną odpowiedź)? 

o bezrobotni 68 o niepełnosprawni 68 o osoby starsze 86  

 

6) Jaki jest główny powód problemów społecznych i zawodowych mieszkańców Gminy 

Bartniczka (proszę wybrać jedną odpowiedź)? 

o brak odpowiedniego wykształcenia 25 

o nastawienie na działalność związaną z rolnictwem 54 

o brak motywacji i chęci rozwoju 72 

o niski stopień przedsiębiorczości 47 

o brak odpowiednich wzorców 29 

 

7) Jak wyobraża sobie Pani/Pan swoją sytuację społeczno – materialną za 5 lat? 

o moja sytuacja poprawi się znacznie 26 

o moja sytuacja będzie na podobnym jak obecnie poziomie 108 

o moja sytuacja ulegnie pogorszeniu 89 
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MOCNE I SŁABE STRONY GMINY BARTNICZKA 

Jakie są według Pani/Pana największe problemy Gminy Bartniczka, a gdzie widać 

perspektywy rozwoju. Prosimy ocenić elementy wymienione w tabeli (znakiem X). 

 

Ocena najważniejszych potrzeb, czyli w co należy inwestować na terenie Gminy 

Bartniczka (proszę wybrać trzy elementy)? 

o Rozwój komunikacji 41 

o Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 38 

o Modernizacja oczyszczalni ścieków 34 

o Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej 28 

o Inwestycje w odnawialne źródła energii 70 

o Inwestycje w oświatę i edukację 63 

o Poprawa dostępności przedszkoli i żłobków 36 

o Aktywizacja osób starszych i opieka nad nimi 87 

o Poprawa warunków dla inwestorów 35 

o Wsparcie dla osób najbiedniejszych 54  

o Dofinansowanie opieki zdrowotnej i badań profilaktycznych 85 

o Rozwój terenów sportowych rekreacyjnych 24 

o Promocja i rozwój turystyki 32 

o Organizacja imprez sportowych, inwestycje w sport 22  

o Promocja i inwestycje w kulturę 36 

 

Na koniec prosimy o podanie kilku danych dotyczących profilu osoby ankietowanej i stopnia 

zadowolenia z pracy Urzędu Gminy. Służą one wyłącznie celom statystycznym. 

1) W jakim przedziale wiekowym się Pan(i) znajduje? 

o do 24 lat 12 

o 25-35 lat 44 

o 36-50 lat 79  

o 51-70 lat 79 

o co najmniej 71 lat 10 

  

 zdecydowanie 

słaba strona 

słaba 

strona 

czynnik 

obojętny 

silna 

strona 

zdecydowanie 

silna strona 

dostępność komunikacyjna 35 38 54 77 8 

dostęp do nowoczesnych 

technologii i internetu 
41 73 57 35 9 

rynek pracy 59 98 34 24 5 

oferta edukacyjna 32 78 70 24 1 

oferta sportowo - rekreacyjna 19 91 62 39 2 

oferta turystyczna 45 78 64 21 5 

tradycje i zwyczaje 35 50 51 61 10 

przedsiębiorczość mieszkańców 24 61 61 48 4 

aktywność związków, 

stowarzyszeń itp. 
33 75 61 37 2 

walory przyrodnicze 14 33 43 90 32 

walory historyczne i zabytkowe 25 56 69 41 15 
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o  

2) Jaki obszar Pan(i) zamieszkuje? 

o jestem mieszkańcem Bartniczki 47 

o mieszkam poza Bartniczką 156 

3) Proszę określić swój związek z Gminą Bartniczka: 

o mieszam i pracuję w Gminie Bartniczka 90 

o tylko tu mieszkam, a pracuję poza Gminą Bartniczka 111 

4) Czy jest Pan(i) zadowolony z obsługi załatwiając konkretne sprawy w Urzędzie 

Gminy w Bartniczce? 

o zdecydowanie tak 73 o raczej tak 

112 

o raczej nie 

24 

o zdecydowanie nie 

15 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 

 


