
STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ 

 Obszar zajmuje 2,6% powierzchni i obejmuje swym zasięgiem 2,7% ludności województwa. Użytki rolne 
stanowią 83,2% powierzchni przy ponad 8% udziale lasów i blisko 2% udziale gruntów pod wodami.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje dziewięć gmin – trzy gminy miejskie: Aleksandrów 
Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, sześć gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, 
Waganiec, Zakrzewo. Największym miastem jest Aleksandrów Kujawski z liczbą ludności 12 515 osób, 
pełniące w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę ośrodka powiatowego, którego zadaniem jest 
prawidłowa realizacja zadań własnych szczebla powiatowego. Pozostałe miasta w obszarze to Ciechocinek 
(10 791 mieszkańców) i Nieszawa (1 975 mieszkańców), które pełnią rolę lokalnych ośrodków rozwoju. 

Obszar ma dobre powiązania z krajową siecią  drogową i kolejową: autostrada A1, droga krajowa nr 91, 
linia kolejowa nr 18, oraz połączenie poprzez drogi wojewódzkie z drogami krajowymi nr 15 i 62. Średnia 
drogowa odległość miasta Aleksandrów Kujawski do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 68,7 i 26,8 
km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: Radziejów – 34,8 km; Lipno – 69,2 km, Włocławek – 
45,9 km, Inowrocław – 40,2 km. 

Oprócz korzystnych powiązań z głównymi sieciami transportowymi, obszar posiada duży potencjał funkcji 
uzdrowiskowej wzbogacony walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi. Na terenie obszaru 
położone jest największe w środkowej Polsce uzdrowisko – Ciechocinek, zajmujące czołowe miejsca w kraju 
w rankingu ogólnego potencjału (liczba miejsc, potencjał medyczny itd.). Należy również do obszarów 
korzystnych dla rozwoju rolnictwa, w tym ekologicznego. 

Choć obszar charakteryzuje się ogólnie dobrymi wskaźnikami gospodarczymi na tle województwa, to 
boryka się m.in. z: wysokim bezrobociem – udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym wynosi 14,3%; niezadawalającym poziomem wykształcenia – udział osób z wykształceniem 
wyższym wśród osób w wieku powyżej 15 lat wynosi 10,6%; ubóstwem - udział  osób w gospodarstwach  
domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 14,1%. 
Charakteryzuje go natomiast wysoka w skali regionu aktywność gospodarcza – osoby prowadzące 
działalność gospodarczą stanowią 10,6% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 
860 podmiotów gospodarczych.   

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 



STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 47 463 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 8,2 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 20,6 31,8 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (szt.) 128 3000 

Liczba gmin 9 144 

Liczba miast 3 52 

Liczba ludności (os.) 55 919 2 092 564 

Ludność/1km2 118 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 54,8 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 14,3 11,3 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 21,7 21,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 15,1 12,8 

Udział bezrobotnych w wieku  24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 19,3 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1364 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 8,6 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 6,2 3,9 



STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ 

 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os.  (‰) 14,3 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 53,08 52,09 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 

mieszkańców (‰) 

25,2 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: mężczyzna 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe 

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



LGD POJEZIERZE BRODNICKIE  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar zajmuje 5,7% powierzchni i obejmuje swym zasięgiem 2,4% ludności województwa. Istotną rolę pełnią 
grunty pod wodami zajmując 3,1% ogólnej powierzchni przy dominacji użytków rolnych (59% powierzchni) i 
stosunkowo wysokim udziale lasów wynoszącym 22%. 

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje dziewięć gmin – dwie gminy miejsko-wiejskie: Górzno, 
Jabłonowo Pomorskie, siedem gmin wiejskich: Bartniczka, Brodnica, Brzozie, Bobrowo, Osiek, Świedziebnia, 
Zbiczno. Największym miastem w obszarze jest Jabłonowo Pomorskie z liczbą ludności 3 824 osób, pełniące w 
hierarchii sieci osadniczej województwa rolę lokalnego ośrodka rozwoju. Drugim miastem tej rangi w 
obszarze jest Górzno (1 410 mieszkańców). Z racji bezpośredniego sąsiedztwa z szóstym (pod względem 
liczby ludności) miastem województwa - Brodnicą, na terenie gminy wiejskiej Brodnica uwidaczniają się 
procesy suburbanizacyjne. 

Obszar odznacza się utrudnioną dostępnością do sieci drogowej i kolejowej najwyższych kategorii. Odległość 
do autostrady A1 wynosi ok. 50 km. Nie planuje się inwestycji krajowych poprawiających ten stan. Obszar jest 
położony peryferyjnie wobec siedzib województwa, stąd z większości gmin obszaru czas dojazdu do nich w 
transporcie publicznym znacznie przekracza 90 minut (ograniczone możliwości dojazdów do pracy). Średnia 
drogowa odległość miasta Brodnicy (miasto położone poza obszarem jednak centralnie) do Bydgoszczy i 
Torunia wynosi odpowiednio 110 i 64,6 km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: Rypin – 23,4 km; 
Golub Dobrzyń – 32,1 km, Wąbrzeźno – 34,3 km, Grudziądz – 58,6 km.  

Walory przyrodniczo- krajobrazowe rzeki Drwęcy powodują, iż obszary chronione obejmują ponad połowę 
jego powierzchni ogólnej zaś cały obszar znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca 
Polski. Potencjał obszaru wynika z jego wielofunkcyjnego charakteru umożliwiającego dywersyfikację sfer 
wzrostu (rolnictwo, przemysł, turystyka, ochrona przyrody). Znaczna liczba jezior powoduje, iż pełni on w 
regionie funkcję terenów rekreacyjnych o szczególnych możliwościach rozwoju turystyki związanej z 
uprawianiem sportów wodnych. Obszar charakteryzuje bardzo dobry stan rozwoju rolnictwa w zakresie 
produkcji zwierzęcej i dobry w zakresie produkcji roślinnej, wysokie predyspozycje dla rolnictwa 
ekologicznego oraz dobry stan rozwoju przemysłu (duża produkcja sprzedana, silne i stabilne podmioty), 
bardzo dobry stan środowiska. 

Obszar w województwie odznacza się niskim udziałem osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym, który wynosi 10,2% i jest dużo niższy niż średnio w województwie (11,3%). Nie ma to jednak  
odzwierciedlenia w pozostałych cechach społecznych i gospodarczych, stąd obszar boryka się z problemami: 
ubóstwem - udział  osób w gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 
w ludności ogółem wynosi 15,6%, niską aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą stanowią 7,9 % osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowanych jest 613 
podmiotów gospodarczych.   

 Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



LGD POJEZIERZE BRODNICKIE  

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 101682 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 22,3 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 54,2 31,8 

Liczba gmin 9 144 

Liczba miast 2 52 

Liczba ludności (os.) 49523 2092564 

Ludność/1km2 49 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 89,4 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (%) 57,4 57,0 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 10,2 11,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 13,5 12,8 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 966 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 8,1 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 10,6 3,9 



LGD POJEZIERZE BRODNICKIE  

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 21,6 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 47,57 52,09 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



LGD TRZY DOLINY  

Obszar zajmuje 7,1% powierzchni regionu i obejmuje swym zasięgiem 4,9% ludności województwa. Użytki 
rolne stanowią 38,7% powierzchni, dominują jednak lasy zajmując 42,0% powierzchni, również wysoki jest 
(2,7%) udział gruntów pod wodami. Obszary chronione obejmują 40,5% powierzchni ogólnej i zawierają takie 
formy ochrony jak: park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, będące 
jednocześnie częściowo elementami sieci Natura 2000.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje siedem gmin – dwie gminy miejsko-wiejskie: Koronowo, 
Solec Kujawski, pięć gmin wiejskich: Białe Błota, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko. Największym 
miastem w obszarze jest Solec Kujawski z liczbą ludności 15 642 osób pełniący w hierarchii sieci osadniczej 
województwa rolę lokalnego ośrodka rozwoju. Drugim miastem, o takiej samej funkcji jest Koronowo (11 384 
mieszkańców). Bezpośrednie sąsiedztwo z największym miastem w województwie - Bydgoszczą powoduje, iż 
mieszkańcy obszaru mają zapewniony dostęp do szerokiego wachlarza usług na wysokim poziomie 
(szkolnictwo, kultura, służba zdrowia), a także rynku pracy.  

Zewnętrzna dostępność transportowa obszaru zapewniona jest przez dość równomiernie rozmieszczoną sieć 
dróg krajowych i wojewódzkich i choć nie przebiega przez jego teren autostrada to poprzez drogę krajową nr 
10 i ekspresową S10 posiada połączenie z autostradą A1. Przez jego teren przebiegają drogi krajowe nr 10, 5, 
25, 56 oraz linie kolejowe nr 201, 18, 131, 356, 241.  

Potencjał obszaru wynika z jego zróżnicowania funkcjonalnego – północna część to turystyka rozwinięta na 
bazie Zalewu Koronowskiego (preferencja dla rozwoju turystyki opartej na uprawianiu sportów wodnych); w 
części sąsiadującej z miastem Bydgoszcz występują silne procesy suburbanizacyjne, szczególnie w gminie 
Osielsko, Białe Błota, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka. 

Obszar jest jednym z najlepiej rozwiniętych pod względem społeczno-gospodarczym w województwie i ma 
duże znaczenie w potencjale regionu w każdej dziedzinie gospodarki. Charakteryzuje się: niskim bezrobociem 
- udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 7,7%; niskim ubóstwem - udział  
osób w gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 
wynosi 8,5%. Charakteryzuje go również wysoka w skali regionu aktywność gospodarcza – osoby prowadzące 
działalność gospodarczą stanowią 13,5% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 
1084 podmiotów gospodarczych.   

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 



LGD TRZY DOLINY  

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 126908 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 42,0 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 40,5 31,8 

Liczba gmin 7 144 

Liczba miast 2 52 

Liczba ludności (os.) 102587 2092564 

Ludność/1km2 81 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 73,7 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (%) 54,5 57,0 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 7,7 11,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 8,7 12,8 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1675 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 7,0 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 3,3 3,9 



LGD TRZY DOLINY  

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 20,9 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 53,88 52,09 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym( %) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



STOWRZYSZENIE VISTULA TERRA CULMENSIS – ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar zajmuje 6,5% powierzchni regionu i obejmuje swym zasięgiem 3,9% ludności województwa. Użytki 

rolne stanowią aż 78% ogólnej powierzchni, przy niewielkim udziale lasów  wynoszącym 13% powierzchni i 

wysokim (2,8%) udziale gruntów pod wodami. Obszary chronione obejmują 35,6% powierzchni ogólnej i 

zawierają takie formy ochrony jak: park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, 

będące jednocześnie częściowo elementami sieci Natura 2000.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje jedenaście gmin – jedną gminę miejską Chełmno, dwie 

gminy miejsko-wiejskie Radzyń Chełmiński i Łasin, osiem gmin wiejskich: Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, 

Płużnica, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą. Największym miastem w obszarze jest Chełmno z liczbą ludności 

20 622 osób pełniące w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę ośrodka powiatowego, którego 

zadaniem jest prawidłowa realizacja zadań własnych szczebla powiatowego. Drugim miastem w obszarze jest 

Radzyń Chełmiński (1 894 mieszkańców) pełniący funkcje lokalnego ośrodka rozwoju. Bezpośrednie 

sąsiedztwo z miastem Grudziądz powoduje, iż mieszkańcy obszaru mają łatwiejszy dostęp do szerszego 

wachlarza usług (szkolnictwo, kultura, służba zdrowia) oraz rynku pracy świadczonego przez ośrodek o 

znaczeniu regionalnym. 

Obszar jest korzystnie położony w układzie dróg i linii kolejowych o znaczeniu krajowym – przebiega przez 

niego droga krajowa nr 55, 91, 16, linia kolejowa nr 207, 208. Średnia drogowa odległość miasta Grudziądz 

(położonego poza obszarem) do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 73,5 i 66,1 km, a od siedzib 

sąsiednich powiatów odpowiednio: Brodnica – 58,4 km; Wąbrzeźno – 34,2 km, Świecie – 25,9 km Chełmno – 

33,9 km.  

W skali województwa obszar cechuje się bardzo dużym potencjałem rolniczym w produkcji towarowej 

opartym na kompleksach gleb wysokich klas bonitacyjnych, szczególnie w produkcji zbóż i roślin 

przemysłowych. Posiada również znaczne walory kulturowe rangi ogólnokrajowej i międzynarodowej, 

predysponujące do rozwoju funkcji turystycznej (głównie Chełmno – koncentracja zabytkowych obiektów).  

W części obszaru graniczącej bezpośrednio z miastem Grudziądz uwidaczniają się procesy suburbanizacyjne, 

szczególnie w gminie wiejskiej Grudziądz. 

Obszar  odznacza się niekorzystnymi wskaźnikami społeczno-gospodarczymi i boryka się z problemami: 

wysokim bezrobociem - udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 14,2%; 

wysokim ubóstwem - udział  osób w gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem wynosi 17,6%; niską aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące działalność 

gospodarczą stanowią 8,2% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 692 

podmiotów gospodarczych.   

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



STOWRZYSZENIE VISTULA TERRA CULMENSIS – ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ  

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 116024 1797134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 12,8 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 35,6 31,8 

Liczba gmin 11 144 

Liczba miast 3 52 

Liczba ludności (os.) 84891 2092564 

Ludność/1km2 71 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 73,7 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (%) 56,3 57,0 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 14,2 11,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 16,5 12,8 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1082 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 7,4 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 7,5 3,9 



STOWRZYSZENIE VISTULA TERRA CULMENSIS – ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ  

 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 14,8 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 47,18 52,09 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



LGD ZAKOLE DOLNEJ WISŁY  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar zajmuje 2,5% powierzchni regionu i obejmuje swym zasięgiem 1,6% ludności województwa. Użytki 
rolne stanowią 65% ogólnej powierzchni, przy znacznym udziale lasów wynoszącym 26% powierzchni i 
wysokim (2,6%) udziale gruntów pod wodami.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje cztery gminy wiejskie: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo 
Królewskie, Zławieś Wielka, Unisław. Na jego terenie nie jest zlokalizowane żadne miasto, jednak 
bezpośrednie sąsiedztwo z dwoma największymi pod względem liczby ludności miastami w 
województwie Bydgoszczą i Toruniem powoduje, iż mieszkańcy obszaru mają zapewniony dostęp do 
szerokiego wachlarza usług na wysokim poziomie (szkolnictwo, kultura, służba zdrowia), a także rynku 
pracy.  

Zewnętrzna dostępność transportowa obszaru zapewniona jest przez bezpośrednie połączenie z 
Bydgoszczą-węzłem drogowym i kolejowym. Przez jego teren przebiega droga krajowa nr 80 oraz linia 
kolejowa nr 209.  

Potencjał obszaru to dogodne uwarunkowania do wysokotowarowej produkcji roślinnej (bardzo duży 
udział najlepszych gleb), dobry stan środowiska- obszary chronione obejmują 41,4% powierzchni ogólnej. 
Część obszaru granicząca bezpośrednio z miastami Bydgoszcz i Toruń odznacza się silnymi procesami 
suburbanizacyjnymi, szczególnie gmina Zławieś Wielka i Dąbrowa Chełmińska. 

Obszar odznacza się ogólnie wysokim poziomem rozwoju, jednak boryka się z problemami społeczno-
gospodarczymi: bezrobociem - udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 
wynosi 9,5%; ubóstwem - udział  osób w gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej 
pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 11,5%. Charakteryzuje go również znaczna, w skali regionu 
aktywność gospodarcza – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią 9,9% osób w wieku 
produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 815 podmiotów gospodarczych.   

 Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



LGD ZAKOLE DOLNEJ WISŁY  

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 44734 1797134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 26,2 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 41,4 31,8 

Liczba gmin 4 144 

Liczba miast 0 52 

Liczba ludności (os.) 32596 2092564 

Ludność/1km2 73 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 100,0 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (%) 55,5 57,0 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 9,5 11,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 11,2 12,8 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1269 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 7,7 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 6,5 3,9 
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LGD ZAKOLE DOLNEJ WISŁY  

 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 28,6 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 49,02 52,09 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



STOWARZYSZENIE LGD DOLINA DRWĘCY 

 Obszar zajmuje 3,4% powierzchni i obejmuje swym zasięgiem 2,2% ludności województwa. Użytki rolne 
zajmują 72,1% powierzchni, przy stosunkowo wysokim udziale lasów wynoszącym 20% i średnim (1,7%) 
udziale gruntów pod wodami. 

Administracyjnie swym zasięgiem obejmuje sześć gmin – jedną gminę miejską: Golub-Dobrzyń, jedną gminę 
miejsko-wiejską: Kowalewo Pomorskie i cztery gminy wiejskie: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Radomin, Zbójno. 
Największym miastem w obszarze jest Golub-Dobrzyń z liczbą ludności 12 945 osób, pełniące w hierarchii 
sieci osadniczej województwa rolę ośrodka powiatowego, którego zadaniem jest prawidłowa realizacja 
zadań własnych szczebla powiatowego. Drugim miastem jest Kowalewo Pomorskie (4 261 mieszkańców) 
pełniące funkcję lokalnego ośrodka rozwoju. 

Obszar jest korzystnie położony w układzie dróg i linii kolejowych o znaczeniu krajowym – przez obszar 
przebiega droga krajowa nr 15 i linia kolejowa nr 353, poprzez drogi wojewódzkie obszar ma połączenie z 
drogą krajową nr 10, a poprzez ww. drogi krajowe z autostradą A1. Średnia drogowa odległość miasta 
Golub Dobrzyń do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 101,9 i 38,3 km, a od siedzib sąsiednich 
powiatów odpowiednio: Lipno – 36 km; Rypin – 27 km, Wąbrzeźno – 23,8km.  

Obszar charakteryzuje się bardzo dobrym stanem środowiska naturalnego (niski udział emisji pyłów i 
gazów).Walory przyrodniczo krajobrazowe rzeki Drwęcy powodują, iż obszary chronione obejmują ponad 
43% powierzchni ogólnej i zawierają takie formy ochrony jak: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty 
przyrody, które dodatkowo są elementem sieci Natura 2000. Ponadto cały obszar znajduje się w granicach 
obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Dodatkowo rolniczy charakter obszaru sprawia, iż ma on duże 
znaczenie w produkcji żywności na terenie województwa (głównie chów trzody).  

Obszar boryka się z problemami społecznymi: wysokim bezrobociem – udział osób bezrobotnych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym wynosi 14,8%; niskim poziomem wykształcenia – udział osób z 
wykształceniem wyższym wśród osób w wieku powyżej 15 lat wynosi 8,8%; ubóstwem - udział  osób w 
gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 
wynosi 15,2%. Odznacza się natomiast średnią w skali województwa aktywnością gospodarczą – osoby 
prowadzące działalność gospodarczą stanowią 9,2% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności 
zarejestrowane są 749 podmioty gospodarcze.   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



STOWARZYSZENIE LGD DOLINA DRWĘCY 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 61285 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 20,3 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 43,2 31,8 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (szt.) 52 3000 

Liczba gmin 6 144 

Liczba miast 2 52 

Liczba ludności (os.) 45480 2092564 

Ludność/1km2 74 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 62,2 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 14,8 11,3 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 23,4 21,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 18,0 12,8 

Udział bezrobotnych w wieku  24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 24,9 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1179 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 6,8 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 8,8 3,9 



STOWARZYSZENIE LGD DOLINA DRWĘCY 

 

 

 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰)  10,9 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 47,56 52,09 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 

mieszkańców (‰) 

26,5 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe 

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

Liczba ludności 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



LGD CZARNOZIEM NA SOLI  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar zajmuje 6,7% powierzchni regionu i obejmuje swym zasięgiem 4,2% ludności województwa. Użytki rolne 

stanowią 68,3% powierzchni, przy niskim udziale lasów wynoszącym 11% i stosunkowo dużym (2,8%) udziale gruntów 

pod wodami. Intensywna działalność przemysłowa w okolicach Inowrocławia oraz wysokotowarowa produkcja rolna na 

rozległych terenach Równiny Inowrocławskiej spowodowały silne przekształcenia antropogeniczne krajobrazu - tylko 

ok. 10% powierzchni obszaru zajmują obszary chronione. Konsekwencją jest również pogarszający się stan środowiska 

przyrodniczego. 

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje osiem gmin – cztery gminy miejsko-wiejskie: Gniewkowo, Janikowo, 

Kruszwica, Pakość, cztery gminy wiejskie: Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, Rojewo, Złotniki Kujawskie. Największym 

miastem w obszarze jest Kruszwica z liczbą ludności 9 128 osób, która w hierarchii sieci osadniczej województwa pełni 

rolę lokalnego ośrodka rozwoju. Trzy pozostałe tego typu miasta w obszarze to:  Janikowo (9 709 mieszkańców), 

Gniewkowo (7 293 mieszkańców), Pakość (5 756 mieszkańców). Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Inowrocław 

powoduje, iż mieszkańcy obszaru mają zapewniony dostęp do szerokiego wachlarza usług (szkolnictwo, kultura, służba 

zdrowia) oraz rynku pracy świadczonego przez ośrodek o znaczeniu subregionalnym. 

Obszar jest korzystnie położony w układzie dróg i linii kolejowych o znaczeniu krajowym – przez obszar przebiegają 

drogi krajowe nr 15, 25, 62, linie kolejowe nr 131, 231, 353. Średnia drogowa odległość miasta Inowrocław do 

Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 42 i 38 km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: Radziejów – 32,5 

km; Mogilno – 39,1 km, Żnin – 42,3 km Aleksandrów Kujawski – 43,6 km 

Potencjał obszaru to przede wszystkim jego gospodarka - w skali województwa jest jednym z najintensywniej 

eksploatowanych gospodarczo; skupia największy w województwie potencjał towarowej produkcji rolniczej. Oprócz 

dobrej dostępności kolejowej, obszar zapewnia dobrą dostępność do infrastruktury technicznej poprzez wysoki poziom 

urbanizacji. Istotną rolę pełni również przemysł wydobywczy oraz działalność turystyczna.  

Obszar jest jednym z najlepiej rozwiniętych w województwie, odznacza się stosunkowo niskim udziałem osób w 

gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem - 11,6% ale mimo 

to notuje wysokie bezrobocie – udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 14,5%. 

Charakteryzuje go natomiast średnia w skali regionu aktywność gospodarcza – osoby prowadzące działalność 

gospodarczą stanowią 8,9% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 734 podmioty 

gospodarcze.   

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



LGD CZARNOZIEM NA SOLI  

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 119476 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. 

ogółem (%) 

11,1 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 10,8 31,8 

Liczba gmin 8 144 

Liczba miast 4 52 

Liczba ludności (os.) 88681 2092564 

Ludność/1km2 74 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 64,8 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (%) 54,5 57,0 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 14,5 11,3 

Udział kobiet bezrobotnych w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 17,3 12,8 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1135 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 9,4 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 6,3 3,9 



LGD CZARNOZIEM NA SOLI  

 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 12,1 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 48,66 52,09 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



STOWARZYSZENIE LGD GMIN DOBRZYŃSKICH REGIONU POŁUDNIE  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar zajmuje 6,6% powierzchni i obejmuje swym zasięgiem 3,6% ludności województwa. Użytki rolne 

stanowią 53,8% powierzchni, przy wysokim udziale lasów wynoszącym 25,9% i wysokim (3,0%) udziale 

gruntów pod wodami. Obszary chronione stanowią 32,9% powierzchni ogólnej i zawierają takie formy 

ochrony jak: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, będące częściowo elementem sieci Natura 

2000, ponadto północno-zachodnia część znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca 

Polski. 

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje dziesięć gmin –  jedną gminę miejską Lipno, dwie gminy 

miejsko-wiejskie: Dobrzyń nad Wisłą, Skępe i siedem gmin wiejskich: Bobrowniki, Chrostkowo, Czernikowo, 

Kikół, Lipno, Tłuchowo, Wielgie. Największym miastem w obszarze jest Lipno z liczbą ludności 14 968 osób, 

pełniące w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę ośrodka powiatowego, którego zadaniem jest 

prawidłowa realizacja zadań własnych szczebla powiatowego. Pozostałe miasta to Dobrzyń nad Wisłą (2 278 

mieszkańców) i Skępe (3 669 mieszkańców) pełniące rolę lokalnego ośrodka rozwoju. 

Zewnętrzna dostępność transportowa obszaru zapewniona jest przez dość równomiernie rozmieszczoną sieć 

dróg krajowych i wojewódzkich. Obszar cechują ponadto dogodne połączenia z Toruniem, Płockiem i 

Warszawą. Przez jego teren przebiegają drogi krajowe nr 10, 67 oraz linia kolejowa nr 27. Średnia drogowa 

odległość miasta Lipno do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 11,2 i 50,6 km, a od siedzib sąsiednich 

powiatów odpowiednio: Włocławek – 25 km; Golub Dobrzyń – 35,7 km, Rypin – 32,1 km. 

Potencjały gospodarcze obszaru nie są zbyt znaczące w skali województwa. Obszar posiada jednak pewne 
predyspozycje do rozwoju turystyki pobytowej w oparciu o wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe i 
kulturowe oraz predyspozycje do produkcji żywności wysokiej jakości. Centralne położenie Lipna ułatwia 
obsługę ludności na poziomie powiatowym. 

Obszar jest w województwie jednym z obszarów o najniższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, 

przez co boryka się z problemami: wysokim bezrobociem – udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym wynosi 17,2%; wysokim ubóstwem - udział  osób w gospodarstwach  domowych 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 23,2%, niską aktywnością 

gospodarczą – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią 8,8% osób w wieku produkcyjnym, a na 

10 000 ludności zarejestrowanych jest 705 podmiotów gospodarczych.   

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



STOWARZYSZENIE LGD GMIN DOBRZYŃSKICH REGIONU POŁUDNIE  

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 118588 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 25,9 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 32,9 31,8 

Liczba gmin 10 144 

Liczba miast 3 52 

Liczba ludności (os.) 76183 2092564 

Ludność/1km2 64 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 72,5 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (%) 57,6 57,0 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 17,2 11,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 19,2 12,8 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1111 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 8,7 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 8,5 3,9 



STOWARZYSZENIE LGD GMIN DOBRZYŃSKICH REGIONU POŁUDNIE  

 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 19,3 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 45,34 52,09 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



LGD SĄSIEDZI WOKÓŁ SZLAKU PIASTOWSKIEGO 

 Obszar zajmuje 3,8% powierzchni województwa i obejmuje swym zasięgiem 2,2% ludności województwa. 

Lasy zajmują ponad 16,2% powierzchni. 

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje cztery gminy - dwie gminy miejsko-wiejskie: Mogilno, 

Strzelno, dwie gminy wiejskie: Dąbrowa, Jeziora Wielkie. Największym miastem jest Mogilno z liczbą 

ludności 12 369 osób, pełniące w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę ośrodka powiatowego, 

którego zadaniem jest prawidłowa realizacja zadań własnych szczebla powiatowego. Miastem, który 

również posiada funkcje powiatowe w obszarze, jest Strzelno (5 812 mieszkańców). 

Obszar odznacza się dobrą dostępnością zewnętrzną za pomocą dróg i linii kolejowych rangi krajowej, jest 

jednak peryferyjnie położony względem stolic województwa. Przez teren obszaru przebiegają drogi 

krajowe nr 15, 25, 62 oraz linia kolejowa nr 353. Średnia drogowa odległość miasta Mogilno do 

Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 59,5 i 72,7 km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: 

Żnin – 33,9 km; Inowrocław – 35,2 km, Radziejów – 52,4 km. 

Potencjał obszaru stanowią: uwarunkowania rozwoju rolnictwa - obszar charakteryzuje się wysoką 
jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej; możliwości rozwoju turystyki - w Przyjezierzu (nad Jeziorem 
Ostrowskim) rozwija się turystyka pobytowa, istniejące obiekty pełniące ważne funkcje specjalistyczne i 
strategiczne o znaczeniu krajowym, związane z magazynowaniem gazu i eksploatacją  soli kamiennej. 
Należą do nich Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. (Kopalnia Soli „Mogilno” w okolicach 
miejscowości Przyjma i Huta Palędzka) oraz  Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu. Cały obszar jest 
bardzo dobrze wyposażony w media sieciowe.  

Obszar boryka się z problemami społeczno-gospodarczymi: bezrobociem – udział osób bezrobotnych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13,5%; niezadawalającym poziomem wykształcenia – 
udział osób z wykształceniem wyższym wśród osób w wieku powyżej 15 lat wynosi 9,8%; ubóstwem - 
udział  osób w gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w 
ludności ogółem wynosi 12,9%  i niską aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą stanowią jedynie 8,6% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowanych 
jest 711 podmiotów gospodarczych.   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



LGD SĄSIEDZI WOKÓŁ SZLAKU PIASTOWSKIEGO 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 67512 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 16,9 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 14,5 31,8 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (szt.) 53 3000 

Liczba gmin 4 144 

Liczba miast 2 52 

Liczba ludności (os.) 46590 2092564 

Ludność/1km2 69 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 61,0 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 13,5 11,3 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 20,1 21,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 16,8 12,8 

Udział bezrobotnych w wieku  24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 23,3 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1112 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 8,3 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 7,0 3,9 



LGD SĄSIEDZI WOKÓŁ SZLAKU PIASTOWSKIEGO 

 

 

 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 19,0 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 49,28 52,09 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 

mieszkańców (‰) 

44,9 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe 

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



LGD PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK  

Obszar zajmuje ponad 6,2% powierzchni województwa i obejmuje 4,2% ludności regionu. Lasy zajmują 
ponad 23% powierzchni. Mimo położenia w Dolinie Noteci, obszar charakteryzuje się bardzo niskim 
udziałem powierzchni objętej ochroną prawną - jedynie 7,5% powierzchni stanowią parki krajobrazowe, 
rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje pięć gmin – cztery miejsko-wiejskie: Nakło nad Notecią, 
Kcynia, Mrocza, Szubin i jedną wiejską Sadki. Największym miastem jest Nakło nad Notecią z liczbą ludności 
19 193 osób, pełniące w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę ośrodka powiatowego, którego 
zadaniem jest właściwa realizacja zadań własnych szczebla powiatowego. Ośrodkiem uzupełniającym 
siedzibę powiatu jest Szubin (9 580 mieszkańców). Obok ww. miast na obszarze zlokalizowane są jeszcze: 
Kcynia (4 738 mieszkańców) i Mrocza (4 393 mieszkańców) będącymi lokalnymi ośrodkami rozwoju. Z racji 
niewielkiej odległości od miasta Bydgoszcz, na terenie obszaru, w gminie Szubin i Nakło, uwidaczniają się 
procesy suburbanizacyjne. Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Bydgoszcz powoduje, iż mieszkańcy obszaru 
mają zapewniony dostęp do szerokiego wachlarza usług (szkolnictwo, kultura, służba zdrowia) oraz rynku 
pracy.  

Obszar odznacza się peryferyjnym położeniem w województwie (granica z woj. wielkopolskim), ale dobrą 
dostępnością z zewnątrz za pomocą dróg i linii kolejowych o znaczeniu krajowym – przez powiat przebiegają 
drogi ekspresowe nr 10, 5, linia kolejowa nr 18. Średnia drogowa odległość miasta Nakło do Bydgoszczy i 
Torunia wynosi odpowiednio 30,2 i 86,6 km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: Sępólno 
Krajeńskie – 43,4 km; Żnin – 39,7 km. 

Potencjał obszaru stanowi położenie wzdłuż doliny Noteci sprzyjające rozwojowi turystyki i transportu 
(fragment drogi wodnej E-70 z przystanią w Nakle)  oraz dobre warunki do prowadzenia gospodarki 
rybackiej.  Ponadto (płd. część gminy Mrocza, gmina Sadki, północna część gminy Nakło) wyróżniają się 
bardzo dobrymi warunkami dla rolnictwa. Na terenie obszaru panują dobre warunki obsługi ludności w 
zakresie lecznictwa specjalistycznego (dwa funkcjonujące szpitale).  

Obszar boryka się z problemami społeczno-gospodarczymi: bezrobociem – udział osób bezrobotnych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 12%; poziomem wykształcenia – udział osób z 
wykształceniem wyższym wśród osób w wieku powyżej 15 lat wynosi 10,1%, ubóstwem - udział  osób w 
gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 
12,8% i niską aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią jedynie 8,3% 
osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowane są 707 podmioty gospodarcze.   

 Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 



LGD PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK  

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 112008 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow.  ogółem (%) 24,3 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 7,5 31,8 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (szt.) 118 3000 

Liczba gmin 5 144 

Liczba miast 4 52 

Liczba ludności (os.) 86969 2092564 

Ludność/1km2 78 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 56,4 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 12,0 11,3 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 15,4 21,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 13,5 12,8 

Udział bezrobotnych w wieku  24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 21,7 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1101 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 8,7 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 4,2 3,9 



LGD PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK  

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 17,2 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 50,50 52,09 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 

mieszkańców (‰) 

25,7 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe  

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: 1-3 miesiące 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



LGD RAZEM DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO 

 Obszar zajmuje 3,4% powierzchni województwa i obejmuje swym zasięgiem 2% ludności województwa. W 
użytkowaniu terenu dominują użytki rolne zajmując 87% ogólnej powierzchni przy czym lasy zajmują tylko 5% 
powierzchni.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje siedem gmin – jedną gminę miejską Radziejów, jedną 
gminę miejsko-wiejską Piotrków Kujawski, pięć gmin wiejskich: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, Topólka. 
Największym miastem jest Radziejów z liczbą ludności 5 817 osób, pełniący w hierarchii sieci osadniczej 
województwa rolę ośrodka powiatowego, którego zadaniem jest prawidłowa realizacja zadań własnych 
szczebla powiatowego. Drugim miastem w obszarze jest Piotrków Kujawski (4 448 mieszkańców). 

Obszar położony jest peryferyjnie w stosunku do stolic województwa, niemniej za pomocą przebiegającej 
przez teren obszaru drogi krajowej – nr 62 posiada on bezpośrednie połączenie z autostradą A1, ponadto 
przez obszar przebiega linia kolejowa rangi krajowej nr 131. Średnia drogowa odległość miasta Radziejów do 
Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 73 i 56,7 km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: 
Włocławek– 39,2 km; Aleksandrów Kujawski – 34,4 km, Inowrocław – 32,2 km. 

Potencjał obszaru stanowią uwarunkowania rozwoju rolnictwa-charakteryzuje się on bardzo wysokimi 
wskaźnikami jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, co powoduje, iż zajmuje czołowe miejsca w regionie w 
produkcji roślinnej i zwierzęcej.  Dużą rolę odgrywa Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach – jeden z 
wiodących ośrodków w kraju w tym zakresie. Dobrze rozwinięta jest baza szkolnictwa zawodowego (Zespół 
Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Zespół Szkół Rolniczych w Przemystce). Część powiatu radziejowskiego 
cechuje się również największą koncentracją upraw warzyw gruntowych w województwie. Obszary 
atrakcyjne krajobrazowo koncentrują się w południowej części powiatu wokół Jeziora Głuszyńskiego.  
 
Obszar boryka się z problemami społeczno-gospodarczymi: wysokim bezrobociem – udział osób 
bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 16,2%; niezadawalającym poziomem 
wykształcenia – udział osób z wykształceniem wyższym wśród osób w wieku powyżej 15 lat wynosi 9,3%; 
wysokim ubóstwem - udział  osób w gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem wynosi 15,4%  i średnią w skali regionu aktywnością gospodarczą – osoby 
prowadzące działalność gospodarczą stanowią jedynie 9,3% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 
ludności zarejestrowane są 734 podmioty gospodarcze.   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



LGD RAZEM DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 60720 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow.  ogółem (%) 5,0 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 12,0 31,8 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (szt.) 73 3000 

Liczba gmin 7 144 

Liczba miast 2 52 

Liczba ludności (os.) 41646 2092564 

Ludność/1km2 69 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 75,4 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 16,2 11,3 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 29,0 21,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 18,4 12,8 

Udział bezrobotnych w wieku  24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 23,8 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1148 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 6,1 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 11,3 3,9 



LGD RAZEM DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰)  27,6 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 48,33 52,09 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 

mieszkańców (‰) 

17,0 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe 

Staż zawodowy: bez stażu 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

Liczba ludności 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



STOWARZYSZENIE LGD GMIN DOBRZYŃSKICH REGIONU PÓŁNOC 

 Obszar zajmuje 3,3% powierzchni i obejmuje swym zasięgiem 2,1% ludności województwa. Użytki rolne 
zajmują 71,4% powierzchni przy stosunkowo wysokim udziale lasów - 20% i 2% udziale gruntów pod 
wodami. Obszary chronione stanowią niewiele pond 15% powierzchni ogólnej, a cały obszar znajduje się w 
granicach obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje sześć gmin – jedną gminę miejską Rypin, pięć gmin 
wiejskich: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk. Jedynym miastem w obszarze jest Rypin z liczbą 
ludności 16 834 osób pełniący w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę ośrodka powiatowego, 
którego zadaniem jest prawidłowa realizacja zadań własnych szczebla powiatowego. 

Obszar odznacza się znacznymi odległościami od stolic województwa i brakiem dostępności zewnętrznej 
za pomocą dróg rangi krajowej. Średnia drogowa odległość miasta Rypin do Bydgoszczy i Torunia wynosi 
odpowiednio 128 i 64,4 km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: Brodnica – 24,1 km; Golub 
Dobrzyń – 26,1 km, Lipno – 32,1 km 

Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe stanowią o potencjale obszaru oraz stwarzają 
możliwości do rozwoju turystyki pobytowej i kwalifikowanej (jeziora: Urszulewskie, Długie, Czarownica, 
Huta, Żalskie). Ponadto w zachodniej części regionu występują   dobre warunki do rozwoju rolnictwa, a 
także do produkcji żywności ekologicznej.  
Obszar cechuje się niskimi w województwie wskaźnikami poziomu rozwoju społecznego - boryka się z 
problemami: bezrobociem – udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 
13%; niskim poziomem wykształcenia – udział osób z wykształceniem wyższym wśród osób w wieku 
powyżej 15 lat wynosi 9,4%; wysokim ubóstwem - udział  osób w gospodarstwach  domowych 
korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 22,2%. Odznacza się 
natomiast średnią w skali województwa aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą stanowią 9,4% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowane są 752 
podmioty gospodarcze.   

. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



STOWARZYSZENIE LGD GMIN DOBRZYŃSKICH REGIONU PÓŁNOC 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 58647 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 20,2 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 15,4 31,8 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (szt.) 55 3000 

Liczba gmin 6 144 

Liczba miast 1 52 

Liczba ludności (os.) 44723 2092564 

Ludność/1km2 76 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 62,4 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 13,0 11,3 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 21,2 21,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 17,0 12,8 

Udział bezrobotnych w wieku  24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 24,6 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1196 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 7,3 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 8,6 3,9 



STOWARZYSZENIE LGD GMIN DOBRZYŃSKICH REGIONU PÓŁNOC 

 

 

 

 

Wybrane dane statystyczne Powiat Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰)  7,1 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 46,63 52,09 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 

mieszkańców (‰) 

19,7 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: gimnazjalne i 

poniżej 

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA 

 Obszar zajmuje ponad 4% powierzchni województwa i obejmuje 2% ludności regionu. Lasy zajmują ponad 
24% powierzchni. Obszar charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem obszarów objętych ochroną prawną - 
blisko 78% powierzchni stanowią parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. W dużej części pokrywają się z nimi obszary Natura 2000.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje cztery gminy - trzy gminy miejsko-wiejskie: Kamień 
Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Więcbork i jedną wiejską: Sośno. Największym miastem jest Sępólno Krajeńskie 
z liczbą ludności 9 368 osób pełniące w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę ośrodka powiatowego, 
którego zadaniem jest prawidłowa realizacja zadań własnych szczebla powiatowego. Drugim miastem, który 
koncentruje na swym terenie funkcje powiatowe w obszarze, jest Więcbork (5 970 osób). Trzecie miasto - 
Kamień Krajeński (2 358 mieszkańców) pełni funkcje lokalnego ośrodka rozwoju. 

Obszar odznacza się słabą dostępnością w relacjach zewnętrznych, przez jego terytorium przebiega tylko 
jedna droga rangi krajowej -  nr 25. Średnia drogowa odległość miasta Sępólno Krajeńskie do Bydgoszczy i 
Torunia wynosi odpowiednio 60 i 105 km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: Tuchola – 27,7 km; 
Nakło nad Notecią – 43,8 km. 

Potencjał obszaru stanowią uwarunkowania środowiska przyrodniczego - dobrze rozwinięta działalności z 
zakresu pozyskiwania i przetwórstwa drewna, także działalność badawczo-rozwojowa w zakresie produkcji 
rolnej („Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z.o.o – Grupa IHAR”). Obszar posiada  predyspozycje do produkcji 
ekologicznej żywności a struktura wielkościowa gospodarstw sprzyjająca produkcji rolnej.  

Obszar boryka się z problemami społeczno-gospodarczymi: bezrobociem – udział osób bezrobotnych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13,7%; niskim poziomem wykształcenia – udział osób z 
wykształceniem wyższym wśród osób w wieku powyżej 15 lat wynosi 8,7%, ubóstwem - udział  osób w 
gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 
13,2% i niską aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią jedynie 8,6% 
osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowanych jest 740 podmiotów gospodarczych.  

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 



STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 79109 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 25,6 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 77,8 31,8 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (szt.) 77 3000 

Liczba gmin 4 144 

Liczba miast 3 52 

Liczba ludności (os.) 41636 2092564 

Ludność/1km2 53 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 57,5 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 13,7 11,3 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 15,5 21,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 16,4 12,8 

Udział bezrobotnych w wieku  24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 22,8 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1171 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 6,8 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 7,0 3,9 



STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 31,5 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 48,25 52,09 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 

mieszkańców (‰) 

20,4 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe 

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: 1-3 miesiące 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



LGD GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO 

 Obszar zajmuje 8,2% powierzchni i obejmuje swym zasięgiem 4,8% ludności województwa. Użytki rolne 
stanowią 52,5% powierzchni, przy wysokim udziale lasów wynoszącym 37,3% i wysokim (2,9%) udziale 
gruntów pod wodami. Obszary chronione obejmują 48,2% powierzchni ogólnej i zawierają takie formy 
ochrony jak: parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, będące 
jednocześnie częściowo elementami sieci Natura 2000, ponadto północno-zachodnia część znajduje się w 
granicach rezerwatu biosfery Bory Tucholskie.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje jedenaście gmin –  dwie gminy miejsko-wiejskie: 
Nowe, Świecie i dziewięć gmin wiejskich: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie, Pruszcz,  
Świekatowo, Warlubie.  Największym miastem w obszarze jest Świecie z liczbą ludności 26 395 osób, 
pełniące w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę ośrodka powiatowego, którego zadaniem jest 
prawidłowa realizacja zadań własnych szczebla powiatowego. Miasto Nowe (6 190 mieszkańców) pełni 
rolę ośrodka uzupełniającego siedzibę powiatu.  

Obszar charakteryzuje dobre osadzenie w sieci komunikacyjnej wysokiej rangi (linie kolejowe, drogi 
krajowe i autostrada) – z perspektywą dalszej poprawy (S-5). Średnia drogowa odległość miasta Świecie do 
Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 43,6 i 49,5 km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: 
Tuchola – 44,8 km; Chełmno– 7,4 km, Grudziądz – 30,9 km. 

Obszar charakteryzuje się wysoki potencjał rolnictwa (zwłaszcza produkcja zwierzęca) oraz wysoki 
potencjał środowiska przyrodniczego i kulturowego będący podstawą dla rozwoju zróżnicowanych form 
turystyki .Miasto Świecie ma charakter przemysłowy. Znajdujące się tutaj zakłady Mondi S.A. są znaczącym 
producentem w branży celulozowo-papierniczej w kraju. Poza tym w Świeciu funkcjonują zakłady z branży 
spożywczej, w tym zwłaszcza przetwórstwa mięsnego, chemicznej oraz materiałów budowlanych.  

Obszar jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo w województwie, mimo to boryka się z 
problemami społecznymi: bezrobociem – udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym wynosi 9,9%; niezadawalającym poziomem wykształcenia – udział osób z wykształceniem 
wyższym wśród osób w wieku powyżej 15 lat wynosi 9,7%; ubóstwem - udział  osób w gospodarstwach  
domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 13,4%. 
Charakteryzuje go natomiast średnia w skali regionu aktywność gospodarcza – osoby prowadzące 
działalność gospodarczą stanowią 8,7% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 
742 podmiotów gospodarczych.  

 

 

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 



LGD GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 147418 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 37,3 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 48,2 31,8 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (szt.) 160 3000 

Liczba gmin 11 144 

Liczba miast 2 52 

Liczba ludności (os.) 99839 2092564 

Ludność/1km2 68 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 67,4 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 9,9 11,3 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 21,0 21,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 11,9 12,8 

Udział bezrobotnych w wieku  24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 23,5 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1153 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 7,8 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 5,1 3,9 



LGD GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO 

 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰)  27,6 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 48,70 52,09 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 

mieszkańców (‰) 

20,6 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: gimnazjalne i 

poniżej  

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

Liczba ludności 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



LGD ZIEMIA GOTYKU 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar zajmuje 2,6% powierzchni regionu i obejmuje swym zasięgiem 2,2% ludności województwa. Użytki 

rolne stanowią aż 84% ogólnej powierzchni, przy bardzo małym udziale lasów wynoszącym nieco ponad 

8% powierzchni i średnim (1,6%) udziale gruntów pod wodami.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje pięć gmin – jedną gminę miejską Chełmża, cztery 

gminy wiejskie: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie. Jedynym miastem w obszarze jest 

Chełmża z liczbą ludności 14 967 osób pełniąca w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę ośrodka 

uzupełniającego siedzibę powiatu. Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Toruniem oraz bliskość miasta 

Bydgoszcz powoduje, iż mieszkańcy obszaru mają zapewniony dostęp do szerokiego wachlarza usług na 

wysokim poziomie (szkolnictwo, kultura, służba zdrowia) oraz rynku pracy.  

Zewnętrzna dostępność transportowa obszaru zapewniona jest przez dość równomiernie rozmieszczoną 

sieć dróg krajowych i wojewódzkich. Przez jego teren przebiega autostrada A1, droga krajowa nr 91 oraz 

linia kolejowa nr 207, 209, 353.  

Obszar posiada duży potencjał w zakresie kapitału społecznego, a ze względu na położenie (sąsiedztwo z 

miastem wojewódzkim) odznacza się znacznym atrybutem atrakcyjności inwestycyjnej oraz 

konkurencyjności (koncentracja kapitału, sił wytwórczych). Obszar ma duże znaczenie w zakresie rozwoju 

funkcji metropolitalnych oraz rozwoju rolnictwa i leśnictwa. W części obszaru graniczącej bezpośrednio z 

miastem Toruń uwidaczniają się procesy suburbanizacyjne - w gminie Łysomice i Łubianka. 

Obszar boryka się z problemami społeczno-gospodarczymi: bezrobociem - udział osób bezrobotnych w 

liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13,8%; wysokim ubóstwem - udział  osób w 

gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 

wynosi 15,2%. Charakteryzuje go również średnia, w skali regionu aktywność gospodarcza – osoby 

prowadzące działalność gospodarczą stanowią 9,2% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności 

zarejestrowano 764 podmioty gospodarcze.   

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



LGD ZIEMIA GOTYKU 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 46868 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 8,2 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 10,6 31,8 

Liczba gmin 5 144 

Liczba miast 1 52 

Liczba ludności (os.) 45033 2092564 

Ludność/1km2 96 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 66,8 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (%) 54,6 57,0 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 13,8 11,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 16,1 12,8 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1181 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 7,8 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 5,8 3,9 



LGD ZIEMIA GOTYKU 

 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 20,8 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 47,59 52,09 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



STOWARZYSZENIE LGD PODGRODZIE TORUŃSKIE 

Obszar zajmuje 2,7% powierzchni regionu i obejmuje swym zasięgiem 1,8% ludności województwa. Lasy 

stanowią aż 56% ogólnej powierzchni, przy niewielkim udziale użytków rolnych wynoszącym 36% 

powierzchni i średnim (1,7%) udziale gruntów pod wodami. Obszary chronione obejmują 40,7% 

powierzchni ogólnej i zawierają takie formy ochrony jak: obszar chronionego krajobrazu, rezerwaty 

przyrody, będące jednocześnie częściowo elementami sieci Natura 2000.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje trzy gminy wiejskie: Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka. 

Na jego terenie nie jest zlokalizowane żadne miasto, jednak bezpośrednie sąsiedztwo z drugim pod 

względem liczby ludności miastem w województwie Toruniem powoduje, iż mieszkańcy obszaru mają 

zapewniony dostęp do szerokiego wachlarza usług na wysokim poziomie (szkolnictwo, kultura, służba 

zdrowia), a także rynku pracy.  

Zewnętrzna dostępność transportowa obszaru zapewniona jest przez dość równomiernie rozmieszczoną 

sieć dróg krajowych i wojewódzkich. Przez jego teren przebiega autostrada A1, drogi krajowe nr 15, 96, 10 

oraz linie kolejowe nr 353, 18, 27.  

Obszar posiada duży potencjał w zakresie kapitału społecznego, a ze względu na położenie (sąsiedztwo z 

miastem wojewódzkim) odznacza się znacznym atrybutem atrakcyjności inwestycyjnej oraz 

konkurencyjności (koncentracja kapitału, sił wytwórczych). Obszar ma duże znaczenie w zakresie rozwoju 

funkcji metropolitalnych oraz rozwoju leśnictwa. Cały obszar odznacza się silnymi procesami 

suburbanizacyjnymi związanymi z oddziaływaniem miasta Torunia.  

Obszar jest jednym z najlepiej rozwiniętych pod względem społeczno-gospodarczym w województwie i 

charakteryzuje się: niskim bezrobociem - udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wynosi 8,5%; niskim ubóstwem - udział  osób w gospodarstwach  domowych korzystających 

ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 8,9%. Charakteryzuje go również wysoka w 

skali regionu aktywność gospodarcza – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią 13,2% osób w 

wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 1018 podmiotów gospodarczych.   

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 



STOWARZYSZENIE LGD PODGRODZIE TORUŃSKIE 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 48414 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 56,2 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 40,7 31,8 

Liczba gmin 3 144 

Liczba miast 0 52 

Liczba ludności (os.) 38171 2092564 

Ludność/1km2 79 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 100,0 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (%) 53,9 57,0 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 8,5 11,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym  (%) 10,0 12,8 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1568 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 7,9 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 3,6 3,9 



STOWARZYSZENIE LGD PODGRODZIE TORUŃSKIE  

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 1,7 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 55,15 52,09 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



LGD BORY TUCHOLSKIE 

 Obszar zajmuje ponad 6% powierzchni województwa i obejmuje 2,3% ludności regionu. Lasy 
zajmują 48,6% ogólnej powierzchni. Obszar  zajmuje 2. miejsce w województwie pod względem 
udziału obszarów chronionych (blisko 65% powierzchni obszaru zajmują obszary chronione). 

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje sześć gmin - pięć wiejskich: Cekcyn, Gostycyn, 
Kęsowo, Lubiewo, Śliwice  i jedną miejsko-wiejską Tuchola. Jedynym miastem jest Tuchola o liczbie 
ludności 13 949 osób stanowiąca w hierarchii sieci osadniczej województwa ośrodek powiatowy, 
którego zadaniem jest prawidłowa realizacja zadań własnych szczebla powiatowego.  

Obszar odznacza się słabą dostępnością zewnętrzną oraz niezadowalającą spójnością wewnętrzną. 
Średnia drogowa odległość miasta Tuchola do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 61,4 i 92,7 
km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: Sępólno Krajeńskie – 27,9 km; Świecie – 44,8 
km. 

Potencjał obszaru to specjalizacja (w skali województwa, a nawet w skali kraju) w zakresie 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego (leśnictwo i gospodarka leśna), co może być podstawą 
dla rozwoju „klastra leśnego” – czyli działalności gospodarczych i badawczo – rozwojowych 
związanych z gospodarczym wykorzystaniem lasów. Obszar odznacza się również wysokimi 
walorami kulturowymi: do dziś zachowało się wiele cech lokalnej kultury ludowej: tradycyjne 
budownictwo drewniane (mieszkalne i gospodarcze), sztuka i zdobnictwo, a przede wszystkim 
charakterystyczna gwara. Obszar posiada szczególnie korzystne predyspozycje do produkcji 
ekologicznej żywności.  

Obszar boryka się z problemami społeczno-gospodarczymi: bezrobociem – udział osób 
bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13%; niezadawalającym poziomem 
wykształcenia – udział osób z wykształceniem wyższym wśród osób w wieku powyżej 15 lat wynosi 
9,7%, wysokim ubóstwem - udział  osób w gospodarstwach  domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 16,2% i niską aktywnością 
gospodarczą – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią jedynie 8,4% osób w wieku 
produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowane są 703 podmioty gospodarcze.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



LGD BORY TUCHOLSKIE 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 107546 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 50,2 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 64,9 31,8 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (szt.) 64 3000 

Liczba gmin 6 144 

Liczba miast 1 52 

Liczba ludności (os.) 48283 2092564 

Ludność/1km2 45 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 71,1 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 13,0 11,3 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 18,6 21,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 15,3 12,8 

Udział bezrobotnych w wieku  24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 25,9 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1106 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 8,4 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 6,5 3,9 



LGD BORY TUCHOLSKIE 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰)  21,3 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 52,68 52,09 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 

mieszkańców (‰) 

17,5 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe  

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



LGD WIECZNO 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar zajmuje 2,1% powierzchni regionu i obejmuje swym zasięgiem 1,4% ludności województwa. 

Użytki rolne stanowią 68,3% powierzchni, przy niskim udziale lasów wynoszącym 10,6% i średnim (1,4%) 

udziale gruntów pod wodami. Obszary chronione obejmują niewiele ponad 26,3% powierzchni ogólnej i 

zawierają takie formy ochrony jak: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, będące 

częściowo elementem sieci Natura 2000. Ponadto prawie cały obszar znajduje się w granicach obszaru 

funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. 

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje cztery gminy –  jedną gminę miejską Wąbrzeźno i trzy 

gminy wiejskie: Dębowa Łąka, Książki, Wąbrzeźno. Jedynym miastem w obszarze jest Wąbrzeźno z liczbą 

ludności 14 040 osób, pełniące w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę ośrodka powiatowego, 

którego zadaniem jest prawidłowa realizacja zadań własnych szczebla powiatowego. 

Obszar cechuje się dobrą dostępnością zewnętrzną, poprzez drogę wojewódzką nr 548 posiada 

bezpośrednie połączenie z węzłem autostrady A1, a przez jego terytorium przebiega droga krajowa nr 15 

i linia kolejowa nr 353. Średnia drogowa odległość miasta Wąbrzeźno do Bydgoszczy i Torunia wynosi 

odpowiednio 79,9 i 58,7 km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: Golub Dobrzyń – 24,2 km; 

Brodnica – 33,5 km, Grudziądz – 34,2 km. 

Obszar cechuje się niewielkim potencjałem gospodarczym w skali regionu. Posiada jednak pewne 

predyspozycje do rozwoju rolnictwa ekologicznego, m.in. dzięki dobremu stanowi środowiska 

naturalnego. Walory środowiskowe predysponują również do rozwoju funkcji turystycznej. 

Obszar boryka się z problemami społeczno-gospodarczymi: wysokim bezrobociem – udział osób 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 14,3%; ubóstwem - udział  osób w 

gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 

wynosi 14,1% i niską aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią 

jedynie 8,0% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowanych jest 689 podmiotów 

gospodarczych.   

Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



LGD WIECZNO 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 38157 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 10,6 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 26,3 31,8 

Liczba gmin 4 144 

Liczba miast 1 52 

Liczba ludności (os.) 30086 2092564 

Ludność/1km2 79 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 53,3 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Wskaźnik obciążenia demograficznego (%) 57,6 57,0 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 14,3 11,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym  (%) 17,6 12,8 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1086 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 6,1 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 7,0 3,9 



LGD WIECZNO 

 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 14,3 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 46,31 52,09 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



STOWARZYSZENIE LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI 

Obszar zajmuje 8,2% powierzchni województwa i obejmuje swym zasięgiem 4,2% ludności województwa. W 
użytkowaniu terenu dominują użytki rolne stanowiąc 72% ogólnej powierzchni, 20% zajmują grunty leśne i 
zadrzewione i 2% grunty pod wodami.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje trzynaście gmin – jedną gminę miejską Kowal, pięć gmin 
miejsko-wiejskich: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec, siedem gmin 
wiejskich: Baruchowo, Boniewo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie, Włocławek. Największym miastem jest 
Brześć Kujawski z liczbą ludności 4 728 osób pełniący w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę 
lokalnego ośrodka rozwoju, którego zadaniem jest aktywizacja społeczno-gospodarcza na poziomie lokalnym. 
Pozostałe miasta pełniące takie funkcje to: Kowal (3 538 mieszkańców), Lubraniec (3 160 mieszkańców), 
Izbica Kujawska (2 762 mieszkańców), Lubień Kujawski (1 401 mieszkańców). Z racji niewielkiej odległości od 
miasta Włocławek, na terenie obszaru, w gminie Fabianki, Włocławek, Brześć Kujawski uwidaczniają się 
procesy suburbanizacyjne. Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Włocławek powoduje, iż mieszkańcy obszaru 
mają zapewniony dostęp do szerokiego wachlarza usług (szkolnictwo, kultura, służba zdrowia) oraz rynku 
pracy.  

Obszar ma bardzo dobre powiązania z krajową siecią  drogową i kolejową: autostrada A1, linia kolejowa nr 
18, drogi krajowe nr 91, 67, 62. Średnia drogowa odległość miasta Włocławek (położonego poza obszarem) 
do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 80 i 50 km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: 
Radziejów – 39,5 km; Aleksandrów Kujawski – 45,6 km, Lipno – 25,3 km. 

Potencjał obszaru to przede wszystkim wysokie walory przyrodnicze oraz kulturowe - na jego terenie 
występują: park krajobrazowy, rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000, park etnograficzny, rezerwat 
archeologiczny. Potencjał stanowią również zasoby dobrych gleb i złoża surowców naturalnych (sól 
kamienna). Na obszarze panują korzystne warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Znajduje się tu 
(jedno z trzech w województwie) Uzdrowisko Wienie Zdrój. 

Obszar jest w województwie jednym z obszarów o najniższym poziomie rozwoju - boryka się z problemami 
społeczno-gospodarczymi: wysokim bezrobociem – udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym wynosi 16,5%; niskim poziomem wykształcenia – udział osób z wykształceniem wyższym wśród 
osób w wieku powyżej 15 lat wynosi 9,1%; wysokim ubóstwem - udział  osób w gospodarstwach  domowych 
korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 15,9%  i niską aktywnością 
gospodarczą – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią jedynie 8,4% osób w wieku 
produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowane są 677 podmioty gospodarcze.   

 Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 



STOWARZYSZENIE LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 147363 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 18,8 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 16,7 31,8 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (szt.) 212 3000 

Liczba gmin 13 144 

Liczba miast 6 52 

Liczba ludności (os.) 86920 2092564 

Ludność/1km2 59 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 79,9 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 16,5 11,3 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 30,5 21,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 19,0 12,8 

Udział bezrobotnych w wieku  24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 18,2 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk. w wieku produkcyjnym 1059 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 7,1 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 9,2 3,9 



STOWARZYSZENIE LGD DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI 

 

 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym  (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 11,8 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 45,14 52,09 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 

mieszkańców (‰) 

16,0 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: gimnazjalne  

i poniżej 

  

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 



LGD PAŁUKI WSPÓLNA SPRAWA 

Obszar zajmuje 5,5% powierzchni województwa i obejmuje 3,4% ludności regionu. Lasy stanowią zaledwie 
17,8% ogólnej powierzchni, przy znacznym udziale użytków rolnych wynoszącym 71,6%, a obszary chronione 
obejmują nieco ponad 10% powierzchni obszaru.  

Obszar administracyjnie swym zasięgiem obejmuje sześć gmin - cztery gminy miejsko-wiejskie: Żnin, Janowiec 
Wielkopolski, Łabiszyn, Barcin, dwie gminy wiejskie: Gąsawa, Rogowo. Największym miastem jest Żnin z liczbą 
ludności  14 181 osób pełniący w hierarchii sieci osadniczej województwa rolę ośrodka powiatowego, którego 
zadaniem jest prawidłowa realizacja zadań własnych szczebla powiatowego.  Obok ośrodka powiatowego na 
obszarze zlokalizowane są trzy inne miasta: Barcin (7 752 mieszkańców), Łabiszyn (4 531 mieszkańców), 
Janowiec Wielkopolski (4088 mieszkańców) pełniące funkcję lokalnego ośrodka rozwoju. 

Obszar odznacza się dobrą dostępnością zewnętrzną drogową z perspektywą poprawy (S5). Średnia drogowa 
odległość miasta Żnin do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 42,4 i 84,4 km, a od siedzib sąsiednich 
powiatów odpowiednio: Nakło nad Notecią – 40,5 km; Mogilno – 32,9 km, Inowrocław – 43 km. 

Potencjał obszaru stanowią cenne i zróżnicowane walory turystyczne mogące być podstawą dla rozwoju 
bardzo zróżnicowanego produktu turystycznego (Biskupin, Wenecja, Lubostroń, Piechcin, Rogowo, Żnin, 
wypoczynek pobytowy nad jeziorami). Istotny wpływ na gospodarkę ma producent cementu i wapna – 
Lafarge Polska S.A. Do produkcji cementu i wapna wykorzystywane są lokalne złoża skał wapiennych, 
eksploatowane metodą odkrywkową w Piechcinie. Wydobycie z tych złóż stanowi ponad 28% wydobycia 
krajowego. Na obszarze występuje korzystna dla produkcji roślinnej  struktura agrarna. Widoczny jest 
szczególnie dobry poziom rozwoju produkcji zwierzęcej.  

Obszar boryka się z problemami społeczno-gospodarczymi: bezrobociem – udział osób bezrobotnych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 13,1%; niezadawalającym poziomem wykształcenia – udział 
osób z wykształceniem wyższym wśród osób w wieku powyżej 15 lat wynosi 10,2%; ubóstwem - udział  osób 
w gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 
wynosi 12,5%  i średnią w skali regionu aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą obejmują jedynie 9,0% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowane są 743 
podmioty gospodarcze.   

 Obszar RLKS na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 



LGD PAŁUKI WSPÓLNA SPRAWA 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 98477 1 797 134 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 17,8 24,4 

Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem (%) 10,5 31,8 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (szt.) 134 3000 

Liczba gmin 6 144 

Liczba miast 4 52 

Liczba ludności (os.) 70792 2092564 

Ludność/1km2 72 116 

Udział ludności wiejskiej (%) 56,8 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 13,1 11,3 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 18,0 21,3 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 15,6 12,8 

Udział bezrobotnych w wieku  24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 20,6 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1165 1435 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 9,1 7,9 

Udział osób ubezpieczonych w KRUS w liczbie ludności ogółem (%) 5,6 3,9 



LGD PAŁUKI WSPÓLNA SPRAWA 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 20,3 13,4 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 50,02 52,09 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 1000 

mieszkańców (‰) 

19,1 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: zasadnicze 

zawodowe 

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 



MIASTO WŁOCŁAWEK 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar miasta zajmuje 0,47% powierzchni województwa i obejmuje 5,5% ludności regionu.  
W użytkowaniu terenu ważną rolę zajmują tereny zielone - lasy w mieście stanowią ponad 28% jego 
powierzchni, a także tereny przemysłowe zajmujące 9% ogólnej powierzchni.  

W układzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej na prawach powiatu co oznacza, że 
oprócz wykonywania zadań przypisanych szczeblowi gminnemu realizuje także zadania przypisane 
powiatom. Jednocześnie jest trzecim, pod względem liczby ludności, miastem województwa  
i w hierarchii sieci osadniczej, obok Grudziądza pełni rolę ośrodka o znaczeniu regionalnym. Miasto 
pełni szczególnie istotne funkcje dla południowo-wschodniej części województwa zapewniając 
dostęp do szerokiego wachlarza usług (zdrowie, kultura, edukacja) oraz rynku pracy tej części 
regionu. 

Włocławek leży przy strategicznym korytarzu komunikacyjnym łączącym Trójmiasto z Łodzią  
i Warszawą. Na zachód od miasta przebiega autostrada A1, która z miastem łączy się za pomocą 
trzech węzłów autostradowych.  Przez miasto przebiegają ponadto: drogi krajowe nr 62, 67, 91; 
linia kolejowa o znaczeniu państwowym nr 18  

Miasto posiada duży potencjał wynikający z położenia w centrum kraju oraz z ww. powiązań 
komunikacyjnych. Dlatego też posiada znaczne zasoby przygotowanych terenów inwestycyjnych. 
Cechuje je rozwój wyspecjalizowanej gałęzi przemysłu (przemysł chemiczny). Gospodarczo na 
terenie miasta w tej branży wyróżniają się Zakłady Azotowe „Anwill” S.A., inne wiodące branże  
w mieście to: spożywcza, papiernicza, metalowa. 

Włocławek mimo tego, iż jest trzecim co do wielkości miastem województwa, boryka się z wieloma 
problemami społeczno-gospodarczymi - charakteryzuje się wysokim udziałem osób bezrobotnych  
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynoszącym 14,0%; wysokim poziomem ubóstwa - udział  
osób w gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  
w ludności ogółem wynosi 13,1% oraz niską aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące 
działalność gospodarczą stanowią 12% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności 
zarejestrowano 1040 podmiotów gospodarczych.   

Miasto na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa  



MIASTO WŁOCŁAWEK 

 
Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 8432 - 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 27,9 22,1 

Udział powierzchni terenów rekreacji i wypoczynku w powierzchni ogółem (%) 2,86 2,66 

Liczba ludności (os.) 114885 - 

Ludność/1km2 1362 1376 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 14,0 10,4 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 30,1 23,6 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 15,4 11,2 

Udział bezrobotnych w wieku 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 12,6 13,5 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1647 1803 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 7,4 7,7 

*miasta: Włocławek, Koszalin, Tarnów, Płock, Elbląg 



MIASTO WŁOCŁAWEK 

 Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) b.d. 8,6 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 52,30 52,49 
  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 35-44 lata 

Wykształcenie: gimnazjalne  i 

poniżej 

  

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

*miasta: Włocławek, Koszalin, Tarnów, Płock, Elbląg 



MIASTO WŁOCŁAWEK 

 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek z 2011 r. 

*bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie 

obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego 

Podział miasta na jednostki strukturalne 



Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa  

MIASTO BYDGOSZCZ 

Obszar miasta zajmuje 0,98% powierzchni województwa i obejmuje 17,2% ludności regionu. W 
użytkowaniu terenu ważną rolę zajmują tereny zielone - lasy w mieście stanowią blisko 33% jego 
powierzchni, a miejski park Myślęcinek jest największym parkiem miejskim w Polsce.  

W układzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej na prawach powiatu co oznacza, że 
oprócz wykonywania zadań przypisanych szczeblowi gminnemu realizuje także zadania przypisane 
powiatom. Jednocześnie jest największym pod względem liczby ludności miastem województwa i w 
systemie administracyjnym kraju wraz z Toruniem stanowi stolicę województwa (dwie siedziby 
województwa). W hierarchii sieci  osadniczej województwa Bydgoszcz jest w stosunku do Torunia 
równorzędnym  ośrodkiem w zakresie funkcji o znaczeniu wojewódzkim (szkolnictwo wyższe, 
działalność badawczo-rozwojowa, kultura, wyspecjalizowana opieka zdrowotna, sektor bankowy, 
funkcjonowanie przedsiębiorstw o znaczeniu międzynarodowym, pełnienie roli węzłów 
komunikacyjnych o znaczeniu międzyregionalnym), i pod względem potencjału tych funkcji miasta 
uzupełniają się i wzmacniają. 

Bydgoszcz jest węzłem drogowym, kolejowym i żeglugi śródlądowej - miasto położone jest na trasie 
paneuropejskiego korytarza transportowego VIa. Przez miasto przebiegają: drogi ekspresowe nr 10, 
5, drogi krajowe nr 5, 10, 25, 80; linie kolejowe o znaczeniu państwowym nr 131, 18, 201; drogi 
wodne E40 i E70. Na terenie miasta jest zlokalizowany Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego 
Jana Paderewskiego. 

Miasto posiada duży potencjał do kreowania nowych funkcji krajowych i międzynarodowych 
(koncentracja ludności, kapitału, infrastruktury, usług, działalności gospodarczej i miejsc pracy). 
Stanowi największy w regionie i istotny w kraju ośrodek gospodarczy, kulturalny, akademicki, 
medyczny, wojskowy i sportowy. W gospodarce miasta największe znaczenie ma branża 
elektromaszynowa, chemiczna, informatyczna, spożywcza. Wizytówką gospodarczą miasta jest 
przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, produkujące tabor kolejowy i tramwajowy. 

Bydgoszcz jest miastem o najwyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w 
województwie – charakteryzuje się najniższym udziałem osób bezrobotnych w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym wynoszącym 6,3%; najniższym poziomem ubóstwa - udział  osób w 
gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności 
ogółem wynosi 4,9% oraz wysoką aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą stanowią 13,6% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 
1208 podmiotów gospodarczych.   

Miasto na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



MIASTO BYDGOSZCZ 

 
Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 17598 - 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 32,6 24,0 

Udział powierzchni terenów rekreacji i wypoczynku w powierzchni ogółem (%) 3,5 2,66 

Liczba ludności (os.) 359428 - 

Ludność/1km2 2042 1787 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 6,3 6,4 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 15,4 19,4 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 6,7 6,7 

Udział bezrobotnych w wieku 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 12,3 11,3 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1926 2273 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 8,0 6,4 

*miasta: Bydgoszcz, Lublin, Szczecin, Katowice, Gdańsk 



MIASTO BYDGOSZCZ 

 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 4,1 8,6 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 57,56 59,67 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: gimnazjalne  

i poniżej 

  

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 

*miasta: Bydgoszcz, Lublin, Szczecin, Katowice, Gdańsk 



MIASTO BYDGOSZCZ 

 

Źródło: http://www.bydgoszcz.pl, http://www.mpu.bydgoszcz.pl  

*bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie 

obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego 

Podział miasta na jednostki urbanistyczne 



MIASTO TORUŃ 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Miasto na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa  

Obszar miasta zajmuje 0,64% powierzchni województwa i obejmuje 9,7% ludności regionu.  
W użytkowaniu terenu ważną rolę zajmują tereny zielone - lasy w mieście stanowią ponad 27% jego 
powierzchni.  

W układzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej na prawach powiatu co oznacza, że 
oprócz wykonywania zadań przypisanych szczeblowi gminnemu realizuje także zadania przypisane 
powiatom. Jednocześnie jest drugim, pod względem liczby ludności miastem województwa i w 
systemie administracyjnym kraju wraz z Bydgoszczą stanowi stolicę województwa (dwie siedziby 
województwa). W hierarchii sieci  osadniczej województwa Toruń jest w stosunku do Bydgoszczy 
równorzędnym  ośrodkiem w zakresie funkcji o znaczeniu wojewódzkim (szkolnictwo wyższe, 
działalność badawczo-rozwojowa, kultura, wyspecjalizowana opieka zdrowotna, sektor bankowy, 
funkcjonowanie przedsiębiorstw o znaczeniu międzynarodowym, pełnienie roli węzłów 
komunikacyjnych o znaczeniu międzyregionalnym), i pod względem potencjału tych funkcji miasta 
uzupełniają się i wzmacniają. 

Miasto położone jest na trasie paneuropejskiego korytarza transportowego Via, w okolicach miasta 
krzyżuje się autostrada A1 z drogą szybkiego ruchu S10 (węzeł Czerniewice). Przez miasto przebiegają 
ponadto: drogi krajowe nr 10, 15, 80, 91; linie kolejowe o znaczeniu państwowym nr 18, 27, 207, linie 
kolejowe lokalne nr 353, 246. 

Toruń posiada duży potencjał do kreowania nowych funkcji krajowych i międzynarodowych 
(koncentracja ludności, kapitału, infrastruktury, usług, działalności gospodarczej i miejsc pracy). Jako 
jedno z najstarszych miast w Polsce, na swym terenie posiada wiele zabytków i cennych obiektów, a 
zespół staromiejski miasta został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 
Miasto jest znacznym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, naukowym, akademickim i turystycznym 
oraz węzłem drogowym i kolejowym. 

Toruń jest, obok Bydgoszczy, miastem  o najwyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w 
województwie – charakteryzuje się niskim udziałem osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym wynoszącym 7,2%; niskim poziomem ubóstwa - udział  osób w gospodarstwach  
domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 5,7% oraz 
wysoką aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią 13,6% osób w 
wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 1247 podmiotów gospodarczych.   



MIASTO TORUŃ 

 
Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 11572 - 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 27,4 25,0 

Udział powierzchni terenów rekreacji i wypoczynku w powierzchni ogółem (%) 2,2 2,2 

Liczba ludności (os.) 203447 - 

Ludność/1km2 1758 1949 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 7,2 7,9 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 17,6 21,1 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 7,6 7,8 

Udział bezrobotnych w wieku 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 14,9 12,9 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1945 2058 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 7,1 6,3 

*miasta: Toruń, Kielce, Rzeszów, Białystok, Katowice 



MIASTO TORUŃ 

 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 13,0 16,1 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 59,18 59,44 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: gimnazjalne  

i poniżej 

  

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 

*miasta: Toruń, Kielce, Rzeszów, Białystok, Katowice 



MIASTO TORUŃ 

 

Źródło: www.mpu-torun.pl 

*bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie 

obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego 

Podział miasta na jednostki pomocnicze Rady Miasta 



MIASTO GRUDZIĄDZ 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Obszar miasta zajmuje 0,3% powierzchni województwa i obejmuje 4,2% ludności regionu.  
W użytkowaniu terenu ważną rolę zajmują tereny zielone - lasy w mieście stanowią ponad 19% 
jego powierzchni.  

W układzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej na prawach powiatu co oznacza, 
że oprócz wykonywania zadań przypisanych szczeblowi gminnemu realizuje także zadania 
przypisane powiatom. Jednocześnie jest czwartym, pod względem liczby ludności, miastem 
województwa i w hierarchii sieci osadniczej województwa, obok Włocławka pełni rolę ośrodka o 
znaczeniu regionalnym. Miasto pełni istotne funkcje dla północno-środkowej części 
województwa, szczególnie dla powiatu grudziądzkiego i częściowo świeckiego zapewniając 
dostęp do szerokiego wachlarza usług (zdrowie, kultura, edukacja) oraz rynku pracy tej części 
regionu.  

Miasto położone jest korzystnie w krajowym i regionalnym układzie komunikacyjnym - w bliskim 
sąsiedztwie autostrady A1, łączącej Trójmiasto z Łodzią i autostradą A2 Poznań-Warszawa oraz z 
drogą krajową nr 91. Ponadto przez miasto przebiegają: drogi krajowe nr 16, 55, 95; linia 
kolejowa nr 207, 208. Średnia drogowa odległość miasta Grudziądz do Bydgoszczy i Torunia 
wynosi odpowiednio 72 km i 65km.  

W skali regionu potencjał miasta jest niewielki i jednocześnie nie w pełni wykorzystany. Mimo 
dobrej dostępności transportowej i dużego zasobu wód leczniczych dla rozwoju działalności 
uzdrowiskowej. Gospodarczo na terenie miasta wyróżniają się Wojskowe Zakłady Uzbrojenia 
S.A. 

Grudziądz mimo tego, iż jest czwartym co do wielkości miastem województwa, boryka się z 
wieloma problemami społeczno-gospodarczymi - charakteryzuje się wysokim udziałem osób 
bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynoszącym 12,2%; wysokim 
poziomem ubóstwa - udział  osób w gospodarstwach  domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 12,1% oraz niską aktywnością 
gospodarczą – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią 10% osób w wieku 
produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 826 podmiotów gospodarczych.   

 Miasto na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



MIASTO GRUDZIĄDZ 

 
Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 5776 - 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 19,3 18,3 

Udział powierzchni terenów rekreacji i wypoczynku w powierzchni ogółem (%) 2,9 2,8 

Liczba ludności (os.) 97676 - 

Ludność/1km2 1691 1428 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 12,2 8,1 

Udział bezrobotnych  długookresowych (pow. 2 lata) w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 24,2 18,6 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%) 13,4 8,7 

Udział bezrobotnych w wieku 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogółem (%) 14,8 12,5 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1313 1974 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 8,1 7,2 

*miasta: Grudziądz, Jelenia Góra, Słupsk, Legnica, Kalisz 



MIASTO GRUDZIĄDZ 

 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 7,2 9,7 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 52,38 54,21 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

Płeć: kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykształcenie: gimnazjalne  

i poniżej 

  

Staż zawodowy: 1-5 lat 

Bez pracy: powyżej 24 

miesiące 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 

*miasta: Grudziądz, Jelenia Góra, Słupsk, Legnica, Kalisz 



MIASTO GRUDZIĄDZ 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.google.pl/maps, www.mpgn.com.pl  

*bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie 

obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego 

Podział miasta na najważniejsze osiedla 



MIASTO INOWROCŁAW 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa  

Obszar miasta zajmuje 0,16% powierzchni województwa i obejmuje 3,4% ludności regionu. 
Inowrocław jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych w województwie kujawsko-
pomorskim.  

W układzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej i jest siedzibą powiatu ziemskiego 
inowrocławskiego. W hierarchii sieci osadniczej województwa pełni rolę ośrodka o znaczeniu 
subregionalnym. Miasto pełni istotne funkcje dla południowej części regionu, szczególnie dla 
powiatu inowrocławskiego zapewniając dostęp do szerokiego wachlarza usług (zdrowie, kultura, 
edukacja) oraz rynku pracy tej części regionu.  

Inowrocław położony jest na ważnym szlaku drogowym i kolejowym. W mieście krzyżują się drogi 
krajowe łączące m. in. Gniezno z Toruniem (DK 15) i Konin z Bydgoszczą (DK 25), a także linie 
kolejowe z Poznania do Torunia (131) i z Gdyni do Katowic (353). Miasto posiada bezpośrednie 
połączenia kolejowe z m.in. Wrocławiem, Poznaniem, Katowicami, Gdynią, Olsztynem, a także z 
Berlinem. Średnia drogowa odległość miasta do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 37 km i 
42 km. 

Potencjał miasta to przede wszystkim rozwinięty przemysł chemiczny, szklarski, maszynowy, 
metalowy, poligraficzny i spożywczy - do największych zakładów na terenie miasta należą 
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A., Huta szkła gospodarczego Irena S.A., 
Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S. A. Grupa Orlen. Inowrocław jest znaczącym w centralnej 
części kraju uzdrowiskiem, a także istotnym ośrodkiem wojskowym. Jest również korzystnie 
położony względem siedzib województwa. 

Inowrocław mimo tego, iż jest piątym co do wielkości miastem województwa, boryka się z 
wieloma problemami społeczno-gospodarczymi - charakteryzuje się wysokim udziałem osób 
bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynoszącym 14,2%; średnim poziomem 
ubóstwa - udział  osób w gospodarstwach  domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem wynosi 9,4%. Natomiast odznacza się stosunkowo wysoką 
aktywnością gospodarczą – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią 11,1% osób w 
wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 932 podmiotów gospodarczych.   

 Miasto na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



MIASTO INOWROCŁAW 

 
Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 3042 - 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 0,0 30,0 

Udział powierzchni terenów rekreacji i wypoczynku w powierzchni ogółem (%) 3,2 1,6 

Liczba ludności (os.) 75001 - 

Ludność/1km2 2466 1266 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Wskaźnik obciążenie demograficznego (%) 54,6 56,5 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 14,2 9,1 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym  (%) 16,0 9,9 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1442 1598 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 10,0 7,5 

*miasta: Inowrocław, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Mysłowice, Piła 



MIASTO INOWROCŁAW 

 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 3,8 15,6 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 55,09 57,68 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 

*miasta: Inowrocław, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Mysłowice, Piła 



MIASTO INOWROCŁAW 

 

Źródło: Analizy własne na podstawie: www.google.pl/maps, www.bip.inowroclaw.pl, www.inowroclaw.bix.pl  

*bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie 

obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego 

Podział miasta na najważniejsze osiedla 



MIASTO BRODNICA 

Obszar miasta zajmuje 0,12% powierzchni województwa i obejmuje 1,4% ludności regionu. 
Miasto leży na terenie pojezierza Brodnickiego i jest atrakcyjne pod względem przyrodniczym 
– ponad 98% powierzchni miasta to tereny chronione przyrodniczo, a w  jego granicach 
znajdują się dwa parki krajobrazowe.  

W układzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej i jest siedzibą powiatu 
ziemskiego brodnickiego. W hierarchii sieci osadniczej województwa pełni rolę ośrodka 
powiatowego, którego zadaniem jest prawidłowa realizacja zadań własnych szczebla 
powiatowego. 

Miasto odznacza się słabą dostępnością do sieci drogowej i kolejowej najwyższych kategorii. 
Odległość do autostrady A1 wynosi ok. 50 km. Nie planuje się inwestycji krajowych 
poprawiających ten stan. Obszar jest położony peryferyjnie wobec siedzib województwa, 
średnia drogowa odległość miasta Brodnicy do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 110 
i 64,6 km, a od siedzib sąsiednich powiatów odpowiednio: Rypin – 23,4 km; Golub Dobrzyń – 
32,1 km, Wąbrzeźno – 34,3 km, Grudziądz – 58,6 km.  

Mimo braku silnych powiązań komunikacyjnych z resztą województwa, Brodnica jest 
stosunkowo silnym, centralnie położonym (w stosunku do powiatu) miastem, co ułatwia 
obsługę ludności całego powiatu. Potencjał miasta stanowi przemysł, a do najbardziej 
rozwiniętych gałęzi gospodarki należą branże: motoryzacyjna, spożywcza, odzieżowa.  

Brodnica jest szóstym co do wielkości miastem województwa i odznacza się stosunkowo 
dobrym poziomem rozwoju  społeczno-gospodarczego - charakteryzuje się niskim udziałem 
osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynoszącym 8,9%; niskim 
poziomem ubóstwa - udział  osób w gospodarstwach  domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem wynosi 8,5% oraz średnią aktywnością 
gospodarczą – osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią 10,3% osób w wieku 
produkcyjnym, a na 10 000 ludności zarejestrowano 888 podmiotów gospodarczych.   

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Miasto na tle najważniejszych uwarunkowań przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego 



MIASTO BRODNICA  

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 2315 - 

Udział powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogółem (%) 8,5 23,5 

Udział powierzchni terenów rekreacji i wypoczynku w powierzchni ogółem (%) 1,1 1,2 

Liczba ludności (os.) 28579 - 

Ludność/1km2 1235 891 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Wskaźnik obciążenie demograficznego (%) 56,6 57,4 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 8,9 9,6 

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym  (%) 10,9 10,3 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1391 1557 

Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru regon (%) 8,6 7,4 

*miasta: Brodnica, Augustów, Biłgoraj, Giżycko, Gorlice 



MIASTO BRODNICA 

 

Wybrane dane statystyczne Miasto Średnia dla 

miast* 

Członkowie zespołów artystycznych i klubów na 1000 os. (‰) 31,5 21,8 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 53,35 52,90 

Liczba ludności (os.) 
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem (%) 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludności 

*miasta: Brodnica, Augustów, Biłgoraj, Giżycko, Gorlice 



MIASTO BRODNICA 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.google.pl/maps, www.bip.brodnica.pl  

*bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie 

obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego 

Podział miasta na najważniejsze osiedla 


