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Rozdział 1 Wprowadzenie 

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni program 

działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub 

środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 

stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce wyznacza ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. 

Określa ona zasady oraz tryb przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia 

i oceny rewitalizacji. Miasto Trzcianka posiada Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Trzcianki na lata 

2013 – 2020, przyjęty do realizacji przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr LX/456/14 z dnia 24 kwietnia 

2014 roku. Dokument nie spełnia jednak ustawowych przesłanek, które definiują rewitalizację jako: 

wyprowadzanie ze stanu kryzysowego1 obszarów zdegradowanych2 poprzez przedsięwzięcia całościowe 

(integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji3. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rewitalizacji samorządy mają do końca 2023 r. możliwość wyboru 

rodzaju programu, na podstawie którego będą prowadzić działania rewitalizacyjne. W związku 

z powyższym Gmina Trzcianka na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), przystąpiła do opracowania programu 

rewitalizacji. 

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej 

prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne, wobec czego Gmina Trzcianka 

przystąpiła do konkursu dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację 

programów rewitalizacji organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

                                                           
1
 Stan kryzysowy należy rozumieć jako stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących 

z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej. Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski 

poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy. 
2
 Obszar zdegradowany należy rozumieć jako obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszar zdegradowany może 

być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia 

sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. 
3
 Programy rewitalizacji należy rozumieć jako narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności 

w ramach rewitalizacji. Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez samorząd gminny na podstawie art. 

18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym lub na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 

1777), wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, 

zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 

rozwoju. Za obszar rewitalizacji uznaje się całość lub część obszaru zdegradowanego, będącego w stanie kryzysowym 

(szczególna koncentracja negatywnych zjawisk), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza 

prowadzić rewitalizację. 
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Wniosek pt. „Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Trzcianka” (nr DPR-V.45.51.2016) znalazł się na liście 

wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji4. 

Gmina Trzcianka planuje prowadzenie działań rewitalizacyjnych i chce pozyskać na ten cel środki unijne. 

W związku z tym będzie konieczne opracowanie programu rewitalizacji, zawierającego: szczegółową 

diagnozę obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących 

eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz szacunkowe 

ramy finansowe programu rewitalizacji. 

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, zatem 

pierwszym etapem prac jest delimitacja – wyznaczenie zasięgu przestrzennego obszarów znajdujących 

się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z zasadami regulaminu konkursu dotacji na 

opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego 

nr 1/REW/2016, określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu, a także zgodnie z ustawą z dnia 

9 października 2015 roku o rewitalizacji, jak i "Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 - 2020" Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 

2014-2020/20(2)08/2016). Zgodnie z zapisami wymienionych dokumentów diagnoza opierać powinna 

się na mierzalnych wskaźnikach opisujących przede wszystkim zjawiska i problemy społeczne 

analizowanego obszaru. 

 

Rozdział 2 Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi 

Zgodnie z zasadą programowania, każdy nowy dokument strategiczno-programowy musi uwzględniać 

powiązania z dotychczas podjętymi uzgodnieniami oraz kierunkami działań przyjętymi w innych 

dokumentach. W pierwszej kolejności należy potwierdzić, że przedmiotowy program rewitalizacji jest 

zgodny w swej treści z dokumentami strategicznymi i planistycznymi szczebla regionalnego. 

Podrozdział 2.1 Dokumenty szczebla regionalnego 

Strategia rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r określa najważniejsze cele rozwoju 

województwa. Generalnym celem Strategii jest: Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na 

rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców 

w warunkach zrównoważonego rozwoju. Elementy realizacyjne generalnego celu Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2020 r. istotne z punktu widzenia procesu rewitalizacji są następujące: 

                                                           
4
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. 
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 Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa, w tym: 

o cel operacyjny 5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji, 

który wskazuje na konieczność podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych dla 

terenów poprzemysłowych, powojskowych, poeksploatacyjnych, pokomunikacyjnych 

i powydobywczych oraz dzielnic miast będących w zastoju; 

o cel operacyjny 5.5. Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych. Należą do 

nich przede wszystkim usługi edukacyjne i szkoleniowe, opiekuńcze, medyczne, 

komunikacyjne, komunalne i kulturalne. Ograniczony dostęp do nich z jednej strony obniża 

standardy życia, a z drugiej hamuje rozwój gospodarczy przez obniżenie atrakcyjności 

inwestycyjnej oraz warunków zamieszkania; 

 Cel strategiczny 7: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia. Realizacja tego celu służyć 

ma poprawie jakości, zwiększeniu różnorodności i większemu dostosowaniu do potrzeb systemu 

edukacyjnego, a także wzmacnianiu przedsiębiorczości, innowacyjności mieszkańców we 

wszystkich sferach życia i gospodarki. 

 Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych 

województwa. Obejmuje takie elementy, jak zdrowie, opieka społeczna, przeciwdziałanie 

patologiom, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym oraz wspieranie integracji społecznej. 

Cele rewitalizacji Trzcianki są spójne z wyżej wymienionymi celami Strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 r. i przyczynią się do realizacji wizji rozwoju województwa wielkopolskiego 

przede wszystkim w zakresie włączenia społecznego, dostępu do podstawowych standardów usług 

społecznych, eliminacji barier dla mobilności mieszkańców, wzmacniania aktywności zawodowej, 

gospodarczej i społecznej mieszkańców. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego5 jest j – obok Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2020 r. dokumentem, który współdecyduje o przyszłości regionu. Plan 

zawiera wskazania dla działań w przestrzeni, których realizacja jest wypełnieniem zadań określonych 

przez Strategię. Stanowi też ważne źródło informacji dla podejmowania decyzji planistycznych 

i inwestycyjnych, opartych o priorytety programów operacyjnych. Jako cele horyzontalne przyjmuje się, 

wyznaczone Strategią: 

 Ład przestrzenny jako oczekiwany stan przestrzeni, w którym poszczególne elementy przestrzeni 

tworzą harmonijną całość poprzez uwzględnienie w uporządkowanych relacjach wszelkich 

uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, środowiskowych, 

kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych; 

 Zrównoważony rozwój jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 

integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 

                                                           
5
 Przyjęty uchwałą nr XLVI/610/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
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możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, 

zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. 

Generalnym celem zagospodarowania przestrzeni województwa wielkopolskiego jest zrównoważony 

rozwój jako podstawa wzrostu poziomu życia mieszkańców regionu. 

Cele i działania zidentyfikowane w programie rewitalizacji Trzcianki przyczynią się do osiągnięcia 

następujących celów polityki przestrzennej określonych w PZPWW: 

a) Polityka poprawy efektywności struktur przestrzennych 

 Poprawa ładu przestrzennego w obrębie struktur i obszarów – głównie w zakresie przywracania 

walorów zdegradowanej przestrzeni miejskiej, uwzględniające możliwości wszelkich 

nowoczesnych kreacji 

 Zasady kształtowania przestrzeni miejskich 

 Zasady kształtowania obszarów rekreacyjnych 

 Efektywne wykorzystanie zasobów i walorów regionu 

 Polityka wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego 

Pilski Obszar Strategicznej Interwencji 

Gmina Trzcianka jest członkiem Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI)6, który tworzy 7 

jednostek terytorialnych - miasto Piła jako ośrodek subregionalny, ze swoim obszarem funkcjonalnym 

obejmującym gminy: Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka, Kaczory, Szydłowo. Mandat terytorialny jest 

narzędziem służącym realizacji interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich 

obszarów funkcjonalnych. 

Aktualizacja programu rewitalizacji wpisuje się w zapisy dokumentu, w następujących elementach: 

a) stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdiagnozowanych obszarów 

zdegradowanych Trzcianki (Plac Pocztowy, Centrum Miasta oraz tereny przyległe) 

b) proces rewitalizacji prowadzony będzie w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni oraz gospodarki, skoncentrowane terytorialnie 

w mieście Trzcianka 

c) działania prowadzone będą przez poszczególnych interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

wypracowanego i zaktualizowanego gminnego programu rewitalizacji 

Zgodnie z zapisami Mandatu Pilskiego OSI w Trzciance realizacji działań rewitalizacyjnych o charakterze 

przestrzennym, gospodarczym i społecznym wymaga centrum miasta. Konieczne jest odnowienie 

centrum oraz nadanie mu nowych funkcji. W celu poprawy jakości życia mieszkańców Trzcianki istnieje 

potrzeba przebudowy centrum wraz z układem komunikacyjnym oraz modernizacją istniejącej 

infrastruktury. Jedną z głównych przesłanek planowanej rewitalizacji przestrzennej jest fakt, że 

w zabudowie Placu Pocztowego znajduje się obecnie dworzec PKS, który będzie wylokowany w inny 

rejon miasta. Uprości to powiązania komunikacyjne i ułatwi dostęp do infrastruktury kolejowej, pozwoli 

na nadanie przestrzeni miejskiej nowych funkcji. 

                                                           
6
 Uchwałą nr 2483/2016 przyjęto zmiany Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji 



Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 

 

9 

W wyniku przeprowadzonych spotkań zidentyfikowano potrzebę stworzenia Centrum Ekonomii 

Społecznej – miejsca, które będzie przestrzenią do realizacji działań społecznych, w połączeniu 

z wydarzeniami kulturalnymi, edukacyjnymi czy kultury alternatywnej, prowadzonych głównie przez 

organizacje pozarządowe. Jako miejsce lokalizacji Centrum Ekonomii Społecznej wskazano centrum 

miasta Trzcianka, w obszarze wymagającym rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej, ze 

względu na koncentrację negatywnych zjawisk oraz potencjał Placu Pocztowego. 

Podrozdział 2.2 Dokumenty szczebla gminnego 

W przypadku powiązań programu rewitalizacji z opracowaniami w skali lokalnej przeglądowi poddano 

zbiór wybranych 7 dokumentów strategiczno-programowych, obowiązujących na dzień 15 maja 2017 r. 

Gmina nie posiada aktualnej - obowiązującej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030 

Dokumentem nadrzędnym dla programu rewitalizacji jest Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 

2015-2030 (zwana dalej Strategią), przyjęta uchwałą Nr VI/41/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 

26 lutego 2015 r. Strategia jest dokumentem określającym główne cele i kierunki rozwoju gminy, 

uwzględniającym potrzeby społeczności lokalnej. Misją Gminy, czyli ogólnym kierunkiem jej rozwoju jest: 

wykreowanie prężnego ośrodka gospodarczego i turystycznego, zapewniającego mieszkańcom 

odpowiednie warunki życia i zaspokajającego ich potrzeby na odpowiednim poziomie. Dzięki realizacji 

Strategii Gmina Trzcianka ma w przyszłości stać się jednostką przyjazną mieszkańcom i środowisku, 

wspierającą lokalną aktywność i dbającą o dziedzictwo kulturowe; miejscem atrakcyjnym dla turystów 

i otwartym na inwestorów. 

Głównym celem Strategii jest rozwój społeczno-gospodarczy gminy Trzcianka zapewniający poprawę 

jakości życia jej mieszkańców. Zagadnienia związane z rewitalizacją zostały ujęte przede wszystkim 

w ramach celu strategicznego nr 1. „Wysoki standard życia społeczności lokalnej”. Cel ten obejmuje: 

 Cel operacyjny 1.1 Podniesienie poziomu oświaty i edukacji 

 Cel operacyjny 1.2 Aktywne działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród mieszkańców 

gminy 

 Cel operacyjny 1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 Cel operacyjny 1.4 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury społecznej 

 Cel operacyjny 1.5 Kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

 Cel operacyjny 1.6 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców 

Ponadto do problematyki rewitalizacji odnoszą się także pojedyncze cele operacyjne z pozostałych celów 

strategicznych, tj.: 

 Cel operacyjny 2.1. Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

 Cel operacyjny 3.1. Sprawny, bezpieczny i funkcjonalny system komunikacyjny w gminie 

 Cel operacyjny 3.4. Zapewnieni i utrwalenie ładu przestrzennego 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka 

Celem nadrzędnym w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Trzcianka jest zapewnienie 

właściwego poziomu życia mieszkańców, poprzez zapewnienie wysokich parametrów zagospodarowania 

przestrzennego i środowiska, zapewnienie równorzędnego dostępu do usług dla wszystkich 

mieszkańców, zapewnienie dostępu do sieci infrastruktury technicznej i systemu komunikacyjnego. 

W Studium jako cel główny - misję przyjęto: 

„osiągnięcie trwałego akceptowanego społecznie i bezpiecznego ekologicznie rozwoju przy pełnym 

wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, ludzkich i kapitałowych oraz walorów położenia, co zapewni 

warunki dla polepszenia jakości życia, samorealizacji mieszkańców i umożliwi budowanie swojej "małej 

ojczyzny" przyjaznej dla wszystkich” – za misją Strategii rozwoju gminy Trzcianka. 

Dla zrealizowania celu głównego sformułowano cztery cele strategiczne, czyli długofalowe cele rozwoju 

miasta i gminy: 

1. Rozwój gospodarczy miasta i gminy Trzcianka. 

2. Podniesienie jakości życia na terenie miasta i gminy. 

3. Optymalne wykorzystanie uwarunkowań środowiskowych zapewniających rozwój nowoczesnego 

i ekologicznego rolnictwa. 

4. Kreowanie wizerunku Trzcianki jako miasta i gminy nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej środowisku. 

Dla realizacji celów strategicznych w działaniach operacyjnych zostanie położony nacisk na przemiany 

o charakterze jakościowo – ilościowym. Przemiany te koncentrować się będą na: 

- ochronie krajobrazu i przyrody, odnowie substancji budowlanej, rewaloryzacji obszarów 

zdegradowanych, 

- poprawie wizerunku miasta, w tym odpowiednim zagospodarowaniu jego centrum, 

- poprawie standardów w mieszkalnictwie poprzez zaktywizowanie budownictwa mieszkaniowego, 

- podniesieniu standardu usług w sferze społecznej, 

- rozwoju wsi w oparciu o modernizowaną bazę, 

- rozwoju różnorodnych form rolnictwa i działalności gospodarczej, a w szczególności rozwoju przemysłu 

rolno - spożywczego, 

- modernizacji i rozwoju infrastruktury technicznej, 

- stworzeniu bazy dla rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwoju agroturystyki. 

W studium określono obszary przekształceń i rehabilitacji dla terenów o dużych wartościach 

kulturowych, które uległy zniszczeniu lub zatarciu oraz współczesnych terenów osiedlowych o niskich 

walorach przestrzennych (osiedla blokowe w mieście i tzw. popegeerowskie na terenach wiejskich). 

Rekultywacji podlegają dawne tereny eksploatacji powierzchniowej kopalin (w tym nielegalne), dawne 

składowiska odpadów (w tym nielegalne). 

Główne centrum miasta – historyczne śródmieście, pełnić powinno nadrzędną rolę polegającą na 

centralizowaniu struktury miejskiej, tworzeniu więzi społecznych, tworzeniu wizytówki miasta – jego 

obrazu i nastroju jako centrum ogólnomiejskiego z przeważającym udziałem lokowania usług 
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centrotwórczych. Prestiżową dla miasta sprawą jest rozwój usług ponadlokalnych związanych 

z wykształceniem silnego ośrodka subregionalnego. Oprócz rozwoju usług w takim przypadku 

standardowych (administracja, finanse, handel, gastronomia, kultura) Studium proponuje podjęcie 

działań na rzecz wykreowania Trzcianki jako: 

- ponadregionalnego ośrodka usług związanych z obsługą rolnictwa i przetwórstwem rolno-spożywczym, 

- regionalnego ośrodka obsługi biznesu, 

- regionalnego ośrodka edukacji i administracji, 

- regionalnego ośrodka usługowego - na bazie już szeroko rozwiniętych usług, z uwzględnieniem potrzeb 

rynku pracy i specyfiki regionu. 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzcianka w latach 2013 - 2017 

W dokumencie przyjętym uchwałą Nr XXXII/210/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 października 2012 

r. nie przewiduje się budowy nowych lokali mieszkalnych. Wzrost liczby lokali mieszkalnych i ich łącznej 

powierzchni użytkowej nastąpi w związku z adaptacją budynku po poczcie przy ul. Żeromskiego 32a 

(wzrost o 7 mieszkań w 2014 r.) i budynku po internacie Zespołu Szkół przy ul. Mickiewicza 31 (wzrost 

o 6 mieszkań w 2014 r.). Budynek przy ulicy Mickiewicza 31 przekazany zostanie do adaptacji przez TTBS, 

w którym Gmina rezerwuje sobie 6 mieszkań. 

Program nie wskazuje wprost na możliwości wykorzystania działań rewitalizacyjnych w poprawie 

zasobów mieszkaniowych Trzcianki. Zakres potrzeb remontowych i modernizacyjnych gminnego zasobu 

mieszkaniowego zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe Gminy Trzcianka, przy obecnej 

strukturze wydatków. Z tego też względu w latach 2013 – 2017 poza wykonywaniem bieżących napraw, 

konserwacji i usuwaniem awarii, planuje się wykonywanie głównie remontów zapewniających poprawę 

bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców oraz zabezpieczenie budynków przed szkodliwym 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Gmina będzie podejmowała działania umożliwiające 

zapewnienie odpowiedniej do potrzeb ilości lokali socjalnych, w związku ze wzrostem zapotrzebowania 

na tego typu obiekty oraz koniecznością realizacji wyroków eksmisyjnych, poprzez przekwalifikowanie 

wytypowanych lokali mieszkalnych na socjalne. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Trzcianka 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Trzcianka (PGN)7 jest dokumentem strategicznym, którego 

zadaniem jest uporządkowanie działań podejmowanych przez gminę w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej przyczyniających się do osiągnięcia celów określonych w Strategii Europa 2020. Gmina 

powinna dążyć do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej 

z odnawialnych źródeł, redukcji zużycia energii finalnej oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Wśród planowanych działań inwestycyjnych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej zapisano m.in.: 

rewitalizację Placu Pocztowego i terenu przyległego, wraz z modernizacją infrastruktury i stworzeniem 

przestrzeni do działań społecznych. Przedmiotem działania jest: modernizacja istniejącej infrastruktury, 

w celu włączenia ścieżek pieszo-rowerowych w istniejący układ subregionu pilskiego, z uwzględnieniem 

                                                           
7
 Przyjęty uchwałą Nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej Trzcianki  z dnia 14 stycznia 2016 r. 
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Planu Rewitalizacji Miasta Piły, promocja inicjatyw ekologicznych i strategii niskoemisyjnych, poprzez 

zakup i montaż „Zielonych Ładowarek” na rewitalizowanym terenie a także montaż na obiektach 

użyteczności publicznej elementów Odnawialnych Źródeł Energii. 

Zaplanowane w programie rewitalizacji przedsięwzięcie nr 1. Rewitalizacja obiektów i przestrzeni 

publicznych będzie realizowane z uwzględnieniem redukcji emisji komunikacyjnej. 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 

Dokument ten przedstawia szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na terenie gminy, 

szczegółowo charakteryzuje jej wybrane elementy oraz towarzyszące im zagrożenia. Nadrzędnym celem 

Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 jest 

zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy Trzcianka uwzględniający ochronę środowiska. Aby 

osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel w opracowaniu zawarto diagnozę stanu środowiska przyrodniczego 

na terenie gminy Trzcianka, główne problemy ekologiczne (presja) oraz sposoby ich rozwiązania łącznie 

z harmonogramem działań i źródłami ich finansowania. 

W ramach celu: „Niedopuszczenie do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach, gdzie sytuacja 

jest korzystna, jak również zmniejszenie oddziaływania hałasu na mieszkańców i środowisko poprzez 

jego obniżenie do poziomu obowiązujących standardów” zaplanowano m.in.: rewitalizację Placu 

Pocztowego, modernizację ciągów pieszych i wykonanie nasadzeń, wspieranie ruchu rowerowego 

poprzez likwidację barier technicznych oraz tworzenie ścieżek rowerowych. 

Zaplanowane w programie rewitalizacji przedsięwzięcie nr 1. Rewitalizacja obiektów i przestrzeni 

publicznych obejmuje tego typu działania, prowadzące do zmniejszenia oddziaływania hałasu. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok8 określa strategię gminy 

Trzcianka w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających 

z nadużywania alkoholu. Podstawowe zadania programu to: zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, podejmowanie interwencji w związku 

z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Wymienione wyżej kwestie zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu programu rewitalizacji. 

W ramach planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe działań społecznych zakłada się 

wsparcie lokalnej społeczności poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, 

edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej i działań o charakterze środowiskowym, w tym m.in. wsparcie osób 

uzależnionych i ich rodzin. 

                                                           
8
 Przyjęty uchwałą Nr XXX/253/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 grudnia 2016r. 
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019 

Zadaniem Gminnego Programu9 jest przede wszystkim ograniczenie używania narkotyków i związanych 

z tym problemów społecznych i zdrowotnych oraz wspomaganie lokalnych społeczności, poprzez 

wytyczanie wiodących kierunków, upowszechnianie wiedzy dotyczącej problemu narkomanii 

i możliwości jego rozwiązywania oraz inicjowanie wdrażania projektów na poziomie szkół, instytucji 

i organizacji. 

Wymienione wyżej kwestie zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu programu rewitalizacji. 

W ramach planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe działań społecznych zakłada się 

wsparcie lokalnej społeczności poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, 

edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej i działań o charakterze środowiskowym, w tym m.in. wsparcie osób 

uzależnionych i ich rodzin. 

 

Rozdział 3 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter 

potrzeb rewitalizacyjnych 

Podrozdział 3.1 Metodologia delimitacji obszarów zdegradowanych 

Obszar zdegradowany stanowi terytorium ograniczone przestrzennie, tj. obejmujące tereny 

o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk istotne dla rozwoju danej gminy. Zgodnie z „Zasadami 

programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+” ustalenia zasięgu przestrzennego 

obszarów zdegradowanych dokonuje samorząd gminny, w oparciu o rozstrzygnięcia wynikające z innych 

dokumentów strategicznych lub planistycznych gminy lub w oparciu o indywidualne kryteria (wraz 

z odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla danej gminy). Obszar zdegradowany może być 

podzielony na podobszary, w tym podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych granic. 

Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego jest stwierdzenie, że występują na nim negatywne 

zjawiska społeczne takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału 

społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto, aby 

uznać obszar za zdegradowany jednocześnie należy stwierdzić występowanie co najmniej jednego 

z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

lub technicznych. Ustawa nie precyzuje metodyki sporządzenia diagnoz służących wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego, przeprowadzone analizy powinny być wykonane w oparciu o obiektywne 

i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań. 

Dla potrzeb opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

na cele sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka określono listę potencjalnych 

wskaźników. Służą one przedstawieniu przestrzennego zróżnicowania gminy Trzcianka biorąc pod uwagę 

cechy wskazujące na kumulację negatywnych zjawisk: 

                                                           
9
 Przyjętego uchwałą Nr XIX/148/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2016r 
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a) społecznych 

 udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym 

obszarze; wskazujący na zaawansowanie procesu starzenia się ludności; 

 udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze; a także 

odsetek osób długotrwale bezrobotnych, wskazujący na problemy rynku pracy; 

 udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

w ludności ogółem na danym obszarze, określający poziom samowystarczalności ekonomicznej 

ludności, a także dynamika zmian liczby osób korzystających z pomocy społecznej; 

 udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w liczbie dzieci w tym wieku 

na danym obszarze; określający poziom samowystarczalności ekonomicznej ludności; 

 liczba przestępstw kryminalnych na 1 tys. ludności; wskazująca na zagrożenie przestępczością; 

 średnia wartość kwoty podatku dochodowego należnego w przeliczeniu na 1 osobę w wieku 

produkcyjnym; 

 dynamika zmian liczby ludności; 

b) gospodarczych 

 wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych (wpisanych do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym na danym obszarze; określający klimat aktywności gospodarczej; 

 średnia wartość kwoty podatku należnego przypadająca na 1 przedsiębiorstwo wpisane do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); 

d) środowiskowych 

 udział nieruchomości budowlanych zbierających ścieki sanitarne w zbiornikach wybieralnych 

(inaczej w szambach) względem ogółu nieruchomości danego obszaru; 

e) technicznych 

 udział pustostanów handlowych w ogólnej liczbie nieruchomości budowlanych; 

f) przestrzenno-funkcjonalnych 

 analiza sfery przestrzenno-funkcjonalnej została przeprowadzona metodą opisową. 

Podstawą stwierdzenia na danym obszarze stanu kryzysowego jest występowanie problemów 

o charakterze społecznym. Jeśli negatywne procesy społeczne współwystępują z problemami 

o charakterze gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym lub środowiskowym to niezbędne jest 

prowadzenie działań naprawczych. 

Zastosowana metoda delimitacji musi zapewnić, że wybór będzie adekwatny i obiektywny. Dlatego 

w ramach niniejszego opracowania stosowaną metodą oceny i selekcji obszarów o najwyższym stopniu 

degradacji będzie standaryzacja przyjętego zestawu wskaźników i stworzenie wskaźnika zbiorczego. 

Standaryzacja wskaźników polega na odjęciu od nominalnej wartości wskaźnika dla danego obszaru 

średniej wartości dla wszystkich obszarów i podzieleniu przez odchylenie standardowe. 

Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy, którą reprezentuje wartość średnia dla 

gminy i mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Przejście odchylenia od średniej do wartości 
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dodatniej wskazuje, które obszary odznaczają się wskaźnikiem degradacji wyższym od średniej dla 

gminy. Z kolei wartości ujemne odchylenia ukazują obszary o najlepszej sytuacji, w których negatywne 

zjawiska w porównaniu ze średnią dla gminy odznaczają się mniejszym natężeniem. 

Poniżej przedstawione zostały wzory działań matematycznych niezbędnych dla wyliczenia wskaźników 

wystandaryzowanych.  

Wzór na obliczenie średniej arytmetycznej, gdzie    oznacza średnią arytmetyczną, n – liczbę zmiennych, 

x – wartości zmiennych 

  
 

 
   

 

   

 

Wzór na obliczenie odchylenia standardowego populacji, gdzie: σ oznacza odchylenie standardowe,    – 

średnią arytmetyczną, N – liczbę zmiennych, x – wartości zmiennych 

  =  
         

   

 
 

Wzór na obliczenie wskaźnika wystandaryzowanego - z , gdzie σ oznacza odchylenie standardowe,    – 

średnią arytmetyczną, x – wartość zmiennej niewystandaryzowanej 

  
   

 
 

Dodatkowym zabiegiem wprowadzonym na potrzeby przeprowadzenia delimitacji obszarów 

zdegradowanych w gminie Trzcianka było przypisanie poszczególnym wskaźnikom stosownych wag – 

w zależności od poziomu ich korelacji (podrozdział 3.3).  

Wzór na obliczenie ważonego wskaźnika wystandaryzowanego - z, gdzie   oznacza odchylenie 

standardowe,   – średnią arytmetyczną, x – wartość zmiennej niewystandaryzowanej, w – wagę 

   
   

 
   

Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy (gminnej wartości referencyjnej), którą 

reprezentuje wartość średnia dla gminy i mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Przejście 

odchylenia od średniej do wartości dodatniej wskazuje, które obszary odznaczają się wskaźnikiem 

degradacji wyższym od średniej dla gminy. Z kolei wartości ujemne odchylenia ukazują obszary 

o najlepszej sytuacji, w których negatywne zjawiska w porównaniu ze średnią dla gminy odznaczają się 

mniejszym natężeniem. Zabieg ten pozwala także na zsumowanie wartości wystandaryzowanych 

wskaźników i stworzenie indeksu zbiorczego (wskaźnika sumarycznego lub inaczej zwanego wskaźnikiem 

syntetycznym). 

Wzór na obliczenie wskaźnika sumarycznego (indeksu zbiorczego) – WS, gdzie    oznacza wartości 

ważonych zmiennych wystandaryzowanych 
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Obszar będzie mógł zostać wskazany do rewitalizacji, jeśli indeks zbiorczy dla danego obszaru będzie 

osiągał wartości najwyższe, co jest równoznaczne z najwyższym stopniem jego degradacji w skali gminy, 

przy czym musi on wykazywać dodatni poziom wskaźnika sumarycznego dla sfery społecznej oraz 

dodatni poziom przynajmniej jednego wskaźnika sumarycznego z pozostałych sfer. 

W niniejszym dokumencie zastosowano wybrane wskaźniki, które możliwie dobrze oddają zróżnicowanie 

poszczególnych obszarów gminy Trzcianka oraz te, które można odnieść do wyznaczonych jednostek 

przestrzennych. Wszystkie wartości odniesiono do wartości referencyjnej – średniej dla gminy. 

Szczegółowe dane w tym zakresie zawierają kolejne rozdziały niniejszego opracowania. 

 

Podrozdział 3.2 Wyznaczenie porównywalnych jednostek przestrzennych 

Uzyskanie porównywalności wyników diagnozy wymaga przetwarzania danych w ramach możliwie 

podobnych do siebie jednostek przestrzennych. Powinny być to obszary jednorodne pod względem 

funkcjonalnym, charakteryzujące się pewną spójnością społeczną i przestrzenną. 

Trzcianka jest gminą miejsko-wiejską, w której miasto koncentruje 70% ludności gminy na obszarze 

stanowiącym niecałe 5% powierzchni gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane w mieście obejmują 

480 ha, tj. 26% powierzchni miasta, w tym tylko 170 ha to tereny mieszkaniowe, a 104 ha to drogi. 

Natomiast na terenach wiejskich grunty zabudowane i zurbanizowane razem obejmują 977 ha, tj. 2,75% 

ich ogólnej powierzchni, w tym tylko 165 ha stanowią tereny mieszkaniowe, a 603 ha zajmują drogi i 150 

ha kolej. 

Ustawowy wymóg występowania negatywnych zjawisk społecznych, jako niezbędny dla wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego (a w jego ramach obszaru rewitalizacji) jednoznacznie wskazuje, że obszarem 

zdegradowanym powinien być obszar zamieszkały. Ustawa dopuszcza jednak dołączenie do obszaru 

rewitalizacji niezamieszkałych obszarów poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych, gdy działania 

możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym 

zjawiskom społecznym.  

Z tego względu na potrzeby programu rewitalizacji wydzielono w mieście kilka jednostek struktury 

przestrzennej cechujących się spójnością terytorialną, funkcjonalną i społeczną, natomiast na obszarach 

wiejskich analiza została przeprowadzona w podziale na sołectwa i obręby wyszczególnione na stronie 

internetowej http://trzcianka.e-mapa.net/. 

Podczas wydzielenia jednostek przestrzennych kierowano się m.in. koniecznością zebrania danych 

porównywalnych i weryfikowalnych. Dane dotyczące obszaru miejskiego pozyskiwano według ulic, 

dlatego dołożono starań, by ulice dla których pozyskano dane znalazły się w wydzielonej jednostce 

przestrzennej w całości. Następnie zsumowano wyniki z poszczególnych ulic w ramach wydzielonych 

jednostek przestrzennych, zgodnie z klasyfikacją ulic (patrz tabela 1). W przypadku terenów wiejskich 

dane zbierano z podziałem na miejscowości. Dane są aktualne według stanu na III kwartał 2016 r. 

  



Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 

 

17 

Rysunek 1. Analizowane jednostki w gminie Trzcianka. 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie www.openstreetmap.org 

Zasięg poszczególnych jednostek przestrzennych w mieście Trzcianka przedstawia poniższy rysunek, 

a przynależność ulic do jednostek przestrzennych przedstawiono w formie tabelarycznej. 

Rysunek 2. Analizowane jednostki w mieście Trzcianka. 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie www.openstreetmap.org 
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Tabela 1. Przynależność ulic Miasta Trzcianka do jednostek przestrzennych wydzielonych na potrzeby analizy wskaźnikowej. 

Obszar miejski 

– jednostki 

przestrzenne 

Wykaz ulic należących do jednostki przestrzennej 

centrum 

Artura Grottgera, Boczna, Elizy Orzeszkowej, Fryderyka Chopina, gen. Henryka 

Dąbrowskiego, Kozia, Kręta, Marii Konopnickiej, Maurycego Mochnackiego, os. Artura 

Grottgera, os. XXV-lecia, pl. Pocztowy, Prosta, Reja, Spokojna, Stefana Żeromskiego, 

Tadeusza Kościuszki, Wita Stwosza 

Fałata, 

Domańskiego, 

Poniatowskiego 

Adolfa Pilcha "Doliny", Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, 

Jaworowa, Jesionowa, Juliana Fałata, Karola Wojtyły, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, 

Olchowa, Orzechowa, os. ks. Bolesława Domańskiego, os. Stanisława Poniatowskiego, 

Partyzantów Leśnych, Rzymowskiego, św. Wojciecha, Wieleńska, Wierzbowa, Wincentego 

Witosa, Wyszyńskiego 

Kasprowicza 

Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry, Fabryczna, Franklina Roosevelta, gen. Władysława 

Sikorskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Kazimierza 

Przerwy-Tetmajera, Kolejowa, Kopernika, Łąkowa, Malczewskiego, os. Jana Kasprowicza, 

Rzeczna, Składowa, Słoneczna, Stanisława Staszica, Wiosny Ludów, Wspólna 

Leśne, XXX-

lecia, 

Modrzewiowe 

27 Stycznia, Aluminiowa, Azaliowa, Bolesława Prusa, Fiołkowa, Grunwaldzka, Jagodowa, 

Krokusowa, Kwiatowa Droga, Łomnicka, Malinowa, Ogrodowa, os. Leśne, os. Modrzewiowe, 

os. XXX-lecia, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Poziomkowa, Różana, Sadowa, St. 

Konarskiego, Żurawinowa 

Obotryckie, 

Lelewela, 

Zacisze 

Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Czesława Miłosza, Dąbrówki, Gorzowska, 

Henryka Sienkiewicza, Jana Sobieskiego, Joachima Lelewela, Kazimierza Wielkiego, 

Koszykowa, ks. Piotra Skargi, Marii Skłodowskiej-Curie, Mieszka I, Moniuszki, os. Joachima 

Lelewela, os. Obotryckie, os. Zacisze, Parkowa, pl. Królowej Jadwigi, Rzemieślnicza, Stefana 

Batorego, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Za Jeziorem, Zbigniewa 

Herberta, Zielna, Zygmunta Starego, Żwirowa 

Słowackiego 
Juliusza Słowackiego, os. Juliusza Słowackiego, Spółdzielców, Strażacka, Władysława 

Broniewskiego 

Źródło: opracowanie własne. 

Wobec tak przeprowadzonego podziału udział liczby ludności i powierzchni poszczególnych jednostek 

przestrzennych przedstawia się następująco. 

Tabela 2. Wykaz analizowanych jednostek. 

Jednostki przestrzenne 
udział % 

powierzchni 

udział % 

ludności 

gęstość zaludnienia 

osób/km
2
 

Słowackiego 0,06 15,6 15890,3 

Fałata, Domańskiego, Poniatowskiego 0,71 7,7 707,6 

Leśne, XXX-lecia, Modrzewiowe 0,83 10,3 798,1 

Kasprowicza 1,53 11,3 475,8 

centrum 0,15 16,5 7226,0 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze 1,61 8,9 357,7 

Biała (Kadłubek, Osiniec, Wapniarnia I, Wapniarnia III) 9,8 5,6 36,65 
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Jednostki przestrzenne 
udział % 

powierzchni 

udział % 

ludności 

gęstość zaludnienia 

osób/km
2
 

Biernatowo  3,3 0,9 16,80 

Górnica  5,2 0,6 7,25 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, Łomnica Folwark) 5,2 1,2 15,63 

Niekursko 10,0 1,7 11,02 

Nowa Wieś (Rudka) 8,1 1,7 13,86 

Pokrzywno (Kępa) 2,7 1,3 31,05 

Przyłęki 1,8 1,3 45,86 

Radolin 3,6 1,7 29,67 

Runowo 3,7 1,5 26,30 

Rychlik 4,9 1,6 21,25 

Sarcz (Dłużewo) 5,6 0,9 10,19 

Siedlisko 5,5 4,1 47,47 

Smolarnia 2,1 0,4 13,61 

Stobno  9,3 2,6 18,27 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 8,0 1,4 11,21 

Teresin 1,6 0,6 23,58 

Wrząca 4,6 0,6 8,75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Trzciance (stan na wrzesień 2016 r.) 

 

Podrozdział 3.3 Analiza wskaźnikowa 

W ramach przeprowadzonej na potrzeby delimitacji obszarów zdegradowanych analizy wskaźnikowej 

przyjęto 14 wskaźników statystycznych, którym przypisano stosowne wagi. Wskaźniki, które są ze sobą 

skorelowane otrzymały wagę 0,5 a pozostałe wagę 1,0. Ujemna lub dodatnia wartość wagi oznacza, że 

wskaźnik jest stymulantą (wzrost wartości wskaźnika jest korzystny) lub destymulantą (wzrost wartości 

wskaźnika jest niekorzystny). 

Tabela 3. Wskaźniki statystyczne przyjęte w analizie delimitacyjnej. 

sfera nazwa wskaźnika waga 

społeczna 

W1 udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem [%] -0,5 

W2 udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem [%] 0,5 

W3 udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym 0,5 

W4 udział długotrwale bezrobotnych w ich ogólnej liczbie 0,5 

W5 udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem 
0,5 

W6 udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w liczbie dzieci 

w tym wieku 
0,5 

W7 dynamika liczby osób korzystających z pomocy społecznej w latach2009-2016 1 

W8 średnia wartość kwoty podatku dochodowego należnego w przeliczeniu na 1 osobę 

w wieku produkcyjnym 
-1,0 



Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 

 

20 

sfera nazwa wskaźnika waga 

W9 liczba stwierdzonych przestępstw na 1 tys. ludności 1,0 

W10 dynamika liczby ludności -1,0 

gospodarcza 

W11 wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 
-1,0 

W12 średnia wartość kwoty podatku należnego przypadająca na 1 przedsiębiorstwo -1,0 

techniczna W13 udział pustostanów handlowych w ogóle nieruchomości 1,0 

środowiskowa 
W14 udział nieruchomości budowlanych zbierających ścieki sanitarne w zbiornikach 

wybieralnych (inaczej w szambach) względem ogółu nieruchomości 
1,0 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza wskaźników w podziale na poszczególne sfery tematyczne została przedstawiona w kolejnych 

punktach rozdziału. Ze względu na trudności w pozyskaniu danych w podziale na jednostki przestrzenne, 

analiza sfery przestrzenno-funkcjonalnej została przeprowadzona metodą opisową, na poziomie miasta 

i terenów wiejskich. Rozważano możliwość zastosowania wskaźników, ale okazały się one niemiarodajne. 

Strefa społeczna 

Zaawansowanie procesu starzenia się ludności 

Analiza procesu starzenia się ludności obejmuje stosunek poszczególnych grup ekonomicznych ludności, 

zgodnie z założeniem, że ludność w wieku przedprodukcyjnym obejmuje osoby do 17 lat; ludność 

w wieku produkcyjnym, tj. zdolności do pracy obejmuje osoby od 18 roku życia do wieku emerytalnego 

(60 lat kobiet i 65 lat mężczyzn), a ludność w wieku poprodukcyjnym – osoby powyżej wieku 

emerytalnego. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku 

przedprodukcyjnym oraz ludność w wieku poprodukcyjnym. 

Tabela 4. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku. 

jednostki przestrzenne 

Liczba osób 
w wieku 

przedprodukcy
jnym 

Liczba osób 
w wieku 

poprodukcyj
nym 

Liczba 
ludno

ści 
ogółe

m 

W1 W2 

udział ludności 
w wieku 

przedprodukcy
jnym 

w ludności 
ogółem [%] 

udział 
ludności 
w wieku 

poprodukcyj
nym 

w ludności 
ogółem [%] 

Słowackiego 656 957 3766 17,4 25,4 

Fałata, Domańskiego, Poniatowskiego 426 214 1868 22,8 11,5 

Leśne, XXX-lecia, Modrzewiowe 458 519 2482 18,5 20,9 

Kasprowicza 516 504 2724 18,9 18,5 

centrum 698 920 3996 17,5 23,0 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze 457 338 2159 21,2 15,7 

Biała (Kadłubek, Osiniec, Wapniarnia I, 
Wapniarnia III) 

276 247 1344 20,5 18,4 

Biernatowo 51 23 210 24,3 11,0 

Górnica 24 25 141 17,0 17,7 
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jednostki przestrzenne 

Liczba osób 
w wieku 

przedprodukcy
jnym 

Liczba osób 
w wieku 

poprodukcyj
nym 

Liczba 
ludno

ści 
ogółe

m 

W1 W2 

udział ludności 
w wieku 

przedprodukcy
jnym 

w ludności 
ogółem [%] 

udział 
ludności 
w wieku 

poprodukcyj
nym 

w ludności 
ogółem [%] 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, Łomnica 
Folwark) 

65 47 302 21,5 15,6 

Niekursko 96 66 414 23,2 15,9 

Nowa Wieś (Rudka) 91 57 420 21,7 13,6 

Pokrzywno (Kępa) 87 31 308 28,2 10,1 

Przyłęki 52 44 305 17,0 14,4 

Radolin 86 66 405 21,2 16,3 

Runowo 83 47 363 22,9 12,9 

Rychlik 83 59 392 21,2 15,1 

Sarcz (Dłużewo) 46 23 215 21,4 10,7 

Siedlisko 222 140 985 22,5 14,2 

Smolarnia 23 16 107 21,5 15,0 

Stobno 118 100 634 18,6 15,8 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 76 41 334 22,8 12,3 

Teresin 27 24 137 19,7 17,5 

Wrząca 23 28 152 15,1 18,4 

gmina Trzcianka 4740 4536 24163 19,6 18,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Trzciance (stan na 23 sierpnia 2016 r.) 

Proces starzenia się społeczeństwa polega na wzroście liczby osób w starszym wieku i ich udziału 

w ogólnej liczbie ludności przy jednoczesnym spadku liczby i udziału dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie 

ludności. Dla jego opisu stosuje się różne wskaźniki, m.in.: 

 współczynnik starości demograficznej – jest to relacja liczby ludności w starszym wieku (wieku 

poprodukcyjnym – obecnie 60 lub 65 lat i więcej) do ogólnej liczby ludności, 

 współczynniki obciążenia demograficznego – jest to stosunek liczby osób w wieku 

nieprodukcyjnym (liczba dzieci w wieku 0–14 lat i liczba osób w wieku 60 lub 65 lat i więcej) do 

liczby osób będących w wieku produkcyjnym (liczba osób w wieku od 15 do 59 lub do 64 lat)10. 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym kształtuje się w gminie na poziomie 19,6%. W czterech 

z sześciu jednostek przestrzennych wyróżnionych na terenie miasta Trzcianka oraz w czterech 

z osiemnastu analizowanych jednostek wiejskich wartość wskaźnika W1 jest niższa od wartości 

referencyjnej. Jednostki te zostały oznaczone w tabeli tłem różowym. Są nimi obszary miejskie: 

Słowackiego, centrum, Leśne, XXX-lecia, Kasprowicza, Modrzewiowe, a także następujące jednostki 

                                                           
10

 Źródło: Starzenie się społeczeństwa polskiego Grzegorz Ciura, Jolanta Szymańczak, Infos nr 1(126) 28 czerwca 2012 r., Biuro 
Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 
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wiejskie: Górnica, Przyłęki, Stobno, Wrząca. Jednostkami o największym potencjale demograficznym – 

wysokim udziale dzieci i młodzieży są: Pokrzywno (Kępa), Biernatowo i Niekursko. 

W świetle zebranych danych udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na terenie 

gminy Trzcianka wynosi 18.8%. Jednostki przestrzenne w odniesieniu do których wskaźnik W2 jest 

wyższy od średniej (wartości referencyjnej), zostały oznaczone w tabeli tłem różowym. Wartości 

wskaźnika w mieście prezentują się wysoce niekorzystnie w połowie z wszystkich analizowanych 

jednostek. Na terenach wiejskich nie odnotowano wskaźników o wartości wyższej niż średnia dla gminy. 

„Najmłodszymi demograficznie” jednostkami – o niskim udziale osób w wieku poprodukcyjnym są 

Pokrzywno, Sarcz (Dłużewo) i Biernatowo. 

 

Problemy rynku pracy 

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie stopa bezrobocia rejestrowanego 

w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wyniosła na koniec lipca 2016 roku 6,8% i była nieznacznie wyższa 

niż wskaźnik dla województwa wielkopolskiego, kształtujący się na poziomie 5,3%. Bezrobotni 

mieszkańcy gminy Trzcianka stanowili 29% ogółu bezrobotnych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 

Tabela 5. Poziom bezrobocia w analizowanych jednostkach przestrzennych. 

jednostki przestrzenne 

Liczba 
osób 

bezrobot-
nych 

ogółem 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobot-
nych 

Liczba osób 
w wieku 

produkcyjnym 

W3 W4 

udział 
bezrobotnych 

w ludności 
w wieku 

produkcyjnym [%] 

udział 
długotrwale 

bezrobotnych 
w ich ogólnej 

liczbie [%] 

Słowackiego 90 26 2153 4,2 28,9 

Fałata, Domańskiego, 
Poniatowskiego 

41 14 1228 3,3 34,1 

Leśne, XXX-lecia, Modrzewiowe 78 33 1505 5,2 42,3 

Kasprowicza 55 29 1704 3,2 52,7 

centrum 134 56 2378 5,6 41,8 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze 42 18 1364 3,1 42,9 

Biała (Kadłubek, Osiniec, 
Wapniarnia I, Wapniarnia III) 

51 18 821 6,2 35,3 

Biernatowo  10 5 136 7,4 50,0 

Górnica  4 3 92 4,3 75,0 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, 
Łomnica Folwark) 

5 3 190 2,6 60,0 

Niekursko 18 5 252 7,1 27,8 

Nowa Wieś (Rudka) 12 6 272 4,4 50,0 

Pokrzywno (Kępa) 11 6 190 5,8 54,5 

Przyłęki 15 6 209 7,2 40,0 

Radolin 13 3 253 5,1 23,1 

Runowo 12 5 233 5,2 41,7 
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jednostki przestrzenne 

Liczba 
osób 

bezrobot-
nych 

ogółem 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobot-
nych 

Liczba osób 
w wieku 

produkcyjnym 

W3 W4 

udział 
bezrobotnych 

w ludności 
w wieku 

produkcyjnym [%] 

udział 
długotrwale 

bezrobotnych 
w ich ogólnej 

liczbie [%] 

Rychlik 10 2 250 4,0 20,0 

Sarcz (Dłużewo) 11 3 146 7,5 27,3 

Siedlisko 23 13 623 3,7 56,5 

Smolarnia 2 1 68 2,9 50,0 

Stobno  14 7 416 3,4 50,0 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 9 4 217 4,1 44,4 

Teresin 5 2 86 5,8 40,0 

Wrząca 5 5 101 5,0 100,0 

gmina Trzcianka 670 273 14887 4,5 40,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie (wg stanu na dzień 5 
września 2016 r.) 

Na początku września 2016 r. w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 670 bezrobotnych z gminy 

Trzcianka, w tym 440 osób zamieszkałych w mieście Trzcianka. Kobiety stanowiły 52% zarejestrowanych 

bezrobotnych. Osoby bezrobotne stanowiły w mieście 4,3% osób w wieku produkcyjnym, a na terenach 

wiejskich 5%, średnia wartość referencyjna dla całej gminy wyniosła 4,5%. 

Znaczny udział liczby bezrobotnych ogółem w liczbie ludności w wieku produkcyjnym może świadczyć 

o niskiej aktywności zawodowej. Przy czym należy zauważyć, że najwięcej osób bezrobotnych to 

mieszkańcy miasta Trzcianka: centrum 134 bezrobotnych, Słowackiego 90 bezrobotnych, Leśne, XXX-

lecia, Modrzewiowe 78 bezrobotnych, co świadczy o dużej skali problemu. Natomiast na terenach 

wiejskich największa liczba bezrobotnych zamieszkuje jednostki: Biała (51 bezrobotnych) i Siedlisko (23 

bezrobotnych). Zatem pomimo przekroczenia w 10 jednostkach wiejskich wartości referencyjnej dla 

wskaźnika W3, trzeba zaznaczyć, że z brakiem pracy w tych jednostkach boryka się po kilka-kilkanaście 

osób. 

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, według stanu na 16 września 2016 r. na 

terenie gminy Trzcianka zarejestrowanych było 273 bezrobotnych, których czas pozostawania bez pracy 

przekroczył rok. Liczba osób długotrwale bezrobotnych jest bardzo duża biorąc pod uwagę ogólną liczbę 

osób bezrobotnych. W gminie udział bezrobotnych pozostających bez pracy co najmniej 12 miesięcy 

w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wynosi średnio 40,7%. Wszystkie jednostki, które 

charakteryzują się wskaźnikami bezrobocia długotrwałego wyższymi niż średnia dla gminy zaznaczono 

w tabeli różowym tłem. 
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Samowystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych 

W celu określenia poziomu samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, 

pozyskano dane z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance. M-GOPS realizuje zadania 

z zakresu polityki społecznej na rzecz osób i rodzin, które nie są w stanie pokonać trudnej sytuacji 

w jakiej się znalazły wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Świadczenia z pomocy 

społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, bądź jej przedstawiciela ustawowego. 

Według danych M-GOPS w Trzciance w roku 2016 liczba osób ogółem pobierających zasiłki na terenie 

gminy wyniosła 1829 osób. Podstawowymi powodami występowania o pomoc była trudna sytuacja 

życiowa, występująca ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność oraz długotrwałą lub 

ciężką chorobę. Działalność Ośrodka nastawiona była na usamodzielnienie życiowe oraz integrację ze 

środowiskiem. 

Tabela 6. Beneficjenci pomocy społecznej w poszczególnych jednostkach przestrzennych. 

jednostki przestrzenne 

2009 2016 

liczba dzieci 
do lat 17, 
na które 
rodzice 

otrzymują 
zasiłek 

rodzinny 

W5 W6 W7 

liczba osób 
korzystającyc

h ze 
świadczeń 

pomocy 
społecznej 

udział osób 
w gospodarstwach 

domowych 
korzystających ze 

środowiskowej 
pomocy społecznej 
w ludności ogółem 

[%] 

udział dzieci do 
lat 17, na które 

rodzice 
otrzymują 

zasiłek rodzinny 
w liczbie dzieci 

w tym wieku [%] 

dynamika 
liczby osób 

korzystającyc
h z pomocy 

społecznej w 
latach2009-

2016 

Słowackiego 226 124 154 3,3 23,5 54,9 

Fałata, Domańskiego, 
Poniatowskiego 

117 81 67 4,3 15,7 69,2 

Leśne, XXX-lecia, 
Modrzewiowe 

163 150 98 6,0 21,4 92,0 

Kasprowicza 260 228 156 8,4 30,2 87,7 

centrum 368 432 256 10,8 36,7 117,4 

Obotryckie, Lelewela, 
Zacisze 

137 106 92 4,9 20,1 77,4 

Biała (Kadłubek, Osiniec, 
Wapniarnia I, Wapniarnia 
III) 

147 130 119 9,7 43,1 88,4 

Biernatowo  45 28 31 13,3 60,8 62,2 

Górnica  17 12 12 8,5 50,0 70,6 

Łomnica (Łomnica 
Pierwsza, Łomnica 
Folwark) 

31 43 22 14,2 33,8 138,7 

Niekursko 65 18 31 4,3 32,3 27,7 

Nowa Wieś (Rudka) 68 37 43 8,8 47,3 54,4 

Pokrzywno (Kępa) 71 50 45 16,2 51,7 70,4 

Przyłęki 47 55 29 18,0 55,8 117,0 

Radolin 49 18 34 4,4 39,5 36,7 

Runowo 68 85 52 23,4 62,7 125,0 
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jednostki przestrzenne 

2009 2016 

liczba dzieci 
do lat 17, 
na które 
rodzice 

otrzymują 
zasiłek 

rodzinny 

W5 W6 W7 

liczba osób 
korzystającyc

h ze 
świadczeń 

pomocy 
społecznej 

udział osób 
w gospodarstwach 

domowych 
korzystających ze 

środowiskowej 
pomocy społecznej 
w ludności ogółem 

[%] 

udział dzieci do 
lat 17, na które 

rodzice 
otrzymują 

zasiłek rodzinny 
w liczbie dzieci 

w tym wieku [%] 

dynamika 
liczby osób 

korzystającyc
h z pomocy 

społecznej w 
latach2009-

2016 

Rychlik 39 56 32 14,3 38,6 143,6 

Sarcz (Dłużewo) 27 0 17 0,0 37,0 0,0 

Siedlisko 126 112 95 11,4 42,8 88,9 

Smolarnia 10 6 12 5,6 52,2 60,0 

Stobno  53 37 26 5,8 22,0 69,8 

Straduń (Gintorowo, 
Przyłęg) 

28 10 2 3,0 2,6 35,7 

Teresin 14 6 8 4,4 29,6 42,9 

Wrząca 11 5 10 3,3 43,5 45,5 

gmina Trzcianka 2187 1829 1143 7,6 30,4 83,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance (wg 

stanu na dzień 7 września 2016 r.) 

Wskaźnik W5 dotyczący liczby osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej 

liczbie mieszkańców danego obszaru wyraźnie obrazuje jaka część ludności w poszczególnych 

jednostkach przestrzennych nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie, bez pomocy M-GOPS. Średnia 

liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców gminy wynosi 

7,6%. Wszystkie jednostki, które charakteryzują się dużą wyższą liczbą korzystających ze świadczeń 

środowiskowej pomocy społecznej w odniesieniu do wartości referencyjnej zaznaczono w tabeli 

różowym tłem. Obszarami gminy o największej koncentracji problemu są miejskie jednostki 

przestrzenne: Kasprowicza i centrum oraz jednostki wiejskie: Biała (Kadłubek, Osiniec, Wapniarnia I, 

Wapniarnia III), Siedlisko, Runowo, Rychlik i Przyłęki. 

Warto także przeanalizować, jak kształtowała się dynamika liczby osób korzystających z pomocy 

społecznej w latach2009-2016 (wskaźnik W7). Generalnie w całej gminie odnotowano spadek 

beneficjentów pomocy społecznej, jednak w pięciu jednostkach przestrzennych ich liczba wzrosła. 

Zostały one oznaczone różowym tłem w tabeli nr 6. 

W grupie wskaźników dotyczących samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw 

domowych znalazł się również wskaźnik dotyczący procentowego udziału liczby dzieci do lat 17, na które 

rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w liczbie dzieci w tym wieku (W6). Średnio w gminie co trzecie 

dziecko otrzymuje zasiłek rodzinny. W części analizowanych jednostek wskaźnik ten jest wyższy niż 50%, 

są to: Biernatowo, Pokrzywno, Przyłęki, Runowo i Smolarnia. Jednak łączna liczba dzieci z tych obszarów 

(169) jest dużo niższa od liczby dzieci otrzymujących zasiłki zamieszkałych w centrum miasta (264). 

 



Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 

 

26 

Kolejnym wskaźnikiem, który może świadczyć o ubożeniu społeczeństwa jest średnia wartość kwoty 

podatku dochodowego należnego w przeliczeniu na 1 osobę w wieku produkcyjnym. Dane z deklaracji 

PIT 37 zostały udostępnione przez Urząd Skarbowy w Czarnkowie według stanu na koniec 2015 r. 

Obrazują one średni poziom dochodów osiąganych przez mieszkańców gminy. 

Tabela 7. Średnia wartość kwoty podatku dochodowego należnego w 2015 r. 

Jednostki przestrzenne 

kwota podatku 
dochodowego 
należnego od 

osób fizycznych 
[zł] 

Liczba osób 
w wieku 

produkcyjnym 

W8 

średnia wartość kwoty podatku 
dochodowego należnego w przeliczeniu 
na 1 osobę w wieku produkcyjnym [zł] 

Słowackiego 3 518 204 2 153 1 634,1 

Fałata, Domańskiego, 
Poniatowskiego 

1 893 867 1 228 1 542,2 

Leśne, XXX-lecia, 
Modrzewiowe 

2 012 376 1 505 1 337,1 

Kasprowicza 2 242 729 1 704 1 316,2 

centrum 2 790 930 2 378 1 173,6 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze 1 941 188 1 364 1 423,2 

Biała (Kadłubek, Osiniec, 
Wapniarnia I, Wapniarnia III) 

703 007 821 856,3 

Biernatowo  156 032 136 1 147,3 

Górnica  80 627 92 876,4 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, 
Łomnica Folwark) 

225 236 190 1 185,5 

Niekursko 179 028 252 710,4 

Nowa Wieś (Rudka) 182 560 272 671,2 

Pokrzywno (Kępa) 137 143 190 721,8 

Przyłęki 160 314 209 767,1 

Radolin 203 498 253 804,3 

Runowo 98 057 233 420,8 

Rychlik 222 044 250 888,2 

Sarcz (Dłużewo) 160 322 146 1 098,1 

Siedlisko 404 705 623 649,6 

Smolarnia 158 813 68 2 335,5 

Stobno  512 773 416 1 232,6 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 242 690 217 1 118,4 

Teresin 69 731 86 810,8 

Wrząca 100 029 101 990,4 

gmina Trzcianka 3 996 609 14 887 1 235,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z deklaracji PIT 37 (według 

stanu na koniec 2015 roku). 

Średni dochód na 1 osobę w wieku produkcyjnym wyniósł w gminie około 1236 zł. Najniższe wskaźniki 

odnotowano na terenach wiejskich gminy, gdzie tylko w dwóch jednostkach Smolarnia i Stobno 
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wskaźniki wyższe są niż wartość referencyjna, a w większości jednostek dochody nie przekraczały tysiąca 

złotych na 1 osobę w wieku produkcyjnym. W mieście Trzcianka jedynym obszarem o niższej wartości 

wskaźnika niż średnia dla gminy było centrum. 

 

Skuteczność kształcenia dzieci na poziomie podstawowym oraz młodzieży na poziomie gimnazjalnym 

Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom kształcenia dzieci i młodzieży jest dostęp do placówek 

edukacyjnych i jakość kształcenia w nich. W związku z tym powołano się na dane Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Poznaniu i porównano wyniki osiągane przez uczniów szkół podstawowych podczas 

sprawdzianu szóstoklasistów oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Porównano wyniki z terenu gminy 

Trzcianka z wynikami terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz województwa wielkopolskiego. 

W gminie funkcjonuje 8 szkół podstawowych wymienionych w poniższej tabeli. Granice ich obwodów 

normowała Uchwała nr XXV/170/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Trzcianka oraz granic ich obwodów. W związku z 

podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę ustawy Prawo oświatowe 

i przepisów wprowadzających ustawę, Rada Miejska Trzcianki zobowiązana jest podjąć nową uchwałę 

w sprawie sieci szkół i ich obwodów. 

Tabela 8. Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2015/2016. 

Jednostki 
przestrzenne 

szkoła 
liczba 

szóstoklasistów 
liczba 

zdających 

średni wynik % szkoły 

część I – język 
polski 

i matematyka 

część II -
język 

angielski 

część II - 
język 

niemiecki 

Centrum, Leśne, XXX-
lecia, Modrzewiowe, 
Obotryckie, Lelewela, 
Zacisze 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Władysława Broniewskiego 
w Trzciance 

80 78 54,69 58,03 - 

Fałata, Domańskiego, 
Poniatowskiego, 
Kasprowicza, 
Słowackiego 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 
Mikołaja Kopernika 
w Trzciance 

89 94 54,48 71,57 - 

Dłużewo, Kępa, 
Łomnica, Łomnica 
Pierwsza, Łomnica 
Druga, Łomnica 
Folwark, Łomnica 
Młyn, Pokrzywno, 
Stobno, Wrząca 

Szkoła Podstawowa 
w Łomnicy 

10 11 49,73 - 56,2 

Biała, Osiniec, Radolin, 
Wapniarnia Pierwsza, 
Wapniarnia Trzecia 

Szkoła Podstawowa w Białej 20 20 54,65 63,1 - 

Biernatowo, Górnica, 
Przyłęki 

Szkoła Podstawowa 
w Przyłękach 

9 9 45,11 - 52,89 

Nowa Wieś, Rudka, 
Runowo, Siedlisko 

Szkoła Podstawowa 
w Siedlisku 

15 14 53,93 - 47,79 

Rychlik 
Szkoła Podstawowa 
w Rychliku 

5 3 68,33 59,33 - 

- 
Katolicka Szkoła 
Podstawowa w Trzciance 

22 22 56,91 74,27 - 
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Jednostki 
przestrzenne 

szkoła 
liczba 

szóstoklasistów 
liczba 

zdających 

średni wynik % szkoły 

część I – język 
polski 

i matematyka 

część II -
język 

angielski 

część II - 
język 

niemiecki 

- średni wynik gminy - - 54,36 65,91 51,73 

- średni wynik powiatu - - 58,72 66,19 54,69 

- średni wynik województwa - - 60,80 69,96 58,09 

Źródło: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. 

Zgodnie z danymi OKE we Poznaniu przedstawiono średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w roku 

2016. Dane przedstawiono w porównaniu ze średnimi wynikami dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 

i województwa wielkopolskiego. Z analizy wynika, że uczniowie szkół z terenów wiejskich gminy 

Trzcianka (poza dobrym wynikiem SP w Rychliku z części I) osiągają gorsze wyniki niż wynosi średnia 

wartość dla województwa wielkopolskiego. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance i Katolickiej 

Szkoły Podstawowej w Trzciance, w części pierwszej osiągnęli lepsze wyniki od średniej dla gminy, 

a w drugiej części osiągnęli lepsze wyniki od ich rówieśników w całym województwie. Porównanie szkół 

z terenu gminy wskazuje na gorsze wyniki Szkoły Podstawowej w Siedlisku. 

W gminie funkcjonuje 5 szkół gimnazjalnych, wymienionych w poniższej tabeli. Granice ich obwodów 

normowała Uchwała nr XXV/171/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych gimnazjów w gminie Trzcianka oraz granic ich obwodów. W związku z reformą 

edukacji polegającą m.in. na likwidacji gimnazjów, utworzeniu ośmioletniej szkoły powszechnej i 

czteroletniego liceum oraz powołaniu szkół branżowych, Gmina zobowiązana jest do przekształcenia ww. 

placówek. 

Tabela 9. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. 

Jednostka przestrzenna szkoła 

liczb
a 

trzec
iokla
sistó

w 

liczb
a 

zdaj
ącyc

h 

histo
ria, 
wos 

języ
k 

pols
ki 

przed
mioty 
przyr
odnic

ze 

mat
ema
tyka 

język 
angiels

ki 
poziom 
podsta
wowy 

język 
niemiec

ki 
poziom 

podstaw
owy 

Fałata, Domańskiego, 
Poniatowskiego, Kasprowicza, 
Słowackiego, Biała, Osiniec, Radolin, 
Wapniarnia Pierwsza, Wapniarnia 
Trzecia 

Gimnazjum Nr 
1 im. Juliusza 
Słowackiego, 
ul. Staszica 6 

105 103 
52,0

3 
64,5

1 
48,79 

43,9
2 

76,53 49,79 

Centrum, Leśne, XXX-lecia, 
Modrzewiowe, Obotryckie, Lelewela, 
Zacisze, Dłużewo; Ginterowo; 
Kadłubek; Kępa; Łomnica; Łomnica 
Pierwsza; Łomnica Druga, Łomnica 
Folwark; Łomnica Młyn; Niekursko; 
Pokrzywno; Przyłęg; Sarcz; 
Smolarnia; Stobno; Straduń; Teresin; 
Wrząca 

Gimnazjum Nr 
2 im. Ziemi 
Trzcianeckiej, 
ul. Chopina 36 

97 95 
45,8

2 
61,7

3 
44,71 

39,5
9 

64,12 45,77 

Biernatowo; Górnica; Nowa Wieś; 
Przyłęki; Rudka; Runowo; Rychlik; 
Siedlisko. 

Gimnazjum 
w Siedlisku 

31 29 
50,1

7 
60,4

5 
42,55 

37,9
7 

52,14 55,13 

- 
Publiczne 
Gimnazjum 

16 16 
66,4

4 
78,8

1 
64,94 73,5 80,55 94,2 
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Jednostka przestrzenna szkoła 

liczb
a 

trzec
iokla
sistó

w 

liczb
a 

zdaj
ącyc

h 

histo
ria, 
wos 

języ
k 

pols
ki 

przed
mioty 
przyr
odnic

ze 

mat
ema
tyka 

język 
angiels

ki 
poziom 
podsta
wowy 

język 
niemiec

ki 
poziom 

podstaw
owy 

Katolickie 
w Trzciance 
im. Św. Siostry 
Faustyny, ul. 
Spokojna 2 

- 

Gimnazjum 
w Młodzieżow
ym Ośrodku 
Socjoterapii 
w Białej 

- 23 
40,3

5 
55,3

9 
30,83 

27,7
8 

55,64 35,78 

- 
średni wynik 
gminy 

- - 
49,4

7 
63,1

5 
46,07 

42,1
1 

67,68 49,77 

- 
średni wynik 
powiatu 

- - 
52,0

6 
64,6 46,81 

44,0
7 

60,95 54,22 

- 
średni wynik 
województwa 

- - 
55,2

4 
65,7

3 
50,17 

47,8
2 

61,95 54,46 

Źródło: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. 

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 przedstawiono w odniesieniu do 

poszczególnych części egzaminu. Był on podzielony na część humanistyczną, w ramach której uczniowie 

zdają egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego, a także część 

matematyczno-przyrodniczą obejmującą matematykę i przedmioty przyrodnicze. Dodatkowo uczniowie 

podchodzili do egzaminu z języka obcego. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w gminie Trzcianka 

w 2016 r. 266 uczniów III klasy gimnazjum. 

Przedstawione wyniki egzaminu gimnazjalnego dla szkół z terenu gminy Trzcianka są gorsze niż średnie 

wyniki dla województwa wielkopolskiego. Jedynie absolwenci Publicznego Gimnazjum Katolickiego 

w Trzciance osiągnęli lepsze wyniki. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu publikuje także 

tendencje rozwojowe szkół uwzględniające perspektywę trzech lat z okresu 2014 - 2016. Dane 

uwzględniają wyłącznie wyniki arkuszy standardowych, uzyskane w 2016 r. Wzrost postępów w zakresie 

osiąganych wyników odnotowano w Gimnazjum nr 1 i Publicznym Gimnazjum Katolickim. Z kolei 

w Gimnazjum nr 2 nie odnotowano postępów. 

 

Zagrożenie przestępczością 

Jednym z istotnych zadań w zakresie poziomu życia ludności jest zapewnienie odpowiedniego stopnia 

bezpieczeństwa. W celu określenia narażenia lokalnej społeczności na niebezpieczeństwa związane 

z przestępczością, przeanalizowano dostępne dane przekazane przez Komisariat Policji w Trzciance. 
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Tabela 10. Liczba stwierdzonych przestępstw w poszczególnych jednostkach przestrzennych. 

Jednostki przestrzenne 
Liczba 

stwierdzonych 
przestępstw ogółem 

W9 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw na 1 tys. ludności 

Słowackiego 13 3,5 

Fałata, Domańskiego, Poniatowskiego 4 2,1 

Leśne, XXX-lecia, Modrzewiowe 14 5,6 

Kasprowicza 25 9,2 

centrum 32 8,0 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze 7 3,2 

Biała (Kadłubek, Osiniec, Wapniarnia I, Wapniarnia III) 2 1,5 

Biernatowo  1 4,8 

Górnica  1 7,1 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, Łomnica Folwark) 1 3,3 

Niekursko 3 7,2 

Nowa Wieś (Rudka) 1 2,4 

Pokrzywno (Kępa) - 0,0 

Przyłęki 2 6,6 

Radolin 2 4,9 

Runowo 1 2,8 

Rychlik 1 2,6 

Sarcz (Dłużewo) 4 18,6 

Siedlisko 11 11,2 

Smolarnia 1 9,3 

Stobno  2 3,2 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 1 3,0 

Teresin - 0,0 

Wrząca - 0,0 

gmina Trzcianka 129 5,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Trzciance (wg stanu na dzień 7 września 

2016 r.) 

Zebrane dane pokazują, że liczba stwierdzonych przestępstw jest znacznie wyższa w mieście Trzcianka 

niż na terenach wiejskich. W centrum miasta zdiagnozowano nasilone zjawiska zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie jednostki, które charakteryzują się wskaźnikami przestępczości 

wyższymi niż średnia dla gminy zaznaczono w tabeli różowym tłem. 

 

Dynamika liczby ludności 

Kolejnym wskaźnikiem pozwalającym ocenić sytuację społeczną w gminie jest analiza zmian liczby 

ludności. Według danych Urzędu Miejskiego w Trzciance liczba mieszkańców gminy w ostatnich latach 

utrzymuje się na podobnym poziomie (różnica wyniosła 0,2 punktu procentowego). 
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Tabela 11. Zmiany liczby ludności w latach 2008-2016 w poszczególnych jednostkach przestrzennych. 

Jednostki przestrzenne 
Liczba ludności 

w 2008 r. 
Liczba ludności 

w 2016 r. 

W10 

Dynamika liczby ludności 

Słowackiego 4130 3766 91,2 

Fałata, Domańskiego, Poniatowskiego 1563 1868 119,5 

Leśne, XXX-lecia, Modrzewiowe 2439 2482 101,8 

Kasprowicza 2802 2724 97,2 

centrum 4331 3996 92,3 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze 1965 2159 109,9 

Biała (Kadłubek, Osiniec, Wapniarnia I, Wapniarnia 
III) 

1348 1344 99,7 

Biernatowo  200 210 105,0 

Górnica  149 141 94,6 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, Łomnica Folwark) 307 302 98,4 

Niekursko 407 414 101,7 

Nowa Wieś (Rudka) 412 420 101,9 

Pokrzywno (Kępa) 289 308 106,6 

Przyłęki 314 305 97,1 

Radolin 416 405 97,4 

Runowo 371 363 97,8 

Rychlik 379 392 103,4 

Sarcz (Dłużewo) 184 215 116,8 

Siedlisko 977 985 100,8 

Smolarnia 114 107 93,9 

Stobno  568 634 111,6 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 238 334 140,3 

Teresin 129 137 106,2 

Wrząca 185 152 82,2 

gmina Trzcianka 24 217 24 163 99,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Trzciance (stan na 31.12.2008 r. oraz 23 

sierpnia 2016 r.) 

Większe różnice odnotowano na porównując miasto – spadek liczby ludności o 1,4% i tereny wiejskie - 

wzrost liczby ludności o 2,6%. Najwięcej mieszkańców straciły jednostki przestrzenne: Słowackiego (-364 

osoby) i centrum (-335 osób). Natomiast o około pół tysiąca osób wzrosła liczba mieszkańców zachodniej 

części miasta, tj. jednostek Fałata, Domańskiego, Poniatowskiego i Obotryckie, Lelewela, Zacisze. 

Na terenach wiejskich największy spadek liczby ludności w latach 2008-2016 odnotowano w sołectwie 

Wrząca (-33 osoby). Natomiast największym wzrostem liczby mieszkańców mogą poszczycić się jednostki 

przestrzenne: Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 96 osób oraz Stobno 66 osób. 
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Sfera gospodarcza 

W niniejszej diagnozie w ramach sfery gospodarczej przeanalizowano liczbę zarejestrowanych 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podmiotów gospodarczych osób 

fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze. Jest to wskaźnik mogący 

świadczyć o poziomie przedsiębiorczości miejscowej ludności. 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych przypadająca na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym (tzw. wskaźnik przedsiębiorczości) wynosi w mieście 11, a na terenach wiejskich 

niespełna 7. 

Tabela 12. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 osób w wieku produkcyjnym na danym 
obszarze. 

jednostki przestrzenne 

liczba przedsiębiorstw 
wpisanych do Centralnej 

Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej 

W11 

wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych osób fizycznych na 100 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 

Słowackiego 156 7,2 

Fałata, Domańskiego, 
Poniatowskiego 

147 12,0 

Leśne, XXX-lecia, Modrzewiowe 133 8,8 

Kasprowicza 271 15,9 

centrum 305 12,8 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze 142 10,4 

Biała (Kadłubek, Osiniec, 
Wapniarnia I, Wapniarnia III) 

62 7,6 

Biernatowo  6 4,4 

Górnica  3 3,3 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, 
Łomnica Folwark) 

17 8,9 

Niekursko 24 9,5 

Nowa Wieś (Rudka) 18 6,6 

Pokrzywno (Kępa) 6 3,2 

Przyłęki 9 4,3 

Radolin 14 5,5 

Runowo 14 6,0 

Rychlik 16 6,4 

Sarcz (Dłużewo) 10 6,8 

Siedlisko 45 7,2 

Smolarnia 4 5,9 

Stobno  30 7,2 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 17 7,8 

Teresin 13 15,1 

Wrząca 6 5,9 

gmina Trzcianka 1468 9,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wg 
stanu na dzień 12 września 2016 r.) 
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W ujęciu poszczególnych jednostek przestrzennych trzeba wskazać, że największa liczba podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym funkcjonuje w mieście 

Trzcianka, co jest zjawiskiem zupełnie normalnym. Rozwój historyczny sprawiał, że część śródmiejska 

zawsze odgrywała najważniejszą rolę (administracyjną, mieszkaniową, kulturalną, komunikacyjną itd.), 

czego konsekwencją była lokalizacja w centrum działalności gospodarczej, zarówno w ujęciu ilościowym 

(liczba podmiotów), jak i jakościowym (ich struktura, znaczenie, oddziaływanie). Prowadzenie 

działalności gospodarczej na terenach wiejskich jest związane z utrudnionym ze względu na lokalizację 

dostępem do rynku zbytu lub bezpośredniego odbiorcy określonego produktu/usługi. Ponadto ludność 

wiejska dysponuje mniejszymi dochodami, przez co nie może pozwolić sobie na konsumpcję dóbr i usług 

na tak wysokim poziomie jak ludność miejska. Rozwój działalności gospodarczej na terenach wiejskich 

jest znacznie wolniejszy i dotyczy przede wszystkim usług o charakterze podstawowym, a tym samym 

o oddziaływaniu lokalnym. Rozszerzenie działalności na ponadlokalnych rynkach utrudnia dużo niższa niż 

w mieście dostępność do infrastruktury technicznej. 

Wykres 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 w mieście Trzcianka i na obszarze wiejskim. 

 

Sekcja A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Sekcja C przetwórstwo przemysłowe 

Sekcja F budownictwo 

Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
Sekcja H transport i gospodarka magazynowa 
Sekcja I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

Sekcja K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

Sekcja M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Sekcja N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
Sekcja P edukacja 
Sekcja Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Sekcje S, 
T, U 

pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby, organizacje i zespoły eksterytorialne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Co trzeci podmiot gospodarczy prowadzony przez osoby fizyczne, zarówno w mieście jak i na terenach 

wiejskich, zajmuje się handlem (sekcja G). Związane jest to z potrzebą zaopatrzenia ludności 

w podstawowe artykuły oraz żywność. Drugą znaczącą branżą jest budownictwo (sekcja F), którym 

zajmuje się 14% miejskich podmiotów i 20% podmiotów wiejskich. Trzecia w kolejności branża to 

przetwórstwo przemysłowe (sekcja C), działalność w tym zakresie prowadzi co dziesiąta osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Warto zwrócić 

również uwagę, na firmy z branży rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A). Są to głównie 

jednostki prowadzące produkcję artykułów żywnościowych, jednak nie w formie gospodarstwa rolnego, 

lecz przedsiębiorstwa (8% przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne na terenach wiejskich).  

Wszystkie jednostki, które charakteryzują się wskaźnikiem przedsiębiorczości niższym niż średnia dla 

gminy zaznaczono w tabeli różowym tłem. Są to prawie wszystkie tereny wiejskie, poza jednostką 

Teresin, a także dwie miejskie jednostki przestrzenne: Słowackiego i Leśne, XXX-lecia, Modrzewiowe. 

Większość podmiotów (95%) to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Małe firmy, 

zatrudniające od 10 do 49 osób stanowią w mieście 3,8% ogółu podmiotów, a na terenach wiejskich 5% 

podmiotów. W mieście funkcjonuje 21 firm średniej wielkości (50-249 zatrudnionych) i 3 duże 

przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników). 

Bezpośrednio w rolnictwie pracuje coraz mniej osób, dlatego szczególnie istotne są działania wspierające 

proces tworzenia na wsi pozarolniczych miejsc pracy oraz ułatwiania przy zatrudnianiu mieszkańców wsi. 

Według danych z Powszechnych Spisów Rolnych liczba gospodarstw rolnych spadła o 23%, z 1227 w 

2002 r. do 941 w 2010 r. Co trzecie gospodarstwo rolne ma powierzchnię do 1 ha włącznie, 27% 

gospodarstw rolnych ma powierzchnię powyżej 1 ha do 5 ha, a co czwarte 15 hektarów i więcej. W 2010 

r. 77% gospodarstw rolnych osiągało dochody z działalności rolniczej. 

 

Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem określającym kondycję lokalnych przedsiębiorstw, w tym osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stanowiących zdecydowaną większość form 

prowadzenia działalności w gminie, jest średnia kwota podatku dochodowego należnego przypadająca 

na 1 przedsiębiorcę. Wzięto w tym przypadku pod uwagę średni podatek dochodowy (PIT: 28, 36, 36L) 

w odniesieniu do liczby przedsiębiorstw. 

Tabela 13. Kondycja lokalnych przedsiębiorstw na podstawie średniej wartości kwoty podatku należnego. 

jednostki przestrzenne 
kwota podatku 
należnego [zł] 

W12 

średnia wartość kwoty podatku należnego 
przypadająca na 1 przedsiębiorstwo [zł] 

Słowackiego 2 578 839 16 531,0 

Fałata, Domańskiego, Poniatowskiego 2 791 469 18 989,6 

Leśne, XXX-lecia, Modrzewiowe 1 970 610 14 816,6 

Kasprowicza 1 885 055 6 955,9 

centrum 3 443 607 11 290,5 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze 2 244 622 15 807,2 

Biała (Kadłubek, Osiniec, Wapniarnia I, 
Wapniarnia III) 

591 047 9 533,0 
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jednostki przestrzenne 
kwota podatku 
należnego [zł] 

W12 

średnia wartość kwoty podatku należnego 
przypadająca na 1 przedsiębiorstwo [zł] 

Biernatowo  70 864 11 810,7 

Górnica  15 417 5 139,0 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, Łomnica Folwark) 239 967 14 115,7 

Niekursko 86 608 3 608,7 

Nowa Wieś (Rudka) 13 854 769,7 

Pokrzywno (Kępa) 19 325 3 220,8 

Przyłęki 10 831 1 203,4 

Radolin 46 291 3 306,5 

Runowo 354 251 25 303,6 

Rychlik 40 602 2 537,6 

Sarcz (Dłużewo) 267 389 26 738,9 

Siedlisko 724 767 16 105,9 

Smolarnia 139 024 34 756,0 

Stobno  183 751 6 125,0 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 196 254 11 544,4 

Teresin 32 676 2 513,5 

Wrząca 38 357 6 392,8 

gmina Trzcianka 3 071 275 12 251,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Skarbowego w Czarnkowie z deklaracji PIT 36, PIT 36L, 
PIT 28 (według stanu na koniec 2015 roku). 

Istotnym utrudnieniem w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach wiejskich jest 

niska dostępność kapitału inwestycyjnego, spowodowana m.in. niskimi dochodami. Średnia wartość 

kwoty podatku należnego przypadająca na 1 przedsiębiorstwo w mieście wynosi około 13 tys. zł, 

natomiast na terenach wiejskich około 9,8 tys. zł. 

Wszystkie jednostki, które charakteryzują się wskaźnikiem niższym niż średnia dla gminy zaznaczono 

w tabeli różowym tłem. Są to prawie wszystkie tereny wiejskie, poza 5 jednostkami (Łomnica, Runowo, 

Sarcz, Siedlisko, Smolarnia) oraz dwie jednostki miejskie Kasprowicza i centrum. 

 

Sfera techniczna 

W ramach wskaźnika degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych wzięto pod uwagę udział 

pustostanów handlowych w ogóle nieruchomości budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy. 

Pustostan to budynek lub jego część wyłączony z prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej przez 

okres co najmniej 12 miesięcy. 
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Tabela 14. Udział pustostanów handlowych. 

jednostki przestrzenne 
Liczba 

pustostanów 
handlowych 

Liczba nieruchomości 
budowlanych ogółem 

W13 

udział pustostanów handlowych 
w ogóle nieruchomości 

Słowackiego 1 70 1,4 

Fałata, Domańskiego, 
Poniatowskiego 

4 494 0,8 

Leśne, XXX-lecia, Modrzewiowe 11 324 3,4 

Kasprowicza 19 402 4,7 

centrum 31 406 7,6 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze 6 418 1,4 

Biała (Kadłubek, Osiniec, Wapniarnia 
I, Wapniarnia III) 

2 295 0,7 

Biernatowo 1 43 2,3 

Górnica 0 48 0,0 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, Łomnica 
Folwark) 

1 90 1,1 

Niekursko 0 101 0,0 

Nowa Wieś (Rudka) 0 78 0,0 

Pokrzywno (Kępa) 1 34 2,9 

Przyłęki  77 0,0 

Radolin 1 105 1,0 

Runowo 1 72 1,4 

Rychlik 2 104 1,9 

Sarcz (Dłużewo) 0 41 0,0 

Siedlisko 2 208 1,0 

Smolarnia 1 40 2,5 

Stobno 1 186 0,5 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 0 103 0,0 

Teresin 0 36 0,0 

Wrząca 1 21 4,8 

gmina Trzcianka 86 3796 2,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Trzciance (według stanu na koniec 
września 2016 r.) 

Najwięcej pustostanów handlowych zlokalizowanych jest w centrum Trzcianki. Na terenach wiejskich 

występują tylko pojedyncze pustostany handlowe. Wzrost wskaźnika powierzchni handlowej 

niewynajętej związany jest z rozwojem w mieście nowoczesnych obiektów handlowych, w tym 

wielkopowierzchniowych. Wraz ze zmianą przyzwyczajeń zakupowych konsumentów następuje 

wyczerpywanie się formatu handlowego tzw. starszej generacji. Małe obiekty handlowe w mieście mają 

problemy z dostosowaniem się do rosnącej konkurencji i nowych potrzeb konsumentów.  
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Sfera środowiskowa 

Stan środowiska kształtowany jest przez wiele czynników, do których należą: jakość powietrza, poziom 

hałasu, stan wód powierzchniowych i podziemnych, jakość terenów zieleni, czy gospodarka odpadami. 

W gminie Trzcianka monitoring środowiska prowadzony jest okresowo. Z tego względu ocena presji na 

środowisko wykonywana jest na zasadzie analogii do wyników pomiarów prowadzonych na terenie 

powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 

Na stan powietrza w gminie wpływ mają przede wszystkim zanieczyszczenia komunikacyjne obszarów 

przyległych do dróg najczęściej uczęszczanych oraz tzw. niska emisja, czyli emisja pyłów i szkodliwych 

gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie 

węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Budynki użyteczności publicznej na terenie gminy Trzcianka 

ogrzewane są głównie gazem, natomiast budynki mieszkalne węglem kamiennym lub brunatnym oraz 

drewnem. W sieć gazową wyposażone jest tylko miasto Trzcianka. 

Gmina Trzcianka należy do strefy wielkopolskiej, która wyznaczona została ze względu na przekroczenia 

stężeń niektórych substancji, w tym benzo(a)pirenu. Ponadto na terenie strefy przekroczone zostało 

dopuszczalne stężenie pyłów PM10. Z tego względu opracowany został Plan gospodarki niskoemisyjnej 

dla gminy Trzcianka11. Zgodnie z zapisami Planu większość obiektów użyteczności publicznej wymaga 

termomodernizacji. Dotychczas tylko niewiele budynków zostało poddanych głębokiej 

termomodernizacji, znaczna ich część jest energochłonna i wysokoemisyjna. Podobnie jak obiekty 

użyteczności publicznej, budynki mieszkalne są energochłonne i wysokoemisyjne, niewiele z nich 

przeszło głęboką termomodernizację. 

Klimat akustyczny gminy Trzcianka w zdecydowanej większości kształtowany jest przez hałas 

komunikacyjny drogowy. W roku 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 

prowadził pomiary poziomów hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 

w miejscowościach Czarnków oraz Trzcianka. W miejscowości Trzcianka zlokalizowano dwa punktu 

pomiarowe, przy ul. 27-Stycznia 64 i przy ul. Fałata 21. Źródłem hałasu były pojazdy poruszające się po 

drogach wojewódzkich nr 178 i 180. W obu punktach dopuszczalny poziom hałasu (61 dB) dla pory dnia 

został przekroczony. Dla pory nocy dopuszczalny poziom hałasu (56 dB) został przekroczony przy ul. 

Fałata 21. 

Poniżej zestawiono wykaz punktów pomiarowych w Trzciance oraz otrzymane wyniki równoważnych 

poziomów dźwięku. 

Tabela 15. Poziom hałasu drogowego w punktach pomiarowych w Trzciance. 

Nr 
punktu 

Nr 
drogi 

Lokalizacja 
punktu 

Wartość równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu T wyrażona przy 
pomocy wskaźnika 

LAeqD [dB] LAeqN [dB] 

2 178 ul.27-Stycznia 64 61,7 55,8 

3 180 ul. Fałata 21 63,4 56,9 
Źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w roku 2014. 

                                                           
11

 Przyjęty Uchwałą Nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 stycznia 2016 r. 
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Brak jest danych o poziomie hałasu związanego z ruchem pojazdów oraz natężeniu ruchu pojazdów 

poruszających się na drogach powiatowych i gminnych przebiegających przez teren gminy Trzcianka. 

Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzone przez WIOŚ w Poznaniu 

w 2015 r. w żadnym z punktów pomiarowych nie wykazały przekroczenia poziomu dopuszczalnego (7 

V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 GHz), w tym w punkcie pomiarowym w Trzciance przy ul. 

Grunwaldzkiej 2112. 

Badania wód na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w 2014 wykonano w 2 jednolitych 

częściach wód płynących. Ocena stanu w jednolitych częściach wód płynących za rok 2014 wskazuje na: – 

dobry stan chemiczny w JCW: Drawa od Mierzęckiej Strugi do ujścia, Noteć od Bukówki do Drawy. 

W ujęciu hydrograficznym miasto i gmina w całości przynależy do dorzecza Noteci. Jej najważniejszym 

dopływem jest rzeka Trzcinica. Ponadto w granicach gminy występują takie cieki jak: Łomnica, Kotuń, 

Glinica (Kopaniec), Bukówka, Rudawka, Rudnica, Łaga, Wrząska Toń, Niekurska Struga. Na terenie gminy 

występuje 12 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Ocena stanu w jeziorze Długim za rok 2014 wskazuje na 

dobry stan chemiczny. 

Jednolite części wód badane na terenie powiatu wykazały zróżnicowany stan wód. Największy wpływ na 

jakość wód mają punktowe źródła zanieczyszczeń – wprowadzanie do wód niedostatecznie 

oczyszczonych ścieków oraz zanieczyszczenia obszarowe z terenów wykorzystywanych rolniczo. Inne, 

ważne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych to także rozwój terenów rekreacyjnych oraz 

terenów zabudowy mieszkaniowej w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ładunek zanieczyszczeń 

wprowadzany do środowiska z tych źródeł zależy od szeregu czynników, m.in.: stopnia skanalizowania 

danego obszaru (wprost od ilości nieszczelnych zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych). 

W związku z tym przeanalizowano uciążliwość związaną z niepełnym skanalizowaniem terenu gminy. 

Wynikiem tego, jest gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych13 

i przydomowych oczyszczalniach ścieków, stanowiących potencjalne zagrożenie dla jakości wód 

podziemnych. 

Tabela 16. Analiza poziomu skanalizowania gminy. 

jednostki przestrzenne 

Liczba nieruchomości 
budowlanych 

zbierających ścieki 
sanitarne w zbiornikach 

wybieralnych (inaczej 
w szambach) 

Liczba 
nieruchomości 
budowlanych 

ogółem 

W14 

udział nieruchomości budowlanych 
zbierających ścieki sanitarne 

w zbiornikach wybieralnych (inaczej 
w szambach) względem ogółu 

nieruchomości [%] 

Słowackiego 0 70 0,0 

Fałata, Domańskiego, 
Poniatowskiego 

55 494 11,1 

Leśne, XXX-lecia, 
Modrzewiowe 

26 324 8,0 

Kasprowicza 30 402 7,5 

                                                           
12

 Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
13

 Zbiorniki bezodpływowe (szamba), czyli instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu 

ich powstania.  
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jednostki przestrzenne 

Liczba nieruchomości 
budowlanych 

zbierających ścieki 
sanitarne w zbiornikach 

wybieralnych (inaczej 
w szambach) 

Liczba 
nieruchomości 
budowlanych 

ogółem 

W14 

udział nieruchomości budowlanych 
zbierających ścieki sanitarne 

w zbiornikach wybieralnych (inaczej 
w szambach) względem ogółu 

nieruchomości [%] 

centrum 7 406 1,7 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze 46 418 11,0 

Biała (Kadłubek, Osiniec, 
Wapniarnia I, Wapniarnia III) 

38 295 12,9 

Biernatowo  10 43 23,3 

Górnica  11 48 22,9 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, 
Łomnica Folwark) 

44 90 48,9 

Niekursko 50 101 49,5 

Nowa Wieś (Rudka) 45 78 57,7 

Pokrzywno (Kępa) 17 34 50,0 

Przyłęki 32 77 41,6 

Radolin 6 105 5,7 

Runowo 24 72 33,3 

Rychlik 43 104 41,3 

Sarcz (Dłużewo) 29 41 70,7 

Siedlisko 89 208 42,8 

Smolarnia 13 40 32,5 

Stobno  80 186 43,0 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 33 103 32,0 

Teresin 3 36 8,3 

Wrząca 2 21 9,5 

gmina Trzcianka 733 3796 19,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Trzciance (stan na 24 sierpnia 2016 r.) 

Według danych GUS w 2015 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 42,3 km w mieście 

i korzystało z niej 94% mieszkańców, a na terenach wiejskich gminy Trzcianka 37,8 km i korzystało z niej 

34,9% mieszkańców. Liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania wynosiła w mieście 1388 szt. a na terenach wiejskich 547 szt. Na terenie miasta Trzcianka 

oprócz kanalizacji sanitarnej funkcjonuje również kanalizacja deszczowa. Lepiej przedstawia się poziom 

zwodociągowania gminy, w mieście z instalacji wodociągowej korzysta 99,2% mieszkańców, a na 

terenach wiejskich 80% mieszkańców. Różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu 

i z kanalizacji wynosiła na obszarach wiejskich 45%, a w mieście 5,2%.  

Wszystkie jednostki, które charakteryzują się wyższym wskaźnikiem liczby zbiorników bezodpływowych 

niż średnia dla gminy zaznaczono w tabeli różowym tłem. Są to prawie wszystkie wiejskie jednostki 

przestrzenne, poza czterema jednostkami: Biała, Radolin, Teresin i Wrząca. Nie wszyscy mieszkańcy tych 

obszarów mają świadomość wysokiej szkodliwości dla środowiska i zdrowia ludzi zanieczyszczeń 
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wydostających się z nieszczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków oraz wylewania ich zawartości na 

tereny upraw i działek nie objętych systemami kanalizacji. 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Ze względu na trudności w pozyskaniu danych w podziale na jednostki przestrzenne, analiza sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej została przeprowadzona metodą opisową, na poziomie miasta i terenów 

wiejskich. Rozważano możliwość zastosowania wskaźników, ale okazały się one niemiarodajne. 

Większość placówek usługowych i obiektów infrastruktury społecznej zlokalizowana jest w mieście, a ich 

zasięg oddziaływania obejmuje całą gminę. Na terenach wiejskich gminy, ze względu na rolniczy 

charakter i niewielką liczbę ludności funkcjonowanie takich placówek i obiektów nie jest możliwe. 

Jakość terenów publicznych (w tym terenów rekreacji i wypoczynku, obiektów zabytkowych, udział 

terenów zieleni) 

Gmina Trzcianka zajmuje obszar 37 398 ha, tj. 373,98 km2, w tym miasto Trzcianka zajmuje powierzchnię 

18,30 km2. 

Tabela 17. Powierzchnia geodezyjna gminy według kierunków wykorzystania. 

Powierzchnia wg kierunków wykorzystania tereny wiejskie miasto 

grunty pod wodami 
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 141 6 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 124 125 

użytki rolne 

grunty orne 9 295 785 

sady 26 4 

łąki trwałe 3 843 72 

pastwiska trwałe 1 113 84 

grunty rolne zabudowane 188 17 

grunty pod stawami 257 2 

grunty pod rowami 152 9 

grunty leśne oraz 
zadrzewione i zakrzewione 

lasy 18 621 170 

grunty zadrzewione i zakrzewione 143 2 

grunty zabudowane 
i zurbanizowane 

tereny mieszkaniowe 165 170 

tereny przemysłowe 17 77 

tereny inne zabudowane 12 72 

tereny zurbanizowane niezabudowane 4 32 

tereny rekreacji i wypoczynku 19 10 

tereny komunikacyjne - drogi 603 104 

tereny komunikacyjne - kolejowe 150 15 

użytki kopalne 7 0 

użytki ekologiczne 55 0 

nieużytki 627 69 

tereny różne 6 5 

powierzchnia ogółem 35 568 1 830 

Źródło: Bank Danych Lokalnych. 
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Gmina Trzcianka ma charakter rolniczo-przemysłowy, a jednocześnie jest atrakcyjnym regionem pod 

względem turystycznym. W gminie można wyróżnić dwa główne typy krajobrazu rolniczego: 

 krajobraz wsi „popegeerowskiej” o charakterze wielkoprzestrzennym i monokulturowym, 

 krajobraz wsi indywidualnej o mozaikowym układzie pól z zadrzewieniami śródpolnymi. 

Charakterystyczną cechą rolniczej przestrzeni jest duży areał łąk i pastwisk nadnoteckich zajmujący 

łącznie z łąkami śródpolnymi i śródleśnymi ok. 18% pow. użytków rolnych gminy. Pod względem 

przydatności rolniczej gleb wśród gruntów ornych gminy przeważają gleby kompleksu żytnio-słabego 

i żytnio- bardzo słabego. 

Według powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r. na terenie gminy Trzcianka 

funkcjonowało 941 gospodarstw rolnych. Najwięcej jest małych gospodarstw o powierzchni do 1 ha - aż 

33,3%. Gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha stanowią również duży udział - 27,3%. Zdecydowanie 

najmniej jest gospodarstw w przedziale od 10 do 15 ha - zaledwie 4,8%. Duże gospodarstwa 

o powierzchni ponad 15 ha stanowią 19,8%. Największe rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych 

odnotowano w mieście Trzcianka oraz we wsiach: Biała, Stobno, Siedlisko, Radolin. 

Znaczną część powierzchni gminy zajmują lasy, które na obszarach wiejskich stanowią prawie 51% 

powierzchni. W mieście lesistość wynosi 8,5%. Przez teren miasta i gminy przepływa rzeka Trzcianka, 

prawostronny dopływ Noteci. 

Na terenie gminy znajdują się obszary prawnie chronione. Są to: fragmenty dwóch obszarów 

chronionego krajobrazu, Puszcza Nad Drawą i Dolina Noteci (12 151,9 ha), użytki ekologiczne (62 ha), 

obszary Natura 2000. 

Tabela 18. Użytki ekologiczne w gminie Trzcianka. 

Nazwa użytku ekologicznego Powierzchnia Lokalizacja 

Bobrowe Bagienko 1,02 ha Wrząca 

Ginterowo 26,29 ha Straduń 

Nad Bukówką 11,96 ha Smolarnia 

Szuwar Łomnicki 5,31 ha Łomnica 

Szuwar przy Bruku 3,66 ha Straduń 

Szuwar Straduński 3,65 ha Straduń 

Szuwar Niekurski 5,18 ha Niekursko 

Szuwar Osiniecki 4,69 ha Biała 

Szuwar Stobnieński 0,2 ha Stobno 

Źródło: Rejestr użytków ekologicznych ustanowionych na terenie województwa wielkopolskiego (wg stanu na 19 
stycznia 2017 r.) 

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Nad Drawą zlokalizowany jest z zachodniej części gminy, 

obejmuje tereny jednostek przestrzennych: Biernatowo, Górnica, Rychlik, Smolarnia, Straduń, 

Gintorowo, Przyłęg, Niekursko, Sarcz, a także północno-zachodni fragment miasta o powierzchni około 

278 ha, w tym jeziora Długie i Sarcze. 

We wschodniej części gminy znajdują się fragmenty trzech form ochrony przyrody: Obszar Chronionego 

Krajobrazu Dolina Noteci, obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi, obszar 

mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci. Wymienione obszary obejmują jednostki przestrzenne: 
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Radolin, Biała, Wrząca, Stobno. Ponadto w północnej części jednostki przestrzennej Stobno znajduje się 

prawie w całości obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Pilska. 

W gminie Trzcianka zlokalizowane są liczne pomniki przyrody, które stanowią pojedyncze drzewa i grupy 

drzew14: 

 jednostka przestrzenna Smolary - lipa drobnolistna (8 drzew), sosna pospolita (12 drzew), buk 

pospolity (3 drzewa), jałowiec pospolity (3 drzewa), 

 jednostka przestrzenna Biała – lipa drobnolistna (1 drzewo), platan klonolistny (1 drzewo), 

 jednostka przestrzenna Sarcz (Dłużewo) – lipa drobnolistna (26 drzew), buk pospolity (1 drzewo) 

 jednostka przestrzenna Nowa Wieś (Rudka) – lipa drobnolistna (1 drzewo),  

 jednostka przestrzenna Górnica – dąb szypułkowy (1 drzewo), wiąz szypułkowy (2 drzewa), 

 jednostka przestrzenna Rychlik - dąb szypułkowy (5 drzew), 

 jednostka przestrzenna Runowo - dąb szypułkowy (2 drzewa), 

 jednostka przestrzenna Niekursko - dąb szypułkowy (3 drzewa), 

 jednostka przestrzenna Wrząca - dąb szypułkowy (10 drzew), 

 jednostka przestrzenna Przyłęki - dąb szypułkowy (1 drzewo), 

 jednostka przestrzenna Teresin – buk pospolity (1 drzewo), cis pospolity (4 drzewa), miłorząb 

dwuklapkowy (1 drzewo), 

 miasto Trzcianka – dąb szypułkowy (2 drzewa), Platan klonolistny (1 drzewo), klon zwyczajny (3 

drzewa), klon jawor (1 drzewo), buk pospolity (3 drzewa), cis pospolity (3 drzewa), żywotnik 

zachodni (1 drzewo). 

Zieleń miejską stanowią parki, cmentarze, aleje, skwery, pojedyncze drzewa i krzewy. W mieście jest 

kilka parków: 

- park nadleśnictwa Trzcianka, ul. K. Tetmajera – pow. 5,7 ha, 

- park przy Os. A. Grottgera – powierzchnia 4 ha, 

- park cmentarny przy Os. Fałata – pow. 1,1 ha, 

- park 1 Maja - pow. 0,8 ha, 

- park przy Placu Pocztowym – pow. 0,56 ha, 

- przy ul. Roosevelta obok dworca kolejowego – 0,15 ha, 

- park przy ul. W. Sikorskiego i Staszica – 0,05 ha. 

Znaczący obszar zieleni znajduje się w obrębie stadionu miejskiego – 2,5 ha. 

Powierzchnia ponad 170 ha stanowi obszar skwerów i trawników. W granicach miasta znajduje się część 

lasów stanowiąca własność komunalną. Na terenach dawnych gospodarstw ziemiańskich, przy dworach 

zakładane były parki. Znajdują się one w Niekursku (1,4 ha), Białej (10 ha), Rychliku (2,5 ha), Pokrzywnie 

(0,6 ha) i Dłużewie (2,6 ha). Wymienione parki wpisane są do rejestru zabytków. 

 

                                                           
14

 Źródło: Program Ochrony Środowiska dla gminy Trzcianka na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024 
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Wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną 

Miejskie ujęcie wody położone w odległości ok. 1,5 km na północny-wschód od centrum miasta. Ujęcie 

miejskie obsługuje również wsie Dłużewo, Sarcz, Straduń, Smolarnia, Niekursko. 

Na terenie gminy ujęcia wody znajdują się w następujących wsiach: 

- Radolinie (+ zaopatrzenie w wodę Radolina i Teresina) 

- Stobnie ( + Wrząca) 

- Siedlisku (+ Rychlik, Górnica, Biernatowo, Przyłęki) 

- Białej, 

- Rudce (+ Nowa Wieś), 

- Pokrzywnie (+ Kępa, Łomnica). 

Dostęp do sieci wodociągowej posiada większość wsi: Biała, Siedlisko, Stobno, Radolinie, Teresin, Rudka, 

Dłużewo, Pokrzywno, Łomnica, Sarcz. 

Poza miejskim ujęciem wody, na terenie miasta znajdują się również ujęcia zakładowe, które posiadają 

były Zakład Produkcyjny POLKON, Spółdzielnia Inwalidów "Przyszłość", ZOZ Szpital, Miejska Energetyka 

Cieplana, ogrody działkowe, a na terenie gminy w dawnym PGR Runowo (obecnie prywatny właściciel). 

Tabela 19. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną. 

Wyszczególnienie Jedn. Miasto Tereny wiejskie 

Budynki mieszkalne podłączone do 
infrastruktury technicznej - w % 
ogółu budynków mieszkalnych 

wodociąg % 98,6 79,6 

kanalizacja % 72,2 34,7 

Przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

kanalizacja szt. 1 388 547 

wodociągi szt. 1894 1239 

Wodociągi  
zużycie wody w gospodarstwach 
domowych ogółem na 1 mieszkańca 

m
3
 31,3 22,7 

Sieć rozdzielcza na 100 km
2
 

wodociąg km 372,1 34,8 

kanalizacja km 231,1 10,6 

gaz km 331,7 0,0 

Korzystający z instalacji w % ogółu 
ludności 

wodociąg % 99,2 80,1 

kanalizacja % 94,1 34,9 

gaz % 23,2 0,1 

Mieszkania wyposażone w instalacje 
techniczno-sanitarne – w % ogółu 
mieszkań 

ustęp spłukiwany % 99,05 85,4 

łazienka % 97,7 81,6 

centralne ogrzewanie % 85,9 66,2 
Źródło: GUS. Dane na koniec 2015 r. 

Na terenie gminy wyznaczony został obszar aglomeracji Trzcianka o równoważnej liczbie mieszkańców 

21177, obejmujący miejscowości: Trzcianka, Radolin, Teresin, Straduń, Smolarnia, Biała15. 

Miasto Trzcianka posiada system kanalizacji sanitarnej i deszczowej (nowe osiedla) oraz ogólnospławnej 

(centrum miasta). Sieć kanalizacji sanitarnej objęła też wsie Biała, Radolin, Teresin, Smolarnia, Straduń. 

Na terenie gminy na południowo-zachodnim obrzeżu Trzcianki w miejscowości Osiniec funkcjonuje 

                                                           
15

 zgodnie z uchwałą Nr II/38/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Trzcianka 
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mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych z podwyższonym usuwaniem związków 

biogennych – azotu i fosforu ogólnego. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z tej oczyszczalni jest rzeka 

Trzcinica. Wg danych GUS na koniec 2015 r. z oczyszczalni korzystało 65,5% mieszkańców gminy. 

W gminie funkcjonują także przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Miasto Trzcianka zostało zgazyfikowane w drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku w oparciu 

o "Koncepcję gazyfikacji miasta i gminy Trzcianka" opracowaną przez Wielkopolską Spółkę Gazowniczą 

w 1994 roku. Tereny wiejskie nie posiadają sieci gazowej. 

Na terenie miasta Trzcianka znajdują się kotłownie grupowe i lokalne podlegające administracji 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto na terenach wiejskich poza granicami miasta Trzcianka przeważa 

system ogrzewania poprzez indywidualne kotłownie. 

Tabela 20. Wyposażenie w infrastrukturę społeczną – dane wg stanu na koniec 2015 r. 

Mierniki Jednostka Miasto Tereny wiejskie 

Liczba przedszkoli obiekt 10 5 

Liczba dzieci w przedszkolach osoba 578 208 

Liczba szkół podstawowych obiekt 3 5 

Liczba uczniów szkół podstawowych osoba 1419 382 

Liczba gimnazjów obiekt 3 2 

Liczba uczniów gimnazjów osoba 629 166 

Liczba szkół ponadgimnazjalnych obiekt 4 0 

Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych osoba 923 0 

Placówki biblioteczne obiekt 1 6 

Czytelnicy w ciągu roku osoba 3076 1077 

Liczba aptek i punktów aptecznych obiekt 7 1 

Liczba placówek służby zdrowia obiekt 13 1 

Liczba praktyk lekarskich - 9 1 

Liczba obiektów sportowych obiekt 6 1 

Źródło: GUS. Dane na koniec 2015 r. 

Miasto jest ośrodkiem bogato wyposażonym w liczne placówki i obiekty świadczące usługi 

ponadpodstawowe i ponadgminne dla mieszkańców miasta i obszaru wiejskiego. Dostępność 

infrastruktury społecznej wpływa nie tylko na poziom i jakość życia, ale także na atrakcyjność danego 

terenu dla potencjalnych mieszkańców, przedsiębiorstw i inwestorów. Jest warunkiem koniecznym 

zrównoważonego rozwoju gminy, jednak nie jest warunkiem wystarczającym dla wywołania istotnych 

i trwałych zmian w tym rozwoju – pomimo funkcjonowania wielu obiektów infrastruktury społecznej 

w mieście zdiagnozowano w centrum Trzcianki koncentrację problemów społecznych. 

Z placówek tworzących bazę dla pełnienia ponadgminnych funkcji usługowych, wyróżnia się w zakresie: 

 usług administracji – Starostwo Powiatowe (część urzędu), sąd i prokuraturę, oddziały i filie 

banków, instytucje ubezpieczeniowe, Rejonową Komendę Policji, 

 usług zdrowia - Szpital, Dom Pomocy Społecznej, 

 usług oświaty - placówki szkolnictwa ponadpodstawowego, Dom Dziecka oraz Poradnię 

Wychowawczo-Zawodową, 
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 usług kultury - Muzeum Regionalne, Bibliotekę Pedagogiczną, 

 usług sportu i rekreacji – na terenie miasta działa kilkanaście klubów i stowarzyszeń sportowych. 

Rysunek 3. Rozmieszczenie placówek usługowych w gminie. 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie www.openstreetmap.org 

Z placówek tworzących bazę dla pełnienia gminnych funkcji usługowych, wyróżnia się w zakresie: 

 usług administracji – 10 oddziałów i filii banków, 

 usług zdrowia – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, Zespół Poradni Specjalistycznych, 

Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Vitapuls”, Przychodnia medycyny rodzinnej S.C. INTERMED, 

Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Siedlisku; 6 aptek, 

 usług oświaty – 10 przedszkoli na terenie miasta i 5 przedszkoli na terenie gminy; 3 szkoły 

podstawowe na terenie miasta i 5 szkół na terenie gminy; 3 szkoły gimnazjalne na terenie miasta 

i 2 szkoły gimnazjalne na terenie gminy; 4 szkoły ponadgimnazjalne na terenie miasta, 

 usług kultury – 1 biblioteka na terenie miasta i 6 filii na terenie gminy, Trzcianecki Dom Kultury, 

Młodzieżowy Dom Kultury, 

 usług sportu i rekreacji - hala sportowo-widowiskowa oraz kompleks sportowy wraz ze 

stadionem, kompleks sportowy nad jeziorem Sarcz. 

Infrastruktura kulturalna na terenie miasta i gminy Trzcianka jest bardzo dobrze rozwinięta. Główne 

funkcje kulturalne w gminie spełnia Trzcianecki Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, Młodzieżowy Dom 
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Kultury w Trzciance oraz Muzeum Ziemi Nadnoteckiej. Funkcje kulturalne spełnia także hala sportowo-

widowiskowa, która pełni rolę centrum życia kulturalnego, gdyż właśnie tam odbywają się akademie 

okolicznościowe, imprezy masowe, występy muzyczne i kabaretowe. Pozostałe obiekty sportowe należą 

do jednostek oświatowych, są to: hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2, hala sportowo-widowiskowa 

przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance oraz hala w Zespole Szkół Technicznych wraz z siłownią. 

Dodatkowo sale gimnastyczne posiadają Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1 oraz halę sportową 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Z powyższego wynika, że miasto posiada szeroki zestaw usług o charakterze ponadpodstawowym 

i ponadgminnym. 

Analiza wyposażenia wsi sołeckich w usługi wykazuje, że wsiami posiadającymi największy zestaw usług 

podstawowych są wsie Siedlisko, Biała, Niekursko, Łomnica i Rychlik. Najsłabiej wyposażone są wsie - 

Wrząca, Sarcz, Górnica - posiadają tylko usługi handlu. Natomiast jest jedna wieś, która nie posiada 

żadnej usługi - jest to Wapniarnia. Według zapisów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego za podstawowe niezbędne minimum wyposażenia każdej wsi uznaje 

się obiekt handlowy, gastronomiczny, placówkę z zakresu kultury i boisko sportowe. W sytuacji 

znacznego zróżnicowania wsi sołeckich pod względem wyposażenia w usługi, nasuwa się wniosek, że 

należy uzupełnić niedobory w wyposażeniu, a następnie dążyć do wzbogacenia i poszerzenia usług 

w różnym zakresie16. 

Na koniec 2015 roku zasoby mieszkaniowe gminy Trzcianka wynosiły 7860 mieszkań. W mieście 41% 

mieszkań stanowi zasoby spółdzielni mieszkaniowych, a 45% należy do osób fizycznych. Natomiast na 

terenach wiejskich 92% mieszkań jest własnością osób fizycznych. 

Tabela 21. Zasoby mieszkaniowe w gminie Trzcianka. 

wyszczególnienie jednostka miasto Trzcianka obszary wiejskie 

liczba mieszkań ogółem mieszkanie 5811 2049 

liczba mieszkań komunalnych mieszkanie 437 37 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m
2
 72,5 85,7 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę m
2
 24,4 24,7 

przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie - 2,97 3,48 

mieszkania oddane do użytkowania mieszkanie 32 20 
Źródło: GUS. Dane na koniec 2015 r. 

Na terenie miasta przeważa wielorodzinna zabudowa blokowa, w której mieszka ponad 52% 

mieszkańców miasta. Pozostałą zabudowę stanowią: dawna zabudowa małomiasteczkowa - kamienice 

oraz zabudowa jednorodzinna. 

Największe zasoby mieszkaniowe w gminie Trzcianka ma Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – 

Własnościowa na os. Słowackiego, która posiada łącznie 2074 mieszkań (os. Słowackiego, os. 25-lecia, ul. 

27 Stycznia, os. Zacisze, ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Strażacka, ul. Konopnickiej, 

os. Grottgera). Pozostałe podmioty to: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Przy 

Lubmorze w Trzciance (292 mieszkania), Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

(136 mieszkań). 

                                                           
16

 Źródło: Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka, część I uwarunkowania rozwoju, str. 101 
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Na terenach wiejskich przeważa zabudowa zagrodowa, w której mieszka około 62% ludności. Zabudowę 

wielorodzinną blokową (była zabudowa mieszkaniowa KPGR Trzcianka) zajmuje około 30% ludności wsi. 

Pozostała zabudowa na wsi to zabudowa jednorodzinna i inne budynki, zajęte przez ok. 8% 

mieszkańców. 

Poziom obsługi komunikacyjnej 

Gmina Trzcianka posiada dogodną lokalizację pod względem komunikacyjnym, ze względu na 

krzyżowanie się na jej terenie dwóch dróg wojewódzkich (nr 178 i nr 180). Łączna długość 

przebiegających przez gminę dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych wynosi 239 km. Całkowita 

długość dróg wojewódzkich położonych w gminie to 65,15 km (9,54 km w mieście i 55,61 na terenach 

wiejskich). Są to drogi:  

 nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków -Oborniki (klasa GP), 

 nr 180 Kocień Wlk.-Trzcianka -Piła (klasa G), 

 nr 153 Siedlisko (droga nr 180) - Runowo-Gajewo-Ciszkowo-Goraj-Lubasz (klasa G), 

 nr 309 Droga nr 180 -Średnica - Jędrzejewo (klasa Z). 

Rysunek 4. Mapa sieci dróg wojewódzkich i powiatowych w gminie Trzcianka. 

 
Źródło: http://www.zdpczarnkow.pl/images/mapa.pdf 

Łączna długość dróg powiatowych na obszarze gminy to 82,19 km (7,16 km w mieście i 75,03 km na 

terenach wiejskich). Są to drogi:  

 1315P (Tuczno gr. województwa) - Trzcianka, 

 1167P od drogi wojewódzkiej 178 - Róża Wielka, 

 1316P Straduń - Trzcianka, 
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 1317P od drogi krajowej 180 - Smolarnia, 

 1318P Rychlik - Siedlisko, 

 1327P Łomnica - Trzcianka (ul. Łomnicka) 

 1328P Pokrzywno - Łomnica - Wrząca 

 1331P Trzcianka - Biała 

 1333P Trzcianka - Radolin-Walkowice 

 1335P od drogi wojewódzkiej 178 - Radolinek 

 1332P Kuźnica Czarnkowska- Radolinek - Radolin - Biała -dr. woj. 180 

Drogi gminne łącznie mają długość 91,69 km (38,99 km w mieście i 52,7 km na terenach wiejskich). 

Wśród dróg tych 40,38 km posiada nawierzchnię twardą, 51,31 km natomiast nawierzchnię gruntową. 

Większość dróg o twardej nawierzchni (30,1 km) położonych jest w mieście. Drogi położone w gminie 

cechują się dosyć dobrym stanem technicznym. Wiele z nich jednak, w szczególności na terenach 

wiejskich, nie posiada twardej nawierzchni. 

Tabela 22. Średni Dobowy Ruch Roczny w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w gminie Trzcianka. 

Nr 
drogi 

Nazwa odcinka pomiarowego 
Natężenie ruchu 

w 2005 r. 
Natężenie ruchu 

w 2010 r. 
Natężenie ruchu 

w 2015 r. 

178 
SK. DO RÓŻY WIELKIEJ – 

TRZCIANKA 
2 569 3 198 3 179 

178 TRZCIANKA /PRZEJŚCIE/ 8 674 9 182 10 131 

178 TRZCIANKA-TERESIN 3 717 4 081 4 143 

180 SIEDLISKO-TRZCIANKA 2 392 2 888 3 085 

180 TRZCIANKA /PRZEJŚCIE/ 4 101 6 837 8 201 

180 TRZCIANKA-WRZĄCA 2 831 3 747 2 910 
Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/ 

Pomiary średniego dobowego ruchu na drogach wojewódzkich wskazują na systematyczny wzrost 

natężenia ruchu drogowego. 

Przez teren gminy Trzcianka przebiega linia kolejowa Piła – Trzcianka – Krzyż Wlkp. Ruch osobowy 

odbywa się wyłącznie w ciągu dnia, dworzec jest czynny codziennie w godzinach od 5:00 do 20:00. 

Utrudnieniem jest natomiast brak kasy biletowej w gmachu dworca. Ograniczenie w komunikacji 

i przemieszczaniu się mieszkańców gminy stanowi niewielka liczba połączeń kolejowych. Obecnie 

funkcjonujące połączenia: Chojnice, Złotów, Piła, Krzyż Wielkopolski. Obecny stan konstrukcyjny budynku 

pozwala na ponowne uruchomienie kas wraz ze usługami/handlem na parterze. Ze względu na 

dewastację konieczny jest kapitalny remont dworca. 

Transport publiczny w gminie Trzcianka zapewnia Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Wałczu oraz firma prywatna, która po wygranym przetargu świadczy usługi przewozu uczniów do 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy.  

Siedziba PKS Wałcz zlokalizowana jest w Wałczu, jego placówka terenowa położona jest jednak 

w siedzibie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego - Czarnkowie, a w Trzciance znajduje się dworzec 

autobusowy. Obsługują one linie: 

1) Trzcianka-Piła, Trzcianka-Poznań i Trzcianka-Czarnków (3 autobusy rozpoczynające i kończące pracę 

w Trzciance),  
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2) Wałcz-Poznań, Tuczno-Poznań, Mirosławiec-Poznań (jeżdżące przez Trzciankę).  

Przedsiębiorstwo prywatne świadczące usługi transportowe posiada sześć pojazdów, dla każdego z nich 

przebieg na terenie gminy to około 30 tys. km. Wiek autobusów to od 19 do 24 lat. Przedsiębiorstwo 

planuje realizować przedsięwzięcia zmniejszające emisyjność transportu, tj. zakupić dwa autobusy 

z niską emisją spalania, zakupić filtry redukujące emisję oraz skierować pracowników na kurs 

ekodrivingu17. 

Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze na terenie gminy położonych jest wiele tras pieszych 

i rowerowych. W większości trasy rowerowe przebiegają po drogach samochodowych o małym 

natężeniu ruchu. Są to jednak trasy o znaczeniu turystycznym. 

 

Rozdział 4 Zasięgi przestrzenne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego jest stwierdzenie, że występują na nim negatywne 

zjawiska społeczne takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału 

społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto, aby 

uznać obszar za zdegradowany jednocześnie należy stwierdzić występowanie co najmniej jednego 

z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych18 

lub technicznych.  

Tabela 23. Podsumowanie analizy wskaźników na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 
terenie gminy Trzcianka. 

jednostki przestrzenne 
sfera społeczna sfera gospod. sfera techn. sfera środ. 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 

Słowackiego 17,4 25,4 4,2 28,9 3,3 23,5 54,9 1634,1 3,5 91,2 7,2 16531,0 1,4 0,0 

Fałata, Domańskiego, Poniatowskiego 22,8 11,5 3,3 34,1 4,3 15,7 69,2 1542,2 2,1 119,5 12,0 18989,6 0,8 11,1 

Leśne, XXX-lecia, Modrzewiowe 18,5 20,9 5,2 42,3 6,0 21,4 92,0 1337,1 5,6 101,8 8,8 14816,6 3,4 8,0 

Kasprowicza 18,9 18,5 3,2 52,7 8,4 30,2 87,7 1316,2 9,2 97,2 15,9 6955,9 4,7 7,5 

centrum 17,5 23,0 5,6 41,8 10,8 36,7 117,4 1173,6 8,0 92,3 12,8 11290,5 7,6 1,7 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze 21,2 15,7 3,1 42,9 4,9 20,1 77,4 1423,2 3,2 109,9 10,4 15807,2 1,4 11,0 

Biała (Kadłubek, Osiniec, Wapniarnia I, Wapniarnia III) 20,5 18,4 6,2 35,3 9,7 43,1 88,4 725,3 1,5 99,7 7,6 10118,5 0,7 12,9 

Biernatowo 24,3 11,0 7,4 50,0 13,3 60,8 62,2 1147,3 4,8 105,0 4,4 11810,7 2,3 23,3 

Górnica 17,0 17,7 4,3 75,0 8,5 50,0 70,6 876,4 7,1 94,6 3,3 5139,0 0,0 22,9 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, Łomnica Folwark) 21,5 15,6 2,6 60,0 14,2 33,8 138,7 1185,5 3,3 98,4 8,9 14115,7 1,1 48,9 

Niekursko 23,2 15,9 7,1 27,8 4,3 32,3 27,7 710,4 7,2 101,7 9,5 3608,7 0,0 49,5 

Nowa Wieś (Rudka) 21,7 13,6 4,4 50,0 8,8 47,3 54,4 671,2 2,4 101,9 6,6 769,7 0,0 57,7 

Pokrzywno (Kępa) 28,2 10,1 5,8 54,5 16,2 51,7 70,4 721,8 0,0 106,6 3,2 3220,8 2,9 50,0 

Przyłęki 17,0 14,4 7,2 40,0 18,0 55,8 117,0 767,1 6,6 97,1 4,3 1203,4 0,0 41,6 

Radolin 21,2 16,3 5,1 23,1 4,4 39,5 36,7 804,3 4,9 97,4 5,5 3306,5 1,0 5,7 

                                                           
17

 Źródło: na podstawie Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Trzcianka 
18

 W przypadku sfery przestrzenno-funkcjonalnej nie wykonano analizy wskaźnikowej ze względu na trudności w pozyskaniu 
danych w podziale na jednostki przestrzenne. 
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jednostki przestrzenne 
sfera społeczna sfera gospod. sfera techn. sfera środ. 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 

Runowo 22,9 12,9 5,2 41,7 23,4 62,7 125,0 420,8 2,8 97,8 6,0 25303,6 1,4 33,3 

Rychlik 21,2 15,1 4,0 20,0 14,3 38,6 143,6 888,2 2,6 103,4 6,4 2537,6 1,9 41,3 

Sarcz (Dłużewo) 21,4 10,7 7,5 27,3 0,0 37,0 0,0 1098,1 18,6 116,8 6,8 26738,9 0,0 70,7 

Siedlisko 22,5 14,2 3,7 56,5 11,4 42,8 88,9 649,6 11,2 100,8 7,2 16105,9 1,0 42,8 

Smolarnia 21,5 15,0 2,9 50,0 5,6 52,2 60,0 2335,5 9,3 93,9 5,9 34756,0 2,5 32,5 

Stobno 18,6 15,8 3,4 50,0 5,8 22,0 69,8 1232,6 3,2 111,6 7,2 6125,0 0,5 43,0 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) 22,8 12,3 4,1 44,4 3,0 2,6 35,7 1118,4 3,0 140,3 7,8 11544,4 0,0 32,0 

Teresin 19,7 17,5 5,8 40,0 4,4 29,6 42,9 810,8 0,0 106,2 15,1 2513,5 0,0 8,3 

Wrząca 15,1 18,4 5,0 100,0 3,3 43,5 45,5 447,0 0,0 82,2 5,9 343,3 4,8 9,5 

gmina Trzcianka 19,6 18,8 4,5 40,7 7,6 30,4 83,6 1224,8 5,3 99,8 9,9 12251,7 2,3 19,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Przyjęta na potrzeby badania metodyka, dzięki zastosowaniu wskaźnika sumarycznego (indeksu 

zbiorczego) stanowiącego sumę wystandaryzowanych i pomnożonych przez wagi wskaźników, pozwala 

na dokonanie hierarchizacji obszarów pod względem nagromadzenia i stopnia natężenia zjawisk 

problemowych. 

Tabela 24. Wskaźniki wystandaryzowane w odniesieniu do średnich wartości dla gminy. 

jednostki przestrzenne 
sfera 

społeczna 
sfera 

gospodarcza 
sfera 

techniczna 
sfera 

środowiskowa 
wskaźnik 

sumaryczny 

Słowackiego -1,1 -0,4 -0,1 -1,4 -3,0 

Fałata, Domańskiego, Poniatowskiego -6,4 -2,1 -0,4 -0,8 -9,9 

Leśne, XXX-lecia, Modrzewiowe 0,4 -0,7 0,9 -1,0 -0,3 

Kasprowicza 1,4 -1,9 1,6 -1,0 0,0 

centrum 4,5 -1,5 3,2 -1,3 4,9 

Obotryckie, Lelewela, Zacisze -3,5 -1,3 -0,1 -0,8 -5,8 

Biała (Kadłubek, Osiniec, Wapniarnia I, 
Wapniarnia III) 

1,2 0,3 -0,5 -0,8 0,2 

Biernatowo 0,2 1,0 0,4 -0,2 1,3 

Górnica 3,7 2,1 -0,9 -0,2 4,7 

Łomnica (Łomnica Pierwsza, Łomnica 
Folwark) 

1,4 -0,7 -0,3 1,1 1,6 

Niekursko -0,5 0,4 -0,9 1,1 0,1 

Nowa Wieś (Rudka) -0,2 1,6 -0,9 1,5 2,0 

Pokrzywno (Kępa) -1,1 2,4 0,7 1,1 3,1 

Przyłęki 5,5 2,2 -0,9 0,7 7,5 

Radolin -0,8 1,6 -0,4 -1,1 -0,7 

Runowo 4,4 -1,1 -0,1 0,3 3,5 

Rychlik 1,1 1,4 0,1 0,7 3,4 

Sarcz (Dłużewo) -1,3 -1,5 -0,9 2,2 -1,5 
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jednostki przestrzenne 
sfera 

społeczna 
sfera 

gospodarcza 
sfera 

techniczna 
sfera 

środowiskowa 
wskaźnik 

sumaryczny 

Siedlisko 3,0 -0,4 -0,4 0,8 3,0 

Smolarnia -2,3 -2,1 0,5 0,2 -3,7 

Stobno -2,5 0,8 -0,6 0,8 -1,6 

Straduń (Gintorowo, Przyłęg) -7,8 0,0 -0,9 0,2 -8,5 

Teresin -1,8 -1,2 -0,9 -1,0 -4,9 

Wrząca 2,8 1,1 1,7 -0,9 4,6 

Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z przyjętą metodyką wykonania badania delimitacyjnego za obszar zdegradowany należy uznać 

obszar o najwyższych wartościach wskaźnika sumarycznego, przy jednoczesnym wyraźnym 

nagromadzeniu negatywnych zjawisk w sferze społecznej -dodatni poziom wskaźnika sumarycznego dla 

sfery społecznej oraz dodatni poziom przynajmniej jednego wskaźnika sumarycznego z pozostałych sfer. 

Biorąc pod uwagę powyższe, jako obszar zdegradowany uznane zostały następujące jednostki 

przestrzenne: 

 Centrum miasta Trzcianka 

 Górnica 

 Przyłęki 

 Runowo 

 Rychlik 

 Siedlisko 

 Wrząca 

W wymienionych jednostkach stwierdzono koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, 

a jednocześnie występowanie problemów w sferze gospodarczej lub techniczno-środowiskowej. 

Tabela 25. Wielkość obszaru zdegradowanego. 

podobszary zdegradowane powierzchnia w ha udział % powierzchni ludność udział % ludności 

centrum 55,3 0,15 3996 16,5 

Górnica  1945 5,2 141 0,6 

Przyłęki 665 1,8 305 1,3 

Runowo 1380 3,7 363 1,5 

Rychlik 1845 4,9 392 1,6 

Siedlisko 2075 5,5 985 4,1 

Wrząca 1737 4,6 152 0,6 

OBSZAR ZDEGRADOWANY 8587,3 25,9 5794 26,2 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 5. Obszar zdegradowany z podziałem na podobszary. 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie www.openstreetmap.org 

Podobszar centrum 

W strefie centralnej miasta występuje największa koncentracja funkcji centrotwórczych, wzajemne 

przenikanie funkcji ogólnomiejskich i mieszkaniowych, głównie w zabudowie o charakterze śródmiejskim 

i kwartałowym. Znajdujące się tu: otwarta przestrzeń publiczna Placu Pocztowego, Mauzoleum Żołnierzy 

Radzieckich, targowisko miejskie i dworzec główny PKS, generują w ciągu dnia duży ruch ludności. Jednak 

obecnie centrum Trzcianki nie stanowi przestrzeni reprezentacyjno-rekreacyjnej. 

Podobszar Górnica 

Górnica rozwinęła się w XIX w. jako niemiecka kolonia osadnicza. Współcześnie Górnica liczy około 140 

mieszkańców. Wieś posiada walory krajobrazowe, jest położona wśród lasów, na niewielkich 

wzniesieniach w dolinie Bukówki. W centrum wsi znajduje się dość duży staw przez który przepływa 

Bukówka - zaliczana na kilku odcinkach do górskich rzek. Na skraju wsi usytuowany jest kościół z 1930 

roku. W Górnicy znajdują się sklep i świetlica. W pobliżu przebiega turystyczny szlak rowerowy i pieszy, 

a na rzece Bukówce – kajakowy. Atrakcyjność turystyczna wsi wpływa na napływ mieszkańców miast 

w celach wypoczynkowych, wieś nabiera charakteru letniskowego. 
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Podobszar Przyłęki 

Wieś Przyłęki położona jest kilometr od trasy łączącej Trzciankę z Wieleniem, w sąsiedztwie skrzyżowania 

z drogą lokalną w kierunku Jędrzejewa. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Jest tu 

kilkanaście gospodarstw, w tym trzy o powierzchni od 25 do 50 hektarów. Wieś liczy 320 mieszkańców. 

We wsi znajdują się szkoła podstawowa, świetlica i poniemiecki cmentarz. 

Podobszar Runowo 

Podobszar leży na skrzyżowaniu lokalnych dróg z Siedliska do Gajewa i Nowej Wsi. W odległości około 

3 kilometrów od centrum Runowa znajduje się stacja kolejowa Siedlisko. Runowo jest malowniczo 

położone na niewielkich wzniesieniach w sąsiedztwie otaczających od południa i wschodu lasów.  

W pobliżu ma źródło struga Rudnica uchodząca do Noteci na wschód od Kuźnicy Czarnkowskiej. We wsi 

były trzy folwarki, zajazd, szkoła oraz drewniany kościół ewangelicki i dzwonnica (zniszczone podczas 

wojny, w latach 70-tych rozebrane). Do czasów obecnych przetrwała część założeń folwarcznych 

i zamknięty, poniemiecki cmentarz. Obecnie we wsi znajduje się około 70 budynków, sklep, świetlica 

wiejska, kościółek pw. św. Józefa, przedszkole. 

Podobszar Rychlik 

Podobszar Rychlik jest położony wśród lasów, w pobliżu Bukówki, w południowo-zachodniej części 

gminy, około 13 km od Trzcianki. 

W centralnej części wsi stoi kapliczka, a nieopodal niej kościół, wybudowany w latach 1927-1928, jako 

kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa parafii katolickiej w Trzciance. Niedaleko znajduje 

się też szkoła podstawowa z 1920 r., przy której działa Ludowy Klub Sportowy „Zuch”. 

Do zabytków Rychlika należy park dworski z XVIII w. XIX wieczny dworek (dawna oficyna) o zachowanej 

sylwetce oraz dawny cmentarz ewangelicki z przełomu XIX i XX wieku. Z 1840 roku pochodzi główne 

ukształtowanie drzewostanu parkowego i wystroju przy dworku. W parku rośnie kilka 100-letnich sosen 

i dąb szypułkowy uznanych za pomniki przyrody. W pobliżu wsi znajduje się stary cmentarz, na którym 

w XIX w. chowano młynarzy i ich rodziny. 

Podobszar Siedlisko 

Siedlisko to wieś położona przy drodze i linii kolejowej z Trzcianki do Krzyża Wlkp., liczy 985 

mieszkańców. Siedlisko na początku XX wieku było dużą wsią, rozwijającą się prężnie dzięki 

przebiegającej w jej pobliżu od 1851 r. ważnej linii kolejowej. Znajdowały się tu m.in.: rzeźnia, piekarnia 

i sklep żelazny. Z tamtych lat zachowały się jedynie budynek stacji, perony i rampa. Zachowany 

pierwotny układ przestrzenny wsi, z osią założenia zamkniętą wieżą kościoła, ze zwartą zabudową 

kalenicową. Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ewangelicki, fundacji 

Czarnkowskich, istniał od1667 r. Obecny murowany powstał w latach 1907-8, wzniesiony na miejscu 

poprzedniego, z 1780 r. w konstrukcji szkieletowej. Od 1945 r. katolicki. Po stronie południowo – 

zachodniej zachowany zespół folwarczny z II poł. XIX w. Przy drodze do Runowa zespół zabudowań 

dworca kolejowego z ok. 1900 roku. 
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Miejscowość stanowi centrum usługowe dla okolicznych wsi i mniejszych osad. Są w niej trzy sklepy, 

poczta, bar oraz obiekty oświatowe – szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole i biblioteka oraz 

boisko sportowe, a ponadto ośrodek zdrowia i punkt apteczny, a także remiza miejscowej Ochotniczej 

Straży Pożarnej. 

W Siedlisku istniał do początku lat 90. zakład rolny PGR. Obecnie funkcjonuje tu kilka firm prywatnych, 

m.in. zakład obróbki aluminium „Zobal” oraz stolarnia. We wsi jest kilkudziesięciu gospodarzy, którzy na 

ziemiach III, IV, i V klasy prowadzą produkcję roślinną i zwierzęcą, głównie hodowlę bydła. 

Podobszar Wrząca 

W 1995 r. Wrząca uzyskała status wsi sołeckiej; przedtem podlegała pobliskiemu Stobnu. Mieszkają 

w niej 152 osoby. Ludność jest napływowa. Najstarsi  mieszkańcy osiedlili się we wsi tuż po II Wojnie 

Światowej, a przyjechali jako repatrianci z Kielecczyzny, Kujaw i z Bieszczad. Wieś ma zwartą zabudowę. 

Większość budynków mieszkalnych usytuowanych jest w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą w kierunku 

Łomnicy. Wrząca ma dobra infrastrukturę, są tu wodociągi, kanalizacja i wiejska oczyszczalnia ścieków 

(zabudowana w 1999 roku). 

Wrząca zlokalizowana jest po obu stronach drogi przelotowej z Piły do Trzcianki. Niedaleko wsi znajduje 

się duży zakład należący do Henkel Polska S.A. Zakład rozpoczął produkcję w 1996 roku od 

podstawowych wyrobów. Dzisiaj wytwarza ponad 130 różnych produktów chemii budowlanej. Obecnie 

pracuje w nim 120 osób, najwięcej pracowników pochodzi z Trzcianki, Stobna, Wrzącej i Białej. Zakład 

wspiera także miejscowe społeczności. We Wrzącej jest również prywatna ferma tuczu i gospodarstwo 

rybackie. Do 1994 roku działał we wsi zakład PGR, podległy Kombinatowi w Trzciance. Powstał on 

w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i po ponad czterdziestoletnim istnieniu został zlikwidowany. 

W swym najlepszym okresie (lata siedemdziesiąte) posiadał dużą hodowlę (ok. 600 sztuk) bydła. Od kilku 

lat w okolicach Wrzącej, na łąkach nadnoteckich, znajdują się plantacje wierzby energetycznej. Działa tu 

oświetlenie uliczne, są nowe chodniki, dobrze reprezentuje się przystanek autobusowy. 

 

Podrozdział 4.1 Wskazanie obszaru rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji wyznacza się jako całość lub część obszaru zdegradowanego. Cechuje się on 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, a jednocześnie jest to obszar o istotnym znaczeniu dla 

rozwoju lokalnego, gdzie gmina zamierza prowadzić rewitalizację. 

Struktura funkcjonalna sieci osadniczej miasta i gminy Trzcianka została określona w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka. W poniższej tabeli 

zestawiono podstawowe informacje o obszarze zdegradowanym. 

Tabela 26. Podstawowe dane dotyczące obszaru zdegradowanego. 

Jednostka 
przestrzenna 

Liczba 
ludności 

Funkcje wiodące 
Znaczenie dla rozwoju lokalnego 

gminy 

centrum 4471 
mieszkalnictwo, usługi społeczne gminne 
i ponadlokalne (administracja, oświata, kultura, 
handel, zdrowie i opieka społeczna), działalność 

ośrodek dynamicznego rozwoju 
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Jednostka 
przestrzenna 

Liczba 
ludności 

Funkcje wiodące 
Znaczenie dla rozwoju lokalnego 

gminy 

gospodarcza, turystyka i wypoczynek oraz obsługa 
ruchu turystycznego 

Górnica 141 rolnictwo, turystyka, rekreacja ośrodek umiarkowanego rozwoju 

Przyłęki 305 rolnictwo ośrodek umiarkowanego rozwoju 

Runowo 363 rolnictwo ośrodek umiarkowanego rozwoju 

Rychlik 392 rolnictwo, turystyka, rekreacja ośrodek umiarkowanego rozwoju 

Siedlisko 985 rolnictwo ośrodek umiarkowanego rozwoju 

Wrząca 152 rolnictwo ośrodek umiarkowanego rozwoju 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka. 

Na podstawie zebranych danych jednoznacznie stwierdzono, że koncentracja działań rewitalizacyjnych 

powinna mieć miejsce w centrum miasta Trzcianka. Uzasadnieniem takiego wyboru są poniżej zebrane 

informacje:  

1) W centrum miasta Trzcianka zidentyfikowano szczególnie złożoną sytuację problemową (największe 

natężenie negatywnych zjawisk takich jak: ubóstwo, znaczne bezrobocie, starzenie się społeczeństwa, 

marginalizacja społeczna, wzrost przestępczości, konieczność remontu dróg i brak logicznych powiązań 

komunikacyjnych oraz konieczność modernizacji targowiska miejskiego, dającego znaczną liczbę miejsc 

pracy), wymagającą koncentracji nakładów dla osiągnięcia pożądanych efektów. W poszczególnych 

jednostkach obszaru wiejskiego problemy społeczne dotykają mniejszej liczby osób. 

2) Centrum miasta Trzcianka pełni szczególną rolę w obsłudze całej gminy. Jest to centrum 

administracyjne (siedziba Urzędu Miejskiego), handlowe i edukacyjne. Obszar ten stanowi główny 

w powiecie ośrodek krzewienia kultury i aktywizacji społecznej mieszkańców, dzięki działalności Muzeum 

Ziemi Nadnoteckiej. W centrum zlokalizowana jest także hala widowiskowo-sportowa. Niezaprzeczalnym 

jest stwierdzenie, że rozwiązanie problemów miasta będzie w tej sytuacji postrzegane jako działanie 

prorozwojowe w skali całej gminy.  

3) Obok wymienionych czynników ze sfery społecznej, należy stwierdzić, że centrum miasta Trzcianka 

pełni szczególną rolę w zakresie zapewnienia mieszkańcom gminy podstawowej infrastruktury 

technicznej. Trzcianka jest także ważnym centrum komunikacyjnym gminy (dworzec PKS).  

4) Stwierdza się, że na obszarach wiejskich potrzeby rewitalizacji są niewspółmiernie niższe, niż na 

obszarze miejskim gminy. Obok niewielkiego natężenia problemów, istotny jest również fakt 

koncentracji ludności. W jednostkach wiejskich efekt społeczny rewitalizacji byłby znacznie mniejszy, 

ponieważ objąłby niewielką liczbę ludności. Należy stwierdzić, że liczba ludności nawet największych 

jednostek wiejskich nie przekracza 5% ogólnej liczby ludności gminy, co w przypadku zalecanej 

koncentracji działań wskazuje na konieczność intensyfikacji działań w obszarze miejskim. Gęstość 

zaludnienia na obszarze miejskim wynosi 928 osób/km2, a na obszarze wiejskim jedynie 20 osób/km2.  

5) Obok informacji dotyczących gęstości zaludnienia istotny jest również charakter zabudowy. W mieście 

udział powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w powierzchni ogółem wynosi 26%, a dla 

obszarów wiejskich jest to 2,75%. Zabudowa w mieście często nie jest dostosowana do aktualnych 

potrzeb użytkowników. 
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Rysunek 6. Obszar rewitalizacji. (centrum) 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie http://trzcianka.e-mapa.net/ 
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Obszar rewitalizacji (centrum) obejmuje następujące ulice: Artura Grottgera, Boczną, Elizy Orzeszkowej, 

Fryderyka Chopina, gen. Henryka Dąbrowskiego, Kozią, Krętą, Marii Konopnickiej, Maurycego 

Mochnackiego, os. Artura Grottgera, os. XXV-lecia, pl. Pocztowy, Prostą, Reja, Spokojną, Stefana 

Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Wita Stwosza. 

 

Podrozdział 4.2 Analiza przyczyn degradacji i charakterystyka sytuacji na obszarze 

rewitalizacji 

W celu wykonania szczegółowej analizy przestrzennej wybranych zjawisk kryzysowych 

zidentyfikowanych w obszarze rewitalizacji dodatkowo podzielono go na mniejsze jednostki, które mają 

wyłącznie wspomagający charakter. Nie należy ich więc traktować jako jakichkolwiek jednostek 

administracyjnych, urbanistycznych, czy nawet – statystycznych. Mają one wyłącznie znaczenie 

analityczne, wykorzystane na potrzeby pogłębienia niniejszej diagnozy. 

Jednostkom tym nadano umowne nazwy (nawiązujące do kierunków świata), aby łatwo je można było 

zidentyfikować w przestrzeni obszaru rewitalizacji. Są to: 

 północna część obszaru rewitalizacji: ul. Artura Grottgera i os. Artura Grottgera 

 wschodnia część obszaru rewitalizacji: ul. Chopina, Kozia, Krótka, Spokojna, Mochnackiego, 

Kościuszki, Sikorskiego 

 centralna część obszaru rewitalizacji: ul. Elizy Orzeszkowej, Reja, Wita Stwosza, pl. Pocztowy 

 zachodnia część obszaru rewitalizacji: ul. Boczna, Kręta, Marii Konopnickiej 

 południowa część obszaru rewitalizacji: ul. Stefana Żeromskiego, gen. Henryka Dąbrowskiego, 

Prosta 

 południowo-wschodnia część obszaru rewitalizacji - os. XXV- lecia 
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Rysunek 7. Pomocnicze jednostki obszaru rewitalizacji. 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie http://trzcianka.e-mapa.net/ 

Sfera społeczna 

Obszar rewitalizacji zamieszkuje prawie 4 tysiące osób. Analizując strukturę ludności według 

ekonomicznych grup wieku obszar rewitalizacji charakteryzuje niski udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, który wyniósł 17,5% (średnia w gminie to 19,6%). Jednocześnie zdiagnozowano 

wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym na poziomie 23%. Powoduje to niekorzystną wartość 

wskaźnika obciążenia demograficznego (stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym, do liczby osób 

w wieku przedprodukcyjnym), który wynosi 1,3 co wskazuje na postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa. 
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Rysunek 8. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku w pomocniczych jednostkach analitycznych obszaru rewitalizacji. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Trzciance (stan na 23 sierpnia 2016 r.) 

Problem starzenia się ludności w największym stopniu dotyka południowo-wschodnią część obszaru 

rewitalizacji, tj. osiedle XXV-lecia, gdzie grupa osób w wieku poprodukcyjnym jest trzykrotnie liczniejsza 

niż grupa osób poniżej 17 roku życia. Niekorzystną sytuację odnotowano także w północnej części 

obszaru rewitalizacji, gdzie co czwarty mieszkaniec jest osobą w wieku poprodukcyjnym. 

W latach 2008-2016 liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji zmniejszyła się o 335 osób, co stanowi 

7,7% spadek. Najwięcej osób (126) utraciła południowo-wschodnia część obszaru rewitalizacji, w której 

jak wspomniano wyżej występują najsilniejsze procesy starzenia się ludności. 

Tabela 27. Zmiany liczby ludności w obszarze rewitalizacji. 

Jednostka pomocnicza obszaru rewitalizacji 
Liczba ludności Dynamika zmian 

liczby ludności [w%] 2008 2016 

północna część obszaru rewitalizacji 466 450 -3,4 

południowa część obszaru rewitalizacji 825 782 -5,2 

południowo-wschodnia część obszaru rewitalizacji 1095 969 -11,5 

wschodnia część obszaru rewitalizacji 891 809 -9,2 
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Jednostka pomocnicza obszaru rewitalizacji 
Liczba ludności Dynamika zmian 

liczby ludności [w%] 2008 2016 

centralna część obszaru rewitalizacji 465 446 -4,1 

zachodnia część obszaru rewitalizacji 589 540 -8,3 

Obszar rewitalizacji 4331 3996 -7,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Trzciance (stan na 31.12.2008 r. oraz 23 

sierpnia 2016 r.) 

Kolejnym bardzo istotnym problemem społecznym jest zjawisko bezrobocia. Obszar rewitalizacji 

zamieszkują 134 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie. Osoby 

te stanowią 20% ogółu bezrobotnych w gminie Trzcianka. Wskaźnik udziału bezrobotnych w ludności 

w wieku produkcyjnym wynosi w obszarze rewitalizacji 5,6%. 

Tabela 28. Problemy na rynku pracy w poszczególnych jednostkach pomocniczych obszaru rewitalizacji. 

Jednostka 
pomocnicza obszaru 

rewitalizacji 

Liczba 
bezrobotnych 

ogółem 

udział bezrobotnych 
w ludności w wieku 

produkcyjnym 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 

udział długotrwale 
bezrobotnych w ich 

ogólnej liczbie 

północna część 
obszaru rewitalizacji 

14 5,2 4 28,6 

południowa część 
obszaru rewitalizacji 

29 5,6 11 37,9 

południowo-
wschodnia część 

obszaru rewitalizacji 
17 3,4 9 52,9 

wschodnia część 
obszaru rewitalizacji 

31 6,3 14 45,2 

centralna część 
obszaru rewitalizacji 

23 8,8 10 43,5 

zachodnia część 
obszaru rewitalizacji 

20 5,8 8 40,0 

Obszar rewitalizacji 134 5,6 56 41,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie (wg stanu na dzień 5 

września 2016 r.) 

Największy udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym odnotowano w centralnej części 

obszaru rewitalizacji, wysokie wartości wskaźnika występują także we wschodniej i zachodniej części 

obszaru rewitalizacji. Analizując zjawisko bezrobocia należy zwrócić także szczególną uwagę na długość 

okresu pozostawania bez pracy. Długotrwałe bezrobocie jest na ogół przyczyną innych problemów 

społecznych. 

Bezrobocie jest jednym z podstawowych powodów występowania o pomoc społeczną. 432 mieszkańców 

obszaru rewitalizacji korzystało ze świadczeń pomocy społecznej w 2016 r., co stanowiło prawie 24% 

ogółu beneficjentów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance. Średnio co dziesiąty 

mieszkaniec obszaru rewitalizacji korzysta z pomocy społecznej. Największe nasilenie problemu 

odnotowano w centralnej części obszaru rewitalizacji, gdzie prawie co 5 mieszkaniec jest beneficjentem 

M-GOPS. 



Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 

 

61 

Tabela 29. Poziom samowystarczalności ekonomicznej ludności w poszczególnych jednostkach pomocniczych obszaru 
rewitalizacji. 

Jednostka 
pomocnicza 

obszaru 
rewitalizacji 

liczba osób 
korzystających 
ze świadczeń 

pomocy 
społecznej 

udział osób 
w gospodarstwach 

domowych korzystających 
ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności 
ogółem 

dynamika liczby 
osób 

korzystających z 
pomocy 

społecznej w 
latach2009-2016 

liczba dzieci 
do lat 17, na 

które 
rodzice 

otrzymują 
zasiłek 

rodzinny 

udział dzieci do lat 
17, na które rodzice 

otrzymują zasiłek 
rodzinny w liczbie 

dzieci w tym wieku 
2009 2016 

północna część 
obszaru 

rewitalizacji 
44 13 2,9 29,5 19 26,4 

południowa 
część obszaru 
rewitalizacji 

89 123 15,7 138,2 62 39,2 

południowo-
wschodnia 

część obszaru 
rewitalizacji 

48 78 8,0 162,5 38 33,6 

wschodnia 
część obszaru 
rewitalizacji 

78 80 9,9 102,6 63 41,2 

centralna część 
obszaru 

rewitalizacji 

65 87 19,5 133,8 35 34,0 

zachodnia 
część obszaru 
rewitalizacji 

44 51 9,4 115,9 39 39,4 

Obszar 
rewitalizacji 

368 432 10,8 117,4 256 36,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance (wg 

stanu na dzień 7 września 2016 r. oraz na koniec 2009 r.) 

Według diagnozy społecznej przeprowadzonej przez M-GOPS na trudną sytuację osób korzystających 

z pomocy społecznej z powodu bezrobocia wpływ mają: brak świadomości o możliwościach i szansach 

dokształcania i podjęcia pracy, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, niska motywacja, brak wiary we 

własne możliwości. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wzrosła w obszarze 

rewitalizacji o 17%. Największy wzrost liczby beneficjentów pomocy społecznej odnotowano 

w południowej i centralnej części obszaru rewitalizacji. 

Rodzice w trudnej sytuacji życiowej pobierają zasiłek rodzinny na dzieci. W południowej, wschodniej 

i zachodniej części obszaru rewitalizacji średnio około 40% dzieci przyznano zasiłki rodzinne. 

Zjawisko bezrobocia jest często powiązane z innym problemem – ubóstwa. Ubóstwo z jednej strony 

określa warunki życia ludności, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące 

w społeczeństwie. Poziom ubóstwa w niniejszym dokumencie analizowany był poprzez wielkość 

dochodów ludności, w oparciu o średnią wartość kwoty podatku dochodowego należnego w przeliczeniu 

na 1 osobę w wieku produkcyjnym. Dla obszaru rewitalizacji wynosi ona 1173,6 zł, przy średniej w gminie 

na poziomie 1235,7 zł. Najniższe wartości tego wskaźnika stwierdzono w południowej części obszaru 

rewitalizacji 812,4 zł i we wschodniej części obszaru rewitalizacji 1055,8 zł, a także w centrum obszaru 

rewitalizacji 1124,9 zł. 
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Negatywnym zjawiskiem wywołującym sytuację kryzysową w aspekcie społecznym jest także 

przestępczość. Ogółem w granicach obszaru rewitalizacji w 2016 r. stwierdzono 32 przestępstwa. 

Rysunek 9. Liczba stwierdzonych przestępstw w obszarze rewitalizacji. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Trzciance (wg stanu na dzień 7 września 

2016 r.) 

Najwięcej przestępstw stwierdzono w okolicach placu Pocztowego i przy ul. Fryderyka Chopina. Najmniej 

z kolei w północnej i zachodniej części obszaru rewitalizacji. 

Większość dzieci z obszaru rewitalizacji uczęszczała w roku szkolnym 2015/2016 do Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance i Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Trzcianeckiej z siedzibą 

w Trzciance ul. Chopina 36. Dzieci z osiedla XXV-lecia i gen. Henryka Dąbrowskiego należą do obwodu 

Szkoły Podstawowej19 nr 3 i Gimnazjum20 nr 1. 

                                                           
19

 Uchwała nr XXV/170/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych w gminie Trzcianka oraz granic ich obwodów 
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 r. w Gimnazjum nr 2 były ze wszystkich przedmiotów niższe od 

średniej dla gminy. Publikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu tendencje 

rozwojowe szkół uwzględniające perspektywę trzech lat z okresu 2014-2016 wskazują na brak postępu, 

a nawet spadek w zakresie osiągnięć Gimnazjum nr 2 w każdym z przedmiotów. Dane uwzględniają 

wyłącznie wyniki arkuszy standardowych, uzyskane w 2016 r. Na poniższym rysunku przedstawiono 

tendencje rozwojowe z 3 podstawowych przedmiotów w Gimnazjum nr 2. 

Rysunek 10. Tendencje rozwojowe Gimnazjum nr 2 w Trzciance. 

 
Źródło: https://www.oke.poznan.pl/cms,4645,komunikowanie_wynikow_egzaminu_gimnazjalnego_tendencja_rozwojowa_szkoly_2016.htm 

W związku ze zmianami w prawie oświatowym, od września 2017 r. Gimnazjum nr 2 zostanie włączone 

do Szkoły Podstawowej nr 2 i powstanie w ten sposób ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 221. Biorąc pod 

uwagę stosunkowo niskie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Władysława Broniewskiego, należy podjąć działania mające na celu poprawę efektów nauczania na 

poziomie podstawowym. 

Poziom uczestnictwa w życiu publicznym określany jest często za pomocą frekwencji wyborczej. 

W gminie jest 21 obwodów głosowania, ustalonych na sesji z dnia 12 lutego 2015 r. Rady Miejskiej 

Trzcianki uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/256/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 lutego 

2013 r. w sprawie podziału Gminy Trzcianka na stałe obwody głosowania. W mieście Trzcianka ustalono 

15 obwodów, w poniższej tabeli wymieniono te, które obejmują ulice znajdujące się w granicach obszaru 

rewitalizacji. 

Tabela 30. Analiza frekwencji wyborczej w obszarze rewitalizacji (wybory samorządowe w 2014 r.) 

Numer 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania (wykaz ulic, 
osiedli) 

Siedziba 
obwodowej komisji 

wyborczej 

Liczba 
uprawnionych 

z obwodu 

Frekwencja 
(liczba 

osób/ %) 

Liczba 
uprawnionych 

z obszaru 
rewitalizacji 

2 
ulice: 27 Stycznia  44-65, Bolesława Prusa, 
Koszykowa, Moniuszki, Za Jeziorem, osiedla: 
Artura Grottgera, Zacisze 

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Trzciance, ul. 
F. Chopina 36 

984 430 / 43,7% 301 

                                                                                                                                                                                            
20

 Uchwała nr XXV/171/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów 
w gminie Trzcianka oraz granic ich obwodów 
21

 Zgodnie z uchwałą nr XXXI/270/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
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Numer 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania (wykaz ulic, 
osiedli) 

Siedziba 
obwodowej komisji 

wyborczej 

Liczba 
uprawnionych 

z obwodu 

Frekwencja 
(liczba 

osób/ %) 

Liczba 
uprawnionych 

z obszaru 
rewitalizacji 

3 

ulice: al. Czesława Miłosza, Alfreda Nobla, 
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, 
Dąbrówki, Henryka Sienkiewicza, Jana 
Sobieskiego, Joachima Lelewela, Kazimierza 
Wielkiego, Kręta, ks. Piotra Skargi, Marii 
Skłodowskiej-Curie, Mieszka I, Parkowa, plac 
Królowej Jadwigi, Rzemieślnicza, Stefana 
Batorego, Władysława Łokietka, Władysława 
Stanisława Reymonta, Zbigniewa Herberta, 
Zielna, Zygmunta Starego, Żwirowa, osiedla: 
Joachima Lelewela, Obotryckie 

Gimnazjum Nr 2 
w Trzciance, ul. F. 
Chopina 36 

869 
401 / 

46,14% 
30 

4 
ulice: 27 Stycznia 28-41, 67-86, Artura Grottgera 
1-3A, 6-11, Boczna, Fryderyka Chopina 25-41, 
Marii Konopnickiej 

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Trzciance, ul. 
F. Chopina 36 

869 
307 / 

35,33% 
645 

5 

ulice: Artura Grottgera 5, Elizy Orzeszkowej, 
Fryderyka Chopina 2-24, Kopernika, Reja, 
Spokojna, Tadeusza Kościuszki, Wiosny Ludów, 
Wita Stwosza, plac Pocztowy 

Zespół Szkół 
Technicznych 
w Trzciance, ul. 27 
Stycznia 100 

952 
340 / 

35,71% 
778 

6 
ulice: 27 Stycznia 1/4-24, 87-103A, Maurycego 
Mochnackiego, Stefana Żeromskiego 

Liceum 
Ogólnokształcące 
w Trzciance, ul. St. 
Żeromskiego 28 

915 
332 / 

36,28% 
390 

9 osiedle XXV Lecia 
Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Trzciance, ul. 
Wł. Broniewskiego 2 

856 
361 / 

42,17% 
856 

15 
ulice: Adama Mickiewicza 1-11, 51-62, gen. 
Henryka Dąbrowskiego, Gorzowska, Prosta, 
Strażacka, Wieleńska 1B 

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Trzciance, ul. 
Wł. Broniewskiego 2 

859 
340 / 

39,58% 
298 

- razem - 6304 
2511 / 
39,83% 

3298 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych http://samorzad2014.pkw.gov.pl/357_rady_woj/0/300207 

Frekwencja w gminie wyniosła 41,86%, a w samym mieście Trzcianka 42,03%. W obwodach głosowania 

nr 4, 5 i 6 odnotowano najniższą w mieście frekwencję. Na tej podstawie można uznać, że w obszarze 

rewitalizacji poziom uczestnictwa w życiu publicznym nie jest wysoki. 

Wskaźnik aktywności obywatelskiej mierzony jest także liczbą zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń 

i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Organizacje pozarządowe stanowią bazę 

dla rozwoju lokalnych społeczności skupiając najaktywniejszych i najwrażliwszych na sprawy społeczne 

obywateli trzcianeckiego środowiska. W całej gminie funkcjonują 63 organizacje pozarządowe, co 

oznacza 26 organizacji na 10 tys. mieszkańców. Większość organizacji obejmuje zasięgiem swojego 

działania teren całej gminy. Organizacje te są rozproszone. W granicach obszaru rewitalizacji 

zarejestrowanych jest łącznie 10 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych, zatem analizowany 

wskaźnik wynosi 25 organizacji na 10 tys. mieszkańców. Większość organizacji zgłasza problem słabej 

aktywności, ze względu na brak infrastruktury do prowadzenia działań projektowych. Sale szkolne czy 

biblioteczne nie nadają się w większości do realizacji oddolnych inicjatyw, w weekendy są zamknięte, 

a w godzinach popołudniowych zazwyczaj budynki są już zamykane bądź sprzątane, co uniemożliwia 

realizację np. zajęć dodatkowych, czy spotkań fokusowych z mieszkańcami. Żaden budynek nie posiada 
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sali projekcyjnej (kinowej), brakuje też budynków z zapleczem magazynowym, w którym organizacje 

mogłyby gromadzić swój sprzęt (np. muzyczny). Ponadto brakuje wygłuszonych sal, w których mogłyby 

odbywać się próby zespołów muzycznych. W Trzciance nie ma też sali konferencyjnej. Taki stan rzeczy 

jest przeszkodą do realizacji inicjatyw oddolnych. Gmina nie dysponuje budynkiem, który nadawałby się 

do modernizacji i efektywnego wykorzystania przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Istniejące budynki 

nie nadają się do remontu/modernizacji, gdyż prace te przewyższyłyby koszt budowy budynku 

wielofunkcyjnego. 

Gmina Trzcianka posiada wieloletnie tradycje współpracy z tymi podmiotami. Corocznie zatwierdzane 

i realizowane są stosowne programy. W 2016 r. gmina Trzcianka, w trybie otwartych konkursów ofert, 

podpisała z organizacjami pozarządowymi 33 umowy na realizację zadań publicznych, w tym: 27 umów 

na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 5 umów w zakresie 

turystyki i krajoznawstwa oraz 1 umowę na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom 

społecznym. Wśród 10 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych funkcjonujących w obszarze 

rewitalizacji następujące skorzystały ze środków na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka: 

Uczniowski Klub Sportowy „Relax” przy Szkole Podstawowej nr 2, Uczniowski Klub Sportowy 

„Błyskawica” przy Gimnazjum nr 2, Miejski Klub Sportowy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance 

oraz Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Ze względu na postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa istotne znaczenie ma Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance, który prowadzi 

działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych. 

 

Sfera gospodarcza 

Obszar rewitalizacji charakteryzuje stosunkowo wysoki poziom przedsiębiorczości, mierzony 

wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym. Są to najczęściej małe i średnie firmy o niewielkim zatrudnieniu prowadzone 

przez osoby fizyczne. Pozostałe podmioty to spółki handlowe, spółdzielnie i stowarzyszenia. 

Tabela 31. Podstawowe dane o podmiotach gospodarczych w obszarze rewitalizacji. 

Jednostka pomocnicza 
obszaru rewitalizacji 

liczba przedsiębiorstw 
wpisanych do 

Centralnej Ewidencji 
i Informacji 

o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) - 

R 24 

wskaźnik liczby 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych osób 

fizycznych na 100 
mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

średnia wartość 
kwoty podatku 

należnego 
przypadająca na 1 
przedsiębiorstwo 

[zł] 

liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
wpisanych do 

rejestru 
REGON 

północna część 
obszaru rewitalizacji 

28 10,5 7 533,3 50 

południowa część 
obszaru rewitalizacji 

104 20,1 4 476,3 255 

południowo-
wschodnia część 

obszaru rewitalizacji 

45 9,0 16 158,1 82 

wschodnia część 
obszaru rewitalizacji 

64 13,1 5 512,4 98 
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Jednostka pomocnicza 
obszaru rewitalizacji 

liczba przedsiębiorstw 
wpisanych do 

Centralnej Ewidencji 
i Informacji 

o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) - 

R 24 

wskaźnik liczby 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych osób 

fizycznych na 100 
mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

średnia wartość 
kwoty podatku 

należnego 
przypadająca na 1 
przedsiębiorstwo 

[zł] 

liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
wpisanych do 

rejestru 
REGON 

centralna część 
obszaru rewitalizacji 

43 16,4 6 796,6 69 

zachodnia część 
obszaru rewitalizacji 

21 6,1 66 427,6 25 

Obszar rewitalizacji 305 12,8 11 290,5 579 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wg 
stanu na dzień 12 września 2016 r.), danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Urzędu Skarbowego 
w Czarnkowie z deklaracji PIT 36, PIT 36L, PIT 28 (według stanu na koniec 2015 roku). 

Na obszarze rewitalizacji działa obecnie około trzystu osób prowadzących działalność gospodarczą, co 

oznacza 12,8 osób w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym (dla całego miasta 

wartość ta wynosi 11,2). Najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonuje w południowej części obszaru 

rewitalizacji, gdzie co piąta osoba w wieku produkcyjnym prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Wysoki wskaźnik odnotowano także w centralnej części obszaru rewitalizacji. Jednocześnie należy 

zauważyć, że większość przedsiębiorców osiąga niskie dochody, co obrazuje wskaźnik średniej wartości 

kwoty podatku należnego przypadająca na 1 przedsiębiorstwo. 

W granicach obszaru rewitalizacji funkcjonuje 8 obiektów gastronomicznych. Przy ul. Elizy Orzeszkowej 

usytuowane jest targowisko miejskie w Trzciance. Targowisko czynne jest od poniedziałku do soboty 

w godzinach od 6.00 do 17.00. Fragment obszaru, na którym odbywa się handel, zabudowany jest 

wiatami o konstrukcji drewnianej połączonych ze sobą zadaszeń krytych papą, a pozostała część terenu 

jest otwarta. Na placu znajdują się również kontenery sklepowe. W dni targowe, jest to najbardziej 

przeludnione miejsce, które utrudnia możliwość parkowania pojazdów. W otoczeniu targowiska od 

strony północnej, wschodniej i południowej, znajdują się istniejące domy mieszkalne i gospodarcze. Od 

strony zachodniej do placu targowego przylega jezdnia – ul. Orzeszkowej. Po drugiej stronie ulicy 

znajduje się nieuporządkowany plac przeznaczony pod parkingi. 

W centralnej części obszaru rewitalizacji przy Placu Pocztowym zlokalizowany jest nowoczesny obiekt 

handlowo-mieszkalny Galeria Abita - w pięciokondygnacyjnym budynku znajdują się 22 mieszkania 

o podwyższonym standardzie oraz 20 klimatyzowanych lokali usługowych. 

Sfera techniczna 

Obszar rewitalizacji jest dobrze wyposażony w infrastrukturę techniczną. Na terenie miasta Trzcianka 

oprócz kanalizacji sanitarnej funkcjonuje również kanalizacja deszczowa. Jedynie przy ul. Artura 

Grottgera i Fryderyka Chopina zinwentaryzowano kilka nieruchomości budowlanych zbierających ścieki 

sanitarne w zbiornikach wybieralnych (inaczej w szambach). 

W Trzciance jest 2,1 tys. budynków, w tym 1,9 tys. stanowią budynki mieszkalne. W obszarze 

rewitalizacji zlokalizowanych jest 406 nieruchomości budowlanych. W mieście funkcjonują 3 spółdzielnie 
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mieszkaniowe. Największe zasoby mieszkaniowe w gminie Trzcianka posiada Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Lokatorsko – Własnościowa na os. Słowackiego, następnie Spółdzielnia przy LUBMORZE oraz 

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - 

Własnościowa w Trzciance gospodaruje budynkami w granicach obszaru rewitalizacji. Do zasobów 

spółdzielni w obszarze rewitalizacji należą: 

 13 budynków (465 mieszkań) na os. XXV-lecia 

 4 budynki (122 mieszkania) na ul. Kościuszki 

 2 budynki (24 mieszkania) na ul. Konopnickiej 

 2 budynki (2 mieszkania) na os. Grottgera 

 7 budynków (54 mieszkania) na ul. Dąbrowskiego 

Historyczny układ urbanistyczny centrum Trzcianki pochodzi głównie z XIX w. i pierwszej połowy XX w. 

Większość budynków mieszkalnych pochodzących z końca XIX i początku XX w. znajduje się 

w zadowalającym stanie technicznym. W znacznie gorszym stanie są typowe dla architektury 

małomiasteczkowej domy wzniesione w I, II, III dekadzie XIX w. - parterowe, piętrowe, nakryte 

dwuspadowymi dachami. Cechuje je duże zużycie elementów konstrukcyjnych, spowodowane brakiem 

prowadzenia remontów i napraw jak również zastosowaniem ubogich technologii z czasów budowy. 

Na terenie miasta znajduje się kilka ciekawych zabytków, które ujęte są w Rejestrze Zabytków 

Województwa Wielkopolskiego. Obiekty zabytkowe położone w granicach obszaru rewitalizacji to: 

 kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, 1914-15, nr rej.: A-524 z 29.06.1985, 

 dom burmistrza (obecnie Muzeum Ziemi Nadnoteckiej), ul. Żeromskiego 36 a, 1 poł. XIX, nr rej.: 

A-788 z 1.12.1969. 

Ponadto w gminnej ewidencji zabytków ujęte są następujące obiekty zlokalizowane w granicach obszaru 

rewitalizacji: 

 Zespół Nadleśnictwa, ob. domu, ul. Żeromskiego 27, 

 Zespół Sądu, ob. Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Spokojna 2 

 Szpital, ob. dom, ul. Orzeszkowej 3, mur./szach., 1777, XVIII/XIX, przebud. XX. 

 Przedszkole, ob. Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, ul. Żeromskiego 7, mur., ok.1930. 

 Średnia Szkoła Realna, ob. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Chopina 36, 1895, przebud. 

 Szkoła Katolicka, ob. Liceum Ogólnokształcące, ul. Żeromskiego 28, mur., ok.1930. 

 Poczta, Pl. Pocztowy 22-23, mur., 1893, rozbud. l.20-te XX. 

 dom przy ul. Bocznej, 28 domów przy ul. Chopina, 23 domy przy ul. Dąbrowskiego, 29 domów 

przy ul. Konopnickiej, 7 domów przy ul. Kościuszki, dom przy ul. Krętej, 7 domów przy ul. 

Mochnackiego, 5 domów przy ul. Orzeszkowej, 10 domów przy Placu Pocztowym, dom przy ul. 

Prostej, 5 domów przy ul. Stwosza, 23 domy przy ul. Żeromskiego 

Wyżej wymienione obiekty stanowią 37% ogółu obiektów w mieście Trzcianka ujętych w Gminnej 

Ewidencji Zabytków. 

W obszarze rewitalizacji zinwentaryzowano 31 pustostanów handlowych. Stanowią one 7% ogółu 

nieruchomości budowlanych na tym terenie. Najwięcej niewynajętych nieruchomości handlowych 
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znajduje się w centralnej części obszaru rewitalizacji w okolicach Placu Pocztowego. Świadczyć to może 

o niskiej atrakcyjności gospodarczej tego obszaru, którą determinuje obecny charakter Placu Pocztowego 

- wysokie natężenie ruchu, nieuporządkowana polityka parkingowa, brak strefy gastronomii i rekreacji. 

Plac Pocztowy, pomimo swojej dawnej funkcji i formy, przestał być placem i nie jest już rynkiem 

w rozumieniu urbanistycznym. Nie stanowi wnętrza urbanistycznego, otwartej przestrzeni kontrastującej 

ze zwartą zabudową śródmieścia, nie tworzy tym samym funkcjonalnego centrum miasta i nie jest ani 

miejscem spotkań ani przestrzenią reprezentacyjną. Mieszkańcy nie lubią spędzać tu czasu, co powoduje, 

że przestrzeń ta nie jest atrakcyjnym miejscem prowadzenia działalności handlowej, ponieważ brakuje 

potencjalnych klientów. Wprowadzenie nowych funkcji w centrum miasta wpłynie na ożywienie tego 

miejsca i niewątpliwie przyczyni się do zagospodarowania pustostanów handlowych. 

 

Sfera środowiskowa 

Wytyczony obszar rewitalizacji zlokalizowany jest w środkowej części miasta, poza obszarami 

chronionymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

2016 r. poz. 2134, z późn. zm.). Przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Sikorskiego rośnie pojedyncze drzewo 

pomnikowe22 - platan klonolistny o obwodzie pnia 350 cm, obok obelisk upamiętniający 250-lecie 

nadania praw miejskich i budowniczych Trzcianki. 

Najbliższe obszary chronione to: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą położony około 0,75 km na północ od granic 

obszaru rewitalizacji 

 Użytek ekologiczny Szuwar Osinecki położony około 2,7 km na wschód od obszaru rewitalizacji 

  

                                                           
22

 Decyzja Wojewody Pilskiego Nr 6/83 z 20.01.1983 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile Nr 11, poz. 46 z 30 grudnia 1983 r.) 
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Rysunek 11. Obszar rewitalizacji w Trzciance oraz obszary chronione wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.). 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Obszar rewitalizacji nie posiada szczególnych walorów przyrodniczych, obejmuje tereny mieszczące się 

w ścisłym centrum miasta, skupione wokół Placu Pocztowego oraz tereny przedsiębiorstwa Kombud Sp. 

z o.o. Obszar rewitalizacji cechuje największa koncentrację funkcji centrotwórczych zlokalizowanych 

w zabudowie o charakterze śródmiejskim. Wokół części centralnej występuje wzajemne przenikanie 

funkcji ogólnomiejskich i mieszkaniowych, głównie w zabudowie o charakterze śródmiejskim 

i kwartałowym. W części południowo-wschodniej dominuje zabudowa mieszkaniowa o charakterze 

blokowym osiedlowym (os. XXV-lecia). Najwięcej mieszkań w mieście powstało w latach 1945-1970 oraz 

w latach 1979-1988. Ze względu na długi okres eksploatacji budownictwo mieszkalne wymaga 

modernizacji i waloryzacji. 

W środkowej części Placu Pocztowego założone są trawniki, otoczone drzewami. W południowej części 

placu na powierzchni 0,56 ha rosną różne gatunki drzew i krzewów, które nie tworzą jednak harmonijnej 

kompozycji. Poza parkiem przy Placu Pocztowym zieleń miejską w obszarze rewitalizacji tworzy zieleń 

przyuliczna. Inne tereny zieleni, usług sportu i rekreacji zlokalizowane są poza obszarem rewitalizacji. 

W obszarze rewitalizacji występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Są to przede 

wszystkim przekroczenia w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu przy drodze wojewódzkiej nr 178 

i 180 zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. Ruch drogowy jest także źródłem emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. Jednak największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza ma emisja z sektora komunalno-

bytowego, ponieważ budynki mieszkalne są energochłonne i wysokoemisyjne, niewiele z nich przeszło 

głęboką termomodernizację. Część budynków objętych jest opieką konserwatora zabytków, co utrudnia 

podjęcie działań modernizacyjnych. 
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Obszar rewitalizacji cechuje największa koncentracja funkcji centrotwórczych zlokalizowanych 

w zabudowie o charakterze śródmiejskim. Wokół części centralnej występuje wzajemne przenikanie 

funkcji ogólnomiejskich i mieszkaniowych, głównie w zabudowie o charakterze śródmiejskim 

i kwartałowym. W części południowo-wschodniej dominuje zabudowa mieszkaniowa o charakterze 

blokowym osiedlowym (os. XXV-lecia). Najwięcej mieszkań w mieście powstało w latach 1945-1970 oraz 

w latach 1979-1988. Ze względu na długi okres eksploatacji budownictwo mieszkalne wymaga 

modernizacji i waloryzacji. 

Obszar rewitalizacji jest dobrze skomunikowany, na rondzie Solidarności krzyżują się drogi wojewódzkie: 

nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki (ul. Gen. Władysława Sikorskiego i Maurycego 

Mochnackiego) oraz nr 180 Kocień Wielki –Trzcianka –Piła (ul. Stefana Żeromskiego). Przy placu 

Pocztowym zlokalizowany jest dworzec autobusowy PKS oraz postój taksówek. Oprócz połączeń 

autobusowych gminnych, realizowane są bezpośrednie połączenia z Piłą, Bydgoszczą, Poznaniem, 

Wałczem, Krzyżem, Człopą, Wronkami, a w sezonie letnim Pobierowem, Kołobrzegiem i Mielnem. 

Wobec zwiększającej się liczby samochodów w centrum miasta w połowie 2016 r. ustalono23 strefę 

płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Trzcianki, obejmującą parking przy 

zbiegu ulic gen. Władysława Sikorskiego i Tadeusza Kościuszki. Przewiduje się dalsze rozwijanie odpłatnej 

strefy parkowania na terenie obszaru rewitalizacji, zwłaszcza w jego centrum, gdzie odczuwalny jest 

niedobór miejsc parkingowych. 

W centralnej części obszaru rewitalizacji, w ścisłym centrum starego miasta zlokalizowany jest Plac 

Pocztowy, który pierwotnie był zamkniętą przestrzenią (rynkiem) z dwoma kościołami jako dominantami. 

Jeden kościół zamykał pierzeję dawnego rynku od strony południowej. Drugi kościół stał w północnej 

części rynku. Obecnie Plac Pocztowy jest z trzech stron otoczony historyczną zabudową. W wyniku 

działań wojennych i późniejszych decyzji kościół w północnej części placu został wyburzony. Ucierpiała 

także południowa pierzeja placu, która została wyburzona. Po wojnie w środkowej części placu 

wybudowano Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich i dworzec autobusowy. W wyniku dalszych przeobrażeń 

i potrzeb komunikacyjnych została poszerzona obecna ul. Sikorskiego i wybudowane rondo. Te zmiany 

spowodowały regres przestrzeni urbanistycznej i niemożność powrotu do dawnych założeń 

kompozycyjnych. Przed II wojną światową Plac Pocztowy był jednolicie wybrukowaną powierzchnią 

z wydzielonymi chodnikami wzdłuż pierzei, a jedyną zielenią były drzewa okalające kościół. Obecnie 

w środkowej części Placu Pocztowego założone są trawniki, otoczone drzewami. W południowej części 

placu na powierzchni 0,56 ha rosną różne gatunki drzew i krzewów, które nie tworzą jednak harmonijnej 

kompozycji. W centrum placu zlokalizowana jest fontanna z Sarenką – nieoficjalnym symbolem Trzcianki. 

Jezdnie są pokryte asfaltem z wyjątkiem części północno-wschodniej gdzie został odkryty i częściowo 

zrekonstruowany dawny bruk. Chodniki wyłożone są kostką i płytami betonowymi. Przez środek Placu 

                                                           
23

 Uchwała nr XXV/197/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na 
terenie miasta Trzcianki oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobów ich pobierania 
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Pocztowego poprzecznie przebiega droga komunikacyjna, przy której funkcjonuje dworzec autobusowy. 

Parkingi zlokalizowane są głównie w zachodniej i północnej części placu24. 

Plac Pocztowy, pomimo swojej dawnej funkcji i formy, przestał być placem i nie jest już rynkiem 

w rozumieniu urbanistycznym. Nie stanowi wnętrza urbanistycznego, otwartej przestrzeni kontrastującej 

ze zwartą zabudową śródmieścia, nie tworzy tym samym funkcjonalnego centrum miasta i nie jest ani 

miejscem spotkań ani przestrzenią reprezentacyjną. Nawierzchnie dróg są w złym stanie technicznym, 

częściowo odkryty starobruk, a częściowo nawierzchnie asfaltowe. 

Poza parkiem przy Placu Pocztowym zieleń miejską w obszarze rewitalizacji tworzy zieleń przyuliczna. 

Przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Sikorskiego rośnie pojedyncze drzewo (platan klonolistny o wysokości 

23 m i obwodzie pnia 389 cm) uznane za pomnik przyrody25. Inne tereny zieleni, usług sportu i rekreacji 

zlokalizowane są poza obszarem rewitalizacji. 

Podsumowanie przyczyn degradacji i lokalnych potencjałów obszaru rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji znajduje się w centrum miasta Trzcianka. Niezwykle istotne jest podjęcie działań 

rewitalizacyjnych na tym właśnie obszarze z uwagi na jego duże znaczenie dla mieszkańców Trzcianki. 

Zlokalizowane są tutaj: instytucje publiczne, oświatowe, kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Korzystają 

z nich, wszyscy mieszkańcy Trzcianki, dlatego nowa jakość tej właśnie przestrzeni jest pożądana. 

                                                           
24

 Źródło: koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania Placu Pocztowego w Trzciance, pracownia projektowa 
J.P. Woźny, Poznań, czerwiec 2015 r. 
25

 Decyzja Wojewody Pilskiego Nr 6/83 z 20.01.1983 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Pile Nr 11, poz. 46 z 30 grudnia 1983 r.) 
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Tabela 32. Zestawienie zidentyfikowanych w obszarze rewitalizacji problemów, potrzeb i potencjałów. 

sfera 
Główne problemy i deficyty 

występujące w obszarze 
rewitalizacji 

Potrzeby wynikające ze zdiagnozowanych 
problemów i deficytów występujących na 

obszarze rewitalizacji oraz jego potencjałów 

Zidentyfikowane potencjały obszaru 
rewitalizacji 

Sfera społeczna 

starzenie się społeczeństwa, 
marginalizacja potrzeb i problemów 
osób starszych i niepełnosprawnych, 
niski poziom życia seniorów, istnienie 

barier utrudniających pełen udział 
osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym 

rozwój usług społecznych i inicjatyw 
adresowanych do osób starszych 

i niepełnosprawnych, likwidacja barier 
architektonicznych 

aktywnie funkcjonujące organizacje 
pozarządowe (w tym Uniwersytet 

Trzeciego Wieku), dostępność 
jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, możliwość samorealizacji 
osób starszych w organizacjach 

samopomocowych 

niski poziom kształcenia dzieci na 
poziomie podstawowym, niewielkie 
możliwości prowadzenia działalności 

pozalekcyjnych 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży szkolnej obszaru rewitalizacji, 

wspieranie organizacji pozarządowych przez 
samorząd w działaniach na rzecz dzieci, 

młodzieży i rodziny, zabezpieczenie dzieciom 
i młodzieży dostępu do różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego i zajęć 
pozalekcyjnych 

duża liczba klubów sportowych 
i organizacji pozarządowych, 

dostępność infrastruktury 
oświatowej, dobre wyposażenie 

placówek oświatowych 

stosunkowo duży odsetek 
gospodarstw domowych 

utrzymujących się z niezarobkowych 
źródeł utrzymania 

zwiększenie poziomu integracji i aktywności 
społeczno-zawodowej osób i/lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społeczno-zawodowym 

wsparcie ze strony władz gminy 
w zakresie tworzenia i rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw 

utrzymujące się bezrobocie, w tym 
długotrwałe pozostawanie bez pracy 

podjęcie intensywnych działań zmierzających 
do przeciwdziałania problemom bezrobocia, 

w tym długotrwałego, ubóstwa, 
niepełnosprawności i z tym związanego 

zjawiska wykluczenia społecznego 
i zawodowego 

doradztwo edukacyjne i zawodowe 
prowadzone przez MOPS, współpraca 

z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Czarnkowie filia w Trzciance 

i organizacjami pozarządowymi przy 
aktywizacji zawodowej 

koncentracja przestępczości 
w centralnej części obszaru 

rewitalizacji 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
publicznego, monitoring, oświetlenie 

działalność Straży Miejskiej i Policji 
w zakresie utrzymania porządku 

publicznego, bezpieczeństwa 
obywateli 
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sfera 
Główne problemy i deficyty 

występujące w obszarze 
rewitalizacji 

Potrzeby wynikające ze zdiagnozowanych 
problemów i deficytów występujących na 

obszarze rewitalizacji oraz jego potencjałów 

Zidentyfikowane potencjały obszaru 
rewitalizacji 

niski poziom uczestnictwa w życiu 
publicznym i społecznym 

utworzenie miejsca, przestrzeni do realizacji 
działań społecznych w połączeniu z kulturą 

i edukacją; promocja i wykreowanie nowych 
postaw społecznych i inicjatyw oraz 

wzmocnienie tożsamości mieszkańców 

aktywnie funkcjonujące organizacje 
pozarządowe działające w całej 

gminie, dobrze rozwinięta 
infrastruktura kulturalna 

Sfera 
gospodarcza 

bariery rozwoju i funkcjonowania 
mikro i małych przedsiębiorstw 
związane z niskimi dochodami 

z prowadzonej działalności 

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej centrum 
miasta poprzez nowe zagospodarowanie, 

modernizację terenu targowiska, 
uporządkowanie przestrzeni i likwidację 

dotychczasowych nieestetycznych obiektów 
targowych, stworzenie nowych stref 

parkowania 

ogólnodostępna przestrzeń publiczna 
targowiska miejskiego, stanowiąca 

kontynuację historycznej części 
staromiejskiego śródmieścia 

Sfera 
techniczna 

pustostany i obiekty handlowo – 
usługowe wymagające remontu 

stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, co 
przyczyni się do szybszego wzrostu 

gospodarczego i wzrostu zatrudnienia 

dobre wyposażenie w infrastrukturę 
techniczną 

Sfera 
środowiskowa 

duże natężenie ruchu, emisja 
komunikacyjna 

poprawa stanu nawierzchni dróg i ciągów 
komunikacyjnych, usprawnienie i zamiana 

organizacji ruchu kołowego, wprowadzenie 
zieleni miejskiej 

dobre skomunikowanie obszaru 
rewitalizacji 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

zaburzona przestrzeń Placu 
Pocztowego, brak atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej w centrum 
miasta, łączącej funkcje 

komunikacyjne i rekreacyjno-
reprezentacyjne 

modernizacja przestrzeni publicznych w celu 
nadania im funkcji reprezentacyjnych 

i stworzenia wielofunkcyjnego i przyjaznego 
miejsca do realizacji inicjatyw kulturalnych 

i społeczno-integracyjnych 

zabytkowe centrum śródmieścia 
Trzcianki jest atrakcyjnym miejscem 

rozwoju funkcji centrotwórczych, 
handlu i usług 

niewystarczająca liczba miejsc 
parkingowych, brak integracji 

różnych form transportu 

rozwiązanie problemu zatłoczenia ruchem 
samochodowym terenów śródmieścia 

niewykorzystany potencjał terenów 
publicznych w centrum miasta 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rozdział 5 Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany 

efekt rewitalizacji) 

Określona wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji stanowi wyraz aspiracji władz 

samorządowych, mieszkańców i pozostałych interesariuszy rewitalizacji, obrazujący docelowy stan 

obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. 

Obszar rewitalizacji stanowi centrum życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego Trzcianki, gdzie 

zmodernizowana przestrzeń, odnowione budynki i zrewaloryzowane tereny zieleni spełniają oczekiwania 

mieszkańców miasta i całej gminy. 

Uporządkowanie ruchu komunikacyjnego i zaprojektowanie zieleni, pozwoliły na utworzenie 

atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku w centrum miasta. W zagospodarowanej na nowo 

przestrzeni zainicjowano przedsięwzięcia aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. Dzięki temu 

spadł poziom ubóstwa i bezrobocia. Mieszkańcy chętniej angażują się w życie miasta i gminy. Powstały 

nowe inicjatywy społeczne, w tym kulturalne. Stworzono warunki do rozwoju społecznego osób 

starszych. 

Odnowiona przestrzeń centrum miasta sprzyja integracji, przyciągając zainteresowanie mieszkańców 

i turystów, co korzystnie wpływa dochody lokalnych przedsiębiorców i atrakcyjność inwestycyjną tego 

obszaru. 

 

Rozdział 6 Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom 

rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub 

ograniczenie negatywnych zjawisk 

Ważnym etapem sporządzania programu rewitalizacji jest wyznaczenie celów rozwojowych 

i przypisanych im kierunków działań. Punktem wyjścia do określania celów były w szczególności:  

 Strategia Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030, przyjęta uchwałą Nr VI/41/15 Rady 

Miejskiej Trzcianki z dnia 26 lutego 2015 r. 

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Trzcianki na lata 2013-2020 przyjęty Uchwałą Nr 

LX/456/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2014 roku. 

 inne gminne dokumenty strategiczne, planistyczne, programowe (w tym studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka przyjęte uchwałą Nr 

XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 lipca 2013 r. oraz Program Ochrony Środowiska 

dla gminy Trzcianka na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024) 

 zasady, cele i działania wskazane w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 

roku. Wielkopolska 2020 przyjętej Uchwałą Nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. oraz Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego przyjętego Uchwałą NR XLVI/690/10 Sejmiku Województwa 
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Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. (Dz.U. województwa wielkopolskiego Nr 155, Poz. 

2953 z 5 sierpnia 2010 r.), 

 sformułowana w programie wizja rozwoju, a także wnioski wynikające z opracowanej części 

diagnostycznej, 

 wyniki prac warsztatowych z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, stanowiące formę 

uspołecznienia procesu opracowania programu rewitalizacji. 

Do poszczególnych celów określono kierunki działań odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom 

rewitalizacyjnym, mające na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk. 

Biorąc pod uwagę problemy i potrzeby oraz istniejące potencjały obszaru rewitalizacji, do 

najważniejszych celów rewitalizacyjnych i kierunków działań należą: 

Cele rewitalizacji   Kierunki działań 

 

 

•Poprawa dostępu do edukacji pozalekcyjnej i 
pozaszkolnej dzieci i młodzieży obszaru rewitalizacji 

•Aktywne działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia 

•Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w 
szczególności osób niesamodzielnych i starszych 

•Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego wśród 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

•Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru 
rewitalizacji poprzez rozwój usług kultury, polityki 
społecznej i rekreacji 

Cel 1. Podniesienie standardu 
życia i warunków do rozwoju 

społeczności lokalnej 

•Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości i podnoszenia atrakcyjności 
inwestycyjnej 

Cel 2. Poprawa kondycji 
ekonomicznej lokalnych 

przedsiębiorstw 

•Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych 
(przebudowa, modernizacja i rewitalizacja przestrzeni 
publicznych) 

•Uporządkowanie systemu komunikacyjnego 
i parkingowego 

Cel 3. Zapewnienie i utrwalenie 
ładu przestrzennego 
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Rozdział 7 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

W niniejszym rozdziale określono przedsięwzięcia26 i projekty27 rewitalizacyjne, które warunkują 

prawidłowe wdrożenie zaplanowanych w ramach programu rewitalizacji celów i kierunków działań. 

W dłuższej perspektywie ich realizacja, poprzez stopniowe wyprowadzanie obszaru zdegradowanego 

z sytuacji kryzysowej, ma pomóc w osiągnięciu zamierzonej wizji rewitalizacji, pożądanego obrazu 

obszaru rewitalizacji Trzcianki. 

Projekty podstawowe tworzą działania, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie 

możliwa, a obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Projekty uzupełniające 

obejmują działania dodatkowe, które mają wzmocnić interwencję. Ich realizacja jest również potrzebna, 

choć nie jest konieczna, dla osiągnięcia celów. 

Podrozdział 7.1 Podstawowe przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne 

Podstawowe przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne to zintegrowane działania, w wyniku ich realizacji 

powstanie modelowa przestrzeń publiczna, która będzie wizytówką miasta i równocześnie miejscem, 

w którym mieszkańcy z przyjemnością będą chcieć spędzić czas wolny. Kompleksowa rewitalizacja Placu 

Pocztowego i targowiska miejskiego umożliwi wykreowanie w obszarze rewitalizacji, stanowiącym 

centrum miasta Trzcianka, nowej, funkcjonalnej przestrzeni publicznej, atrakcyjnej dla każdego, 

niezależnie od wieku, płci, czy sprawności ruchowej. Zlokalizowany pod płaszczyzną Placu obiekt 

Centrum Integracji Społecznej będzie innowacyjnym miejscem do realizacji projektów o charakterze 

integracyjnym i społecznym, wpisanych w sferę zadań publicznych, określonych w Ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 wraz z późn. zmianami). 

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1. REWITALIZACJA OBIEKTÓW I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Nazwa projektu: 
ZAGOSPODAROWANIE PLACU POCZTOWEGO WRAZ Z UTWORZENIEM CENTRUM INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 

Powiązanie 
projektu z celami i 

kierunkami 
rewitalizacji: 

Projekt jest zgodny z następującymi celami i kierunkami działań: 
• Cel 1. Podniesienie standardu życia i warunków do rozwoju 

społeczności lokalnej, kierunek działań: Aktywizacja społeczna 

mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez rozwój usług kultury, 

polityki społecznej i rekreacji– projekt obejmuje stworzenie nowego 

                                                           
26

 Na przedsięwzięcie rewitalizacyjne składa się projekt lub grupa projektów i innych działań, w szczególności o charakterze 
społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, 
zdrowotnym lub kulturalnym, zawartym lub wynikającym z programu rewitalizacji oraz logicznie powiązanym z treścią i celami 
programu rewitalizacji. 
27

 Projekt rewitalizacyjny - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy, wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany 
w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. f Załącznika do Wytycznych) albo 
logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji (patrz: pkt 5 ppkt 1 lit. g Załącznika do Wytycznych), zgłoszony do 
objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu 
operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go 
wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań 
rewitalizacyjnych. (źródło: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzone przez 
Ministra Rozwoju z 2 sierpnia 2016 r.) 
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obiektu pełniącego funkcje społeczne 

• Cel 3. Zapewnienie i utrwalenie ładu przestrzennego, oba kierunki 

działań – nowe zagospodarowanie Placu Pocztowego umożliwi 

powstanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej z uporządkowanym 

systemem komunikacyjnym i parkingowym. 

Ponadto projekt pośrednio wpisuje się w cel 2. Poprawa kondycji 
ekonomicznej lokalnych przedsiębiorstw, kierunek działań: Tworzenie 
korzystnych warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i podnoszenia 
atrakcyjności inwestycyjnej, ponieważ zakłada się, że powstanie atrakcyjnej 
przestrzeni publicznej, przyciągającej zarówno mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, gminy jak i turystów, wpłynie na ożywienie tego terenu i wzrost 
jego atrakcyjności inwestycyjnej. 

Nazwa 
wnioskodawcy i 

podmiotu 
realizującego: 

Gmina Trzcianka 
Szacowana wartość i okres 

realizacji projektu: 

12 mln zł 

2018-2020 

Miejsce realizacji 
projektu: 

Działki nr 1179, 1181 i 1182 na Placu Pocztowym w Trzciance 

 

Grupa docelowa 
projektu: 

Grupę docelową projektu stanowią zarówno mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 
jak i całej gminy Trzcianka, korzystający ze zrewitalizowanej przestrzeni Placu 
Pocztowego. 

Cel projektu i 
zakres 

realizowanych 
zadań: 

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań, których 
efektem ma być nowe zagospodarowanie Placu Pocztowego i utożsamienie go 
z Rynkiem, który stanowić będzie wielofunkcyjną i przyjazną przestrzeń dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także całej gminy Trzcianka. 
Projekt obejmuje następujące zadania: 
a) przebudowę Placu Pocztowego wraz z modernizacją istniejącej 

infrastruktury i budową Centrum Integracji Społecznej pod płaszczyzną 
placu. Projektowany budynek będzie jedno i dwukondygnacyjny z dachem 
płaskim. Budynek wyposażony będzie w dźwig osobowy zapewniający 
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dostępność wszystkich kondygnacji dla osób niepełnosprawnych. Kubatura 
obiektu zostanie w większości ukryta pod płytą placu, powierzchnię dachu 
stanowić będzie teren rekreacyjno-zielony, stanowiący część Placu 
Pocztowego. W budynku powstanie powierzchnia pod działalność 
podmiotów ekonomii społecznej, które będą realizować cykliczne działania 
i projekty związane z aktywizacją społeczną i zawodową społeczności 
lokalnej. Ponadto zaplanowano wielofunkcyjne pracownie, miejsca na 
wystawy, salę spotkań oraz salę projekcyjną. Powstanie nowa 
nawierzchnia Placu z kostki kamiennej brukowcowej dopasowanej do 
istniejącej, zaprojektowano również elementy małej architektury, takie 
jak: szachy przestrzenne, plac zabaw dla dzieci, ogródek letni/ kino 
plenerowe oraz sadzawkę z mostkiem. 

 
b) przebudowę układu komunikacyjnego, w tym ciągów pieszo-rowerowych, 

utworzenie nowych zatok autobusowych i miejsc parkingowych. 
Towarzyszyć temu będzie przeniesienie przystanku PKS z centralnej części 
Placu do innej lokalizacji – przy wschodniej pierzei Placu, gdzie 
zlokalizowany zostanie także postój taxi. 
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c) uporządkowanie oraz nowe nasadzenia zieleni miejskiej – wszystkie 
wartościowe drzewa zostaną zachowane, powstaną nowe trawniki i 
klomby z zielenią okrywową. 

 
Istotą zamierzenia projektowego jest zachowanie spacerowego charakteru i 
zintegrowanie przestrzeni północnej części Placu Pocztowego z kubaturą 
projektowanego budynku Centrum Integracji Społecznej – odpowiednie 
ukształtowanie geometrii placu pozwoli na harmonijne „ukrycie” budynku pod 
płaszczyzną placu (dach budynku będzie jednocześnie fragmentem placu), 
jego elementy są ze sobą ściśle powiązane i współzależne. 
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Prognozowane 
rezultaty: 

 Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych/ 
objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których 
realizowane są usługi społeczne: 1 szt. 

 Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: 1 szt. 

 Powierzchnia zrewitalizowanych terenów publicznych: 12 340 m2 
Prognozuje się, że zaplanowane inwestycje przyczynią się do poprawy sytuacji 
w obszarze rewitalizacji. Zmieniona organizacja ruchu wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych i pojazdów. Nowe zagospodarowanie Placu pozwoli 
na stworzenie przyjaznego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Trzcianka. Urządzone pod 
płytą Placu Centrum Integracji społecznej stanowić będzie miejsce realizacji 
działań społecznych i promocji inicjatyw oddolnych dla podmiotów ekonomii 
społecznej i grup nieformalnych (komplementarność z przedsięwzięciem nr 2). 

Efekty 
wyprowadzenia 

obszaru z obecnej 
sytuacji kryzysowej 

Realizacja projektu umożliwi stworzenie warunków do: 

 integracji sąsiedzkiej i międzypokoleniowej, poprzez utworzenie 

atrakcyjnej przestrzeni publicznej w centrum miasta, 

 wzrostu bezpieczeństwa poprzez zmianę organizacji ruchu, 

 promowania aktywnego trybu życia wśród mieszkańców obszaru 

rewitalizacji poprzez inwestycję w plac zabaw i siłownię zewnętrzną, 

 prowadzenia aktywizacji społeczno-zawodowej w przygotowanym do 

tego celu budynku Centrum Integracji Społecznej 

Efektem realizacji projektu będzie powstanie wnętrza urbanistycznego, 

otwartej przestrzeni kontrastującej ze zwartą zabudową śródmieścia, 

funkcjonalnego centrum miasta, miejsca spotkań mieszkańców oraz 

przestrzeni reprezentacyjnej. Plac Pocztowy stanie się ważnym miejscem, 

tętniącym życiem, co sprzyjać będzie organizacji w tej przestrzeni różnych 

wydarzeń, a także wpłynie korzystnie na atrakcyjność inwestycyjną obszaru 

rewitalizacji.  

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 1. REWITALIZACJA OBIEKTÓW I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI 

Powiązanie 
projektu z celami i 

kierunkami 
rewitalizacji: 

Projekt jest zgodny z następującymi celami i kierunkami działań: 
• Cel 2. Poprawa kondycji ekonomicznej lokalnych przedsiębiorstw, 

kierunek działań: Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości i podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej 
– przebudowa targowiska wpłynie na poprawę warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej na tym obszarze 

• Cel 3. Zapewnienie i utrwalenie ładu przestrzennego, kierunek 
działań: Uporządkowanie systemu komunikacyjnego i parkingowego – 
projekt obejmuje budowę parkingów 
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Ponadto pośrednio projekt wpisuje się w drugi kierunek działań celu 3: 
Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych (przebudowa, modernizacja 
i rewitalizacja przestrzeni publicznych), ponieważ realizacja projektu wpłynie 
na wzrost estetyki i funkcjonalności targowiska miejskiego, stanowiącego 
przestrzeń publiczną. 

Nazwa 
wnioskodawcy i 

podmiotu 
realizującego: 

Gmina Trzcianka 
Szacowana wartość i okres 

realizacji projektu: 

3 mln zł 

2018-2019 

Miejsce realizacji 
projektu: 

Działki o nr ewid. 1126/9, 1126/13, 1128/1, 1178, 1183 i częściowo 1129 w 
rejonie ulic: Wita Stwosza, Konopnickiej, Orzeszkowej 

 
Źródło: http://trzcianka.e-mapa.net/ 

Grupa docelowa 
projektu: 

Grupę docelową projektu stanowią w pierwszej kolejności mieszkańcy obszaru 
rewitalizacji i gminy Trzcianka, korzystający z targowiska podczas zakupów, a 
także osoby prowadzące na targowisku działalność gospodarczą (sprzedawcy). 
Poprzez inwestycję w uporządkowanie przestrzeni i wygospodarowanie miejsc 
postojowych z parkingu korzystać będą także osoby odwiedzające pobliski 
Plac Pocztowy. 
Oba projekty w ramach przedsięwzięcia nr 1, tj. zagospodarowanie targowiska 
wraz z otoczeniem oraz realizacja projektu dotyczącego Placu Pocztowego 
przyczynią się do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni pobudzającej handel i 
usługi w całym rejonie. Dzięki temu beneficjentami projektu będą również 
przedsiębiorcy całego obszaru rewitalizacji. 
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Cel projektu i 
zakres 

realizowanych 
zadań: 

Teren targowiska miejskiego znajduje się w pobliżu Placu Pocztowego i 
połączony jest z ulicami: Wita Stwosza i Orzeszkowej. Ogólnodostępna 
przestrzeń publiczna targowiska miejskiego stanowi kontynuację historycznej 
części staromiejskiego śródmieścia. Fragment obszaru, na którym odbywa się 
handel, zabudowany jest wiatami o konstrukcji drewnianej, a pozostała części 
terenu jest otwarta. W dni targowe, jest to najbardziej zatłoczone miejsce w 
mieście, które utrudnia możliwość parkowania pojazdów.  
Celem rozbudowy targowiska jest stworzenie uporządkowanej przestrzeni 
placu targowego, umożliwiającego realizację zabudowy usługowej w formie 
wiat, budynków usługowo-handlowych wraz z zapewnieniem odpowiedniej 
liczby miejsc parkingowych. 

Projekt obejmuje następujące zadania: 

 usprawnienie i zmianę organizacji ruchu kołowego – zadanie obejmuje 
wymianę nawierzchni placu i powstanie 79 miejsc parkingowych. 
Miejsca parkingowe stanowić będą zarazem zaplecze obsługi 
komunikacyjnej Placu Pocztowego wraz z projektowanym na nim 
obiektem Centrum Integracji Społecznej. Jednocześnie istniejący 
fragment drogi dojazdowej łączącej Plac Pocztowy z ul. Orzeszkową 
zamieniony zostanie na ciąg pieszy. Po zachodniej stronie ul. 
Orzeszkowej projektuje się dodatkowy parking dla samochodów 
osobowych. 

 
 modernizację terenu targowiska z możliwością budowy hali (wiaty) 

targowej. Całość założenia projektowego bazuje na istniejącym 
układzie elementów zagospodarowania terenu. W północnej części 
placu, planuje się wykonać nowoczesną wiatę targowiskową, 
mieszczącą również magazyn podręczny dla najemców i toalety 
publiczne. Wiata w konstrukcji stalowej, dach dwuspadowy z 
pokryciem z blachy na rąbek, ciągi komunikacyjne doświetlone 
poprzez przekrycie płytą z poliwęglanu. 
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 uporządkowanie przestrzeni i likwidację dotychczasowych 

nieestetycznych obiektów targowych, namiotów i straganów. 
Budynek handlowy, przewidziano w dolnej części placu od strony 
południowej. Budynek parterowy w formie dwóch brył kubaturowych 
pod wspólnym zadaszeniem z poliwęglanu. Obiekt w konstrukcji 
drewnianej, z dachem dwuspadowym niesymetrycznym. Nad 
budynkiem - pokrycie z blachy na rąbek, a nad przejściami i przy 
lokalach gastronomicznych – przekrycie z poliwęglanu. 

 

Należy przewidzieć uzupełnienie ubytków w nawierzchni po zdemontowanych 
istniejących wiatach targowych. 
Projekt przebudowy Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingów jest 
komplementarny z projektem zagospodarowania Placu Pocztowego. Oba 
projekty stworzą nową, funkcjonalną przestrzeń publiczną w Trzciance i 
umożliwią realizację działań społecznych skierowanych do wykluczonych 
społecznie i zawodowo mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także całej 
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gminy. 

 
 

Prognozowane 
rezultaty: 

 Powierzchnia zrewitalizowanych terenów publicznych: 4004 m2 

 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie targowiska – 30 os. 

Zakłada się, że rewitalizacja targowiska miejskiego poprzez poprawę 
warunków prowadzenia handlu wpłynie na zwiększenie jego atrakcyjności 
gospodarczej. 

Efekty 
wyprowadzenia 

obszaru z obecnej 
sytuacji kryzysowej 

Realizacja projektu zostanie przeprowadzona w nawiązaniu do sąsiadujących 

wnętrz miejskich przez utrzymanie głównych ciągów pieszych z Placem 

Pocztowym. Utworzenie nowych miejsc pracy związanych z poszerzeniem 

możliwości handlu w godziwych warunkach i wzrostem atrakcyjności tej części 

miasta wpłynie na aktywizację gospodarczą społeczności lokalnej. 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 2. AKTYWNE WŁĄCZENIE OSÓB ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ, UBÓSTWEM LUB 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM ORAZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

Nazwa projektu: 
INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW OBSZARU 

REWITALIZACJI GMINY TRZCIANKA 

Powiązanie 
projektu z celami i 
kierunkami 
rewitalizacji: 

Projekt jest zgodny z następującymi celami i kierunkami działań: 
• Cel 1. Podniesienie standardu życia i warunków do rozwoju 

społeczności lokalnej, kierunki działań: Aktywne działania na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, w szczególności osób niesamodzielnych i starszych – 
projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem 
społeczno-zawodowym, dla których zaplanowano wsparcie za pomocą 
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instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej 

Nazwa 
wnioskodawcy i 
podmiotu 
realizującego: 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Trzciance 

Szacowana wartość i okres 

realizacji projektu: 

1,3 mln zł 

2018-2023 

Miejsce realizacji 
projektu: 

Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance, Osiedle 
Juliusza Słowackiego 24, a także Centrum Integracji Społecznej wybudowane 
pod płaszczyzną Placu Pocztowego oraz inne miejsca przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Grupa docelowa 
projektu: 

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i 
zawodowym, w wieku 18-65 lat z terenu obszaru rewitalizacji, a także z gminy 
Trzcianka, w szczególności: 

 osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy z III profilem, 

 osoby korzystające z Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa, 

 osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – 
ubogie, uzależnione 

 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, z niepełnosprawnością 
intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

 osoby bez III profilu + rejestracji w PUP 

Cel projektu i 
zakres 
realizowanych 
zadań: 

Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizacji na 
terenie gminy Trzcianka. Barierami na które napotykają osoby zagrożone 
wykluczeniem społeczno-zawodowym są: brak świadomości o możliwościach i 
szansach dokształcania i podjęcia pracy, niechęć do podnoszenia kwalifikacji, 
niska motywacja, brak wiary we własne możliwości a także brak możliwości 
zapewniania opieki nad dzieckiem/osobą zależną (w tym z 
niepełnosprawnością). 
Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społeczno-
zawodowej osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym zamieszkałych w obszarze rewitalizacji (a także w gminie 
Trzcianka), poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, 
edukacyjnej i społecznej. 
Projekt obejmuje następujące działania społeczne: 

 Warsztaty podnoszące poziom motywacji i kompetencji miękkich, 
takich jak: radzenie sobie ze stresem, trening budowania pozytywnej 
samooceny, zarządzenia budżetem domowym, obsługa nowych 
technologii, zachęcenie do aktywności lokalnej i wolontariatu. Będzie 
to pierwszy etap zwiększenia aktywności społecznej. Po warsztatach 
zostanie napisana indywidualna opinia o każdym beneficjencie, która 
jest pierwszym niezbędnym elementem przy udzielaniu poradnictwa 
edukacyjnego i zawodowego.  

 Doradztwo edukacyjne i zawodowe, mające na celu pomoc w 
podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych 
oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym m.in.: dostarczenie 
informacji edukacyjno-zawodowych dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb beneficjenta i oczekiwań rynku pracy, 
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przeprowadzenie rozmów doradczych, organizowanie staży i praktyk. 

 Warsztaty psychologiczno-terapeutyczne, trening umiejętności 
społecznych, opartych na teorii społecznego uczenia się i technikach 
behawioralnych, służący zdobyciu umiejętności społeczne niezbędne 
do normalnego funkcjonowania w grupie społecznej i społeczności 
lokalnej a także w miejscu pracy. 

 Organizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnych z indywidualnymi 
predyspozycjami określonymi przez doradcę zawodowego oraz na 
podstawie „Rankingu zawodów deficytowych dla woj. 
wielkopolskiego”. Każdy ukończony kurs i szkolenie w ramach 
aktywizacji zawodowej zakończy się egzaminem i uzyskaniem 
certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie/podwyższenie lub 
dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy 
w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane 
zostało wsparcie. 

 Organizację staży zawodowych, umożliwiających zdobycie 
doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności na 
stanowisku pracy, wzmocnienie samooceny.  

 

Prognozowane 
rezultaty: 

 liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie – 10 os. 

 liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w programie – 20 os. 

 liczba osób, która uzyskała dokument potwierdzający zdobycie 
umiejętności/kompetencji/kwalifikacji – 10 os. 

 liczba osób, które uzyskały zatrudnienie po uczestnictwie w projekcie 
– 5 os. 

Efekty 
wyprowadzenia 
obszaru z obecnej 
sytuacji kryzysowej 

Realizacja projektu podyktowana jest koniecznością wyposażenia uczestników 

w nowe kwalifikacje i kompetencje niezbędne do aktywnego funkcjonowania 

w społeczności lokalnej. Słaba aktywność zawodowa, niskie kwalifikacje i brak 

doświadczenia zawodowego zmniejszają szanse na uzyskanie zatrudnienia, co 

powoduje, że całkowicie wypadają z rynku pracy. Prognozowane efekty 

realizacji przedsięwzięcia to: 

 Zwiększony poziom integracji i aktywności społeczno-zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Zwiększony poziom kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych wśród 

osób objętych projektem 

 Zwiększony poziom umiejętności społecznych i integracji społecznej 

 Spadek liczby osób długotrwale bezrobotnych w obszarze rewitalizacji 

 Wzrost poziomu przedsiębiorczości 

 

 



Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 

 

87 

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 2. AKTYWNE WŁĄCZENIE OSÓB ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ, UBÓSTWEM LUB 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM ORAZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

Nazwa projektu: 

WSPARCIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW 

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, EDUKACYJNEJ, ZDROWOTNEJ, SPOŁECZNEJ I DZIAŁAŃ O 

CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM 

Powiązanie 
projektu z celami i 

kierunkami 
rewitalizacji: 

Projekt jest zgodny z następującymi celami i kierunkami działań: 
• Cel 1. Podniesienie standardu życia i warunków do rozwoju 

społeczności lokalnej, kierunki działań: 
- Poprawa dostępu do edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej dzieci i 
młodzieży obszaru rewitalizacji; 
- Aktywne działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia; 
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w szczególności osób 
niesamodzielnych i starszych; 
- Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców 
obszaru rewitalizacji; 

Poprzez realizację szeregu działań miękkich dla grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
dzieci i młodzieży, osób starszych, osób uzależnionych.  

Nazwa 
wnioskodawcy i 

podmiotu 
realizującego: 

Organizacje pozarządowe: 

 Stowarzyszenie T.A.D.E.K., zadania 1,2 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance, 
zadanie 3 

 Fundacja Marchewkowe Pole, zadania 1,4 

 Fundacja Młodzi w Uzależnieniu - Filia w 
Trzciance, zadanie 5 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej "CARITAS" 
Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, 
zadanie 6 

 Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 
Pokrzywa, zadanie 1 

 Polski Czerwony Krzyż, Koło w Trzciance, 
zadanie 7 

 WOPR Anioły, zadania 1,7 

Szacowana 

wartość i 

okres realizacji 

projektu: 

1,2 mln zł 

2018-2023 

Miejsce realizacji 
projektu: 

Centrum Integracji Społecznej wybudowane pod płaszczyzną Placu 
Pocztowego (obecnie gmina nie posiada lokali umożliwiających prowadzenie 
przez podmioty ekonomii społecznej zintegrowanych działań aktywizacyjnych, 
podmioty te działają w rozproszeniu, w różnych lokalizacjach, często 
niedostosowanych do potrzeb). 

Grupa docelowa 
projektu: 

Projekt jest skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w 
tym długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, osób 
starszych, osób uzależnionych. W projekcie mogą także uczestniczyć inni 
mieszkańcy gminy Trzcianka. 

Cel projektu i 
zakres 

Projekt obejmuje następujące zadania społeczne: 
1) organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, pomoc w nauce. 
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realizowanych 
zadań: 

Wspieranie i rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży za pomocą 
alternatywnych, atrakcyjnych i dostępnych dla ogółu wzorów 
spędzania czasu wolnego, np. aktywności teatralnej, malarskiej, 
muzycznej, dziennikarskiej, wystawienniczej i sportowej, które wnoszą 
coś pozytywnego do życia, pozwalają na rozwój osobisty i nowe 
doświadczenia; [Stowarzyszenie T.A.D.E.K. czyli Trzcianecki 
Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej, Stowarzyszenie Ludzi 
Kreatywnych Pokrzywa, Fundacja Marchewkowe Pole, WOPR Anioły] 

2) działania integracyjne i włączające grupy zagrożone wykluczeniem 
społecznym poprzez projekty z zakresu kultury, poszerzanie dostępu 
do wydarzeń kulturalnych takim grupom, jak: seniorzy, rodziny 
wielodzietne, niepełnosprawni i młodzież; [Stowarzyszenie T.A.D.E.K. 
czyli Trzcianecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej] 

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji osób starszych, w tym 
projekty międzypokoleniowe, realizowane m.in. przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Trzciance projekty fundacyjne dedykowane 
seniorom, edukacja osób starszych, zwiększenie aktywności fizycznej 
dla seniorów; [Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance] 

4) rozwój wolontariatu poprzez seminaria informacyjne na temat 
wolontariatu i dobrych praktyk połączone z warsztatami umiejętności 
niezbędnych przy świadczeniu wolontariatu; [Fundacja Marchewkowe 
Pole] 

5) wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin: terapeutyczna grupa 
wsparcia dla osób wychodzących z uzależnienia, zajęcia z profilaktyki 
uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, obozy i warsztaty 
psychoterapeutyczne, spotkania grupy AA i inne; [Fundacja Młodzi w 
Uzależnieniu - Filia w Trzciance] 

6) projekty wspierające aktywność społeczną i zawodową osób 
niepełnosprawnych, w tym m.in.: rozwijanie umiejętności 
wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 
rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii 
zajęciowej, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych 
umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcia pracy w 
zakładzie aktywizacji zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo 
szkolenia zawodowego; [Warsztaty Terapii Zajęciowej] 

7) projekty z zakresu edukacji zdrowotnej, w tym m.in.: edukacja dzieci i 
młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki 
przedwypadkowej i zdrowotnej, rozbudzanie zainteresowania 
własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie 
edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów 
ochrony zdrowia; [Polski Czerwony Krzyż, Koło w Trzciance, WOPR 
Anioły] 

 

Prognozowane 
rezultaty: 

Rezultaty projektu będą mierzone następującymi wskaźnikami: 

 liczba osób objętych wsparciem w programie – 100 os. 

 liczba przeprowadzonych zajęć/ szkoleń/ warsztatów – 49 szt. 
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 liczba zrealizowanych inicjatyw ukierunkowanych na włączenie 
społeczne na obszarze rewitalizacji – 21 szt. 

Efekty 
wyprowadzenia 

obszaru z obecnej 
sytuacji kryzysowej 

Zakłada się następujące efekty realizacji projektu: 

 Włączenie społeczne osób wykluczonych, 

 Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności 

lokalnej,  

 Aktywizacja i integracja społeczna osób w podeszłym wieku, 

 Poszerzenie oferty wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, 

 Nabycie lub zwiększenie umiejętności społecznych i obywatelskich. 

Budowanie poprawnych relacji w środowisku, 

 Podniesienie samooceny oraz poczucia własnej wartości uczestników 

projektu, 

 Wzrost kompetencji uczniów i rodziców na temat zdrowego stylu życia 

oraz zagrożeń płynących z uzależnienia od alkoholu, nikotyny, 

narkotyków i substancji psychoaktywnych, 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 2. AKTYWNE WŁĄCZENIE OSÓB ZAGROŻONYCH MARGINALIZACJĄ, UBÓSTWEM LUB 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM ORAZ OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

Nazwa projektu: PODNIESIENIE WIEDZY I KOMPETENCJI DZIECI, MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI 

Powiązanie 
projektu z celami i 

kierunkami 
rewitalizacji: 

Projekt jest zgodny z następującymi celami i kierunkami działań: 
• Cel 1. Podniesienie standardu życia i warunków do rozwoju 

społeczności lokalnej, kierunek działań: Poprawa dostępu do edukacji 
pozalekcyjnej i pozaszkolnej dzieci i młodzieży obszaru rewitalizacji – 
w ramach projektu zaplanowano zadania ukierunkowane na poprawę 
warunków kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży. 

Nazwa 
wnioskodawcy i 

podmiotu 
realizującego: 

Gmina Trzcianka 
Szacowana wartość i okres 

realizacji projektu: 

0,63 mln zł 

2017-2019 

Miejsce realizacji 
projektu: 

Szkoły zlokalizowane w obszarze rewitalizacji oraz szkoły do których 
uczęszczają dzieci i młodzież zamieszkałe w obszarze rewitalizacji. 

Grupa docelowa 
projektu: 

Projekt jest skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli. 

Cel projektu i 
zakres 

realizowanych 
zadań: 

W miarę zmieniającego się rynku pracy, zmian gospodarczych i społecznych 
zmienia się popyt na kwalifikacje. Systemy edukacyjne powinny dostosować 
metody i treści nauczania do potrzeb rynku pracy oraz zapewnić absolwentom 
szkół warunki do rozwoju osobistego i zawodowego. 
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Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy edukacyjne na terenie 
obszaru rewitalizacji. Celem jest podwyższenie poziomu wiedzy i kompetencji 
uczniów, a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Szkoły zostaną 
doposażone w użyteczne, niezbędne elementy naukowe; przyczynią się one 
do polepszenia kształcenia uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych, językowych i ICT. 
W ramach projektu zostaną zrealizowane działania ukierunkowane na 
rozwijanie kompetencji kluczowych, czyli najważniejszych i najbardziej 
podstawowych umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie 
swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym 
(porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach 
obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i 
obywatelskie, umiejętność uczenia się, rozwiązywania problemów w twórczy 
sposób, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna). 
Projekt obejmuje następujące zadania: 

 Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych 

W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania: 

 doposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach, poprzez zakup 
zestawów laboratoryjnych (fizyka, chemia, biologia, geografia); 

 podniesienie kompetencji nauczycieli, poprzez udział w studiach 
podyplomowych doskonalących umiejętności w zakresie nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu (przedmioty przyrodnicze) 

 realizacja zajęć z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych 
(warsztaty, zajęcia doświadczalne, eksperymenty, wykorzystanie 
zjawisk przyrodniczych do OZE) 

 Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczyciela w zakresie kompetencji 
językowych 

W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania: 

 doposażenie pracowni języka angielskiego w szkołach poprzez zakup 
zestawów wspomagających naukę języka (słuchawki, specjalistyczne 
oprogramowanie, tablica interaktywna); 

 podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w studiach 
podyplomowych lub kursach doskonalących umiejętności w zakresie 
nauki języka angielskiego; 

 realizacja zajęć z zakresu nauki języka angielskiego; 

 Kompleksowe wsparcie uczniów w zakresie kompetencji ICT (technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych) 

W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania: 

 doposażenie klasopracowni w Gimnazjum nr 2 w Trzciance w sprzęt 
ICT (tablety); 

 realizacja zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych oraz innowacyjnych, 
interaktywnych kursów oraz materiałów e-learningowych; 

 Zajęcia coachingowe, które przygotują uczniów do podjęcia decyzji 
odnośnie ich przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej 
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Zajęcia te będą miały także charakter motywacyjny. Wsparcie coacha to 
pomoc, która zwiększy trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i 
zawodowych, jednocześnie zaś pomoże zminimalizować psychologiczne koszty 
będące konsekwencją niewłaściwych wyborów dokonanych po ukończeniu 
gimnazjum. 

Prognozowane 
rezultaty: 

Rezultaty projektu będą mierzone następującymi wskaźnikami: 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe – 50 os.; 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w projekcie – 3 os.; 
Narzędziem służącym do monitorowania realizacji projektu będą listy 
obecności oraz dzienniki zajęć. 

Efekty 
wyprowadzenia 

obszaru z obecnej 
sytuacji kryzysowej 

Kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, 

włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia 

zatrudnienia. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia innowacyjnych 

programów rozwojowych z nauk matematyczno-przyrodniczych, języka 

angielskiego nowymi metodami i technikami. Ponadto zakłada się poszerzenie 

technik uczenia się wśród uczniów, zainicjowania procesu wykorzystywania 

wiedzy w praktyce, podniesienie pewności siebie i poczucia własnej wartości 

uczniów, podniesienie rangi wiedzy dla rozwoju osobistego człowieka, 

wskazanie dróg rozwoju dla uczniów o różnych możliwościach edukacyjnych, 

podniesienie poziomu wykształcenia nauczycieli, doposażenie sal. 

 

Podrozdział 7.2 Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Przewiduje się, że w ramach procesu rewitalizacji realizowane będą także inne przedsięwzięcia - 

uzupełniające w stosunku do projektów i przedsięwzięć ujętych na liście projektów podstawowych, 

których realizacja wzmocni oddziaływanie programu. Do przedsięwzięć tych można zaliczyć 2 projekty 

niezrealizowane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Trzcianka na lata 2013-2020” 

(Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szwalni przy ul. Spokojnej, Zmiana sposobu użytkowania 

budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 32a), zlokalizowane w granicach wyznaczonego 

aktualnie obszaru rewitalizacji, jednak zakres ich realizacji może ulec zmianie, dlatego trudno obecnie 

przypisać je do celów i kierunków działań. 

Z uwagi na trudność precyzyjnej identyfikacji pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, nie 

zostały one określone w sposób zindywidualizowany, jednak z uwagi na ich oczekiwaną rolę 

w wypełnianiu celów programu rewitalizacji ich typy zostały przedstawione w podziale na poszczególne 

cele rewitalizacji. Są to w większości działania wskazane także w Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na 

lata 2015-2030. 

Cel 1. Podniesienie standardu życia i warunków do rozwoju społeczności lokalnej: 

 stymulowanie i propagowanie wysokiej jakości form nauczania i wiedzy, 

 podejmowanie współpracy z instytucjami pozaszkolnymi w zakresie pomocy dla uczniów 

zagrożonych lub uzależnionych, 

 niwelowanie skutków bezrobocia przez aktywną politykę społeczną, 
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 prowadzenie stałego monitoringu lokalnego rynku pracy w zakresie planów i potrzeb 

zatrudnieniowych przedsiębiorców, 

 wspieranie i aktywizacja mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

 działania integracyjne i aktywizacyjne osób starszych i niepełnosprawnych, 

 działania na rzecz integracji międzypokoleniowej, 

 wspieranie i promowanie wolontariatu, 

 wspieranie realizacji inwestycji odpowiadających zmianom społecznym (np. starzenie się 

społeczeństwa); 

 modernizacja, termomodernizacja, rozbudowa i remonty bazy oświatowej;  

 szersze wykorzystanie gminnej bazy oświatowej, sportowej i kulturalnej dla działań 
aktywizujących społeczeństwo;  

 budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja i rozwój funkcjonowania obiektów kulturalnych 
(w tym wyposażanie instytucji),  

 

Cel 2. Poprawa kondycji ekonomicznej lokalnych przedsiębiorstw: 

 tworzenie dogodnych warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 

 organizacji szkoleń i poradnictwa zawodowego na temat podnoszenia kwalifikacji, wspieranie 

zatrudnienia i samozatrudnienia, 

 doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 

Cel 3. Zapewnienie i utrwalenie ładu przestrzennego: 

 dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 budowa ciągów pieszo-rowerowych,  

 zabezpieczenie i renowację zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z ich 

otoczeniem, 

 poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, 

 utrzymanie i wysoka jakość terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (zieleni urządzonej) 

 

Rozdział 8 Indykatywne ramy finansowe 

W poniższej tabeli wskazano indykatywne wielkości środków finansowych z różnych źródeł. 

Tabela 33. Indykatywne ramy finansowe projektów ujętych w niniejszym programie rewitalizacji. 

Numer 
projektu 

Tytuł projektu 
Okres 

realizacji 

Szacowana 
wartość 

projektu w zł 

Środki 
prywatne/ 
publiczne 

Potencjalne źródło finansowania ze 
środków UE lub innych zewnętrznych 

1 

Zagospodarowanie 
Placu Pocztowego 

wraz z 
utworzeniem 

Centrum Integracji 

2018-
2020 

12,3 mln 
prywatne/ 
publiczne 

- środki UE (EFRR) i z budżetu Państwa- 
85% 
- środki prywatne- 15% 
 
Kontynuacja działań projektowych 
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Numer 
projektu 

Tytuł projektu 
Okres 

realizacji 

Szacowana 
wartość 

projektu w zł 

Środki 
prywatne/ 
publiczne 

Potencjalne źródło finansowania ze 
środków UE lub innych zewnętrznych 

Społecznej w partnerstwie publiczno-prywatnym 
(100%), także z wykorzystaniem 
środków pochodzących z instrumentów 
zwrotnych, np. funduszów 
dedykowanych dla sektora 
komunalnego, tj. Fundusz Inwestycji 
Samorządowych, Fundusz Municypalny, 
czy pożyczki z zakresu wsparcia 
termomodernizacji i remontów 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych. 

2 

Zagospodarowanie 
terenu targowiska 
miejskiego wraz 

z terenami 
przyległymi 

2018-
2019 

3 mln 
prywatne/ 
publiczne 

- środki UE (EFRR) i z budżetu Państwa- 
85% 
- środki prywatne- 15% 
 
Kontynuacja działań projektowych 
w partnerstwie publiczno-prywatnym 
(100%) a także finansowanie działań 
przez samych przedsiębiorców. 

3 

Integracja 
i aktywizacja 
społeczno-
zawodowa 

mieszkańców 
gminy Trzcianka 

2018-
2023 

1,2 mln 
Prywatne/ 
publiczne 

-środki UE (EFS) i z budżetu Państwa- 
95% 
- środki prywatne- 5% 
 
Kontynuacja działań projektowych 
w 100% ze środków własnych 

4 

Wsparcie lokalnej 
społeczności 

poprzez 
wykorzystanie 
instrumentów 

aktywizacji 
zawodowej, 
edukacyjnej, 
zdrowotnej, 
społecznej 

i działań 
o charakterze 

środowiskowym 

2018-
2023 

1,3 mln 
prywatne/ 
publiczne 

- środki UE (EFS, PROW) i z budżetu 
Państwa- 30% 
- środki prywatne- 70% 
 
W zależności od charakteru projektu, 
przewiduje się także następujące formy 
partnerstwa: 
a) publiczno-prywatne 
b) publiczno-społeczne 
c) społeczno-prywatne 
d) publiczno-prywatno-społeczne 
 
Część projektów zostanie sfinansowana 
przez sektor społeczny (również 
z sektorem prywatnym), w ramach 
działań statutowych Podmiotów. 

5 

Podniesienie 
wiedzy 

i kompetencji 
dzieci, młodzieży 

i nauczycieli 

2017-
2019 

630 tys. 
prywatne/ 
publiczne 

-środki UE (EFS) i z budżetu Państwa- 
95% 
- środki prywatne- 5% 
 
Kontynuacja działań projektowych 
w 100% ze środków własnych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Pozostałe projekty rewitalizacyjne realizowane będą w oparciu o własne środki finansowe pochodzące 

z budżetu gminy. Jednakże, z uwagi na możliwość pozyskania środków z innych źródeł, gmina Trzcianka 

może ubiegać się o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć w postaci zewnętrznych środków 

finansowych. Władze gminy mogą uzyskać pomoc finansową z następujących źródeł: budżetu państwa, 

programów pomocowych UE, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

fundacji i organizacji, instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych, rządowych programów 

wspierających integrację europejską, od inwestorów (lokalnych, krajowych i zagranicznych) i innych 

źródeł. 

 

Rozdział 9 Mechanizmy zapewnienia komplementarności między 

poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 

oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na 

obszarze objętym programem rewitalizacji 

Zapewnienie komplementarności projektów zaplanowanych w ramach programu rewitalizacji jest 

warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia na ich realizację. Komplementarność przejawia się 

w następujących wymiarach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, 

międzyokresowym oraz w zakresie źródeł finansowania. 

Podrozdział 9.1 Komplementarność przestrzenna 

Zjawisko komplementarności przestrzennej projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Gminy 

Trzcianka na lata 2017-2023 przejawia się przede wszystkim w skupieniu działań rewitalizacyjnych 

w obszarze centrum miasta. W efekcie planowane do realizacji działania wpłyną kompleksowo na 

poprawę sytuacji na terenie zdiagnozowanego obszaru rewitalizacji. 

Priorytetowym projektem dla obszaru rewitalizacji w Trzciance jest przebudowa Placu Pocztowego 

w celu stworzenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i grup nieformalnych, przestrzeni do promowania 

inicjatyw oddolnych, przy zachowaniu spacerowego charakteru Placu Pocztowego i nadania temu 

miejscu wartości rekreacyjnych. Ponadto w celu uspokojenia ruchu i stworzenia przestrzeni przyjaznej 

dla pieszych, w ramach projektu planowana jest przebudowa układu komunikacyjnego Placu 

Pocztowego, zagospodarowanie zieleni miejskiej i wykonanie elementów małej architektury. 

Kontynuację historycznej części staromiejskiego śródmieścia stanowi znajdujący się w pobliżu Placu 

Pocztowego teren targowiska miejskiego. Z tego względu w ramach projektu planuje się modernizację 

terenu targowiska i usprawnienie i zmianę organizacji ruchu kołowego, w tym utworzenie strefy 

parkowania. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi powstanie reprezentacyjnych, wspólnych przestrzeni 

publicznych, gdzie skoncentrowane będą usługi społeczne. 
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Podrozdział 9.2 Komplementarność problemowa 

Komplementarność problemowa podjętych działań świadczy o ich dopełnieniu tematycznym. Projekty 

zaplanowane w ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego na Placu Pocztowym i targowisku miejskim, 

będą oddziaływać na wszystkie sfery: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-techniczną i środowiskową. 

Należy również zaznaczyć, iż realizacja poszczególnych projektów wywrze wpływ na więcej niż jedną 

z wyżej wymienionych sfer. 

 

Istotą zaplanowanych przedsięwzięć jest kompleksowe podejście do zdiagnozowanych problemów 

obszaru rewitalizacji. Poszczególne projekty są ze sobą ściśle powiązane i współzależne. 

Działania o charakterze przestrzenno-funkcjonalnym, jak zagospodarowanie Placu Pocztowego 

i targowiska miejskiego, nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury, zmiana układu 

komunikacyjnego, stworzą przyjazną i funkcjonalną przestrzeń publiczną, stanowiącą miejsce 

prowadzenia działań społecznych, gospodarczych, kulturalnych, a także miejsce wypoczynku i rekreacji, 

ponadto wpłyną na poprawę środowiska przyrodniczego poprzez zmniejszenie natężenia ruchu i tym 

samym emisji komunikacyjnej. 

Na sferę społeczną wpłynie utworzenie pod płaszczyzną Placu Pocztowego Centrum Integracji 

Społecznej, które stanowić będzie miejsce prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej. 

Będzie to miejsce działalności o charakterze społecznym (aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem, 

integracja dzieci, młodzieży i osób starszych, prowadzenie szkoleń, warsztatów tematycznych, wykładów 

i wystaw twórczości lokalnych artystów) i kulturalnym (organizacja imprez artystycznych i kulturalnych). 

Część gospodarcza rewitalizacji opiera się na modernizacji terenu targowiska miejskiego, które poza 

funkcją handlową pełnić będzie także funkcję społeczną (miejsce spotkań przedsiębiorców oraz rozwoju 

relacji przedsiębiorca-klient), a także infrastrukturalną (poza dniami targowymi teren targowiska pełniłby 

Aktywne włączenie osób zagrożonych 
marginalizacją, ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym i zawodowym 
oraz osób niesamodzielnych 

Rewitalizacja obiektów i 
przestrzeni publicznych 



Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 

 

96 

rolę parkingu, zaspokajając tym samym potrzebę miejsc parkingowych przy nowopowstałym budynku 

Centrum Integracji Społecznej, bowiem teren targowiska bezpośrednio przylega do terenu Placu 

Pocztowego. 

 

Podrozdział 9.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-

2023 zostanie zapewniona poprzez współdziałanie osób odpowiedzialnych jednocześnie za wdrażanie 

i monitoring Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030. Wpłynie to na czytelny podział 

odpowiedzialności za poszczególne zadania, prawidłowy przepływ informacji i spójność procedur 

organizacyjnych.  

Zakłada się, powołanie tzw. "ciała społecznego" - Zespołu ds. wdrażania i monitorowania programu 

rewitalizacji, na którego czele będzie stał Burmistrz Trzcianki. Skład Zespołu podobnie jak w przypadku 

wdrażania Strategii Rozwoju Gminy, obejmować będzie przedstawicieli poszczególnych referatów 

Urzędu Miejskiego Trzcianki (referatu promocji, kultury i sportu, referatu gospodarki przestrzennej i 

infrastruktury komunalnej, referatu spraw społecznych, referatu budynków komunalnych), a także 

jednostki organizacyjne gminy, spółki gminne, organizacje pozarządowe i inne podmioty. Uzupełniony 

zostanie osobami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zadania i funkcje 

Zespołu ds. wdrażania i monitorowania programu rewitalizacji będą podobne do zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji, określonych w art. 7 ustawy o rewitalizacji. 

Pomimo odrębnego nazewnictwa ciał odpowiedzialnych za koordynowanie i wdrażanie założeń 

programu rewitalizacji i Strategii, a także organu konsultacyjnego należy zaznaczyć, iż za ich 

funkcjonowanie odpowiadają te same osoby. 

Powiązanie systemu realizacji niniejszego programu rewitalizacji z systemem wdrażania Strategii 

Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030 ułatwi koordynację podejmowanych działań strategicznych 

w najbliższych latach. 

W realizacji Programu Rewitalizacji istotną rolę odgrywa również Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, która odpowiada za monitoring programów 

rewitalizacji i projektów rewitalizacyjnych w województwie wielkopolskim, w tym także w gminie 

Trzcianka. 

Podrozdział 9.4 Komplementarność międzyokresowa 

Komplementarność międzyokresowa zostanie zapewniona dzięki kontynuacji działań rewitalizacyjnych 

realizowanych w minionej perspektywie finansowania. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Trzcianka na lata 2013-2020 jako obszar problemowy zidentyfikowano trzy strefy: strefa centrum, 

strefa turystyczna, strefa przemysłowa. Obszar problemowy zamieszkany był przez 13568 osób, co 

stanowiło 74,46% wszystkich mieszkańców miasta.  
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W aktualnym Programie Rewitalizacji jako obszar zdegradowany, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza 

prowadzić rewitalizację, uznano centrum miasta Trzcianka (obejmujące większość terenów strefy 

centrum). Na tym obszarze kontynuowana będzie część niezrealizowanych projektów zaplanowanych 

w poprzednim programie rewitalizacji. 

W poniższej tabeli zestawiono projekty zapisane w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 

Trzcianka na lata 2013-2020”, stan ich realizacji i możliwość kontynuacji w Programie Rewitalizacji Gminy 

Trzcianka na lata 2017-2023. 

Tabela 34. Komplementarność międzyokresowa. 

Projekty zapisane w ramach 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta Trzcianka na lata 2013-

2020 

Stan realizacji 
Czy projekt będzie kontynuowany 
w Programie Rewitalizacji Gminy 

Trzcianka na lata 2017-2023 

Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 

w Trzciance 

Zrealizowany ze środków 
JESSICA 

- 

Rewitalizacja zabytkowego budynku 
dawnej Powszechnej Kasy 

Oszczędnościowej 

Budynek sprzedany w 2016 r. 
Projekt nie został zrealizowany. 
Obecnie trwają prace związane 

z remontem elewacji przez 
nowego Właściciela 

- 

Zagospodarowanie Placu 
Pocztowego z elementami 

rewitalizacji fasad kamienic Rynku 
i przebudową infrastruktury 

drogowej 

Niezrealizowany tak 

Zmiana sposobu użytkowania 
budynku po internacie Zespołu Szkół 

na budynek mieszkalny 

Trzcianeckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 

obecnie pozyskało kredyt z BGK 
i utworzone zostaną w budynku 

mieszkania komunalne. 

- 

Rewitalizacja zabytkowego budynku 
dawnej szwalni 

Niezrealizowany tak 

Zagospodarowanie terenu 
targowiska miejskiego wraz 

z terenami przyległymi 
Niezrealizowany tak 

Zagospodarowanie traktu 
komunikacyjnego z elementami 

rewitalizacji fasad kamienic 
Zrealizowany - 

Zmiana sposobu użytkowania 
budynku administracyjnego na 

budynek mieszkalny wielorodzinny 
Niezrealizowany 

Tak, w 2017 roku budynek przy ul. 
Żeromskiego 32a, w którym kiedyś 
mieściły się archiwa Poczty Polskiej 

stał się siedzibą Stowarzyszenia 
T.A.D.E.K., które planuje jego 

adaptację i rewitalizację. 

Rewitalizacja dworca PKP oraz 
terenów przydworcowych 

Niezrealizowany poza obszarem rewitalizacji 

Zagospodarowanie Parku 1 Maja Zrealizowany - 
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Projekty zapisane w ramach 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta Trzcianka na lata 2013-

2020 

Stan realizacji 
Czy projekt będzie kontynuowany 
w Programie Rewitalizacji Gminy 

Trzcianka na lata 2017-2023 

Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjno-sportowych wokół 
Jeziora Sarcz oraz modernizacja 

obiektów rekreacyjno-sportowych 
i turystyczno-hotelowych 

W trakcie realizacji - 

Remont i modernizacja budynków 
o funkcji turystyczno-hotelowej 

Niezrealizowany poza obszarem rewitalizacji 

Rewitalizacja terenów i obiektów 
poprzemysłowych z przeznaczeniem 
na strefę aktywności gospodarczej 

W trakcie realizacji. Działki są 
sprzedawane różnym 

podmiotom. Na jednej z nich 
powstał market 

- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Trzcianka (stan na dzień 8 maja 2016 r.) 

Zagospodarowanie Placu Pocztowego oraz terenu targowiska miejskiego zostały zapisane w Mandacie 

Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach przedsięwzięcia pt. 

„Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych POSI”. 

Podrozdział 9.5 Komplementarność źródeł finansowania 

Komplementarność źródeł finansowania projektów zapisanych w Programie Rewitalizacji Gminy 

Trzcianka na lata 2017-2023 polegać będzie na odpowiednim łączeniu wsparcia ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz prywatnych i publicznych źródeł finansowania. 

Podstawowym przedsięwzięciem rewitalizacyjnym jest „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni 

publicznych”, zapisana w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji 

w ramach przedsięwzięcia pt. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznych POSI”. 

Zakłada się, że dzięki rewitalizacji i stworzeniu dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup 

Nieformalnych, przestrzeni do realizacji działań społecznych, wnioskodawcy uzyskają możliwość dalszego 

aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych publicznych, czy prywatnych 

źródeł finansowania na realizację projektów zgodnych z charakterem działalności podjętych 

w zrealizowanych przestrzeniach. 

Rozdział 10 Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych 

podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces 

rewitalizacji 

Istotnym elementem procesu rewitalizacji jest udział różnych grup interesariuszy w procesie jego 

przygotowania (diagnozowanie, programowanie), wdrażania i monitorowania. Są nimi przede wszystkim 

mieszkańcy z obszaru rewitalizacji oraz spoza niego, podmioty gospodarcze oraz organizacje 

pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe. Partycypacja społeczna zapewnia zdobycie wiedzy 
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o prowadzonej rewitalizacji oraz umożliwia współdecydowanie i wpływanie na ostateczny kształt 

dokumentu oraz jego wdrażanie i monitorowanie. 

Na etapie przygotowania programu rewitalizacji, w tym diagnozowania problemów i programowania 

kluczowych działań odbyło się kilka spotkań w miesiącach maj-sierpień 2016 r. (spotkania fokusowe 

obserwacje, prezentacja „dobrych praktyk”) z różnymi grupami społecznymi, przede wszystkim 

mieszkańcami gminy, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i fundacjami, a także spotkania 

z projektantami i architektami. Celem tych spotkań było aktywne włączenie lokalnych liderów w proces 

rewitalizacji, w tym współdecydowanie o niezbędnych działaniach. W efekcie wstępnie zdiagnozowane 

zostały obszary kryzysowe w gminie - Plac Pocztowy oraz tereny przyległe do niego. Stan kryzysowy na 

wytypowanych przez interesariuszy rewitalizacji obszarach został potwierdzony danymi statystycznymi 

i przeprowadzoną analizą wskaźnikową czynników i zjawisk kryzysowych występujących na terenie całej 

gminy. 

11 października 2016 r. w sali sesyjnej trzcianeckiego Ratusza odbyło się spotkanie dotyczące Gminnego 

Programu Rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Trzcianki, zastępczyni burmistrza, radni Rady 

Miejskiej, koordynator ds. rewitalizacji, przedstawiciele trzcianeckich stowarzyszeń, mieszkańcy gminy 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Celem spotkania było przedstawienie mieszkańcom efektów 

dotychczasowej pracy nad konstrukcją Programu oraz analizy opracowanych wskaźników dotyczących 

społecznej sfery rewitalizacji. Osoby zebrane na Sali przedstawiały swoje opinie i pomysły dotyczące 

rewitalizacji gminy Trzcianka. 

Rysunek 12. Informacja nt. spotkania konsultacyjnego opublikowana na stronie internetowej gminy Trzcianka. 

 
Źródło: http://www.trzcianka.pl/news/spotkanie-ws-gminnego-programu-rewitalizacji 

W styczniu 2017 r. odbyło się spotkanie o charakterze informacyjno-konsultacyjnym, podczas którego 

zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz zasięg przestrzenny obszarów 

zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób: radni Rady 

Miejskiej, koordynator ds. rewitalizacji, przedstawiciele trzcianeckich stowarzyszeń, mieszkańcy gminy 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Uczestnicy spotkania dopytywali o szczegóły dotyczące zasięgu 
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wstępnie proponowanego obszaru rewitalizacji, zgłaszając pojedyncze działki jako potencjalnie mogące 

stać się częścią obszaru ze względu na degradację techniczną. Zgłoszono również wniosek 

o przeanalizowanie przylegających do wstępnie wyznaczonego obszaru ulic pod względem stanu 

degradacji społecznej i gospodarczej, argumentując, że ulice te charakteryzuje spójność funkcjonalna ze 

wskazanym obszarem. Uwaga została uwzględniona i granice obszaru uległy niewielkiej korekcie. 

Uczestnicy spotkania sugerowali wstępnie jakiego typu działania powinny zostać podjęte w obszarze 

rewitalizacji i jakie przestrzenie publiczne są kluczowe w realizacji działań rewitalizacyjnych. Wymieniono 

Plac Pocztowy oraz targowisko. 

Kolejnym etapem, umożliwiającym współdecydowanie o kluczowych elementach programu rewitalizacji 

był nabór projektów rewitalizacyjnych. Gmina zaprosiła interesariuszy do zgłaszania propozycji 

planowanych do realizacji projektów rewitalizacyjnych. W proces programowania aktywnie włączyło się 

kilka wiodących podmiotów ekonomii społecznej, które określiły swoje potrzeby i pomysły na działania 

społeczne. 

W dniach 18-19 lipca 2017 r., o godz. 13:00 odbyły się szkolenia dedykowane organizacjom 

pozarządowym z zakresu społecznej części rewitalizacji i możliwości aplikowania i realizowania 

projektów społecznych tematycznie powiązanych z rewitalizacją. 

21 lipca 2017 r. (piątek) godz.11.00 odbyło się spotkanie o charakterze konsultacyjno-informacyjnym, 

podczas którego przedstawiony został projekt programu rewitalizacji. W spotkaniu wzięli udział 

mieszkańcy, przedstawiciele administracji samorządowej oraz funkcjonujących w Trzciance podmiotów 

ekonomii społecznej. Dyskusja dotyczyła głównie projektów rewitalizacyjnych. Jedna z uczestniczek 

spotkania wskazała, że z usług planowanego na Placu Pocztowym Centrum Integracji Społecznej będą 

chcieli korzystać mieszkańcy wsi, szczególnie z obszaru zdegradowanego, co jednak może być utrudnione 

ze względu na słabe połączenia komunikacyjne z centrum Trzcianki. Realizatorzy planowanych projektów 

rewitalizacyjnych zapewniali, że w zadaniach zostaną uwzględnione środki na organizację dojazdów. Cały 

program został oceniony pozytywnie. 

W dniach 18.08.2017 r. - 04.09.2017 r. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka 

udostępniony był w Urzędzie Gminy w Trzciance, w godzinach pracy urzędu w pokoju 207 oraz na stronie 

internetowej Gminy Trzcianka w zakładce; Gospodarka i Inwestycje -> Gminny Program Rewitalizacji. 

Interesariusze rewitalizacji mogli wyrażać opinie lub składać uwagi do projektu dokumentu na 

formularzu konsultacyjnym dostępnym w terminie konsultacji w ww. miejscach. Podczas trwania 

konsultacji nie zgłoszono uwag do zapisów konsultowanego projektu. 

Na etapie wdrażania i monitorowania zakłada się wykorzystanie następujących technik, narzędzi oraz 

działań aktywizacyjnych: 

1. Konsultacje społeczne dla różnych grup interesariuszy, a także dla wszystkich mieszkańców 

gminy. Konsultacje te rozumiane będą, jako dwustronny proces komunikowania, dzięki któremu 

Urząd Gminy zdobywa od mieszkańców informacje na temat proponowanych rozwiązań 

w zakresie rewitalizacji i aktualizacji rozwiązań już istniejących. Konsultacje społeczne będą 

odbywać się w formie następujących działań: ankietowanie, sondaże, spotkania i dyskusje 

z różnymi grupami. Zakłada się także możliwość powołania obywatelskiej rady ds. rewitalizacji. 
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Część konsultacji społecznych będzie miało charakter obligatoryjny (m.in. w takich kwestiach, 

jak: rozwój, środowisko czy planowanie przestrzenne), a część dobrowolny. 

2. Organizacja warsztatów np. charrette. Spotkania te przeznaczone będą zarówno dla władz 

lokalnych oraz mieszkańców, jak i ekspertów, planistów czy przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. Warsztaty będą miały na celu wypracowanie planu działania poprzez wymianę 

pomysłów oraz uzgodnienie wspólnego stanowiska ws. rewitalizacji. Formę dochodzenia do 

określonego rozwiązania, przedstawianego następnie za pomocą planu, stanowić będzie w tym 

sposobie publiczna dyskusja pomiędzy partnerami. 

3. Organizacja spotkań fokusowych, dyżurów i case study dla Urzędników i różnych grup 

interesariuszy a także umożliwienie szerszej dyskusji na temat rewitalizacji. 

4. Akcje bezpośrednie (np. informacje podczas lokalnych imprez i wydarzeń gminnych). 

 

Rozdział 11 System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji 

System realizacji niniejszego programu rewitalizacji zostanie powiązany z systemem wdrażania Strategii 

Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2017-2023. Za realizację projektu jest odpowiedzialny Burmistrz. 

W realizację włączeni będą członkowie Zespołu ds. wdrażania i monitorowania programu rewitalizacji, 

w skład którego wchodzić będą: specjalista ds. rewitalizacji (zatrudniony przez Urząd Miasta), pracownik 

Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i Infrastruktury Komunalnej, pracownik Referatu Spraw Społecznych oraz pracownik Referatu Promocji, 

Kultury i Sportu, a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, spółek gminnych, organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów. Skład Zespołu uzupełniony zostanie osobami zaangażowanymi 

w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Gmina posiada doświadczenie w realizacji projektów, także finansowanych ze środków unijnych. Osoby 

wchodzące w skład Zespołu, posiadają kompetencje i doświadczenie z zakresu konsultacji społecznych, 

koordynowania, realizacji projektów, monitoringu. 

Zakres obowiązków:  

Burmistrz:  

- podpisywanie wszelkich umów, 

- dokonywanie wyboru podwykonawców, 

- reprezentacja podmiotu realizującego projekt na zewnątrz, 

Specjalista ds. rewitalizacji:  

- koordynowanie działań projektowych, nadzór nad wdrażaniem projektów rewitalizacyjnych, 

- kontakt z mediami, działania promocyjne, 

- nadzór nad dokumentacją projektową,  

- prowadzenie szkoleń, spotkań i warsztatów,  

- koordynowanie prac Zespołu ds. wdrażania i monitorowania programu rewitalizacji, 

- weryfikacja i opiniowanie informacji zawartych w raportach okresowych, 
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Zespół ds. wdrażania i monitorowania programu rewitalizacji: 

- monitoring, przygotowywanie raportów z realizacji i opinii aktualizacji Programu Rewitalizacji, 

- kontakt z Burmistrzem, 

- przekazywanie informacji, które będą zamieszczane na stronie internetowej, 

- nadzór nad organizacją spotkań i wdrażaniem projektów rewitalizacyjnych, 

- realizacja procedur przetargowych, 

- funkcja doradcza w przypadku zaistniałych problemów w sferze działań projektowych. 

 

Rozdział 12 System monitoringu i oceny skuteczności działań i system 

wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 

programu 

Zasady monitoringu programu rewitalizacji zostały powiązane ze Strategią Rozwoju Gminy Trzcianka 

na lata 2017-2023. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku systemu realizacji, ułatwi to 

koordynację podejmowanych działań strategicznych  w najbliższych latach. Monitoring powinien 

opierać się na bieżącej, wieloaspektowej analizie stopnia zmian zachodzących na obszarze 

rewitalizacji, w tym sytuacji społeczno-gospodarczej oraz zbieżności efektów działań 

rewitalizacyjnych z założoną wizją i celami rewitalizacji. Monitoring będzie prowadzony, podobnie 

jak w przypadku Strategii co dwa lata. 

Do monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji zobowiązuje się samorząd gminy, 

zatwierdzając Program Rewitalizacji. Zadaniem powołanego Zespołu ds. wdrażania i monitorowania 

programu rewitalizacji będzie przeprowadzanie monitoringu, ewaluacji oraz aktualizacji Programu przy 

współpracy ze specjalistą ds. rewitalizacji, z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, a także 

podmiotami prywatnymi mogącymi uczestniczyć w realizacji Programu. Monitoring i ewaluacja odbywać 

się może w trakcie posiedzeń Rady Miejskiej, która będzie wnosić zmiany w postaci uchwał. 

Zakłada się, że Zespół ds. wdrażania i monitorowania programu rewitalizacji co dwa lata sporządza 

raport, który zostaje przekazany do specjalisty ds. rewitalizacji do weryfikacji. Wnioski z raportów zostają 

przekazane Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej. Będą także dostępne dla mieszkańców w Urzędzie 

Miejskim i publikowane na stronie internetowej (www.trzcianka.pl). Zespół kontaktuje się także 

z Kierownikami Referatów Urzędu Miasta i „zbiera” uwagi, pomysły i sugestie na temat oceny 

skuteczności realizowanych projektów i wprowadzania ewentualnych modyfikacji do programu 

rewitalizacji. 

Dzięki wprowadzeniu systemu monitoringu i ewaluacji zostaje rozwiązany problem dezaktualizacji 

założeń Programu Rewitalizacji wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania samorządu, 

prawodawstwa i innych czynników mogących deformować zasadność podejmowanych działań w ramach 

Programu Rewitalizacji. 

Prócz modyfikacji działań w trakcie ich realizacji istnieje możliwość dodania nowych projektów 

rewitalizacyjnych, które będą wpisywać się w wyznaczone cele. W ten sposób Program Rewitalizacji 

może się rozwijać wraz z rozwojem społecznym i gospodarczym gminy. Ocena realizacji Programu 
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Rewitalizacji odbywa się będzie na poziomie oceny realizacji poszczególnych przedsięwzięć i projektów 

rewitalizacyjnych. 

System monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023 obejmuje 4 płaszczyzny: 

1) Monitorowanie podstawowych parametrów programu rewitalizacji na etapie przyjęcia programu 

oraz późniejszych jego aktualizacji. Pod uwagę zostaną wzięte następujące wskaźniki 

monitoringowe: 

 Liczba ludności obszaru zdegradowanego, 

 Liczba ludności obszaru rewitalizacji, 

 Udział liczby ludności obszaru rewitalizacji w liczbie ludności gminy ogółem (w %), 

 Powierzchnia obszaru zdegradowanego, 

 Powierzchnia obszaru rewitalizacji, 

 Udział powierzchni obszaru rewitalizacji w powierzchni gminy ogółem (w %). 

W przypadku podjętej decyzji o aktualizacji programu należy uwzględnić, czy nie zostały przekroczone 

wskaźniki liczby ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz powierzchni obszaru rewitalizacji. 

2) Monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w programie rewitalizacji (z częstotliwością 2-

letnią). 

Lista wskaźników monitorowania realizacji celów została zamieszczona w tabeli poniżej. Zmiana 

wskaźników będzie określana wyłącznie dla obszaru rewitalizacji w stosunku do wartości bazowej: 

cel wskaźniki 
oczekiwana 

zmiana 

Cel 1. Podniesienie standardu życia i 

warunków do rozwoju społeczności 

lokalnej 

 Odsetek osób bezrobotnych 

 Odsetek osób długotrwale bezrobotnych 

 Dynamika bezrobocia 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 

 Frekwencja w wyborach samorządowych 2018 

 Średnia ocen w szkołach podstawowych 

 Liczba zmodernizowanych obiektów, w których 
rozpoczęto lub wznowiono działalność społeczną 
lub gospodarczą 

 Powierzchnia zmodernizowanego terenu 
przeznaczonego na działalność społeczną lub 
gospodarczą 

 Spadek 

 Spadek 

 Spadek 

 Spadek 

 Wzrost 

 Wzrost 
 

 Wzrost 
 
 

 Wzrost  

Cel 2. Poprawa kondycji ekonomicznej 

lokalnych przedsiębiorstw 

 Liczba przedsiębiorstw (osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą) 

 Wysokość podatku dochodowego od osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

 Wzrost 
 

 Wzrost 

Cel 3. Zapewnienie i utrwalenie ładu 

przestrzennego 

 Powierzchnia zmodernizowanych przestrzeni 
publicznych 

 Powierzchnia zrewaloryzowanych terenów zieleni 

 Powierzchnia udostępniona do realizacji usług 
kultury, sportu, rekreacji i integracji 

 Długość zmodernizowanych/ przebudowanych 
dróg i ciągów pieszo-rowerowych 

 Powierzchnia udostępniona do realizacji usług, 
sportu i rekreacji 

 Wzrost 
 

 Wzrost 

 Wzrost 
 

 Wzrost 
 

 Wzrost 
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3) Monitorowanie skutków realizacji programu poprzez analizę aktualnego poziomu wskaźników 

wykorzystywanych na etapie delimitacji obszarów rewitalizacji (z częstotliwością 2-letnią). 

W tabeli przedstawiono wskaźniki wykorzystane na etapie delimitacji oraz oczekiwaną ich zmianę 

w obszarze rewitalizacji. 

Wskaźnik delimitacyjny (pierwsze badanie w 2019 r.) 
Wartość 

bazowa 2016 r. 

Oczekiwana 

zmiana 

W1 udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem [%] 17,5 Wzrost 

W2 udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem [%] 23,0 Spadek 

W3 udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym 5,6 Spadek 

W4 udział długotrwale bezrobotnych w ich ogólnej liczbie 41,8 Spadek 

W5 udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 
10,8 Spadek 

W6 udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny 

w liczbie dzieci w tym wieku 
36,7 Spadek 

W7 dynamika liczby osób korzystających z pomocy społecznej 117,4 Spadek 

W8 średnia wartość kwoty podatku dochodowego należnego w przeliczeniu 

na 1 osobę w wieku produkcyjnym 
1173,6 Wzrost 

W9 liczba stwierdzonych przestępstw na 1 tys. ludności 8,0 Spadek 

W10 dynamika liczby ludności 92,3 Wzrost 

W11 wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób 

fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
12,8 Wzrost 

W12 średnia wartość kwoty podatku należnego przypadająca na 1 

przedsiębiorstwo 
11290,5 Wzrost 

W13 udział pustostanów handlowych w ogóle nieruchomości 7,6 Spadek 

W14 udział nieruchomości budowlanych zbierających ścieki sanitarne 

w zbiornikach wybieralnych (inaczej w szambach) względem ogółu 

nieruchomości 

1,7 Spadek 

 

Monitorowane będą także zmiany w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej i środowiskowej obszaru rewitalizacji dotyczące zagadnień przedstawionych w diagnozie 

pogłębionej w formie opisowej. 

4) Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania programu rewitalizacji (z częstotliwością półroczną), jak 

również informacje niezbędne w zakresie monitorowania programów rewitalizacji na potrzeby 

sprawozdawczości WRPO 2014+. 

Po trzech latach od uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka zostanie przeprowadzona 

ewaluacja programu, która pozwoli na ocenę stopnia realizacji zakładanych celów rewitalizacji, stopień, 

zakres oraz trwałość zmian jakie zaszły na obszarze objętym rewitalizacją na skutek wdrażania programu, 

a także sprawność i skuteczność zarządzania tym procesem. Zakłada się, że trzy lata to krótki okres, aby 

oczekiwać znacznych zmian, jednak wystarczający, aby określić, czy program wymaga aktualizacji. Raport 
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ewaluacyjny zostanie sporządzony na podstawie zestawień danych i informacji z monitoringu oraz na 

podstawie dodatkowych analiz. Zauważone zmiany wskaźników oraz obserwowanej sytuacji w sferze 

społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej pozwolą określić, 

w jakim ewentualnie zakresie program wymaga aktualizacji. 

Aktualizacja będzie przeprowadzona również w sytuacji zidentyfikowania nowych projektów 

rewitalizacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów. 

Przeprowadzona ewaluacja stanowić będzie cenny materiał analityczny umożliwiający wskazanie działań 

naprawczych w procesie rewitalizacji (o ile taka potrzeba zostanie zdiagnozowana) oraz 

zaprogramowanie kolejnych działań rewitalizacyjnych, które powinny zostać ujęte w zaktualizowanym 

programie rewitalizacji lub innym, równoważnym dokumencie, którego przedmiotem będzie polityka 

rewitalizacyjna gminy. 

W przypadku stwierdzenia, że program rewitalizacji wymaga zmiany, Burmistrz Trzcianki występuje do 

Rady Miejskiej w Trzciance z prośbą o jego zmianę. Do wniosku załączona zostaje raport z ewaluacji lub 

uzasadnienie wynikające z konieczności wprowadzenia nowych projektów rewitalizacyjnych. Zmiana 

programu rewitalizacji następuje w trybie, w jakim on jest uchwalany, tj.: 

 Wykonanie projektu aktualizacji dokumentu, 

 Przeprowadzenie konsultacji społecznych proponowanych zmian (w zależności od zakresu 

aktualizacji przewiduje się różne formy konsultacji, minimalna forma to konsultacje pisemne za 

pośrednictwem strony internetowej, w przypadku szerszego zakresu aktualizacji planuje się 

przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych), 

 Wprowadzenie zmian w aktualizacji programu rewitalizacji pochodzących z konsultacji 

społecznych, 

 Przedłożenie Radzie Miejskiej w Trzciance przez Burmistrza Krotoszyna projektu 

zaktualizowanego programu rewitalizacji, 

 Uchwalenie aktualizacji programu. 

 

Rozdział 13 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi dział IV 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 

353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś. 

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało w trzech 

etapach: 

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko, 

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

 uzyskanie wymaganych opinii oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu. 
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Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy ooś, organ opracowujący projekty dokumentów, o których mowa w art. 

46 pkt. 2, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 

(w przedmiotowym przypadku regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i państwowym 

wojewódzkim inspektorem sanitarnym), odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy ooś odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 

pkt. 2, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów, stanowiących niewielkie modyfikacje 

przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej 

gminy. Zgodnie z art. 46 pkt. 2 ustawy ooś przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, 

energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy 

administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 

r. poz. 71). 

Burmistrz Trzcianki pismami z dnia 25 maja 2017 r. znak RPI.7011.5.2016.RZ wystąpił do Wielkopolskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023” 

i ewentualnego uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 3 lipca 2017 r. znak WOO-

III.410.473.2017.MM.1 poinformował, że projekt „Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-

2023” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 28 czerwca 2017 r. znak DN-

NS.9012.1001.2017 uzgodnił pozytywnie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023”. 


