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Wstęp 

  

Istnieje wiele czynników miastotwórczych, jednym z nich jest położenie względem 

otoczenia będącego siłą motoryczną ich rozwoju. Takim otoczeniem jest np. szlak 

handlowy. Skrzyżowanie dróg lokalnych przy trakcie z Poznania do Kołobrzegu stało się 

w XIII w. kolebką osady Rozdróżka, która w XVII w. stała się osadą tkaczy-sukienników, 

by w XVIII w. otrzymać prawa miejskie. Od trzech wieków kolejne pokolenia 

mieszkańców Trzcianki kształtowały wizerunek przestrzeni miasta. Skutkiem przemian 

gospodarczo-społecznych w latach 90. XX w. jest występowanie obszarów 

dysfunkcyjnych, charakteryzujących się degradacją fragmentów zabudowy, dekapitalizacją 

infrastruktury technicznej, niedostępnością transportową, nasileniem negatywnych zjawisk 

społecznych. Współczesne wymagające społeczeństwo nie godzi się na życie 

w przestrzeniach, które nie spełniają określonych standardów. Obszary dysfunkcyjne 

wyludniają się, a stany kryzysowe nasilają. XXI wiek niesie ze sobą nowe wyzwanie - 

REWITALIZACJĘ - odnowę zdegradowanych obszarów miast i dostosowanie ich do 

wymogów współczesności. 

Występowanie obszarów kryzysowych w granicach administracyjnych miast jest 

obecnie zjawiskiem powszechnym. Świadczy o tym chociażby fakt, że w ramach 

wszystkich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych występuje oś priorytetowa, której 

celem jest wsparcie działań rewitalizacyjnych. Działania te powinny rozwiązywać 

określone problemy społeczne występujące na obszarach kryzysowych, chronić 

środowisko przyrodnicze i kulturowe, a jednocześnie powinny być impulsem do rozwoju 

gospodarczego zarówno obszaru kryzysowego, jak i całego miasta. W rewitalizacji nie 

można pominąć potrzeby budowania właściwych relacji mieszkańca i użytkownika 

z rewitalizowaną przestrzenią. Zapewnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańcom, 

ułatwienie identyfikacji z nową przestrzenią możliwe jest jedynie dzięki akceptacji 

podejmowanych działań. Między innymi dlatego działania rewitalizacyjne nie mogą być 

przypadkowe.  

Dlatego Władze Miasta Trzcianki podjęły decyzję o opracowaniu niniejszego 

dokumentu. Podstawę jego opracowania stanowią „Wytyczne w zakresie zasad 

opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy 

JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007 – 2013”. Zgodnie z ww. Wytycznymi został delimitowany obszar dysfunkcyjny, 
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zidentyfikowane zostały problemy w sferach: społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

zaplanowane zostały działania, które mają przyczynić się do rozwoju obszaru i miasta.  

Niełatwo jest zaplanować proces rewitalizacji w sposób kompleksowy. Jest to 

proces niezwykle złożony i czasochłonny. Nie można oczekiwać, że kilka miesięcy prac 

nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, mimo zaangażowania Władz lokalnych, 

konsultacji społecznych, rozwiąże problemy, które powstawały na przestrzeni kilku dekad. 

Niniejszy dokument, jak sama jego nazwa mówi, jest programem. Programem działań, 

które aktualnie są realne do wykonania i pozytywnie wpłyną na rozwój miasta. Są to 

głównie działania planowane do realizacji przez lokalny samorząd, ale czy istnieje lepszy 

sposób mobilizacji do działania niż dać przykład? Władze Trzcianki opracowując ten 

dokument wychodzą naprzeciw: mieszkańcom, przedsiębiorcom, inwestorom, 

organizacjom pozarządowym i innym zainteresowanym podmiotom, które mogą być 

uczestnikami rewitalizacji Trzcianki. Lokalny Program Rewitalizacji jest zaproszeniem do 

wspólnego dzieła, jakim jest rewitalizacja. Wpisanie do niniejszego dokumentu inwestycji 

uczestników procesu rewitalizacji umożliwia im finansowanie tych inwestycji ze środków 

zewnętrznych - aktualnie w ramach Inicjatywy JESSICA. Dostrzegalne i szybkie efekty 

rewitalizacji są możliwe jedynie dzięki współpracy wielu podmiotów, które równocześnie 

realizują projekty rewitalizacyjne. Dlatego jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba niniejszy 

dokument będzie aktualizowany. 
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II    CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  oobbeeccnneejj  ssyyttuuaaccjjii  ww  mmiieeśścciiee  

  

11..11  SSffeerraa  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo  

11..11..11  PPoołłoożżeenniiee  

 

Miasto Trzcianka położone jest w północno-zachodniej części województwa 

wielkopolskiego. Mieści się tu siedziba władz gminy miejsko - wiejskiej Trzcianka. 

Ponadto miasto to, wspólnie z Czarnkowem stanowi stolicę powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego.  

Gmina Trzcianka graniczy: od strony zachodniej z gminami: Wieleń i Człopa, od 

północnej z gminami: Wałcz i Szydłowo, od wschodniej z gminą Ujście i miastem Piła, 

a od południowej z gminą Czarnków. W skład jednostki gminnej wchodzi: 20 wsi 

sołeckich i miasto Trzcianka. Powierzchnia gminy wynosi 37 398 ha, w tym miasto 

zajmuje 1 830 ha,  co stanowi 4,89% obszaru gminy. Ponad 50 % jej terytorium zajmują 

lasy. 

Gmina umiejscowiona jest na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pradoliny 

Noteckiej.  Do najpiękniejszych krajobrazowo terenów należą okolice Doliny Noteci oraz 

kompleks lasów w Puszczy nad Drawą. Krajobraz gminy urozmaicony jest licznymi 

jeziorami, w szczególności środkowej i zachodniej jej części. Dziesięcio-kilometrową 

rynnę, ciągnącą się od Smolarni po Trzciankę, tworzą największe jeziora, do których 

należą: jezioro Straduńskie, Logo, Sarcz i Okunie. W obrębie samego miasta 

zlokalizowane są aż trzy jeziora: Okunie, Sarcz i Logo. Przez teren miasta jak i gminy 

przepływa rzeka Trzcinica, która jest prawostronnym dopływem Noteci. 

Położeniu Trzcianki sprzyja dogodny układ komunikacyjny, krzyżują się tu: droga 

wojewódzka nr 178 (główne połączenie północ – południe) oraz droga wojewódzka nr 180 

(połączenie wschód – zachód). Główne trasy komunikacyjne przebiegające przez miasto 

i gminę to: Kołobrzeg – Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Poznań, Piła –Trzcianka – 

Krzyż Wlkp. – Drezdenko – Gorzów Wielkopolski, linia kolejowa: Piła – Krzyż 

Wielkopolski. Odległość od Poznania wynosi około 85 km, Piły – 20 km, Gorzowa 

Wielkopolskiego - 100 km, granicy polsko-niemieckiej - 170 km.  

  Miasto Trzcianka należy do grupy miast małych w Polsce (o liczbie ludności 

poniżej 20 tys. mieszkańców), które zamieszkuje 17.400 (stan na dzień 31 grudnia 

2011 r.). 

Trzcianka pełni funkcję lokalnego ośrodka administracyjnego, gospodarczego, 

edukacyjnego i kulturalnego. 
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Rycina 1. Położenie geograficzne Trzcianki 
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11..11..22  RRyyss  hhiissttoorryycczznnyy  

  
Już w XIII w. przy trakcie z Poznania do Kołobrzegu, w miejscu gdzie obecnie 

zlokalizowane jest miasto Trzcianka, krzyżowały się drogi lokalne i istniała osada o 

nazwie Rozdróżka. Historycy wywodzą powstanie Trzcianki właśnie od nazwy tej wsi.  

Pierwsze źródłowe potwierdzenie istnienia Trzcianki pod nową nazwą: Trzciana 

Łąka pochodzi z 1565 roku. Na przełomie XVII i XVIII wieku ukształtowała się tu osada 

tkaczy - sukienników, która dała początek miastu. w dniu 3 marca 1731 r.  król Polski 

August II Sas nadał Trzciance prawa miejskie wzorowane na prawie magdeburskim, data 

ta uważana jest za początek miasta. 

W latach 1738-1755 Trzcianka była własnością Stanisława Poniatowskiego (ojca 

ostatniego króla Polski), wtedy też zaczęto używać jako herbu miasta "znaku" 

Poniatowskich - "Ciołka". 

Na XVIII w. przypada dynamiczny rozwój Trzcianki, a wyznaczało go 

sukiennictwo. Z końcem tego wieku funkcjonowało tu ponad dwieście warsztatów 

sukienniczych, a miasto należało do największych ośrodków w Wielkopolsce. 

Stopniowy upadek miasta nastąpił po pierwszym rozbiorze Polski. Wytyczenie 

nowych granic państwowych odcięło tutejszych sukienników od rynków zbytu, co 

spowodowało stopniowy upadek miasta.  Dopiero kilkadziesiąt lat później budowa linii 

kolejowej ożywia gospodarkę. 

W XIX i XX w. Trzcianka zlokalizowana była kolejno w obrębie Królestwa 

Pruskiego, Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej oraz Niemiec hitlerowskich. 

w połowie XIX w., z chwilą wybudowania linii kolejowej, nastąpiło ożywienie 

gospodarcze miasta. Powstało wiele nowych fabryk i zakładów przemysłowych m.in.: 

wytwórnia cygar, macy, rytualnego chleba żydowskiego, odlewnia żeliwa, fabryka mebli 

i obróbki drewna.  

W okresie międzywojennym Trzcianka była stolicą powiatu noteckiego (Netze-

kreis), który obejmował 888 km², w tym Krzyż i Wieleń, liczył ok. 41 tys. mieszkańców.  

W ówczesnym czasie żyły tu trzy grupy religijne. Największą z gmin była gmina 

ewangelicka licząca ok. 6000 osób. Jej zbór usytuowany był w centralnej części rynku (na 

1100 osób).  Z kolej parafia rzymskokatolicka liczyła około 3400 wiernych, kościół pw. 

Jana Chrzciciela wybudowany został w latach 1914-1916. Najmniejsza, gmina żydowska 

liczyła ok. 400 członków. Synagoga (wzniesiona 1883 r.) stała na miejscu dzisiejszego 

placu targowego. 
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 W dniu 27 stycznia 1945 r. miasto zostało wyzwolone przez jednostki Armii 

Czerwonej. Wyludniona lecz niezniszczona Trzcianka, po 173 latach niewoli pruskiej, 

powróciła w granice państwa polskiego. 

Rok 1945 był w dziejach Trzcianki rokiem szczególnym związanym z ponownymi 

narodzinami miasta, jego odbudową zarówno w aspekcie ludzkim, materialnym, jak 

i ustrojowym. 

Po wojnie większość rdzennych mieszkańców zmuszona została do opuszczenia 

miasta, a przymusowo tu osiedlona ludność (m.in. zza Buga, przesiedlona w ramach akcji 

Wisła) przez wiele lat nie czuła się związana z tym miejscem. Nie pozostało to bez skutku 

i było przyczyną znacznego zniszczenia historycznej przestrzeni miasta. 

Dziś Trzcianka jest siedzibą władz miejsko-gminnych oraz powiatowych. Miasto 

ma charakter usługowo-przemysłowy i dzięki funkcjonującym licznym zakładom jest 

miejscem zatrudnienia dla tutejszych mieszkańców.  

 

11..11..33  SSttrruukkttuurraa  ffuunnkkccjjoonnaallnnoo--pprrzzeessttrrzzeennnnaa  mmiiaassttaa  

  
Struktura przestrzenna Trzcianki pozwala na wyodrębnienie kilku rodzajów 

terenów, charakteryzujących się odmiennym przeznaczeniem oraz sposobem użytkowania. 

Można wśród nich wyszczególnić tereny: 

 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 zabudowy usługowej, 

 z przewagą obiektów produkcyjnych i magazynów, 

 parków, cmentarzy  i innych zespołów zieleni 

 ogródków działkowych i zieleni nieurządzonej, 

 rolnicze. 

Struktura przestrzeni Trzcianki odznacza się dużą powierzchnią terenów zielonych. 

W północnej części miasta znajdują się aż trzy jeziora: Logo, Sarcz i Okunie, natomiast we 

wschodniej rzeka Trzcinica. 

W mieście Trzcianka prawie centralnie krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: droga 

nr 180 stanowiąca ulice: Grunwaldzką, Stefana Żeromskiego i Juliana Fałata oraz droga nr 

178 biegnąca ulicą 27 Stycznia oraz Gen. Władysława Sikorskiego.  

W strukturze zabudowy Trzcianki największą powierzchnię zajmują tereny 

o funkcji mieszkaniowej - jednorodzinnej i wielorodzinnej. Duże skupiska bloków 
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mieszkalnych usytuowane są na osiedlach: Słowackiego i 25-lecia, z kolei na osiedlach: 

Grottgera, Modrzewiowym, zwyczajowo nazywanym Fałata, Domańskiego, Lelewela i 

Poniatowskiego dominuje budownictwo jednorodzinne.  Znaczna część terenów o funkcji 

mieszkaniowej zabudowana jest również obiektami usługowymi. 

W centrum miasta dominuje zwarta śródmiejska zabudowa mieszkaniowa wraz 

z obiektami handlowymi i usługowymi. Tereny z przewagą usług znajdują się w centralnej 

części miasta i skupione są wokół rynku oraz skoncentrowane wzdłuż ul. Dąbrowskiego. 

W mieście znajdują się obszary z zabudową przemysłową, z przewagą obiektów 

produkcyjnych i magazynowych, zlokalizowane na obrzeżach miasta. 

Przez miasto przebiega linia kolejowa, wobec tego część terenów stanowią tereny 

zamknięte należące do kolei. 

Tereny zabudowane infrastrukturą techniczną nie zajmują dużej powierzchni 

miasta. Są to tereny obiektów i urządzeń zaopatrywania w energię elektryczną, wodę oraz 

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Zielone tereny otwarte uzupełniają tkankę urbanistyczną miasta. W mieście 

zlokalizowanych jest kilka parków:  

 park 1 Maja (pow. 0,8 ha), 

 park na Placu Pocztowym (pow. 0,56 ha), 

 park przy os. A.Grottgera (pow. 4 ha), 

 park pałacowy przy Nadleśnictwie Trzcianka, ul. K. Tetmajera (pow. 5,7 ha), 

 park cmentarny przy os. Fałata –(pow. 1,1 ha), 

 a także niewielkie parki przy dworcu kolejowym oraz  przy ul. W. Sikorskiego.  

Duży obszar zieleni znajduje się także w obrębie stadionu miejskiego. Ponadto znajdują się 

tu tereny zieleni ulicznej, zieleni osiedlowej oraz ogródki działkowe.   

Tkankę miejską uzupełnia cmentarz komunalny zlokalizowany przy wschodnich 

krańcach miasta (przy wlocie drogi wojewódzkiej nr 180 od strony Piły) oraz cmentarze 

zabytkowe z XIX w.: 

- cmentarz katolicki przy ul. Piotra Skargi, 

- cmentarz żydowski przy ul Parkowej, 

- cmentarz ewangelicko – augsburski przy ul. Fałata.  

 

 

 

 



11 

 

11..11..44  SSttrruukkttuurraa  kkoommuunniikkaaccyyjjnnaa  

 

Miasto i Gmina Trzcianka odznacza się dogodnym położeniem komunikacyjnym 

w stosunku do dużych ośrodków przemysłowo-handlowych, jak: Piła, Gorzów 

Wielkopolski, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz. 

Układ komunikacyjny miasta i gminy tworzą:  

1. Drogi wojewódzkie (w obrębie miasta 9,54 km) : 

- nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki, 

- nr 180 Piła – Trzcianka – Kocień Wielki, 

- nr 153 Siedlisko /droga nr 180/ - Runowo – Gajewo – Ciszkowo – Goraj – Lubasz , 

- nr 309 /droga nr 180/ Przyłęki – Średnica  – Jędrzejewo. 

2. Drogi powiatowe (w obrębie miasta 7,16 km): 

- 29 121 Tuczno - Trzcianka, 

- 29 151 od drogi wojewódzkiej 178 – Róża Wielka, 

- 29 208 Straduń - Trzcianka, 

- 29 209 od drogi wojewódzkiej 180 - Smolarnia, 

- 29 210 Rychlik - Siedlisko, 

- 29 212 Biernatowo - do drogi powiatowej 29211, 

- 29 220 Łomnica – Trzcianka, 

- 29 221 Kępa – Łomnica, 

- 29 223 Trzcianka – Biała, 

- 29 224 Trzcianka – Radolin, 

- 29 225 od drogi wojewódzkiej 178 – Radolinek, 

- 29 226 Radolinek - Radolin – Biała. 

3. Drogi gminne o długości 52,70 km, w tym w obrębie miasta 38,99 km.
1
  

Układ dróg przebiegających przez teren gminy Trzcianka zapewnia stosunkowo 

korzystne powiązania komunikacyjne w obrębie województwa oraz z  pozostałymi 

regionami kraju.  

Stan techniczny dróg zarówno wojewódzkich, powiatowych i gminnych nie należy 

do najlepszych, świadczy o tym zakres realizowanych w ostatnim czasie inwestycji, 

zarówno przez gminę Trzcianka oraz wspólnie z powiatem, a także dokumenty 

planistyczne, np.: Program Rozwoju (operacyjny) Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego 

na lata 2011-2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Trzcianka na lata 2008-2015 

                                                 

1 http://www.trzcianka.pl/pl/index.php/trzcianka-w-liczbach/infrastruktura-techniczna  

http://www.trzcianka.pl/pl/index.php/trzcianka-w-liczbach/infrastruktura-techniczna


12 

 

(założono, że w tych latach w Trzciance zostanie zmodernizowanych prawie 45 tys. m
2
 

dróg).
2
 

W Trzciance brak jest sieci komunikacji miejskiej. 

Połączenie kolejowe zabezpiecza niezelektryfikowana linia o pierwszorzędnym 

znaczeniu relacji Kostrzyn – Gorzów – Krzyż – Trzcianka – Piła. Zapewnione są także 

połączenia z dużymi ośrodkami: Poznaniem, Szczecinem, Gorzowem Wlkp., Bydgoszczą, 

Gdynią, a także stolicą - Warszawą.  

 

11..11..55  IInnffrraassttrruukkttuurraa  tteecchhnniicczznnaa  

11..11..55..11  WWooddoocciiąąggii  ii  kkaannaalliizzaaccjjaa  
  

Ogólna długość sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianka wynosi 149,3 km. 

Na terenie miasta znajduje się  64,1 km czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej będącej 

w dobrym stanie technicznym.  

Z sieci wodociągowej z końcem 2011 roku korzystało 17016 osób, co stanowiło 

97,8 % wszystkich mieszkańców Trzcianki. Ilość wody jaka została dostarczona 

gospodarstwom domowym w roku 2011 osiągnęła wartość 535,0 dcm
3
. Woda w mieście 

pozyskiwana jest z sześciu studni głębinowych, ujmujących wodę z  warstw 

trzeciorzędowych – mioceńskich i jednej – z warstwy czwartorzędowej. Woda tłoczona 

jest do stacji uzdatniania o zdolności produkcyjnej 180 m3/h i gromadzona w dwóch 

zbiornikach retencyjnych o pojemności 500 m3 każdy.   

Wody podziemne wykorzystywane są również do celów przemysłowych przez 

tutejsze nieduże zakłady. Własne ujęcia wodny zlokalizowane są na terenie Szpitala 

Powiatowego, Spółdzielni Inwalidów "Przyszłość", byłego zakładu produkcyjnego Polkon 

i ogrodów działkowych. 

Stan zasobów i ujęć jest wystarczający dla pokrycia aktualnego zapotrzebowania na 

wodę, a nawet na jej zwiększony popyt.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Uchwała Nr XIV/71/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2007r. w sprawie wieloletniego 

planu inwestycyjnego na lata 2008-2015. 
 



13 

 

Tabela 1 Wodociągi i kanalizacja w Trzciance w roku 2011 

Wodociągi 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 64,1 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.] 17016 

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania [szt.] 
1766 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam
3
] 535,0 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności miasta 97,8 

Kanalizacja 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 41,0 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej[os.] 16343 

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania [szt.] 
1352 

Ścieki odprowadzone [dam
3
] 718 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności miasta 93,9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

W 2011 roku długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Trzcianka 

wynosiła 41 km. z sieci kanalizacyjnej korzystało 16343 osób, co stanowi 93,9 % ludności, 

która zamieszkuje miasto.  Należy uznać, że miasto Trzcianka ma rozwiązany problem 

kanalizacji sanitarnej.  

Wyznaczona dla miasta i gminy aglomeracja Trzcianka obejmuje swym zasięgiem 

miejscowości: miasto Trzcianka oraz wsie: Stobno, Wrząca, Radolin, Biała, Smolarnia, 

Straduń, Biernatowo, Górnica, Rychlik, Przyłęki, Siedlisko. Oprócz miasta, obecna sieć 

kanalizacji sanitarnej obejmuje też wsie: Biała, Radolin, Teresin, Smolarnia, Straduń. 

Funkcjonujący systemem kanalizacji zbiorczej zakończony jest oczyszczalnią 

ścieków (mechaniczno-biologiczna), zlokalizowaną w rejonie Osińca (przy wschodniej 

granicy miasta Trzcianka). 

Oczyszczalnia ścieków Osiniec może oczyścić 4.000 m3 ścieków na dobę. W jej 

obrębie wybudowano również zlewnię ścieków dowożonych o zdolności podczyszczania 

20 tys. m3/rok. Łącznie  w 2012 r. z terenu gminy odebrano 23 017,89  m3 ścieków 

bytowych. 
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Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków dla miasta i gminy Trzcianka prowadzi Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

w Trzciance, którego gmina ta jest jedynym udziałowcem. 

 

11..11..55..22  EEnneerrggeettyykkaa  ii  cciieeppłłoowwnniiccttwwoo  
 

Obszar miasta i gminy zasilany jest w energię elektryczną z linii przesyłowych 110 

kV: Poznań - Czarnków – Trzcianka oraz Piła Krzewina – Trzcianka. We wschodniej 

części gminy przebiega linia przesyłowa 110 kV mająca charakter tranzytowy. 

Linie o mocy 110 kV zasilają stację GPZ Trzcianka 110/15 kV zlokalizowaną przy 

wschodniej granicy miasta. z kolei stacja transformatorowa GPZ 110/15 kV, liniami 

średniego napięcia 15 kV zasila stacje transformatorowe 15/0,4 kV. W zasięgu miasta są to 

głównie linie skablowane.  

U schyłku latach 90. ubiegłego stulecia rozbudowano i zmodernizowano sieci oraz 

stacje transformatorowe na terenie miasta Trzcianka. Działania te związane były 

z realizacją "Programu reelektryfikacji wsi do roku 2005" wdrażanego przez Energetykę 

Poznańską S.A.  

Niemniej sieć elektroenergetyczna wymaga dalszej modernizacji i rozbudowy ze 

względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną ze strony zakładów 

produkcyjnych, usługowych i gospodarstw domowych. 

W drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku miasto Trzcianka zostało również 

zgazyfikowane. Zasilenie w gaz wykonano z gazociągu magistralnego wysokiego ciśnienia 

średnicy Dn 400 Krobia - Poznań - Piła odboczką Dn 200 Ługi Ujskie - Trzcianka, 

zasilającą stację redukcyjno-pomiarową i  stopnia zlokalizowaną w Trzciance (we 

wschodniej części miasta). Rozprowadzanie gazu do odbiorców odbywa się gazociągami 

średniego ciśnienia z zastosowaniem indywidualnych reduktorów domowych.  Miasto jest 

zasilane gazem grupy GZ-50. 

W 2011 r. długość sieci gazowej na terenie miasta ogółem wynosiła 69,75 km sieci, 

w tym 12,97 km sieci przesyłowej i 56,78 km sieci rozdzielczej. Do sieci było 

przyłączonych ok. 1163 odbiorców (gospodarstw domowych), z czego 324 

wykorzystywało gaz do celów grzewczych. Ogólne zużycie gazu wynosiło  1497 000 m
3
. 

Według Banku Danych Lokalnych, porównując rok 2009 do roku 2011, zauważa 

się tendencję spadkową w odbiorze gazu - spadła liczba odbiorców gazu z 1210 
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gospodarstw domowych do 1163, w tym gospodarstw domowych ogrzewanych gazem 

z 383 do 324. 

W analizowanym okresie spadło ogólne zużycie gazu z 2 542 000,10 m
3
 do 

1 497 000 m
3
, czyli o 41,2 %. 

Odsetek ludności korzystającej z gazu dla celów grzewczych jest niewielki, z uwagi 

na koszty instalacji i eksploatacji.  

Tabela 2 Podstawowe dane w zakresie sieci elektrycznej i gazowej dla miasta Trzcinka w 2011 r. 

Sieć elektryczna 

Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu [szt] 5813 

Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MWh]  11297 

Sieć gazowa 

Ludność korzystająca z sieci gazowej 3862 

Długość czynnej sieci ogółem [m] 69753 

Czynne połączenia do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [szt.] 758 

Odbiorcy gazu [gosp. dom.] 1163 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem [gosp. dom.] 324 

Zużycie gazu w tys. m
3
 1497,00 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m
3
 533,6 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności miasta 22,2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

System ciepłowniczy Trzcianki oparty jest na miejskiej ciepłowni, systemie sieci 

wysokoparametrowej oraz lokalnych kotłowniach. Głównym odbiorcą ciepła z systemu 

miejskiego są mieszkańcy spółdzielczych budynków wielorodzinnych.  

 

11..11..55..33  GGoossppooddaarrkkaa  ooddppaaddaammii  
 

Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcianka organizuje 

i nadzoruje Urząd Miejski Trzcianki.  

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2012 r. 

poz.391) w związku z Dyrektywą 2008/98/WE w sprawie odpadów, która wprowadziła 

tzw. „rewolucję śmieciową”. Na mocy tej ustawy odpady komunalne stają się 
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„własnością” gminy, która zobowiązana jest do zorganizowania odbioru odpadów od 

właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowanie w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie 

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Są to m.in. koszty związane z: 

 - odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, 

 - obsługą administracyjną, 

 - edukacją.  

Gminy zobowiązane są ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania
3
: 

1) do dnia 16 lipca 2013 r. — do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

2) do dnia 16 lipca 2020 r. — do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania — w stosunku 

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Z kolei do 31 grudnia 2020 roku powinny osiągnąć: 

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła – co najmniej 50%; 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co 

najmniej 70 %. 

Rok 2013 jest rokiem faktycznego wdrożenia przepisów. Od 1 lipca 2013 r. będą 

obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Stąd Rada Miejska Trzcianki podjęła 

szereg uchwał w zakresie gospodarki odpadami, dotyczących m.in. takich zagadnień jak: 

 znowelizowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Trzcianka; 

 uchwalenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki 

opłaty;  

 uchwalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

 ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

                                                 

3
 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw. 
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odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwalony w ramach „rewolucji śmieciowej” nowy regulamin utrzymania czystości 

i porządku w gminie Trzcianka
4
 reguluje m.in. model zbiórki selektywnej odpadów 

w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, sprawy związane z częstotliwością 

i sposobami pozbywania się odpadów komunalnych z  terenów nieruchomości oraz 

z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Przyjęte unormowania określają nowy 

system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcianka, który 

zostanie wdrożony z dniem 1 lipca 2013 r.   

Obecny system odbioru odpadów komunalnych funkcjonuje w oparciu o umowy 

zawierane przez firmy wywozowe z właścicielami nieruchomości i podmiotami 

gospodarczymi. Natomiast selektywna zbiórka odpadów odbywa się systemem 

„donoszenia” w oparciu o system pojemników wielkopojemnościowych ustawionych na 

terenie miasta i wsi.  

W 2012 r. z terenu gminy Trzcianka zebrano łącznie 4 303,76 Mg odpadów 

komunalnych. Ilość odebranych tworzyw sztucznych – 111,3 Mg, ilość odebranego 

papieru i tektury – 128,21 Mg, natomiast ilość odebranego szkła to 171,22 Mg. 

Gmina nie ograniczyła masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania określonej w ustawie (prawie całość poddana jest 

składowaniu), z tego tytułu ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz.391) przewiduje sankcje karne. 

Gmina osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania ponownego użycia frakcji 

odpadów komunalnych typu: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło oraz w zakresie 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Zebrane odpady trafiały odpowiednio na składowiska odpadów komunalnych 

w Trzciance (obecnie przeznaczone do rekultywacji), ALTVATER Piła, MZO w Kłodzie 

oraz firm skupujących surowce wtórne. Na obszarze gminy Trzcianka zorganizowaną 

zbiórką odpadów objętych jest ok. 100 % mieszkańców.  

 

 

 

                                                 
4
 Uchwała Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka”. 
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11..11..55..44  TTeelleekkoommuunniikkaaccjjaa  

 

 Obszar miasta Trzcianka objęty jest zasięgiem telefonii stacjonarnej zapewnionej 

przez Orange Telekomunikację Polską S.A.  i komórkowej wszystkich operatorów sieci 

telefonii komórkowej działających na terenie Polski. TP S.A. realizuje usługi w zakresie 

sieci telefonicznej, telefaksowej oraz  sieci transmisji  danych. Miejscowa centrala 

telefoniczna została przyłączona do linii światłowodowej, która stwarza warunki do 

świadczenia przez operatora nowoczesnych usług cyfrowych.  

Niemniej usługi telekomunikacyjne (również w zakresie Internetu) realizowane są 

przez różne podmioty i w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną różnych operatorów, 

m.in. w systemie PLAY, T-MOBILE, PLUS. 

 

11..11..55..55  MMiieesszzkkaallnniiccttwwoo  
 

Miasto Trzcianka posiada bazę mieszkaniową, która pod koniec 2011 roku liczyła 

5616 mieszkań. Porównując rok 2008 z rokiem 2010 należy stwierdzić, że liczba mieszkań 

wzrosła o 78 jednostki, izb o 399, natomiast całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań o 

8539 m
2
. 

 

Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe latach 2008-2011 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 

Mieszkania ogółem 5465 5536 5592 5616 

Izby 21191 21516 21780 21915 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 

(m²) 
375454 383877 390230 394216 

Zasoby gminy 542 - - - 

Zasoby spółdzielni mieszkaniowych 2239 - - - 

Zasoby zakładów pracy 63 - - - 

Zasoby osób fizycznych 2476 - - - 

Zasoby TBS 140 - - - 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Z danych wynika, że w 2007 roku najwięcej, bo 45,3%  wszystkich mieszkań w Trzciance 

należało do osób fizycznych. Na drugim miejscu plasowały się zasoby spółdzielni 

mieszkaniowych, a ich  udział w strukturze własnościowej mieszkań wynosił 40,96 %. 

Ogółem liczba mieszkań wykazuje tendencje wzrostowe, porównując rok 2010 z rokiem 

2007 to wzrost ten nastąpił o 2,69 %. 
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Tabela 4  Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 

Wodociąg 5445 5516 5572 5596 

Ustęp spłukiwany 5347 5418 5474 5498 

Łazienka 5198 5269 5325 5349 

Centralne ogrzewanie 4619 4690 4746 4770 

Gaz sieciowy 554 601 1210 1219 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W 2010r. ponad  99,57 % mieszkań w Trzciance zaopatrzone jest w bieżącą wodę, 

95,24 % wyposażone w łazienkę, a 84,93 % lokali jest centralnie ogrzewane.  

 Biorąc pod uwagę okres budowy budynków mieszkalnych zdecydowana większość 

mieszkań znajduje się w obiektach zbudowanych przed rokiem 1989. W 2002 r. na 5209 

mieszkań jedynie 909 wybudowanych było po 1989 r.  

Ogólnie przed 1989 r. wzniesiono 76,84% mieszkań. 

  

11..11..66  OObbiieekkttyy  ii  ggrraanniiccee  ssttrreeff  oocchhrroonnyy  kkoonnsseerrwwaattoorrsskkiieejj    

 

Różnorodność form dziedzictwa kulturowego w Trzciance jest konsekwencją grup 

etnicznych, społecznych i narodów, które zamieszkiwały te ziemie na przestrzeni dziejów.  

Miasto Trzcianka powstało w wyniku samorzutnego przekształcenia wsi w miasto, 

jest efektem połączenia wsi, miasta i folwarku. Przedmiotowe założenie objęte jest 

ochroną konserwatorską (miasto lokowane w 1731r.). Zabudowa miasta objętego ochroną 

konserwatorską (przez wpis do rejestru zabytków), 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.
5
  

Na terenie miasta znajduje się kilka ciekawych zabytków. Te najstarsze ujęte są 

w Rejestrze Zabytków Województwa Wielkopolskiego. Należą do nich takie obiekty jak: 

                                                 

5
 Raport o stanie zabytków w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim", Piła 2004. 
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 kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, 1914-15, nr rej.: A-524 z 29.06.1985, 

 park pałacowy, 1 poł. XVIII, nr rej.: A-532 z 24.02.1986. 

 dom, ul. Żeromskiego 36 a, 1 poł. XIX, nr rej.: A-788 z 1.12.1969. 

W opracowanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

– Delegatura w Pile w 2004 r. „Raporcie o stanie zabytków w powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim"  wskazano  obiekty kwalifikujące się do wpisu do rejestru zabytków. 

w samym mieście Trzcianka są to obiekty: Dworzec PKP, Zespół Szkól Technicznych ul. 

27 Stycznia 100, Zespół Szkól Zawodowych ul. Sikorskiego 36, Liceum Ogólnokształcące, 

Poczta, Urząd Miejski, Sąd, dawny Dom Dziecka – zespół, dawny Internat Zespołu Szkół, 

ul. Mickiewicza, Trzcianecki Dom Kultury, dawne Nadleśnictwo, ul. Żeromskiego. 

W wyżej wymienionym dokumencie przedstawiono również analizę stanu 

zachowania zabytków w powiecie na podstawie wykonanych kart przeglądowych. 

W obrębie miasta Trzcianka ocenie poddano: 

 kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela,  

 dom burmistrza, obecnie muzeum,  ul. Żeromskiego 36 a,  

 pozostałości założenia dworskiego, ul. Tetmajera  17, 

 park dworski. 

Ich stan oceniono jako dobry i dostateczny (park i pozostałości założenia dworskiego). 

Zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta 

Trzcianka  na lata 2010 – 2013 należy stwierdzić, że zdecydowana większość zbytków 

Trzcianki to  zabudowa mieszkalna (ponad 300 domów). Ustalono strefę ochrony 

konserwatorskiej miasta Trzcianka obejmującą zabudowę wzdłuż ulic: Dąbrowskiego, 

Żeromskiego, Mochnackiego, Konopnickiej, Chopina, 27 Stycznia, Kościuszki 

Grunwaldzkiej, gdzie obowiązuje „zachowanie istniejącej substancji o wartościach 

kulturowych oraz o charakterze i skali zabudowy”.
6
 

Rada Miejska Trzcianki uchwalając Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla 

Miasta i Gminy Trzcianka na lata 2010 – 2013 opieką objęła m.in. niżej wymienione 

zasoby zlokalizowane na terenie miasta, należą do nich: 

1. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA: kościół, mur., 

1914-17; plebania, ob. Dom Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii, mur.,  ok.1930. 

2. PASTORÓWKA, ob. Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2, XIX/XX, 

przebud. 

3. RATUSZ, ob. Urząd Miejski, ul. Sikorskiego 7, mur., 1854, rozbud. 1907-08. 

4. DOM BURMISTRZA, ob. Muzeum Regionalne Ziemi Nadnoteckiej, ul. 

Żeromskiego 36a, mur., 1 poł.XIX, ok.1972 adaptacja na Muzeum. 

                                                 

6 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Trzcianka na lata 2010 – 2013. 
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5. ZESPÓŁ STAROSTWA, ob. Domu Dziecka, ul. Mickiewicza 50:. starostwo, 

mur., ok.1921-22, budynek biurowo-gospodarczy, mur., ok.1930. 

6. URZĄD PRACY, ob. Trzcianecki Dom Kultury, ul. Broniewskiego 9, mur., 

ok.1926. 

7. ZESPÓŁ NADLEŚNICTWA, ob. domu, ul. Żeromskiego 27: nadleśnictwo, ob. 

dom, mur., 4 ćw.XIX, budynek gospodarczy, mur., 4 ćw.XIX. 

8. ZESPÓŁ SĄDU, ob. Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Spokojna 2: sąd, ob. 

szkoła, mur., 1851, przebud., więzienie, mur.,  1851, przebud. 

9. SZPITAL, ob. dom, ul. Orzeszkowej 3, mur./szach., 1777?, XVIII/XIX, przebud. 

XX. 

10. PRZEDSZKOLE, ob. Muzeum Regionalne Ziemi Nadnoteckiej,ul. Żeromskiego 

7, mur., ok.1930. 

11. ŚREDNIA SZKOŁA REALNA, ob. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Chopina 36, 

1895, przebud. 

12. ZESPÓŁ SZKOŁY ROLNICZEJ, ob. Sąd Rejonowy, ul. Staszica 1: szkoła, ob. 

sąd, mur., 1926, garaż, mur., ok.1926. 

13. STUDIUM NAUCZYCIELSKIE, ob. Szpital Rejonowy, ul. Sikorskiego 9, mur., 

pocz.XX, przebud. 

14. ZESPÓŁ SZKOŁY EWANGELICKIEJ, ob. Zespół Szkół, ul. Sikorskiego 36: 

szkoła, mur., 1913-15, dobudowa auli ok.1928,. sala gimnastyczna 

i widowiskowa, mur., ok.1928. 

15. SZKOŁA KATOLICKA, ob. Liceum Ogólnokształcące, ul. Żeromskiego 28, 

mur., ok.1930. 

16. BANK SPÓŁDZIELCZY, TOWARZYSTWO ZALICZKOWE, ob. Zespół 

Szkół Technicznych, ul. 27 Stycznia 100, mur., 1907, 1922. 

17. KASA OSZCZĘDNOŚCI, ob. Bank PKO, mur., 1921, przebud. 1927. 

18. URZĄD CELNY i FINANSOWY, były Internat Zespołu Szkół, ul. Mickiewicza 

31, l. 20-te XX, odbud. 1955. 

19. POCZTA, Pl. Pocztowy 22-23, mur., 1893, rozbud. l.20-te XX. 

20. ZESPÓŁ DWORCA PKP, ul. Roosevelta: dworzec PKP, mur., 1852, budynek 

gospodarczy, mur., pocz.XX, nastawnia I, mur., ok.1920, nastawnia II, mur., 

ok.1920. 

21. HOTEL, ob. Biblioteka Publiczna, ul. Sikorskiego 22, mur., ok.1920. 

22. ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY, wł. Nadleśnictwo Trzcianka,  ul. Tetmajera 

17: oficyna - sekretarzówka, mur./szach., ok.1905, budynek gospodarczy przy 

sekretarzówce, mur./szach., ok.1905, dom ogrodnika, ob. nieużytkowany, 

częściowo zrujnowany,  mur./kam., 1724?, pocz.XIX, oficyna II, mur., k.XIX, 

przebud., budynek gospodarczy, mur., 2 poł.XIX, przebud., park pałacowy, 1 

poł.XVIII. 

23. ZESPÓŁ DWORSKI, ul. Za Jeziorem: dwór - dom administratora, mur., 2 

poł.XIX, spichlerz, mur., k.XIX. 

24. ALTANA, ul. Polna, mur., k.XIX. 

25. KIOSK, ob. Restauracja Czerwony Smok, narożnik ul. Broniewskiego 

i Mickiewicza, mur., ok.1930. 

26. CMENTARZ KOMUNALNY, czynny, 1973. 

27. CMENTARZ KATOLICKI, nieczynny, ul. P. Skargi, 1823. 

28. CMENTARZ ŻYDOWSKI, nieczynny, ul. Parkowa, 1 poł.XIX. 

29. CMENTARZ EWANGELICKO-AUGSBURSKI, nieczynny, ul. Fałata, poł.XIX. 

30. ponad 300 domów, a także ich zespoły (wzniesione w XIX w. i na początku XX 

w.) zlokalizowane przy: ul. Bocznej, ul. Broniewskiego, ul. Chełmońskiego, ul. 

Chopina, ul. Dąbrowskiego, Os. Domańskiego, ul. Fabrycznej, ul. Fałata, ul. 

Fredry, ul. Grottgera, ul. Gorzowskiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Kasprowicza, ul. 
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Konarskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Koszykowej, ul. Kościuszki, 

ul. Krętej, ul. Łąkowej, ul. Łomnickiej, ul. Matejki,  ul. Mickiewicza, ul. 

Mochnackiego, ul. Moniuszki, ul. Orzeszkowej, ul. Paderewskiego, ul. Parkowej, 

Placu Pocztowym, ul. Polnej, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Prostej, ul. 

Prusa, ul. Reymonta, ul. Roosevelta, ul. Rzecznej, ul. Sikorskiego, ul. Skargi, ul. 

Słonecznej, ul. Słowackiego, ul. Staszica, ul. Stwosza, ul. 27 Stycznia, ul. 

Tetmajera, ul. Wieleńskiej, ul. Wiosny Ludów, ul. Witosa, ul. Za Jeziorem, ul. 

Żeromskiego,  

ponadto: 

31. ZESPÓŁ MŁYNA, ul. Łomnicka 4: dom młynarza, mur., pocz.XX, budynek 

gospodarczy, mur., pocz.XX. 

32. MŁYN, ul. Kopernika 10, XIX/XX. 

33. FILTRY, ob. Zakład Inżynierii Komunalnej, ul. 27 Stycznia, mur., pocz.XX. 

34. ZESPÓŁ POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO, ul. Konarskiego 1: dom 

(biuro, mieszkania, rozdzielnia prądu, ob. nieużytkowany), mur., l.20-te XX, 

budynek gospodarczy, mur., l.20-te XX. 

35. TRANSFORMATOR, ul. Fabryczna, mur., pocz.XX. 

36. TRANSFORMATOR, ul. Fałata (na początku), mur., pocz.XX. 

37. WYTWÓRNIA CEGŁY SYLIKATOWEJ, ob. hurtownia,  ul. Sikorskiego 73, 

mur., pocz.XX. 

38. STODOŁA, ul. Polna, drewn., pocz.XX. 

39. STODOŁA, ul. Żwirowa, drewn., pocz.XX. 

40. BUDYNEK GOSPODARCZY, Pl. Pocztowy 24, mur., pocz.XX. 

 

Fakt wpisania danego obiektu do rejestru zabytków skutkuje jego szczególną 

ochroną. w Trzciance występuje m.in. strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, tzw. strefa 

„A”. Obejmuje ona głównie zabytkowe centrum śródmieścia Trzcianki.   

Ze względu na niezadowalający stan wielu zabytków konieczne jest podejmowanie 

działań rewitalizacyjnych. w fatalnym stanie pozostaje wiele zabytkowych domów 

mieszkalnych, który  spowodowany jest głównie brakiem bieżących napraw i remontów. 

 

11..11..77  SSyysstteemm  oorraazz  uuwwaarruunnkkoowwaanniiaa  pprrzzyyrrooddnniicczzee  mmiiaassttaa  

11..11..77..11  SSttrruukkttuurraa  ggrruunnttóóww  
 

Rozpatrując strukturę gruntów można wywnioskować, że Gmina Trzcianka ma 

charakter leśno-rolniczy o czym świadczy struktura użytkowania terenu z dominującym 

udziałem obszarów leśnych ( 50, 34 %)  i użytków rolnych (42,83 %). Obszary mieszkalne 

zajmują  0,90%, tereny przemysłowe  0,20 %, natomiast  tereny komunikacyjne stanowią 

około 2,35% powierzchni. 
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Tabela 5 Użytkowanie gruntów w gminie Trzcianka w 2012 r. [ha] 

Kategoria użytku 
Powierzchnia[ha] Powierzchnia 

[%] 
ogółem gmina miasto 

Użytki rolne, w tym: 16018 15012 1006 42,83 

-grunty rolne 10206 9391 815 27,29 

-sady 28 24 4 0,07 

-łąki 3931 3860 71 10,51 

-pastwiska 1229 1143 86 3,29 

-grunty rolne zabudowane 201 187 14 0,54 

-grunty pod rowami 168 154 14 0,45 

-stawy 255 253 2 0,68 

Lasy 18683 18507 176 50,34 

Grunty zadrz. 

i zakrzewione 

146 144 2 0,39 

Tereny mieszkalne 335 161 174 090 

Tereny przemysłowe 73 15 58 0,20 

Inne tereny zabudowane 75 11 64 0,20 

Zurbanizowane tereny 

niezabudowane 

34 4 30 0,09 

Tereny rekreacyjne 

i wypoczynkowe 

27 18 9 0,07 

Tereny komunikacyjne, 

w tym: 

877 759 118 2,35 

-drogi 706 604 102 1,89 

-tereny kolejowe 166 151 15 0,44 

Użytki kopalne 7 7 - 0,02 

Grunty pod wodami, 

w tym: 

378 253 125 1,01 

-powierzchnie płynące 139 139 - 0,37 

-powierzchnie stojące 239 114 125 0,64 

Nieużytki 672 612 60 1,80 

Tereny różne 15 6 9 0,06 

Użytki ekologiczne 62 62 - 0,17 

Powierzchnia ogółem 37402 35571 1831 100 
 

 

                         Źródło: www.trzcianka.pl/pl/index.php/trzcianka-w-liczbach 

 

Grunty zlokalizowane w obrębie gminy Trzcianka stanowią własność przede wszystkim 

osób fizycznych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, 

województwa) oraz innych podmiotów. 

http://www.trzcianka.pl/pl/index.php/trzcianka-w-liczbach
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11..11..77..22  ZZaassoobbyy  wwooddnnee  
  

Gmina Trzcianka należy do dorzecza Noteci, której głównym dopływem na terenie 

gminy jest rzeka Trzcinica.  

Według przeprowadzonej oceny stanu jednolitych części wód (JCW) płynących
7
 

przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2011 r. 

klasyfikacja elementów stanu/potencjału ekologicznego rzeki Trzcinicy przedstawiała się 

następująco: 

 klasa elementów biologicznych – umiarkowana; 

 klasa elementów hydromorfologicznych – bardzo dobra; 

 klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) – zła; 

 klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia 

systematyczne i niesystematyczne (grupa 3.6) -  nie oceniano. 

Potencjał ekologiczny rzeki Trzcinicy oceniono jako umiarkowany, natomiast pod 

kątem oceny spełniania wymagań dla obszarów chronionych w zakresie: 

 obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem 

w ich ochronie – stwierdzono umiarkowanie nie spełnione wymogi, 

 obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych – również stwierdzono umiarkowanie nie 

spełnione wymogi.  

Potencjał ekologiczny rzeki Trzcinicy po weryfikacji oszacowano jako 

umiarkowany. Ogólnie - stan rzeki jako zły ze względu na umiarkowany potencjał 

ekologiczny. 

Na obszarze gminy znajduje się kilkanaście jezior o powierzchni powyżej 1 ha. 

Ponadto, występuje tu kilkadziesiąt oczek wodnych i stawów. Trzy największe jeziora: 

Straduń, Logo, Sarcz ciągnące się na przestrzeni ok. 10 km, od Smolarni do Trzcianki, 

stanowią blisko 210 ha. WIOŚ objął monitoringiem w 2011r. jezioro Długie (Straduń). 

Jego stan ekologiczny oceniono jako słaby (element decydujący o ocenie stanu 

ekologicznego-fitoplankton), stan chemiczny poniżej dobrego. Ogólnie oceniono stan JCW 

stojących w województwie jako złe. 

Jeśli chodzi o zasoby wód podziemnych to gmina Trzcianka położona jest 

w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: Pradolina Toruńsko-

                                                 
7 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2011. 
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Eberswaldzka (GZWP nr 138) i  Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie (GZWP nr 

127). 

Wody podziemne występujące na tym terenie związane są z czwartorzędowymi 

i trzeciorzędowymi poziomami wodonośnymi.  

Czwartorzęd obejmuje większą część Wielkopolski tworząc główne piętro 

wodonośne. W jego obrębie można wyróżnić dwa główne piętra wodonośne. Pierwszy 

z nich związany jest z piaskami i żwirami wodnolodowcowymi zlodowacenia 

północnopolskiego, a także górnym poziomem utworów (piasków, żwirów) zlodowacenia 

środkowopolskiego i sporadycznie występującymi piaskami i żwirami rzecznymi 

interglacjału eemskiego.  

Drugi zaś poziom powiązany jest z piaskami i żwirami rzecznymi interglacjału 

mazowieckiego oraz spodnim poziomem piasków i żwirów zlodowacenia 

środkowopolskiego. Poziom ten przechodzi w trzeciorzędowy (mioceński) i  tworzy  

wspólny czwartorzędowo – trzeciorzędowy poziom wodonośny. Ta warstwa wodonośna 

jest zazwyczaj dobrze izolowana.  

W okolicach Czarnkowa, Piły i Chodzieży, w spągowych częściach zbiornika 

trzeciorzędowego, lokalny poziom wodonośny tworzą utwory oligoceńskie. Poziom 

mioceński  w postaci zespołu warstw piaszczystych przewarstwionych iłami, mułkami 

i węglami brunatnymi występuje najczęściej na głębokości poniżej 50 m, czasami w strefie 

od 150-200 m. w rejonie Trzcianki i Czarnkowa spotykany jest on na głębokości 

kilkunastu metrów (w szczególności na terenie zaburzeń glacitektonicznych). 

Przez gminę Trzcianka przebiega jednolita część wód podziemnych (JCWP) 

o numerze 36. w 2011 roku Państwowy Instytut Geologiczny przeprowadził badania 

jakości wód podziemnych w ramach monitoringu operacyjnego. W obrębie JCWP o 

numerze 36 stwierdzono zadawalającą jakość wód (III klasa).
8
 

 

11..11..77..33  PPoowwiieerrzzcchhnniiaa  zziieemmii  ii  gglleebbyy  
 

Gmina Trzcianka leży na terenie Pojezierza Wałeckiego. Jej południowo - wschodnie 

obrzeże sięga Pradoliny Noteckiej (Toruńsko-Eberswaldzkiej) i odgrodzone jest od 

pozostałych obszarów widoczną krawędzią erozyjną. w obrębie doliny można wydzielić 

dwa poziomy terasowe: terasę górną i terasę środkową. Terasa górna, pomorska obejmuje 

swym zasięgiem południowy i północno – wschodni skraj gminy, na których ukształtowały 

                                                 
8  Przypis Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2011. 
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się pagórki wydmowe (w rejonie Runowa i Stobna). w granicach gminy Trzcianka osiąga 

ona średnio poziom 65,0 – 75,0 m n.p.m.. Terasa środkowa rozpościera się na północno – 

wschodnim skraju gminy. Jej struktura wiąże się z końcowym okresem plejstoceńskim. 

Terasa ta znajduje się średnio na wysokości 50,0 – 65,0 m n.p.m. w tym rejonie 

wykształciła się też najmłodsza, płaska terasa zalewowa. Tworzy ją pas o szerokości około 

3 km, ciągnący się we wschodniej części gminy, pomiędzy korytem rzeki Noteć 

a krawędzią erozyjną, która oddziela wyższe poziomy terasowe. Terasa zalewowa 

w obrębie gminy Trzcianka osiąga poziom 45,0 – 50,0 m n.p.m. 

Zdecydowanie większa część gminy należy do Pojezierza Wałeckiego, subregionu 

Równina Trzacianecka, stanowiąca w części wysoczyznę morenową, w części równinę 

sandrową oraz fragment subregionu Pagórki Różewskie. Występują tu charakterystyczne 

formy rzeźby lodowcowej, tj.: drobne pagórki morenowe, kemy, zagłębienia 

bezodpływowe i oczka wytopiskowe i obejmują tereny na północny wschód od Trzcianki.   

Środkową część gminy tworzy wysoczyzna falista, rozcięta przez rynny jeziorne 

i doliny rzek. Zachodnia część gminy oraz niewielki fragment między Teresinem a Nową 

Wsią, którą zajmuje równina sandrowa. Unikatem okolic Trzcianki są polodowcowe ozy 

(wydłużone, wyraźne wały), które tworzą większe zgrupowania. Jest ich siedem: łomnicki, 

trzcianecki, dłużewski, sarczewski, straduński, smolarski i górnicki. Najdłuższy z nich 

górnicki, liczy 8 kilometrów.  

Średnia wysokość bezwzględna powierzchni gminy wynosi 80,0 – 90,0 m n.p.m. 

Wysokości maksymalne powyżej 100 m n.p.m. znajdują się na północny – zachód od 

Niekurska. Najniżej położone tereny to terasa zalewowa Noteci (poniżej 50 m) we 

wschodniej części gminy. 

W obrębie gminy Trzcianka warstwę przypowierzchniową tworzą przeważnie utwory 

piaszczyste i gliniaste. Na takich skałach wykształcają się zazwyczaj gleby w wyniku 

procesu płowienia, bielicowania,  brunatnienia, murszenia, oglejenia. 

Sporą część powierzchni gminy zajmują lasy (ponad 50%). Do atrakcyjnych 

krajobrazowo terenów należą  okolice Doliny Noteci oraz w kompleksie lasów w Puszczy 

nad Drawą zaliczanych do obszarów Natura 2000. Krajobraz środkowej i zachodniej części 

gminy ożywiają liczne jeziora.  

Gmina Trzcianka posiada niewielki odsetek gleb należących do III klasy bonitacyjnej 

i stanowią one zaledwie 12 % ogółu użytków rolnych, tj. 1 887 ha. z kolei użytki rolne IV 

i V klasy bonitacyjnej zajmują 64 % ogółu użytków rolnych, czyli 10 133 ha. 
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Wykres 1 Klasy bonitacyjne gleb użytkowanych rolniczo w gminie Trzcianka (w %) 

III

12%

IV

26%

V

38%

VI

24%

 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcianka na lata 2004-2011 

 

W ocenie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach, gleby gminy Trzcianka charakteryzują się niskim wskaźnikiem 

jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wskaźnik ten obliczono oceniając w punktach 

czynniki środowiska, tj.: glebę, agroklimat, rzeźbę terenu i warunki wodne. Gleby gminy 

plasują się poniżej średniej ogólnopolskiej, która  wynosi 65,3 punktów (na 100).
9
 

W zakresie kompleksów przydatności rolniczej gleb, w obrębie gruntów ornych 

powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyróżnia się 9 kompleksów przydatności rolniczej 

gleb, tj.: kompleks 1 – pszenny bardzo dobry,  2 – pszenny dobry, 3 – pszenny słaby, 4 – 

żytni bardzo dobry,  5 – żytni dobry,  6 – żytni słaby,  7 – żytni bardzo słaby, 8 – zbożowo 

– pastewny, 9 – zbożowo-pastewny słaby. 

 

Tabela 6  Udział kompleksów przydatności rolniczej gleb na gruntach ornych w gminie Trzcianka  

Gmina Kompleksy (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trzcianka - 1,6 2,0 3,6 11,9 40,2 33,4 0,3 6,6 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcianka na lata 2004-2011 

 

Na terenie gminy Trzcianka  (podobnie jak i dla całego powiatu) największy udział 

przypada na kompleks 6 i 7 – żytni słaby i bardzo słaby.   

  

                                                 
9 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcianka na lata 2004-2011. 
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11..11..77..44  PPrrzzyyrrooddaa  
  

Dominującą formą roślinną na terenie gminy Trzcianka są lasy, które stanowią 

połowę całej powierzchni gminy, tj.: 18.683 ha (50,34%). Znajdują się one 

w administrowaniu Nadleśnictwa Trzcianka i Zdrojowa Góra. Nieznaczny odsetek (2%) 

stanowią lasy będące własnością osób fizycznych i lasy stanowiące własność gminy.  

W  drzewostanie leśnym przeważa sosna, tworząca zwarte jednogatunkowe 

kompleksy leśne. Na żyźniejszych siedliskach występuje także świerk pospolity i modrzew 

europejski, buk zwyczajny, dąb szypułkowy i bezszypułkowy. w dolinkach cieków 

wodnych i obniżeniach terenowych występują olsy z gatunkiem lasotwórczym olszą czarną 

oraz bór mieszany wilgotny.  

Dominującym typem siedliskowym jest bór świeży. Rzadko spotyka się tu bór suchy 

i bór mieszany świeży. Sieć dolin rzecznych (charakterystyczna dla młodoglacjalnego 

krajobrazu)  porasta roślinność łąk i torfowisk. Wzdłuż jezior i na ich obszarze występuje 

roślinność przybrzeżna i wodna. 

W obrębie gminy wyodrębnione są dwa obszary chronionego krajobrazu  - w części 

południowo-wschodniej gminy "Dolina Noteci"  oraz  w części północno-zachodniej 

"Puszcza nad  Drawą". 

Dolina Noteci znajduje się niemal w całości w makroregionie Pradoliny Toruńsko – 

Eberswaldzkiej i mezoregionie Doliny Środkowej Noteci. Wyróżnia ją krajobraz łąkowo – 

polno – osadniczy, częściowo jeziorno – leśno – łąkowy. w pradolinie rzeki Noteć 

dominuje ekosystem łąkowy tzw. Nadnoteckie Łęgi o dużym znaczeniu dla gospodarki 

hodowlanej. 

 Obszar Nadnoteckich Łęgów pokrywają w większości torfowiska niskie 

i zalewowe łąki - łęgi. Swego czasu w bagiennej dolinie Noteci dominowały lasy łęgowe 

wierzbowo - topolowe, które zostały zlikwidowane przez rozwijające się rolnictwo 

i przekształcone w żyzne łąki łęgowe. Nadnoteckie Łęgi są ostoją ptaków o randze 

europejskiej (siekowiec, bocian biały, bocian czarny). Dolina Noteci jest najbardziej 

zagrożona degradacją.  

Z kolei Puszcza nad Drawą to obszar o bardzo zróżnicowanym charakterze, 

zarówno pod względem rzeźby jak i krajobrazu. Występuje tam różnorodność zespołów 

leśnych takich jak: olsy, grądy, bory, łęgi, buczyny. Lasy stanowią ponad 80% 

powierzchni. Dominuje tu naturalny krajobraz leśny lub jeziorno – leśny. O porastających 

ten obszar borach sosnowych i lasach mieszanych zadecydowała młodoglacjalna rzeźba 
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terenu oraz sandrowe podłoże. Tereny położone wzdłuż rzek i ciągów jezior pokrywają 

lasy o zróżnicowanym składzie gatunkowym.   

Puszcza nad Drawą obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni około 62 200 ha 

i zlokalizowana  w obrębie gminy: Trzcianka, Wieleń, Krzyż Wielkopolski. 

 

Obszary Natura 2000  

Dolina Noteci  (kod obszaru: PLH30004) - specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 

Siedliskowa).  

W obrębie gminy Trzcianka przebiega fragment północnej granicy specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk objętych programem Natura 2000 - Dolina Noteci. Ten około 50 000 ha 

obszar przyrodniczy obejmuje znaczną część doliny Noteci między Wieleniem 

a Bydgoszczą. Rejon ten w większości zajmują torfowiska niskie, pokryte zalewowymi 

łąkami i trzcinowiskami. Teren poprzecinany jest licznymi kanałami i rowy 

odwadniającymi. Licznie spotykane są tu  starorzecza i doły potorfowe wypełnione wodą. 

Miejscami występują rozległe połacie łęgów. Łąki są tu wykorzystywane rolniczo. 

Siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują tu 85%, torfowiska, bagna, roślinność na brzegach 

wód – ok. 2%, wody śródlądowe - 2%,  siedliska leśne - 6%, natomiast siedliska rolnicze 

zajmują 5% obszaru. Obszar częściowo pokrywa się z ważną ostoją ptasią o randze 

europejskiej. Występuje tu 22 gatunki ptaków z załącznika i Dyrektywy Ptasiej, m.in. 

batalion, bączek , bąk, bielik, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, bocian biały, derkacz, 

dubelt, dzięcioł czarny, gąsiorek, gęś białoczelna, jarzębatka, kania czarna, kania ruda, 

kropiatka, łabędź czarnodzioby (mały), orlik krzykliwy, ortolan, podróżniczek , rybitwa 

czarna, świergotek polny, zielonka, zimorodek, żuraw. 

Obszar obejmuje bogatą zbieraninę siedlisk z załącznika i Dyrektywy Siedliskowej 

(11 typów), z priorytetowymi lasami łęgowymi i dobrze zachowanymi kompleksami 

łąkowymi.  

 

Pomniki przyrody 

W rejestrze Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska figuruje kilkadziesiąt pomników 

przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Trzcianka. Szczególną ochroną prawną są tu 

objęte wiekowe unikaty drzewne takie jak: dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, platan 

klonolistny, miłorząb, buk pospolity, jałowiec pospolity, lipa drobnolistna. 
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W samym mieście Trzcianka znaczną część zajmują tereny zielone - parki miejskie 

położone w rejonie: 

 ul. Tetmajera,  należące do Nadleśnictwa Trzcianka  - 5,7 ha 

 os. Grottgera       - 4,0 ha 

 ul. Broniewskiego – Park 1 Maja   - 0,8 ha 

 pl. Pocztowego      - 0,6 ha 

 ul. Fałata, cmentarny      - 1,1 ha 

 ul. Roosvelta przy Dworcu Kolejowym    - 0,2 ha 

 ul. Sikorskiego i Staszica     - 0,1 ha 

 

W większości enklawy te znajdują się w stanie wymagającym rewitalizacji.  

 

11..11..77..55  PPoowwiieettrrzzee  aattmmoossffeerryycczznnee  
 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie miasta 

Trzcianka są emisje regularne, pochodzące ze źródeł punktowych i powierzchniowych 

o charakterze niskich emisji (lokalne kotłownie), emisje niezorganizowane głównie 

o charakterze liniowym z dróg, a także o charakterze obszarowym na terenie miasta 

w okresie sezonu letniego. Szczególne znaczenie dla jakości powietrza na terenie gminy 

ma spalanie paliw stałych, jak: koks i węgiel, w przypadku użycia przestarzałych kotłowni, 

w których spalanie zachodzi w sposób nieefektywny, a są w nie najczęściej wyposażone 

obiekty mieszkalne i małe zakłady pracy.  

Duża ilość emitorów wytwarzających zanieczyszczenia z kominków o niewielkiej 

wysokości powoduje, że zjawisko to wpływa w znaczący sposób na środowisko. 

Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery gromadzą się wokół miejsca powstawania, 

którymi zazwyczaj są obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Niska emisja jest 

bardzo odczuwalna w czasie sezonu grzewczego.   

Dużo budynków użyteczności publicznej i mieszkalnej charakteryzuje się dużymi 

stratami ciepła, z uwagi na brak właściwej izolacji ścian i stropów, a także z powodu okien 

o wysokim współczynniku przenikania ciepła. w wyniku czego istnieje potrzeba 

termomodernizacji takich budynków.  

 Kolejnym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza jest ruch drogowy. Są to 

zanieczyszczenia związane z eksploatacją pojazdów mechanicznych. Największa 

uciążliwość  tego zjawiska skupia się wokół dróg wojewódzkich przebiegających przez 

miasto Trzcianka. Ruch samochodowy powoduje emisję do atmosfery szeregu 
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zanieczyszczeń gazowych, powstających podczas spalania paliw płynnych w silnikach 

pojazdów, m.in.: dwutlenku siarki i azotu, tlenku węgla oraz substancji pyłowych, 

powstających w wyniku ścierania nawierzchni jezdni i opon pojazdów.  

Miasto Trzcianka położone jest 25 km od Piły na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 

nr 178 i nr 180, na których dochodzi do największej emisji tlenku azotu i tlenku węgla.   

Jeśli chodzi o ocenę jakości powietrza to gmina Trzcianka zaliczana jest do strefy 

wielkopolskiej (PL 3003). w 2011 r. na obszarze strefy przeprowadzono ocenę jakości 

powietrza pod kątem ochrony roślin dla dwutlenku siarki i tlenków azotu
10

.  Obszar  ten 

zaliczono do klasy A, czyli stężenie zanieczyszczeń na tym terenie nie przekracza 

dopuszczalnych poziomów. Natomiast pod względem ozonu strefie wielkopolskiej 

przypisano klasę C, to znaczy, że stężenie zanieczyszczeń na tym terenie przekracza 

dopuszczalne poziomy.  

 Pod kątem ochrony zdrowia strefę wielkopolską dla dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM 2,5 ołowiu, arsenu, kadmu i niklu 

zaklasyfikowano do klasy A. z kolei pod względem zawartości ozonu, pyłu PM 10, 

benzo(a)piranu w strefie wielkopolskiej parametry zanieczyszczeń zostały przekroczone, 

a obszar zaliczono do klasy C. 

WIOŚ podkreśla, interpretując wyniki klasyfikacji stref, w szczególności 

wskazujące na potrzebę opracowania programów ochrony powietrza, iż należy pamiętać, 

że wynik taki nie powinien być utożsamiany ze stanem jakości powietrza na obszarze całej 

strefy. Klasa C może oznaczać np. lokalny problem związany z daną substancją.  

 

11..11..77..66  HHaałłaass  

  

 Głównym zagrożeniem dla klimatu akustycznego w środowisku trzcianeckim jest 

oddziaływanie komunikacyjnych zewnętrznych źródeł hałasu, w tym przede wszystkim 

ruchu samochodowego z ulic stanowiących obsługę dróg wojewódzkich nr 178 i 180. 

W Trzciance ruch tranzytowy dróg wojewódzkich przebiega przez miasto ulicami  

miejskimi nieprzystosowanymi do przenoszenia zwiększonego ruchu, powodując 

uciążliwość dla mieszkańców. Stąd istnieje potrzeba budowy obwodnicy drogowej miasta.  

W 2011 roku zostały wykonane mapy akustyczne dla odcinków dróg 

wojewódzkich i linii kolejowych, w przypadku których graniczne parametry ruchu zostały 

                                                 
10 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2011, WIOŚ Poznań. 
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przekroczone
11

. Wśród nich jest droga wojewódzka nr 178 biegnąca przez powiat 

czarnkowsko-trzcianecki, dla której badania wykonano na odcinku od 28+800 do 29+800 

oraz 44+100 do 47-400 km, w tym w obrębie gminy Trzcianka.  Przedmiotowe mapy 

akustyczne pozwoliły na wskazanie terenów, na których w wyniku oddziaływania hałasów 

drogowych nie są zachowane obowiązujące standardy klimatu akustycznego 

w środowisku. Stwierdzone przekroczenia wymagają podjęcia działań naprawczych. 

Wpływ na poziom hałasu w Trzciance ma też linia kolejowa przebiegająca przez 

miasto. Niemniej hałas powodowany przez kolej nie wskazuje na występowanie znacznych 

przekroczeń, ze względu na swoją specyfikę. 

Na terenie Trzcianki nie zanotowano przemysłowych źródeł hałasu. Zakłady pracy 

podczas wykonywania niektórych prac emitują hałas, jednak nie jest to uciążliwość stała, 

czy nawet częsta pozwalająca zakwalifikować tego typu działalność prowadzoną na terenie 

miasta do szczególnie uciążliwych pod kątem hałasu. 

 

11..11..77..77  FFaallee  eelleekkttrroommaaggnneettyycczznnee  

 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są zazwyczaj przewody linii 

elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia,  maszyny zasilane prądem, stacje 

transformatorowe, stacje radiowe i telewizyjne i telefonii komórkowej. Na terenie miasta 

Trzcianka za emitowanie fal elektromagnetycznych odpowiadają przede wszystkim: 

 linie elektroenergetyczne,  

 stacje   transformatorowe, 

 stacje bazowe sieci telefonii komórkowej, 

 urządzenia nadawcze, diagnostyczne i inne. 

W strefach ochronnych związanych z występowaniem fali elektromagnetycznych 

obowiązują ograniczenia zagospodarowania. 

 

11..11..77..88  EEnneerrggiiaa  ooddnnaawwiiaallnnaa  
  

 w procesie produkcji energii odnawialnej wykorzystywane są niekonwencjonalne 

źródła takie jak: promieniowanie słoneczne, biomasa, energia geotermalna, energia 

kinetyczna zgromadzona w sile wiatru oraz w wodzie. 

                                                 
11 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2011, WIOŚ Poznań. 
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 w 2008 roku powstał unijny projekt nowej ramowej dyrektywy dotyczącej 

promocji wykorzystania OZE według której w Polsce do roku 2020 docelowa ilość energii 

pochodząca z OZE musi wynieść 15 %. Jeśli nasz kraj nie wypełni  zobowiązań, będzie 

musiał kupować „zielone certyfikaty” od krajów, które mają nadwyżki produkcji. Udział 

energii odnawialnej w całkowitej energii sprzedanej odbiorcom końcowym, w roku 2006 

wyniósł ok. 3,8 %.  Polska posiada jednak duży potencjał do produkcji energii 

odnawialnej, głównie z biomasy stałej i biogazu oraz wiatru. 

W dokumentach planistycznych gminy Trzcianka zaleca się stosowanie 

nowoczesnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania energii, m.in. ze źródeł 

niskotemperaturowych (pompy cieplne), wiatru i energii słonecznej. Należy też dążyć do 

zmniejszania zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków, 

co przyczyni się do istotnego oszczędzania energii.  Wskazanym działaniem też jest 

sukcesywne zwiększanie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.  

Na terenie gminy Trzcianka winno się to odbywać w głównej mierze drogą spalania 

biomasy (róży bezigłowej, wierzby energetycznej). Jest to korzystne ze względu na już 

istniejącą infrastrukturę ciepłowniczą, wymagającą jedynie modernizacji kotłów. Ponadto 

działanie to będzie miało korzystny wpływ na gospodarkę rolną gminy (utworzenie 

plantacji energetycznych na terenach odłogowanych lub wykorzystanych rolniczo) i rynek 

pracy.  

  

11..11..88  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  pprrzzeessttrrzzeennii  ppuubblliicczznnyycchh  mmiiaassttaa  

  

Do podstawowych zadań gminy należy m.in. utrzymanie: ulic, placów, zieleni 

gminnej i innych przestrzeni publicznych miasta. Władze samorządowe zainteresowane 

utrzymaniem atrakcyjności inwestycyjnej i stworzeniem dobrych warunków życia dla 

mieszkańców dbają o zadowalający stan przestrzeni publicznych.  

Stan przestrzeni publicznej Trzcianki można określić jako dobry, świadczą o tym 

liczne inwestycje prowadzone w mieście. Miasto skutecznie modernizuje i przebudowuje 

ulice zwiększając ich przepustowość i zapewniając bezpieczeństwo jazdy – samodzielnie 

oraz przy udziale innych samorządów (powiatu, województwa). Niemniej układ uliczno - 

drogowy miasta nadal charakteryzuje się: 

– brakiem obwodnicy zewnętrznej wyprowadzającej ruch tranzytowy poza obszar 

miasta, 

– ograniczoną liczbą miejsc postojowych, 
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– brakiem dróg rowerowych, 

– brakiem komunikacji miejskiej. 

Budynki publiczne oraz szkoły są systematycznie modernizowane i remontowane.  

Zagospodarowanie terenów zielonych w Trzciance jest wystarczające, aby 

spełniały one swoje funkcje estetyczne i rekreacyjne. Przyczynia się do tego położenie 

miasta pod względem przyrodniczym oraz istniejąca baza rekreacyjna.  

 

11..11..99  ZZaassoobbyy  rreekkrreeaaccyyjjnnoo--ttuurryyssttyycczznnee  ii  mmoożżlliiwwoośśccii  rroozzwwoojjuu  ttuurryyssttyykkii  

  

Położenie miasta i gminy Trzcianka w obrębie kompleksu Dolina Noteci oraz jej 

niski stopień uprzemysłowienia stwarzają dogodne warunki do wypoczynku, turystyki 

i rekreacji. Dogodne połączenia drogowe i kolejowe, lasy i rzeki stanowią o atrakcyjności 

gminy dla turystyki i wypoczynku.  

Poznanie walorów krajobrazowych ułatwia sieć znakowanych szlaków 

turystycznych – pieszych i rowerowych, a także kajakowych i konnych.  

Na terenie miasta i gminy nie brakuje interesujących obiektów architektonicznych, 

które obejmują: kościoły, zespoły urbanistyczne, zespoły dworsko-parkowe oraz inne 

obiekty i zabudowania.  

Niemniej podstawą  rozwoju turystyki rekreacyjno-wypoczynkowej jest baza 

noclegowa i jakość oferowanych usług. 

Według Banku Danych Lokalnych, w roku 2011 w mieście Trzcianka 

funkcjonowało 49  podmiotów gospodarczych prowadzących działalność związaną 

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. 

Tabela 7  Obiekty noclegowe w mieście Trzcianka 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 

Turystyczne obiekty noclegowe (ob.) 4 3 2 1 

Miejsca noclegowe (msc) 98 78 66 45 

Udzielone noclegi I-XII 11034 6597 5775 3863 

Hotele (ob.) 1 1 1 1 

Miejsca noclegowe (msc) 45 45 45 45 

Udzielone noclegi I-XII 8182 3878 3183 3707 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Z danych wynika, że w analizowanym okresie postępuje spadek liczby miejsc jak 

i korzystających z turystycznych obiektów noclegowych. w 2011r. było o ok. 54 % mniej 
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miejsc niż 2008 r. w porównaniu z 2008 r., w 2011r. zdecydowanie spadła też liczba 

udzielonych  noclegów, aż o 65%. 

Tabela 8  Obiekty noclegowe w mieście i gminie Trzcianka (łącznie) 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 

Obiekty noclegowe (ob.) 6 5 4 3 

Miejsca noclegowe (msc) 213 193 161 142 

Udzielone noclegi I-XII 21142 16563 15216 11194 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Tendencję spadkową obserwuje się w zakresie usług turystycznych jak i liczbie 

korzystających z noclegów na terenie całej gminy Trzcianka. 

Działalność gospodarczą na terenie Trzcianki prowadzą liczne restauracje, pizzerie, 

bary, puby i kawiarnie. Ich liczba jest wystarczająca, biorąc pod uwagę rozmiary miasta 

i potencjał turystyczny. 

W samym mieście oprócz licznych, interesujących zabytków znajdują się obiekty 

sportowe i rekreacyjne (stadion, hala i boiska sportowe), podnoszące atrakcyjność 

turystyczną Trzcianki. 

Ważnym atutem rekreacyjnym Miasta i Gminy Trzcianka jest położenie w zasięgu 

Doliny Noteci, której walory najlepiej można poznać podczas pieszych, rowerowych oraz 

konnych wędrówek. 

Rzeka Noteć wykorzystywana jest także turystycznie - organizowane są spływy 

kajakowe. 

Tabela  9  Szlaki turystyczne  na terenie gminy Trzcianka 

Wyszczególnienie Przebieg szlaku 

Międzynarodowa 

Trasa Rowerowa  

Euro-Route R1 

Trasa: Kostrzyn nad Odrą - Piła – Bydgoszcz – Frombork 

Długość trasy  w Wielkopolsce 72 km, przebieg: Stare Bielice - Krzyż Wlkp. - 

Lubcz Mały - Herburtowo - Wieleń - Folsztyn - Nowe Dwory - Jędrzejewo - 

Gajewo - Runowo - Siedlisko - Trzcianka - Łomnica - Kępa - Stobno - Kotuń  

Transwielkopolska 

Trasa Rowerowa 

Trasa prowadzi do najdalszych krańców wielkopolski (Okonek –Poznań - 

Siemianice – dł. trasy 500 km) 

Na terenie gminy  Trzcianka przebiega przez następujące miejscowości:  Radolin – 

Teresin - Trzcianka – Łomnica – Kępa – Pokrzywno - Stobno. 

 

Szlak czerwony 

Szlak przebiega przez najpiękniejsze krajobrazowo okolice Doliny Noteci oraz 

w pobliżu jezior Straduńskiego, Logo i Sarcz. Rozpoczyna się i kończy 

w Trzciance, a prowadzi przez Białą - Radolin – Radlinek - Kuźnicę Czarnkowską 

- Bukowiec - Jędrzejewo - Średnicę - Górnicę - Rychlik - Smolarnię – Straduń 

(długość trasy 52 km) 

 

Szlak niebieski  

Przebieg: Trzcianka - Sarcz - Gostomia - Rusinowo - Tuczno - Człopa - Wołowe 

Lasy - Trzcianka. Długość szlaku na terenie gminy wynosi 34 km. Można zobaczyć 

drewniany kościół z XVII wieku, miasto o pogańskim rodowodzie (Człopa), 
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kąpielisko nad jeziorem Liptowskim w Tucznie, szachulcowy kościół z XIX wieku 

oraz dwa kościoły neoromańskie. 

 

Szlak żółty 

(pieszy) 

Długość trasy 28 km, przebieg:  Stobno - Łomnicki Młyn - Jezioro Sarcz – 

Smolarnia 

Szlak zielony 

(pieszy) 

Długość trasy 36 km, przebieg: Czarnków - Kuźnica Czarnkowska - Radolinek - 

Radolin - Teresin - Trzcianka - Jezioro Sarcz – Niekursko 

Pozostałe Wokół jeziora Sarcz 

Trasa częściowo znakowana kolorem żółtym, o długości 5,2 km. Stanowi krótką 

wycieczkę, prowadzącą przeważnie ścieżkami wzdłuż brzegu jeziora. 

Trzcianka - Biała 

Trasa częściowo znakowana kolorem zielonym. Szlak długości 8,6 km biegnący 

przez malowniczą dolinę Trzcianki, następnie terenem płaskim, 

zagospodarowanym rolniczo. 

Ścieżka nad Bukówką 

Ścieżka (oznakowano trzy trasy: o długości 2 km, 4,5 km i 6,5 km) wiedzie wzdłuż 

Stawu Rychlickiego i rzeczki Bukówki. 

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna " Pańska Łaska" 

Znajduje się na terenie leśnictwa Pańska Łaska. Zaczyna się przy leśniczówce, do  

której można dotrzeć drogą gruntową biegnącą od szosy Trzcianka – Tuczno 

w okolicy jeziora Długiego. Ścieżka o długości 4,5 km 

 
 

Źródło: http://www.trzcianka.pl/ 

 

 

11..11..1100  IIddeennttyyffiikkaaccjjaa  pprroobblleemmóóww  ww  ssffeerrzzee  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeennnneeggoo  

 

Główne problemy w sferze zagospodarowania przestrzennego miasta wymagające 

niezwłocznej interwencji to: 

 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i rosnący poziom hałasu 

spowodowane przebiegiem głównych tras ruchu tranzytowego przez miasto; 

 duże natężenie ruchu samochodowego, w tym tranzytowego, ze względu na brak 

obwodnicy; 

 zły stan techniczny dróg, 

 brak sieci komunikacji miejskiej, 

 zła jakość wód powierzchniowych, oceniona ze względu na ich umiarkowany 

potencjał ekologiczny, 

 niskie wykorzystanie sieciowego gazu ziemnego z tendencją spadkową 

(korzystający z instalacji w % ogółu ludności to 22,2); 

 duży odsetek mieszkań wybudowanych przed 1989 rokiem, ponad 76 %; 

 zaniedbania w zakresie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii; 

 degradacja techniczna, estetyczna, a także społeczna wielu obiektów zabytkowych, 

http://www.trzcianka.pl/
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 spadek w sektorze usług turystycznych, w tym w zakresie liczby korzystających 

z noclegów na terenie całej gminy Trzcianka, co może świadczyć o 

niezadawalającej jakości usług turystycznych i około turystycznych. 

 

1.2 SSffeerraa  ggoossppooddaarrcczzaa    

  

11..22..11    SSttrruukkttuurraa  ii  ttrreennddyy  ppooddssttaawwoowwyycchh  bbrraannżż  ggoossppooddaarrkkii  nnaa  tteerreenniiee  

mmiiaassttaa  

  

Gospodarka jest dziedziną wiodącą w rozwoju gminy determinującą poziom 

dobrobytu ludności. z kolei o sile gospodarki danego regionu i jego potencjale decyduje 

ilość i struktura skutecznie działających podmiotów gospodarczych. 

Porównując dane Banku Danych Lokalnych w latach 2009-2012, przedstawiające 

liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta Trzcianki można 

zauważyć w tej sferze trend wzrostowy, na koniec roku 2012 odnotowanych zostało 1736 

jednostek, w porównaniu do 2009 r. nastąpił ich wzrost o 6,11 %. Od 2010 r. obserwuje się  

spowolnioną tendencję wzrostową, porównując rok 2012 z 2011 wystąpiła tu jedynie 

0,23 % zwyżka.   

Największy udział w budowaniu struktury trzcianeckiego rynku pracy należy do 

podmiotów gospodarczych sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle). Liczba tych podmiotów w badanym okresie 

wykazywała tendencje wzrostowe do 2011r. i wynosiła 477 jednostek, niemniej w 2012 r. 

spadła nieznacznie,  o 14 jednostek. 

Do najprężniej rozwijających się sekcji zaliczyć należy także sekcję F 

(budownictwo),  sekcję C (przetwórstwo przemysłowe), sekcję L (działalność związana 

z obsługą rynku nieruchomości), sekcję M (działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna), sekcję Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna), sekcję S i T (pozostała 

działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby).  

W stosunku do roku 2011, rok 2012 przyniósł im odpowiednio: w sekcji F spadek o 

2,62 %,  w sekcji S i T  spadek o 2,68 %  liczby podmiotów, oprócz sekcji C i M, gdzie 

odnotowano ich wzrost, kolejno o 2,31 % i 11,72 %. 
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Tabela 10  Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Trzciance w latach 2008-2012 

Podmioty wpisane do rejestru Regon wg sekcji PKD 2007 2009 2010 2011 2012 

Ogółem  1636 1720 1732 1736 

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 28 28 30 29 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 163 177 173 177 

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
0 0 0 1 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją 
7 9 9 9 

Sekcja F - Budownictwo 185 192 191 186 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
452 472 477 463 

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 87 83 76 69 

Sekcja i - Działalność związana z zakwaterowaniem  

i usługami gastronomicznymi 
49 51 49 51 

Sekcja J - Informacja i komunikacja 19 22 20 22 

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 79 74 75 73 

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 144 151 152 152 

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 105 125 128 143 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania  

i działalność wspierająca 
35 34 35 34 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa;  

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
6 6 6 6 

Sekcja P - Edukacja 51 54 53 64 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 99 102 114 118 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 32 32 32 30 

Sekcja S i T – Pozostała działalność usługowa oraz  

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;  

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 

własne potrzeby 

95 107 112 109 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 2 Udział procentowy poszczególnych sekcji gospodarki w roku 2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

 

Wg powyższych danych na koniec 2012 roku działalność podmiotów gospodarczych 

w  Trzciance koncentrowała się głównie wokół handlu i napraw (26,67 %), budownictwa 

(10,71 %), przetwórstwa przemysłowego (10,19 %), działalności związanej z obsługą  

rynku nieruchomości (8,75 %), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (8,24 

%), opieki zdrowotnej i opieki społecznej (6,8 %). 

 

11..22..22  LLiicczzbbaa  ppooddmmiioottóóww  ggoossppooddaarrcczzyycchh  zz  ppooddzziiaałłeemm  nnaa  sseekkttoorryy  

 

Wśród ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Trzciance największą 

grupę stanowią podmioty prywatne. w latach 2009-2012 ogólna liczba jednostek tego 

sektora była zmienna, a głównym powodem wahań były zmiany w liczbie jednostek 

działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. w roku 2012 na ogólną 

liczbę podmiotów wynoszącą 1736 jednostek, 94,30 % to jednostki sektora prywatnego.  

Liczba jednostek sektora publicznego (stanowiącego zaledwie 6,05 % rynku) w roku 2009 

wynosiła 99 jednostek  i pozostała niezmienna do 2012 r.  
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Tabela 11  Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów 

własnościowych w latach 2009 - 2012 

Wyszczególnienie  2009 2010 2011 2012 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 
jedn.gosp

. 1636 1720 1732 1736 

Sektor publiczny 

Sektor publiczny - ogółem 
jedn.gosp

. 99 99 99 99 

Sektor publiczny - państwowe 

i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego  

jedn.gosp

. 
30 31 31 31 

Sektor publiczny – spółki handlowe 
jedn.gosp

. 
3 3 3 3 

Sektor prywatny 

Sektor prywatny - ogółem  
jedn.gosp

. 
1537 1621 1633 1637 

Sektor prywatny - osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą 

jedn.gosp

. 
1214 1288 1291 1277 

Sektor prywatny - spółki handlowe 
jedn.gosp

. 
95 98 104 108 

Sektor prywatny  - spółki handlowe 

z udziałem kapitału zagranicznego 

jedn.gosp

. 
28 28 29 29 

Sektor prywatny  - spółdzielnie 
jedn.gosp

. 
11 11 10 11 

Sektor prywatny - fundacje 
jedn.gosp

. 
1 1 1 2 

Sektor prywatny  - stowarzyszenia 

 i organizacje społeczne 

jedn.gosp

. 
32 36 39 41 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Ważnym elementem oceny skali prowadzonej działalności gospodarczej jest 

struktura liczby przedsiębiorstw według liczby zatrudnionych osób. Według informacji 

zawartych w Banku Danych Lokalnych, w 2012r. w Trzciance, największy udział 

w strukturze przedsiębiorstw miały małe i średnie firmy z dominacją mikroprzedsiębiorstw 

(struktura ta jest również typowa dla całej Wielkopolski). 

 

11..22..33  GGłłóówwnnii  pprraaccooddaawwccyy  ii  zzaattrruuddnniieenniiee  

 

W analizowanym okresie, tj. w latach 2008 – 2011 wielkość zatrudnienia 

w Trzciance wykazuje wahania. Porównując liczbę zatrudnionych w roku 2011 z  rokiem 

2008, należy stwierdzić, że wartość ta zmalała o 7,47 %. Liczba zatrudnienia  najniższą 
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wartość wykazuje w 2009 r. (4099 osób), po czym sukcesywnie wzrasta przyjmując 

w 2011 r. wartość 4324, tj. wzrost o 3,59%. 

Tabela 12  Wielkość zatrudnienia w latach 2008-2011 

Wyszczególnienie  2008 2009 2010 2011 

Ogółem zatrudnieni 4673 4099 4246 4324 

Kobiety 2662 2209 2363 2356 

Mężczyźni 2011 1890 1883 1968 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Sfera gospodarcza gminy Trzcianka jest różnorodna. Istotne znaczenie dla 

gospodarki gminy mają zakłady produkcyjne związane m.in. z produkcją profili 

aluminiowych, produkcją naczep i przyczep, produkcją elementów okrętowych, produkcją 

urządzeń grzewczych, produkcją maszyn rolniczych, produkcją elementów PCV. 

Funkcjonują tu firmy o  ugruntowanej pozycji, m.in. takie jak:  

 Sapa Aluminium - jeden z największych w kraju producentów profili 

aluminiowych, 

 Joskin Polska - jeden z największych w Europie producentów maszyn rolniczych,  

 Northstar Poland - szwedzka firma specjalizująca się w produkcji kominków 

i piecyków,  

 Lubmor Sp. z o.o – prowadzący produkcję elementów okrętowych, 

 Henkel Bautechnik – produkujący chemię gospodarczą oraz budowlaną,  

 Gummi Welz Polen Sp. z o. o. – wytwarzająca elementy z tworzyw sztucznych, 

 firmy: COPAL i  ZOBAL – zajmujące się produkcją elementów aluminiowych. 

Obok wiodącego przemysłu aluminiowego, do dobrze rozwiniętych sektorów 

gospodarki można zaliczyć również: przemysł spożywczy, handel i usługi. Trzcianeckie 

piekarnie: „Rogalik” i „Bochenek” zajmują najwyższe lokaty na  dorocznych wystawach 

i konkursach, a wyroby wędliniarskie lokalnego Zakładu Rzeźnicko – Wędliniarskiego 

Zbigniewa Paszko znane są w całej Wielkopolsce z wyjątkowego smaku i tradycyjnej 

receptury.  

Miasto Trzcianka nie uniknęło problemów z jakimi zmaga się obecnie gospodarka 

w całym kraju. Przy obecnych uwarunkowaniach zaczęły pojawiać się problemy 

z rentownością podmiotów gospodarczych, potwierdza to utrzymujący się niski poziom 

działających podmiotów gospodarczych.  
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11..22..44  KKiieerruunnkkii  rroozzwwoojjuu  ggoossppooddaarrkkii  mmiiaassttaa  

  

Aby precyzyjnie realizować zaplanowaną politykę rozwoju, wpływając 

jednocześnie na lokalny system gospodarczy, władze miasta zobowiązane są do 

systematycznego i skoordynowanego podejmowania ustalonych działań. Zakres tych 

przedsięwzięć określa niewątpliwie horyzontalny dokument planistyczny jakim jest 

strategia rozwoju miasta i gminy.  

W Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta i Gminy Trzcianka na lata 

2008 – 2015 określone zostały kierunki rozwoju tego samorządu. Sformułowano w nim  

m.in. cele  strategiczne (obszary priorytetowe) i operacyjne, a także przyporządkowano im 

określone działania.  

Główne kierunki rozwoju gminy to: 

I. Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną. Przyporządkowane cele 

operacyjne: 

1.  Inwestycje w infrastrukturę drogową 

2.  Inwestycje w infrastrukturę sanitarną 

3. Inwestycje w pozostałą infrastrukturę komunalną 

4.  Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

II. Rozwój gospodarki lokalnej. Przyporządkowane cele operacyjne: 

1. Rozwój przedsiębiorczości z sektorem przemysłowym i usług dla kreowania 

miejsc pracy i wpływów budżetowych gminy 

2. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój przetwórstwa rolno - 

spożywczego 

III. Umacnianie turystyczno – rekreacyjnego charakteru gminy. Przyporządkowane 

cele operacyjne: 

1. Rozwój turystyki, agroturystyki i turystyki aktywnej 

2. Promocja turystyczna gminy Trzcianka 

IV. Rozwój potencjału ludzkiego, wiedzy i zachowań obywatelskich mieszkańców 

gminy. Przyporządkowane cele operacyjne: 

1. Działalność na rzecz podniesienia stanu samoświadomości i aktywności 

społecznej mieszkańców 

2. Stworzenie warunków dla rozwoju działalności edukacyjnej i kulturalnej 

3. Działalność na rzecz polityki społecznej, ochrony zdrowia i sportu 



43 

 

Ogólnie, można stwierdzić, że zgodnie z przyjętą strategią, priorytetowym 

zadaniem dla władz miasta i gminy Trzcianka jest stymulowanie rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy. Jakość życia w mieście i gminie oraz sposób funkcjonowania 

społeczności lokalnej w dużej mierze zależy od jakości przestrzeni publicznej, stopnia 

zagospodarowania przestrzennego, stanu i poziomu  wyposażenia  w  infrastrukturę  

techniczną,  efektywnego systemu komunikacyjnego, itd. 

11..22..55  IIddeennttyyffiikkaaccjjaa  pprroobblleemmóóww  ww  ssffeerrzzee  ggoossppooddaarrcczzeejj  

  

Główne problemy w sferze gospodarczej miasta to: 

 niski poziom aktywności gospodarczej mieszkańców oraz niski stopień 

przedsiębiorczości; 

 wahania w liczbie działających podmiotów gospodarczych, z minimalną tendencją 

wzrostową w ostatnich latach, co wskazuje na dużą liczbę małych firm, które nie 

posiadają kapitału pozwalającego na rozwój, bądź też rezerw umożliwiających 

utrzymanie się na rynku podczas spadków koniunktury; 

 wahania w liczbie zatrudnionych, wykazujące niewielkie tendencje wzrostowe. 

 

11..22..66  AAnnaalliizzaa  mmoożżlliiwwoośśccii  bbuuddżżeettoowwyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  rreeaalliizzaaccjjii  pprrzzeeddssiięęwwzziięęćć  

iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh  

  

Zadania publiczne realizowane przez gminę w zakresie jej statutowych kompetencji 

możliwe są do realizacji dzięki ułożeniu odpowiedniego planu finansowego, zwanego 

budżetem. Aby zostały wprowadzone w życie założenia niniejszego dokumentu, gmina 

Trzcianka planuje zabezpieczyć odpowiednie środki na realizację projektów 

rewitalizacyjnych, w których bierze udział. Na potrzeby niniejszego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji przeprowadzona została analiza sytuacji finansowej w gminie, wykazująca 

możliwość sprostania zadaniom nakreślonym w Programie oraz zapewnienie trwałości 

realizowanych projektów. 

W latach 2008 - 2011 dochody gminy charakteryzowały się tendencją wzrostową. 

w roku 2009 dochody te nieznacznie zmalały, by w 2010 znów wzrosnąć. w roku 2010 

przyrost dochodów podniósł się o 3,64 % w porównaniu z rokiem 2008. 
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Wykres 3  Dochody budżetowe gminy Trzcianka w latach 2008-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

 

Z kolei wydatki w gminie Trzcianka do 2010 r. wykazywały tendencję wzrostową 

osiągając wartość ponad 65,3 mln, niemniej w 2011 r. spadły o 5,85 % w porównaniu 

z  poprzednim rokiem. Następstwem aktywności władz lokalnych w zakresie realizacji 

nowych inwestycji są wahania wydatków majątkowych inwestycyjnych. Ulegały one 

zmianom w całym analizowanym okresie, postępował ich spadek, od 11 mln zł w 2008 r. 

do  2,6 mln zł w 2011 r.  

 

Wykres 4  Wydatki budżetowe gminy Trzcianka w latach 2008-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Wykres 5  Wydatki ogółem a wydatki majątkowe inwestycyjne gminy Trzcianka 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

Wykres 6  Sytuacja finansowa Gminy Trzcianka w latach 2008-2011  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

Sytuacja finansowa gminy Trzcianka w latach 2008 – 2011 była  zmienna, w 2008 

i 2011 r. dochody przeważały nad wydatkami - uzyskano nadwyżkę budżetową, z kolei 

w dwóch następnych latach wydatki dominowały nad dochodami, czego efektem był 

ujemny wynik finansowy.  
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Samorząd Trzcianki realizował przedsięwzięcia, które w większości 

dofinansowywane są ze źródeł zewnętrznych, głównie Unii Europejskiej. Refundacja tych 

środków następuje po zakończeniu i rozliczeniu danego zadania, niemniej na jego 

sfinansowanie gmina musi zabezpieczyć fundusze we własnym zakresie. Zatem inwestycje 

te są najczęściej finansowane z kredytów.   

Rada Miejska Trzcianki podejmując uchwałę Nr XXXVI/241/12 z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok  określiła dochody gminy na 

poziomie 63 785 796 zł, zaś wydatki na kwotę 61 782 672 zł. Przewidziano nadwyżkę 

budżetu w wysokości 3 547 244 zł, którą  przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów 

i pożyczek.  

  W celu określenia stanu finansów publicznych Gminy Trzcianka zbadano 

wartości odpowiednich wskaźników. w latach 2013 – 2014 wartości wskaźników nie 

przekroczą poziomów dopuszczalnych w ustawie o finansach publicznych (art. 169 i 170, 

Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), tj.: 60% dla wskaźnika łącznego długu do dochodów 

oraz 15% dla wskaźnika obsługi długu. Natomiast w latach 2014 – 2030 zostanie 

zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych.  

 Pomimo przewagi wydatków nad dochodami w analizowanym okresie, Gmina nie 

przekroczyła ustawowych wskaźników finansowych. Pozytywną opinię w tym 

przedmiocie wydał Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

w uchwale Nr SO-0950/18/13/Pi/2013  z dnia 15 maja 2013r. stwierdzając, że w latach 

2014-2030 poziom spłat gminy Trzcianka będzie się kształtował poniżej maksymalnego 

dopuszczalnego limitu sprawozdań pod warunkiem, że zostaną zrealizowane planowane 

dochody, w tym dochody bieżące i ze sprzedaży majątku oraz zostanie utrzymany 

planowany poziom wydatków, w tym wydatków bieżących.  

 Biorąc pod uwagę również wysoki prognozowany deficyt budżetowy oraz 

tendencje większego wzrostu wydatków niż dochodów w ostatnich latach, niemożliwe 

będzie sfinansowanie przez Gminę całego szeregu działań rewitalizacyjnych. Niniejszy 

dokument zawiera oprócz projektów finansowanych i utrzymywanych przez gminę, 

również projekty podmiotów prywatnych, mogą ubiegać się o pożyczkę w ramach 

inicjatywy JESSICA. Połączenie działań władz lokalnych z działaniami lokalnej 

społeczności umożliwi zatem finansową realizację założeń Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Trzcianka oraz pozwoli utrzymać jego rezultaty. 
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1.3 SSffeerraa  ssppoołłeecczznnaa  

11..33..11  SSttrruukkttuurraa  ddeemmooggrraaffiicczznnaa  

  

Na dzień 31 grudnia 2011 r. w obrębie gminy miejsko-wiejskiej Trzcianka 

zamieszkiwało 24474 osób. Na przestrzeni ostatnich 4 lat odnotowano wzrost liczby 

mieszkańców, a w efekcie wzrost gęstości zaludnienia z 63 osób na km
2
 w 2008 roku do 

65 osób na km
2
 w 2011. Współczynnik feminizacji społeczeństwa gminy Trzcianki w 2008 

r. wynosił 104 kobiety na 100 mężczyzn i spadł do 103 w 2010 r. i utrzymuje się na tym 

poziomie. 

W obrębie samego miasta Trzcianka, na przestrzeni analizowanego okresu, 

odnotowuje się wzrost liczby mieszkańców, a w 2011 r. liczba ta wynosiła 17400, 

w porównaniu do roku 2008r. liczba ta wzrosła o 3,18 %.  

Tabela 13 Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania w Trzciance w latach 2008-2011 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 

Ogółem 16864 16903 17432 17400 

mężczyźni 8729 8738 8998 8980 

kobiety 8135 8165 8434 8420 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W 2008 r. w Trzciance ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 64,86 % ogółu 

ludności i do 2010 r. wykazuje tendencję wzrostową, osiągając liczbę 17432, w 2011 r. 

nastąpił nieznaczny spadek o 32 osoby. 

W okresie objętym badaniem zauważa się niepokojące zjawisko polegające na 

sukcesywnym spadku (o 3,04 % w roku 2011 do 2008 r.) liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym, na rzecz grupy osób w wieku poprodukcyjnym (wzrost o 13,49 % 

w roku 2011 do 2008 r.). Sytuacja ta jest charakterystyczna dla ogółu społeczeństwa 

polskiego. W obecnym czasie proces starzenia się społeczeństwa nie przynosi 

negatywnych skutków, jednak w przyszłości może spowodować zbyt duże obciążenie 

demograficzne i zatrzymanie rozwoju gospodarczego. 
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Tabela 14  Liczba ludności wg ekonomicznych grup wieku w latach 2008-2011 (faktyczne miejsce 

zamieszkania) 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 

Ogółem ludność 16864 16903 17432 17400 

w wieku przedprodukcyjnym 3517 3492 3460 3410 

w wieku produkcyjnym 10938 10935 11332 11256 

w wieku poprodukcyjnym 2409 2476 2640 2734 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

O nieciekawej sytuacji demograficznej Trzcianki świadczą niewątpliwie wskaźnik 

przyrostu naturalnego oraz ujemne saldo migracji.  

Tabela 15  Przyrost naturalny w Trzciance w latach 2008-2011 

Na 1000 ludności 2008 2009 2010 2011 

Urodzenia żywe 13,7 13,5 10,4 11,0 

Zgony 8,6 10,6 8,4 9,6 

Przyrost naturalny 5,1 2,9 2,0 1,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W okresie objętym badaniem, w Trzciance odnotowano dodatni wskaźnik przyrostu 

naturalnego. Najwyższy, o wartości 5,1 zaobserwowano w 2008 r., natomiast najniższy 

przypada na rok 2011 z wartością 1,4, co daje 72,55 % spadek.  Natomiast ujemne saldo 

migracji utrzymuje się od czterech lat, optuje przy wartościach: -9, -9, -44, -56. 

 

Tabela 16   Migracje wewnętrzne i zagraniczne w latach 2008-2011 

 2008 2009 2010 2011 

                                       Saldo migracji wewnętrznych 

Ogółem 4 24 -48 -54 

Mężczyźni 7 12 -24 -27 

Kobiety -3 12 -24 -27 

                                       Saldo migracji zagranicznych 

Ogółem -13 -33 4 -2 

Mężczyźni -6 -16 2 -1 

Kobiety -7 -17 2 -1 
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                                    Saldo migracji 

Ogółem -9 -9 -44 -56 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Z powyższego wynika, że wzrost liczby ludności jest skutkiem nieznacznego 

przyrostu naturalnego, mimo utrzymującego się od czterech lat ujemnego salda 

migracji. 

11..33..22  SSttrruukkttuurraa  ssppoołłeecczznnaa  

 

11..33..22..11  SSttrruukkttuurraa  wwyykksszzttaałłcceenniiaa  ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa  
 

Wykształcenie ludności gminy jest bardzo ważnym elementem charakteryzującym 

zasoby regionu, gdyż wskazuje na przyszły potencjał wykształconych 

i wykwalifikowanych pracowników.  

W roku 2002 przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny, który umożliwił określenie 

struktury wykształcenia ludności w Trzciance, którą obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 7  Struktura wykształcenia ludności Trzcianki wg NSP  2002 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  z Banku Danych Lokalnych 
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Przewaga osób z niskim wykształceniem wpływa niekorzystnie na rozwój 

gospodarczy miasta. Osobom tym trudniej jest znaleźć pracę i są bardziej podatne na 

problemy związane z patologiami i ubóstwem. 

Struktura wykształcenia mieszkańców Trzcianki wskazuje na wyższy udział kobiet 

niż mężczyzn w strukturze wykształcenia wyższego, policealnego, średniego, 

podstawowego ukończonego, podstawowego nieukończonego oraz bez wykształcenia. 

W grupie z wykształceniem zasadniczym zawodowym dominują mężczyźni. Mężczyźni 

mający jakiekolwiek wykształcenie stanowią 73,02 % ogółu mężczyzn. 

Tabela 17  Struktura wykształcenia mieszkańców Trzcianki według płci w 2002 roku 

Rodzaj wykształcenia Jednostka Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Wyższe osoba 1287 568 719 

Policealne osoba 471 91 380 

średnie razem osoba 4336 1794 2542 

średnie ogólnokształcące osoba 1110 286 824 

średnie zawodowe osoba 3226 1508 1718 

zasadnicze zawodowe osoba 3621 2420 1201 

podstawowe ukończone osoba 3760 1581 2179 

podstawowe nieukończone i bez 

wykształcenia 
osoba 467 160 307 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

11..33..22..22  SSttaann  ii  zzrróóżżnniiccoowwaanniiee  ddoocchhooddoowwoośśccii  ggoossppooddaarrssttww  ddoommoowwyycchh  
 

Liczba rodzin i gospodarstw domowych miasta Trzcianki na tle gminy i powiatu 

przedstawiona została w poniższej tabeli. w Trzciance znajduje się 21,46 % gospodarstw 

domowych całego powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, w tym zamieszkuje 20,40 % 

rodzin z dziećmi. 

Tabela 18  Liczba gospodarstw domowych i rodzin z dziećmi w Trzciance w 2002 r. 

Obszar Gospodarstwa domowe Rodziny z dziećmi 

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki 
26153 14259 

Gmina Trzcianka 7627 3978 

Obszar wiejski gm. Trzcianka 2014 1069 

Miasto Trzcianka 5613 2909 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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W wyniku procesu zanikania wielopokoleniowych gospodarstw domowych 

w całym kraju tak i w Trzciance dominują gospodarstwa jednorodzinne. Wśród nich ponad 

30,68 % to gospodarstwa 4  i więcej osobowe. Na terenie miasta nie występują 

gospodarstwa domowe nierodzinne 4 i więcej osobowe. 

Tabela 19  Stan gospodarstw domowych w Trzciance w 2002 r. 

Wyszczególnienie Liczba 

Ogółem 5613 

Jednorodzinne ogółem 4240 

Jednorodzinne 2 osobowe 1254 

Jednorodzinne 3 osobowe 1264 

Jednorodzinne 4 i więcej osób 1722 

Dwurodzinne 235 

Trzy i więcej rodzinne 11 

Nierodzinne ogółem 1127 

Nierodzinne 1 osobowe 1062 

Nierodzinne 2 osobowe 60 

Nierodzinne 3 osobowe 4 

Nierodzinne 4 i więcej osobowe 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Analiza danych zebranych podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2002 

wykazuje, że największy odsetek stanowiły gospodarstwa domowe utrzymujące się 

z dochodu pracy najemnej (poza rolnictwem) i stanowiły 42,85 % ogółu gospodarstw 

domowych utrzymujących się z pracy.   

Wśród gospodarstw domowych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł pracy 

największą grupę stanowiły gospodarstwa utrzymujące się głównie z emerytury 

pracowniczej, kombatanckiej i pochodnej – 18,35 %, renty z tytułu niezdolności do pracy – 

12,27 %, renty rodzinnej – 4,13 % oraz innego niezarobkowego źródła – 4,45 %. 

Zaledwie 1,17 % gospodarstw domowych w mieście utrzymuje się z pracy 

w rolnictwie. Ponad 40,30 % gospodarstw domowych wskazało jako swoje główne źródło 

dochodu niezarobkowe (emerytury, renty, zasiłki, itd.) 
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Tabela 20  Główne źródła utrzymania gospodarstw domowych w Trzciance w 2002 r. 

Źródło  utrzymania 
Liczba gospodarstw 

domowych 

Praca najemna poza rolnictwem 2405 

Praca najemna w rolnictwie 66 

Praca na rachunek własny poza rolnictwem 467 

Praca na rachunek własny w rolnictwie 25 

Emerytura pracownicza, kombatancka i pochodne 1030 

Emerytura rolna 43 

Renta z tytułu niezdolności do pracy 689 

Renta socjalna 28 

Renta rodzinna 232 

Zasiłek dla bezrobotnych 178 

Zasiłek pomocy społecznej 62 

Inne niezarobkowe źródło 250 

Dochody  z własności 0 

Dochody z najmu 13 

Na utrzymaniu 112 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

11..33..22..33  PPoozziioomm  pprrzzeecciięęttnneeggoo  wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa  
  

Na podstawie danych Banku Danych Lokalnych można stwierdzić, że przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim jest na drugim 

miejscu w porównaniu z powiatami wchodzącymi w skład Podregionu 60 - pilskiego - 

z wartością 3009,40 zł. Porównując wynagrodzenie, o którym wyżej mowa do 

przeciętnego wynagrodzenia dla całego województwa wielkopolskiego (w 2011r. - 3284 

zł) należy stwierdzić, że stanowi 91,64  % jego wielkości, natomiast w relacji do średniej 

krajowej (3.399 zł) stanowi 88,54 % jej wartości 
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Wykres 8  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w PLN) wg powiatów w 2011 r.  

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

11..33..22..44  OOppiieekkaa  ssppoołłeecczznnaa  
  

Pomoc społeczna jest jedną z zasadniczych płaszczyzn działalności gminy 

i traktowana jest jako mechanizm przeciwdziałania patologiom, a także mechanizm 

umożliwiający pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców. 

W latach 2009 – 2012 zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej 

w gminie Trzcianka wykazywało tendencję wzrostową. Liczba rodzin korzystających 

z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance wzrosła w roku 

2012, w stosunku do 2009 r., o 3,34 %, przyjmując wartość 1043. Ze środowiskowej 

pomocy społecznej corocznie korzysta blisko 3000 osób.  

Wykres 9  Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z  Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance 
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Należy stwierdzić, że w wielu przypadkach w jednej rodzinie występuje łącznie 

kilka sytuacji problemowych. Zasadniczą przyczyną, w związku z którą mieszkańcy 

wnioskowali o pomoc z systemu pomocy społecznej było ubóstwo, w 2012 r. aż 789 razy 

wskazywano na tę dysfunkcję. Kolejnymi czynnikami, które najczęściej uzasadniały 

przyznanie środków pomocowych, były: bezrobocie (696), niepełnosprawność (261), 

długotrwała choroba (121) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

(77). 

Tabela 21  Powody przyznawania pomocy społecznej w Trzciance w latach 2009 - 2012 

Dysfunkcje 
Lata 

2009 2010 2011 2012 

ubóstwo 673 727 731 789 

sieroctwo 2 1 2 1 

bezdomność 22 26 29 21 

potrzeba ochrony macierzyństwa 0 45 42 45 

bezrobocie 614 667 655 696 

niepełnosprawność 231 236 255 261 

długotrwała choroba 108 126 132 121 

Bezradność w sprawach  

opiekuńczo-wychowawczych 
78 73 71 77 

przemoc w rodzinie 0 47 33 9 

alkoholizm 14 26 27 33 

trudności w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego 
6 12 13 9 

zdarzenie losowe 0 3 1 12 

sytuacja kryzysowa 2 0 0 0 

Źródło: M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance 

Dane dotyczące przyczyn, dla których część mieszkańców Trzcianki nie jest 

w stanie zaspokoić swoich potrzeb samodzielnie, świadczą o istnieniu niekorzystnych 

zjawisk społecznych, a niektóre z nich dotykają stosunkowo dużej liczby osób i rodzin. 

Problemy socjalne osób i rodzin rozwiązywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Trzciance przekładają się na wydatki realizowane przez budżet 

samorządu. Koszty te sukcesywnie wzrastają, w 2011 r. w stosunku do 2008r. wzrosły one 

o 24,30 %. W 2011 r. procentowy udział wydatków na zadania z zakresu pomocy 

społecznej w ogólnych wydatkach z budżetu gminy stanowiły 23,44 %. 



55 

 

 

Tabela 22  Wydatki Gminy Trzcianka  na zadania  z zakresu  pomocy społecznej w latach 2008-2011 

Rok budżetowy 2008 2009 2010 2011 

 

Wydatki w działach 852 Pomoc 

społeczna i 853 Pozostałe zadania 

w zakresie polityki społecznej - 

ogółem  

11 599 314,30 11 955 862,40 13 411 952,38 14 418 384,68 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Odpowiedzią samorządu na istniejące w środowisku potrzeby osób w starszym wieku, 

osób niepełnosprawnych, osób i rodzin o trudnej sytuacji materialnej i bytowej oraz 

pokrzywdzonych przez los jest utworzenie przez tutejszy samorząd Domu Pomocy 

Społecznej. 

 

Tabela 23 Placówki stacjonarnej pomocy społecznej w Trzciance 

Wyszczególnienie Jedn.miary 
Lata 

2008 2009 2010 2011 

Placówki (z filiami) ob. 1 1 1 1 

Domy pomocy społecznej ob. 1 1 1 1 

Miejsca (łącznie z filiami) msc 100 99 99 100 

Mieszkańcy (łącznie z filiami) osoba 100 99 99 100 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Z danych zawartych w tabeli wynika, że placówka pomocy społecznej  w Trzciance  

utrzymuje  liczbę miejsc w domu pomocy społecznej na porównywalnym poziomie. 

Obsada mieszkańców wskazuje na utrzymujące się zapotrzebowanie środowiskowe 

związane z koniecznością sprawowania opieki,  corocznie liczba miejsc równa jest liczbie 

mieszkańców DPS. 

 O istniejących problemach środowiskowych świadczy też funkcjonowanie takich 

placówek jak: Placówka "Przyjazny Dom", Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" czy 

Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
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11..33..22..55  BBeezzrroobboocciiee  

 

O sytuacji społeczno-gospodarczej i ekonomicznych warunkach życia świadczy 

niewątpliwie skala bezrobocia rejestrowanego i jego cechy.  

Według danych GUS, na koniec 2008 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było 

zarejestrowanych 1152 bezrobotnych z terenu gminy Trzcianka. W następnym roku liczba 

bezrobotnych zwiększyła się, osiągając w 2009 r. najwyższą wartość 1674. Po tym roku 

obserwuje się powolny spadek bezrobocia. W 2010r. nastąpił spadek o 5,97 %, a w 2011r. 

o 9,38 % w stosunku do 2009 r. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w 2011 r. 57,94 % 

stanowią kobiety. 

Tabela 24   Bezrobotni zarejestrowani wg płci (stan na grudzień każdego roku) 

Bezrobotni zarejestrowani wg  płci 2008 2009 2010 2011 

Bezrobotni ogółem 1152 1674 1574 1517 

Mężczyźni 460 763 687 638 

Kobiety 692 911 887 879 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Od 2009 r. tendencje spadkowe wykazuje także stopień bezrobotnych zarejestrowanych 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, w 2011r. w stosunku do 2009 r. stopień ten 

spadł o  11,93 %. 

 

Tabela 25  Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach 

2008-2011 

Wyszczególnienie  2008 2009 2010 2011 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych 

w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym ogółem 

7,5 10,9 9,9 9,6 

Mężczyźni 9,5 12,5 11,9 11,9 

Kobiety 5,8 9,5 8,2 7,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela 23. Bezrobotni i mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wg gmin – stan na koniec 

roku 2011 

Gminy Liczba 

mieszkańców 

Liczba bezrobotnych Długotrwale 

bezrobotni Ogółem Kobiety Mężczyźni 

m. Czarnków 11353 460 259 201 105 

m.g. Krzyż Wlkp. 9024 643 383 260 217 

Trzcianka 24177 1517 879 638 542 

Wieleń 13031 800 429 371 216 

gm. Czarnków 11374 502 291 211 132 

Drawsko 6085 349 189 160 83 

Lubasz 7520 266 167 99 82 

Połajewo 6255 246 151 95 77 

POWIAT 88819 4783 2748 2035 1454 

Źródło: Sprawozdanie PUP w Czarnkowie za rok 2011 

 

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że samorząd trzcianecki jest 

największym samorządem pod względem liczby mieszkańców w powiecie czarnkowsko – 

trzcianeckim, przoduje też pod względem liczby bezrobotnych, w tym bezrobotnych 

kobiet. Gmina znajduje się też w czołówce jeśli chodzi o liczbę długotrwale bezrobotnych.  

Pod względem wykształcenia, w 2011 r. wśród bezrobotnych w powiecie 

czarnkowsko-trzcianeckim zdecydowanie dominują osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym. Na kolejnych miejscach znajduje się liczba osób z gimnazjalnym i niższym 

oraz wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 

Ogólny poziom bezrobocia rejestrowanego nie świadczy, że jest ono problemem 

społecznym. Jednakże związane jest najczęściej z niekorzystnymi cechami 

charakteryzującymi wewnętrznie strukturę tego zjawiska, takimi jak: długotrwałość, brak 

kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, uwarunkowania wiekowe, itp. 

 

11..33..33  IInnffrraassttrruukkttuurraa  ssppoołłeecczznnaa  

11..33..33..11  OOśśwwiiaattaa  
  

Inwestycja w oświatę to inwestycja w społeczeństwo. Jakość kapitału ludzkiego 

w odniesieniu do najmłodszego pokolenia, dzieci i młodzieży, odgrywać będzie szczególną 

rolę w rozwiązywaniu trudnych problemów coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa.   

W Trzciance funkcjonują liczne placówki oświatowe, wszystkie wyposażone 

w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. Infrastruktura oświatowa wymaga 

modernizacji, chociażby w zakresie termomodernizacji. Niemniej stan techniczny 
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placówek nie odbiega znacząco od obowiązujących standardów. Władze gminy dbają o 

wysoką jakość kształcenia oraz o dostępność i  dobry stan techniczny obiektów 

oświatowych, w tym sportowo – rekreacyjnych. 

Poniższe zestawienie prezentuje funkcjonujące placówki na terenie gminy. 

 

Tabela 26  Placówki oświatowe w gminie Trzcianka 

Rodzaj placówki Placówki 

Przedszkola 

 Gminne Przedszkole Nr 1 w Trzciance 

 Gminne Przedszkole Nr 2 w Trzciance 

 Gminne Przedszkole Nr 3 w Trzciance 

 Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance 

 Gminne Przedszkole w Białej 

 Gminne Przedszkole w Siedlisku 

Szkoły 

 podstawowe 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego 

w Trzciance  

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance 

 Szkoła Podstawowa im. ppor. Alfreda Sofki w Białej 

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy 

 Szkoła Podstawowa w  Przyłękach 

 Szkoła Podstawowa w Siedlisku 

Zespoły szkół i gimnazja 

 Gimnazjum  Nr 1 w Trzciance 

 Gimnazjum Nr 2 w Trzciance  

 Zespół Szkół Katolickich im. Siostry Faustyny w Trzciance 

 Gimnazjum w Siedlisku 

Szkoły ponad- 

gimnazjalne 

 Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Trzciance 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance 

 Zespół Szkół Technicznych w Trzciance 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Trzciance, www.trzcianka.pl/pl/index.php/trzcianka-na-starej/placowki-

oświatowe  

 

Tabela 27  Liczba uczniów w szkołach w Trzciance w latach 2008 - 2011 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 

Liczba uczniów ogółem, w tym: 2557 2452 2386 2415 

Szkoły podstawowe  1255 1221 1178 1164 

Szkoły gimnazjalne 748 714 702 730 

Szkoły zasadnicze zawodowe 194 170 149 154 

Licea ogólnokształcące 360 347 357 367 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że liczba uczniów ogółem wykazuje 

tendencję spadkową. W porównaniu z rokiem 2008, w 2010 r. wartość ta zmniejszyła się 

o 6,69 %. Niemniej w 2011 r. nastąpił nieznaczny wzrost uczniów w stosunku do 

poprzedniego roku, o 1,21 %. 

 

11..33..33..22  KKuullttuurraa  
 

Trzcianecki Dom Kultury jest centrum edukacji artystycznej realizującym zadania 

z zakresu wychowania, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury wśród dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych. Zasadniczym celem tej jednostki jest rozwijanie potrzeb 

kulturalnych mieszkańców, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej, wychowanie 

przez sztukę, a także tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 

oraz pobudzanie zainteresowania wiedzą i sztuką.  

W TDK działają grupy zajęciowe, które skupiają: zespoły muzyczne, zespoły 

wokalne, chór „Pasjonata”, orkiestrę dętą, sekcję plastyczną, grupę rękodzieła 

artystycznego, grupy fotograficzne. Szczególnie wysoki poziom prezentują fotograficy 

(zrzeszeni w czterech sekcjach).  

Trzcianecki Dom Kultury swoje propozycje kieruje także do seniorów. Działa tu 

Grupa Trzeciego Wieku, a także zespół wokalny „Małolaty”. Oferta tej jednostki 

skierowana jest także do miłośników sportu propagując wschodnie style walk. Młodzież 

z sekcji judo ma już osiągnięcia i to w skali ogólnopolskiej.  

Szczególną rolę kulturotwórczą pełni działalność wystawiennicza tej placówki. 

Prezentowana jest tu twórczość artystów z całego kraju. Niemniej TDK specjalną uwagę 

poświęca lokalnym twórcom zarówno zawodowym jak i nieprofesjonalnym. Corocznie, 

organizowanych jest około 10 wystaw. Na stałe w dorobek kulturalny tej placówki wpisały 

się imprezy, które swoim zasięgiem wykraczają poza obszar gminy. Należą do nich:  

 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Portret”, organizowany od 1996 roku,  

 Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej i Amatorskiej.  

Do corocznych lokalnych imprez należą: Dni Trzcianki, Noc Świętojańska, 

Dożynki Gminne, „Wampiriada”- Wakacyjny Przegląd Horrorów, Trzcianecka Akademia 

Filmowa czy Wielkie Malowanie. Trzcianecki Dom Kultury nawiązuje współpracę ze 

stowarzyszeniami i instytucjami pozarządowymi, m.in. jest współorganizatorem festynów 

i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych. 

Młodzieżowy Dom Kultury jest instytucją zajmującą się organizowaniem czasu 

wolnego dzieci i młodzieży w Trzciance oraz z terenu pobliskich gmin (po utworzeniu 
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powiatów instytucja weszła w struktury powiatu czarnkowsko –trzcianeckiego). 

Szczególnie szeroką ofertą placówka dysponuje w dziale artystycznym (21 zespołów), 

techniczno-sportowym (28 zespołów) oraz w dziale imprez masowych.  Placówka zrzesza 

około 900 członków, którzy pod opieką instruktorów pracują w sekcjach, kołach 

zainteresowań i zespołach artystycznych. Efektem tej pracy są liczne sukcesy, m.in.: Grand 

Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Talentów, nagroda teatralna HECA‘2004, 

Grand Prix na Festiwalu Ogólnopolskim „Śpiewolandia”. 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzciance pełniąca też funkcję 

powiatowej biblioteki dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (od 2000 r.) posiada 6 filii 

bibliotecznych na terenie gminy. Biblioteka dysponuje: wypożyczalnią dla dorosłych, 

wypożyczalnią dla dzieci, czytelnią ogólną, czytelnią czasopism, wypożyczalnią zbiorów 

audiowizualnych. Jej zasoby mają charakter uniwersalny, obejmują zarówno literaturę 

polską i obcą, piśmiennictwo popularno-naukowe, publikacje o profilu regionalnym, 

zbiory specjalne jak i czasopisma fachowe i popularne.  

Tabela 28  Placówki biblioteczne w latach 2009 - 2011 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

Biblioteki i filie 1 1 1 

pracownicy bibliotek 17 17 17 

księgozbiór 73635 73646 75107 

czytelnicy w ciągu roku 3490 3433 3347 

wypożyczenia księgozbioru (wol.) 106335 106369 106601 

 

Biblioteki naukowe, fachowe 2 - 1 

pracownicy bibliotek 18 - 4 

księgozbiór 46885 - 28791 

zbiory specjalne 1008 - 539 

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz (wol.) 7049 - 12175 

udostępnianie księgozbioru w miejscu (wol.) 1963 - 2997 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Biblioteka jest skomputeryzowana. Do utrwalonych form pracy należą: wystawy, koncerty, 

promocje regionalnego środowiska literackiego, spotkania autorskie, konkursy literackie 

i poetyckie, popularyzacja literatury dla dzieci i młodzieży w stałym cyklu: „Jak oni 

piszą”, „Głośne czytanie” w ramach akcji: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, ”Mój powiat” 

program edukacji regionalnej. W bibliotece znajduje się także Punkt Informacji 

Europejskiej, ponadto czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z Internetu w ramach 

programu Ikonka. 
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W Trzciance znajduje się też Filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile. 

W swoich zbiorach posiada woluminy o tematyce: specjalistycznej, naukowo- popularnej, 

literatury pięknej oraz społecznej, historycznej i regionalnej. 

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance to 

najstarsza placówka kultury regionu północnej Wielkopolski (powstała w 1924 r.). 

Muzeum zgromadziło ponad 25 tysięcy przedmiotów, związanych głównie z ziemią 

nadnotecką. Eksponaty pogrupowane są w działach: numizmatycznym, etnograficznym, 

archeologicznym, historycznym, sztuki i rzemiosła użytkowego oraz w najmłodszym, 

dziale szkolnictwa. Prace badawcze trzcianeckiego muzeum rozpowszechniane są 

w opracowaniach naukowych i popularno–naukowych. Zbiory muzealne prezentowane są 

w formie stałych lub okresowych ekspozycji. 

W najbardziej malowniczym zakątku Trzcianki, nad jeziorem Sarcz zlokalizowany 

jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. (gmina posiada 100% udziałów) wraz 

z kompleksem rekreacyjno–sportowym obejmującym powierzchnię ok. 20 ha, na której 

znajdują się: hotel z parkingami, zespół domków kempingowych, stadion lekkoatletyczny 

z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, boisko treningowe, nowoczesna siłownia 

z zapleczem, strzeżona plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, korty tenisowe oraz 

przystań żeglarska. 

Miasto posiada też dużą halę sportowo – widowiskową z areną o wym. 44m x 24m x 9m, 

z boiskami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz gry w tenisa. W obiekcie 

tym znajdują się również pomieszczenia socjalne (szatnie, natryski, pomieszczenia na 

sprzęt sanitariaty, magazyny na sprzęt sportowy), sala aerobiku, siłownia, sauna. Obok hali 

znajdują się boiska boczne: boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki nożnej oraz 

bieżnia.  

 

1.3.3.3 Ochrona zdrowia 

 

Jednym ze wskaźników wyznaczających, jakość życia mieszkańców jest ochrona 

zdrowia, w tym dostępność i jakość oferowanych usług medycznych.  

Podstawowa opieka zdrowotna świadczona jest głównie przez lekarzy rodzinnych 

(indywidualne praktyki lekarskie oraz zespoły lekarzy rodzinnych w ramach zakładów 

opieki zdrowotnej), a także pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne. Mieszkańcy 

Trzcianki korzystają z placówek opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie miasta.   

Według Banku Danych Lokalnych, w 2011 r. funkcjonowało tu 1 publiczny 

i 12 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, które świadczyły usługi w zakresie 
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opieki zdrowotnej, zatrudniając łącznie 10 lekarzy. Liczba osób przypadających na 1 

zakład w 2011r. wynosiła 1 882, łącznie jednostki te udzieliły 100479 porad.  

W analizowanym roku działało też 6 ogólnodostępnych aptek, zaś wskaźnik liczby 

ludności przypadającej na jedną aptekę wynosił 2 900 osób. 

Mieszkańcy Trzcianki mogą korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego czy rehabilitacji leczniczej 

w ośrodku powiatowym, w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II zlokalizowanym przy 

ul. Sikorskiego 9. 

11..33..44    OOrrggaanniizzaaccjjee  ppoozzaarrzząąddoowwee  nnaa  tteerreenniiee  mmiiaassttaa  TTrrzzcciiaannkkii  

Podstawowym kierunkiem działania organizacji pozarządowych jest działalność 

społeczna i wolontariat. Gmina Trzcianka posiada wieloletnie tradycje współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Na jej terenie działa wiele organizacji pozarządowych, 

które prowadzą działania skierowane na obszary problemowe, odczuwalne w środowisku 

mieszkańców. Celem funkcjonowania tych inicjatyw obywatelskich jest zaspakajanie 

specyficznych potrzeb mieszkańców, bądź podejmowanie problemów o małym zasięgu, 

które umykają uwadze i możliwościom realizacyjnym administracji publicznej.  

Organizacje pozarządowe opierają się w znacznej mierze na nieodpłatnej pracy 

członków -wolontariuszy, są rzecznikiem interesów różnych grup społecznych, niosą 

pomoc potrzebującym, udzielają rady i wsparcia.  

Na terenie gminy Trzcianka działa ok. 47 organizacji, które stanowią bazę dla 

rozwoju lokalnych społeczności skupiając najaktywniejszych i najwrażliwszych na 

sprawy społeczne obywateli trzcianeckiego środowiska. 

Tabela 29 Wybrane organizacje pozarządowe działające w Trzciance 

Lp. Wyszczególnienie Adres 

1. Caritas Parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej 

w Trzciance 

ul. Witosa 5    

64-980 Trzcianka 

2. Caritas przy Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w 

Trzciance 

ul. Żeromskiego 39  

64-980 Trzcianka 

3. Stowarzyszenie „Hospicjum Trzcianka” im. Dr 

nauk med. Ewy Dipont - Kukawskiej 

ul. Mickiewicza 50 

64-980 Trzcianka 

4. Nadnoteckie Koło Polskiego Towarzystwa 

Ochrony Przyrody „Salamandra” w Trzciance 

ul. P.Skargi 22  

64-980 Trzcianka 

5. Pogotowie dla zwierząt w Trzciance Plac Pocztowy 4/5  

64-980 Trzcianka 

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Przyjaciół 

Dzieci Niepełnosprawnych w Trzciance 

ul. Chrobrego 2 

64-980 Trzcianka 

7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

– Zarząd Rejonowy w Trzciance 

ul. Mickiewicza 50  

64-980 Trzcianka 

8. Polski Związek Niewidomych – Koło Terenowe 

w Trzciance 

os. Słowackiego 24 

64-980 Trzcianka 
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9. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

– Koło Terenowe w Trzciance 

os.25-lecia 4 

64-980 Trzcianka 

10. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne- Polska 

Sekcja Terenowa „Olimpijczyk” w Trzciance 

ul. Broniewskiego 2 

64-980 Trzcianka 

11. Stowarzyszenie Oświatowe Wspomagające 

Rozwój Dzieci i Młodzieży w Trzciance 

ul. Sikorskiego 26 

64-980 Trzcianka 

12. Koło Sportów Motorowych i Motorowodnych 

w Trzciance  

ul. Parkowa 11 

64-980 Trzcianka 

Źródło: http://www.trzcianka.pl/pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/baza-stowarzyszen 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 

obowiązek corocznego uchwalania programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.  

Gmina Trzcianka posiada wieloletnie tradycje współpracy z tymi podmiotami. 

Corocznie zatwierdzane i realizowane są stosowne programy. Formy współpracy są z roku 

na rok poszerzane i udoskonalane. Obecnie jest to zróżnicowany zestaw działań i środków 

mających na celu jak najszersze zaangażowanie obywateli w zarządzanie Gminą, poprzez 

przekazywanie możliwie największej liczby zadań publicznych do realizacji organizacjom 

pozarządowym. 

Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr XXXIV/231/12 w dniu 28 listopada 2012r. 

uchwaliła Program Współpracy Gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 

2013 rok, w którym zadeklarowała wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych na 

zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności.  

Tabela 30  Program Współpracy Gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 

Cel główny 

Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie 

partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu ma 

wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 

Cele szczegółowe 

1. umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych 

2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie 

3. poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych 

4. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych 

wymienionych w art.4 ust.1 ustawy 

5. udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programów współpracy 

6. otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań 

publicznych 

Priorytetowe zadania publiczne  
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1. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:  

- realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla gminy Trzcianka na rok 2013 oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Trzcianka na rok 2013 

2. w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego 

w szkołach i placówkach oświatowych, 

b) szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych, stowarzyszeniach kultury 

fizycznej i uczniowskich klubach sportowych, 

c) propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz szkolenie dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, zamieszkałych na terenach wiejskich, 

d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym, 

e) wspieranie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, 

f) organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych 

3. w zakresie turystyki i krajoznawstwa:  

a) organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych 

b) organizacja i udział w imprezach turystyki aktywnej 

Źródło: uchwała Nr XXXIV/231/12 Rady Miejskiej Trzcianki 28 listopada 2012r.  w sprawie przyjęcia 

"Programu współpracy …". 

 

Na realizację w/w przedsięwzięć w 2013 r. Gmina Trzcianka zamierza przeznaczyć 

kwotę 460 000,00 zł. Analizując zabezpieczenie finansowe realizacji rocznych programów 

współpracy (na etapie uchwalania Programu) należy stwierdzić, że przyjęta wartość ma 

w porównaniu do 2011 i 2012 r. charakter zniżkowy, kwota ta spadła o 13,2 %. 

W 2012 r. gmina powierzyła realizację swoich zadań m.in. takim organizacjom jak: 

Miejski Klub Sportowy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance; Miejski Klub 

Sportowy „Lubuszanin” Trzcianka; UKS „Kajak” Trzcianka; Gminne Stowarzyszenie 

Ludowych Zespołów Sportowych Trzcianka; Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne – 

Sekcja „Olimpijczyk” Trzcianka; Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. 

Łącznie na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym przekazano 

403.850,00 zł, z czego organizacje pozarządowe wykorzystały środki finansowe 

w wysokości 401.911,96 zł, co stanowi 0,63 % wydatków gminy w 2012 r. 

 

11..33..55  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  oorraazz  ookkrreeśślleenniiee  ggrruupp  ssppoołłeecczznnyycchh  wwyymmaaggaajjąąccyycchh  

wwssppaarrcciiaa  ww  rraammaacchh  LLookkaallnneeggoo  PPrrooggrraammuu  RReewwiittaalliizzaaccjjii  

 

Przedmiotowy Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Trzcianka określa główne 

grupy społeczne wymagające wsparcia.  

Do zasadniczych grup należą grupy zagrożone wykluczeniem społecznym 

i marginalizacją, osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, korzystające z pomocy 

Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym bezrobotne. Wśród osób dotkniętych ubóstwem 
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zazwyczaj dochodzi do patologii społecznych związanych m.in.: z przestępczością, 

alkoholizmem, narkomanią, problemami wychowawczymi. 

Rozwój gospodarczy miasta, również ten związany z rozwojem turystyki i poprawą 

atrakcyjności miasta Trzcianka powinien przynieść poprawę jakości życia mieszkańców 

oraz wzrost dochodów społeczności lokalnej.  

Dużą nadzieję wiąże się z atrakcyjnością pożyczki ze środków JESSICA wśród 

trzcianeckich przedsiębiorców. Realizacja projektów miejskich planowanych w ramach 

niniejszego dokumentu powinna doprowadzić do utworzenia wielu miejsc pracy, 

przeciwdziałając problemom: bezrobocia i ubóstwa. Warunkiem, który przedsiębiorcy 

muszą spełnić, aby móc skorzystać ze środków JESSICA, jest tzw. czynnik społeczny - 

element niekomercyjny projektu, który służy społeczeństwu. Dlatego niezwykle istotne 

jest wsparcie przedsiębiorców, którzy realizując inwestycje przyczyniają się do poprawy 

warunków życia lokalnej społeczności. Niniejszy Program wychodzi im naprzeciw, 

oferując możliwość wpisania swojej inwestycji na listę projektów rewitalizacyjnych i tym 

samym ubieganie się o środki na jej realizację w ramach Inicjatywy JESSICA. 

 

11..33..66    IIddeennttyyffiikkaaccjjaa  pprroobblleemmóóww  ww  ssffeerrzzee  ssppoołłeecczznneejj  

 

Główne problemy w sferze społecznej miasta to: 

 starzenie się społeczeństwa, co potwierdza rosnący udział w strukturze mieszkańców 

osób w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym spadku populacji w wieku 

przedprodukcyjnym; 

 ujemne saldo migracji, potwierdzające odpływ wykształconej młodzieży do 

większych ośrodków miejskich i za granicę; 

 niski poziom wykształcenia mieszkańców; 

 stosunkowo duży odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się 

z niezarobkowych źródeł utrzymania; 

 wzrost dysproporcji w poziomie życia mieszkańców - wzrost grupy rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 utrzymujące się bezrobocie, wykazujące niewielkie tendencje spadkowe; 

 potrzeba termomodernizacji obiektów oświatowych; 

 malejąca liczba uczniów w szkołach. 
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IIII    NNaawwiiąązzaanniiee  ddoo  ssttrraatteeggiicczznnyycchh  ddookkuummeennttóóww  nnaa  ppoozziioommiiee  

ggmmiinnyy,,  mmiiaassttaa,,  ppoowwiiaattuu,,  wwoojjeewwóóddzzttwwaa    

  

22..11  SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwoojjuu  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo  ddoo  22002200  rrookkuu  

 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego jest dokumentem wskazującym 

kierunki rozwoju dla całego województwa. Określa cel generalny: Poprawa jakości 

przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery 

społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia, a także następujące cele strategiczne 

i operacyjne: 

Cel strategiczny 1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI Wieku 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrodniczymi 

Cel operacyjny 1.2. Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem 

Cel operacyjny 1.3. Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

Cel operacyjny 1.4. Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Cel operacyjny 1.5. Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych 

Cel operacyjny 1.6. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej jako 

ośrodka metropolitalnego o znaczeniu europejskim 

Cel operacyjny 1.7. Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych 

Cel operacyjny 1.8. Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów 

rozwojowych województwa 

Cel operacyjny 2.1. Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej 

Cel operacyjny 2.2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

Cel operacyjny 2.3. Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu 

Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce 

regionu 

Cel strategiczny 3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia 

Cel operacyjny 3.1. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia 

Cel operacyjny 3.3. Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa organizacji rynku pracy 

Cel strategiczny 4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego 

Cel operacyjny 4.1. Poprawa sytuacji demograficznej oraz stanu zdrowia mieszkańców 
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Cel operacyjny 4.2. Poprawa warunków mieszkaniowych 

Cel operacyjny 4.3. Rozwój usług socjalnych 

Cel operacyjny 4.4. Wzrost bezpieczeństwa 

Cel operacyjny 4.5 Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych 

Cel operacyjny 4.6. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Trzcianka na lata 2013 - 2020 wpisuje się 

niemal we wszystkie cele Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Proces 

rewitalizacji Trzcianki opiera się na trzech strefach: centrum, turystyczna i przemysłowa. 

Planowane w tych strefach działania skierowane są na dostosowanie przestrzeni miejskich 

do wyzwań XXI wieku, zarówno w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, jak 

i społecznej. Celem rewitalizacji Trzcianki jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 

świadomego, utożsamiającego się z miejscem zamieszkania. Rewitalizacja Trzcianki to 

również rozwój sektora turystyki, tworzenie miejsc pracy, rozwój gospodarczy, dostępność 

terenów inwestycyjnych, zwiększenie wykorzystania potencjałów rozwojowych. 

22..22  WWiieellkkooppoollsskkii  RReeggiioonnaallnnyy  PPrrooggrraamm  OOppeerraaccyyjjnnyy  nnaa  llaattaa  22000077--
22001133  

 

WRPO 2007-2013 jest instrumentem realizującym działania prowadzące do 

zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych na terenie 

Wspólnoty. Obszar interwencji Programu wynika ze Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku. Główny cel WRPO sformułowano następująco: 

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu 

konkurencyjności i zatrudnienia. W ramach Programu zostało sformułowanych siedem 

priorytetów: 

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna 

Priorytet III. Środowisko przyrodnicze 

Priorytet IV. Rewitalizacja obszarów problemowych 

Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 

Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe 

Priorytet VII. Pomoc techniczna 

Rewitalizacja Trzcianki bezpośrednio wpisuje się w Priorytet IV. WRPO: Rewitalizacja 

obszarów problemowych. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Trzcianka na lata 
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2013-2020 został opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad opracowywania 

programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz 

Działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 

2013. 

 

22..33  SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwoojjuu  PPoowwiiaattuu  CCzzaarrnnkkoowwsskkoo--TTrrzzcciiaanneecckkiieeggoo  nnaa  llaattaa  
22001111  --  22002200  

  

W przedmiotowej Strategii sformułowano oczekiwanie społeczne w postaci wizji 

powiatu, która brzmi: 

 

"Powiat z przestrzenią dostosowaną do oczekiwań społecznych, wyposażonych 

w niezbędną infrastrukturę, charakteryzujący się zrównoważonym rozwojem 

społeczno-ekonomicznym, osiągniętym dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów 

społecznych, gospodarczych, kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych, a przez to 

zapewniający prace oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańcom" 

 

Określając misję wskazano ogólny plan działania samorządu powiatowego, a brzmi ona 

następująco: 

 

"Misją samorządu powiatowego jest współtworzenie z udziałem mieszkańców 

i strategicznych partnerów, systemu kreowania i wdrażania, na podstawie niniejszej 

Strategii, polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, z optymalnym 

wykorzystaniem lokalnych potencjałów wzrostowych oraz inicjowanie przedsięwzięć 

przyczyniających się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społecznych wyrażonych 

w wizji, a w szczególności poprawienia infrastruktury drogowej" 

 

Zaakceptowane przez samorząd cele osiągnięte będą przez realizację trzech celów 

strategicznych: 

I. Dostosowanie przestrzeni powiatu do potrzeb społecznych i rozwijającej się 

gospodarki. 

1.1 Poprawianie stanu infrastruktury transportowej i teleinformatycznej oraz 

całego systemu komunikacyjnego; 

1.2 Zachowanie i ulepszenie dziedzictwa natury i kultury; 
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1.3 Rozwijanie infrastruktury i działalności turystycznej. 

II. Zapewnienie rozwoju kapitału ludzkiego, jego bezpieczeństwa i jakości. 

2.1 Poprawienie infrastruktury edukacyjnej i systemu kształcenia dla lepszego 

powiązania z rynkiem pracy. 

2.2 Promocja zdrowia oraz zapewnienie lepszych warunków leczenia i opieki 

zdrowotnej. 

2.3 Stworzenie warunków do rozwoju aktywnego życia społecznego, 

kulturalnego i sportowo-rekreacyjnego. 

2.4 Przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych ludzi i rodzin 

poszkodowanych przez los. 

2.5 Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

III. Przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie przedsiębiorczości i aktywizowanie 

lokalnego rynku pracy. 

3.1 Tworzenie miejsc pracy poprzez promowanie i wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości. 

3.2 Równoważenie rynku pracy. 

3.3 Doskonalenie działalności służb publicznych obsługujących rynek pracy dla 

podniesienia efektywności instytucjonalnej tej obsługi. 

IV. Promocja powiatu i jego potencjałów. 

4.1 Budowanie wizerunku i marki powiatu – czynienie go rozpoznawalnym. 

4.2 Promowanie działalności prowadzonej w oparciu o zasoby powiatu.  

 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Trzcianka na lata 2013-2020 

zaplanowane zostały działania, które realizując cele rewitalizacyjne jednocześnie 

zmierzają do realizacji celów i zadań określonych w Strategii Rozwoju Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2011-2020, w szczególności: 

 Dostosowanie przestrzeni powiatu do potrzeb społecznych i rozwijającej się 

gospodarki; 

 Zapewnienie rozwoju kapitału ludzkiego, jego bezpieczeństwa i jakości; 

 Przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie przedsiębiorczości i aktywizowanie 

lokalnego rynku pracy. 
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22..44  SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwoojjuu  SSppoołłeecczznnoo--GGoossppooddaarrcczzeeggoo  GGmmiinnyy  TTrrzzcciiaannkkaa  
nnaa  llaattaa  22000088--22001155  

  

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzcianka jest 

odzwierciedleniem dążeń społeczności lokalnej do zapewnienia trwałych podstaw rozwoju 

miasta oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.  

Misję samorządu określono jako: Stworzenie nowoczesnego ośrodka 

gospodarczego i turystycznego oraz poprawa warunków mających wpływ na 

podniesienie komfortu życia mieszkańców. Zasadniczym celem Strategii jest rozwój 

społeczno - gospodarczy gminy i miasta Trzcianka. Główne kierunki rozwoju gminy to: 

I. Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną. Przyporządkowane cele 

operacyjne: 

1. Inwestycje w infrastrukturę drogową 

2. Inwestycje w infrastrukturę sanitarną 

3. Inwestycje w pozostałą infrastrukturę komunalną 

4. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

II. Rozwój gospodarki lokalnej. Przyporządkowane cele operacyjne: 

1.  Rozwój przedsiębiorczości z sektorem przemysłowym i usług dla kreowania 

miejsc pracy i wpływów budżetowych gminy 

2.  Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój przetwórstwa rolno – 

spożywczego 

III. Umacnianie turystyczno – rekreacyjnego charakteru gminy. Przyporządkowane 

cele operacyjne: 

1.  Rozwój turystyki, agroturystyki i turystyki aktywnej 

2.  Promocja turystyczna gminy Trzcianka 

IV. Rozwój potencjału ludzkiego, wiedzy i zachowań obywatelskich mieszkańców 

gminy. Przyporządkowane cele operacyjne: 

1.  Działalność na rzecz podniesienia stanu samoświadomości i aktywności społecznej 

mieszkańców 

2.  Stworzenie warunków dla rozwoju działalności edukacyjnej i kulturalnej 

3.  Działalność na rzecz polityki społecznej, ochrony zdrowia i sportu 

 

Zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Trzcianka wpisują się 

w cele strategiczne wskazane w ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Gminy Trzcianka na lata 2008-2015. Oba dokumenty są wyrazem dążeń wspólnoty 
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samorządowej do zapewnienia trwałych podstaw rozwoju miasta oraz poprawy warunków 

życia jego mieszkańców. W kierunki rozwoju Gminy wpisują się trzy strefy rewitalizacji: 

centrum - inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną; przemysłowa - rozwój 

lokalnej gospodarki; turystyczna - umacnianie turystyczno-rekreacyjnego charakteru 

gminy. Działania podejmowane na całym obszarze rewitalizowanym wpisują się 

w kierunek rozwoju jakim jest: rozwój potencjału ludzkiego, wiedzy i zachowań 

obywatelskich mieszkańców gminy. 

 

IIIIII  ZZaałłoożżeenniiaa  pprrooggrraammuu  rreewwiittaalliizzaaccjjii  

  

33..11  OOkkrreess  pprrooggnnoozzoowwaanniiaa  ii  hhiieerraarrcchhiizzaaccjjaa  ppoottrrzzeebb  

 

Umowny czas prognozowania przyjęty na potrzeby Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Trzcianka obejmuje lata 2013 – 2020. Wyznaczając taki okres 

prognozowania uwzględniono następujące czynniki: 

 zasadnicze źródło finansowania inwestycji rewitalizacyjnych nadal stanowią 

fundusze UE - wyprowadzanie obszarów dysfunkcyjnych ze stanów kryzysowych jest 

procesem kosztownym; możliwość finansowania inwestycji rewitalizayjnych ze środków 

UE jest czynnikiem stymulującym rewitalizację w Polsce; z uwagi na siedmioletnie okresy 

finansowania UE czas prognozowania określono do roku 2020 - jest to rok kończący 

kolejny okres finansowania; 

 rewitalizacja jest procesem wielopłaszczyznowym i wieloaspektowym - złożoność 

inwestycji rewitalizayjnych, szeroki zakres tych inwestycji, skutkują również potrzebą 

ponoszenia dużych nakładów finansowych; środki zewnętrzne są ograniczone i nie 

finansują inwestycji w 100%; m. in. względy ekonomiczne wydłużają proces rewitalizacji, 

inwestycje są etapowane lub z powodu braku funduszy planowane na późniejsze lata; 

 rewitalizacja jest procesem czasochłonnym - nie jest możliwe osiągnięcie celów 

rewitalizacyjnych w krótkim czasie; rewitalizacja dokonuje się na trzech płaszczyznach: 

przestrzennej, gospodarczej i społecznej; przeprowadzenie wyłącznie inwestycji 

infrastrukturalnych nie jest rewitalizacją; przywrócenie funkcji przestrzeniom miejskim, 

pozyskanie inwestorów, niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych, kształtowanie 

nowych postaw społeczeństwa - to procesy czasochłonne; 

 rewitalizacja wymaga stałego monitoringu - trudno na etapie planowania działań 

rewitalizacyjnych przewidzieć jak dalece skuteczne okażą się działania mające na celu 
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ożywienie obszaru zdegradowanego; dlatego planowanie działań po 2020 roku jest na tym 

etapie jest bezzasadne - trudno przewidzieć czy nadal będą utrzymywać się stany 

kryzysowe, a jeśli tak to w których rejonach miasta; 

 elastyczność - mimo planowanego okresu prognozowania 2013-2020 należy wziąć pod 

uwagę możliwość zmiany sytuacji w mieście, bądź na poszczególnych jego obszarach, 

w czasie trwania prognozowanego okresu; należy również uwzględniać wszelkie wnioski 

i planowane działania potencjalnych partnerów rewitalizacji, którzy będą zainteresowani 

wpisaniem swoich inwestycji do niniejszego dokumentu, co umożliwi im aplikowanie 

o środki zewnętrze na realizację inwestycji; dlatego na tym etapie zakłada się, że jeśli tylko 

zaistnieje taka potrzeba Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Trzcianka na lata 2013-

2020 będzie aktualizowany. 

Rewitalizacja miasta Trzcianki zakłada działania zmierzające do rozwoju trzech 

stref: centrum, przemysłowej i turystycznej. Strefy te funkcjonują obok siebie, działania 

należy podejmować równolegle. Celem generalnym, nadrzędnym jest rewitalizacja obszaru 

dysfunkcyjnego. Aby osiągnąć ten cel potrzebna jest współpraca i zaangażowanie wielu 

podmiotów - partnerów rewitalizacji, bo szybkie i widoczne efekty tego procesu są 

możliwe dzięki równoległej realizacji działań. Trudno hierarchizować potrzeby, 

wskazywać na ważniejsze i mniej ważne. Najważniejszy jest człowiek - mieszkaniec, 

użytkownik, turysta, inwestor. Aby osiągnąć cel generalny należy realizować wszystkie 

potrzeby. Realizując potrzeby należy mieć na względzie dobro człowieka - zapewnić mu 

odpowiedni standard życia wyposażając go w odpowiednie narzędzia: pracę, przestrzeń 

publiczną przystosowaną do wyzwań XXI wieku; stwarzając mu godne warunki życia: 

chroniąc środowisko, umożliwiając warunki osobistego rozwoju; umożliwić poczucie 

tożsamości z miejscem, w którym żyje, z miejscem, w którym żyje z wyboru. 

33..22  AAnnaalliizzaa  wwsskkaaźźnniikkoowwaa  ii  ddeelliimmiittaaccjjaa  oobbsszzaarróóww  ddyyssffuunnkkccyyjjnnyycchh  

  

Metodologia wyznaczenia obszaru dysfunkcyjnego w Trzciance oparta jest na 

analizie wskaźnikowej, która została przeprowadzona w oparciu o „Kryteria wyznaczania 

obszarów kryzysowych w ramach ZPORR 2004 – 2006”. Dane niezbędne do 

przeprowadzenia analizy wskaźnikowej nie są danymi ogólnodostępnymi, zostały 

opracowane na potrzeby niniejszego dokumentu przez: 

 Komisariat Policji 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

 Urząd Miejski Trzcianki 
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 z katalogu wskaźników wymienionych w „Kryteriach wyznaczania obszarów 

kryzysowych w ramach ZPORR 2004 – 2006” zbadane zostały wartości następujących 

wskaźników dla obszaru całego miasta oraz dla jego poszczególnych ulic: 

W 1 

kryterium: Wysoki poziom przestępczości 

wskaźnik: Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych (poza zdarzeniami drogowymi 

i przestępstwami gospodarczymi) w tym czyny karalne nieletnich na 1000 mieszkańców 

obszaru 

definicja: Ilość przestępstw i wykroczeń stwierdzonych nie obejmujących zdarzeń 

drogowych oraz przestępstw gospodarczych z uwzględnieniem czynów karalnych osób 

nieletnich tj. do 17 – tego roku życia 

W 2 

kryterium: Wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe 

wskaźnik: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 

obszaru 

definicja: Osoby, które zgodnie z ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są 

uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego 

W 3 

kryterium: Wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe 

wskaźnik: Liczba mieszkań sprzed 1989 r. w stosunku do ogółu mieszkań 

definicja: Ilość budynków wybudowanych przed rokiem 1989 

W 4 

kryterium: Niski poziom przedsiębiorczości 

wskaźnik: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

definicja: Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczenia na 1000 

mieszkańców 

 

Obszar problemowy tworzą te ulice, dla których wartość poszczególnych wskaźników 

w porównaniu z wartością tych wskaźników dla całego miasta oznacza występowanie 

stanów kryzysowych, tj. nasilenie zjawisk negatywnych na obszarze jest większe. Zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie zasad opracowywania programów umożliwiających ubieganie 

się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, wystarczy jeden spełniony 

wskaźnik, aby uznać obszar za dysfunkcyjny. Wśród czterech zbadanych wskaźników, aż 
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trzy zostały spełnione: W1, W2 oraz W3 i na podstawie tych właśnie wskaźników 

delimitowany został obszar. 

 

W1 - Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych  

(poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi)  

w tym czyny karalne nieletnich na 1000 mieszkańców obszaru 

Wykres 10 Liczba przestępstw i wykroczeń 

8,12

9,51

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Trzcianka Obszar

Liczba przestępstw i wykroczeo

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Trzciance 

 

 Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych na terenie Trzcianki wyniosła 148. 

W przypadku zdegradowanego obszaru liczba takich zdarzeń kształtuje się na poziomie 

129 w skali roku. Po przeliczeniu uzyskanych danych na 1000 mieszkańców obszaru 

wartość wskaźnika jest zdecydowanie wyższa na obszarze niż wartość tego wskaźnika dla 

miasta - o ponad 17% wyższa. 

Tabela 30.  Metodologia obliczania wskaźnika W1 

 

Ilość przestępstw 

i wykroczeń 
Liczba mieszkańców W1 

a1 b1 (a1*1000)/b1 

Obszar  129 13568 9,51 

Trzcianka 148 18223 8,12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji 

w Trzciance 
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W2 - Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców obszaru 

Wykres 11 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

80,45

87,49

76

78

80

82

84

86

88

90

Trzcianka Obszar

Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Trzciance 

 

 Delimitowany obszar dysfunkcyjny zamieszkuje 1187 osób korzystających 

z pomocy społecznej, natomiast w całym mieście z pomocy społecznej korzysta 1466 

osób. Po przeliczeniu wartości wskaźnika nasilenie tego problemu jest większe na obszarze 

dysfunkcyjnym (w porównaniu z sytuacją dla miasta). w przypadku obszaru 

zdegradowanego wskaźnik wynosi 87,49 i jego wartość jest o ponad 8% wyższa niż dla 

całej Trzcianki. 

Tabela 31. Metodologia obliczania wskaźnika W2 

 

Liczba osób 

korzystających 

z pomocy społecznej 

Liczba mieszkańców W2 

a1 b1 (a1*1000)/b1 

Obszar  1187 13568 87,49 

Trzcianka 1466 18223 80,45 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Trzciance 
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W3 – Liczba mieszkań sprzed 1989 roku w stosunku do ogółu mieszkań 

Wykres 12 Liczba budynków przed 1989 rokiem 

80,06

90,3

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

Trzcianka Obszar

Liczba budynków przed 1989 rokiem

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego Trzcianki 

 

 Liczba budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 rokiem to trzeci 

wskaźnik, którego wartość przedstawia sytuację gorszą na obszarze, a tym samym pozwala 

zakwalifikować obszar jako dysfunkcyjny. Wartość ta jest ponad 12% wyższa na obszarze 

niż średnia dla Miasta. w całym mieście jest ich 1490, a na obszarze aż 847.  

 

Tabela 32.  Metodologia obliczania wskaźnika W3 

 

Liczba budynków 

sprzed 1989 r. 

Ogólna liczba 

budynków 
W3 

a1 b1 (a1*100)/b1 

Obszar  847 938 90,3 

Trzcianka 1490 1861 80,06 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego Trzcianki 
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W4 -  Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

Wykres 13 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

57,67
58,37

50

52

54

56

58

60

Trzcianka Obszar

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego Trzcianki 

 

 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na obszarze zdegradowanym 

wyniosła 792. w całym mieście zarejestrowanych było 1051 podmiotów gospodarczych. 

Po przeliczeniu wskaźnika odpowiednio jego wartość wyniosła: 58,37 i 57,67, co oznacza, 

że na obszarze problemowym wartość wskaźnika jest nieznacznie wyższa niż wartość tego 

wskaźnika dla całej Trzcianki, dlatego nie zostało spełnione kryterium uznania za obszar 

dysfunkcyjny. 

Tabela 33. Metodologia obliczania wskaźnika W4 

 

Liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych 

Liczba mieszkańców W4 

a1 b1 (a1*1000)/b1 

Obszar  792 13568 58,37 

Trzcianka 1051 18223 57,67 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego Trzcianki 

Różnica wartości wskaźnika liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

pomiędzy obszarem a Trzcianką wyniosła jedynie 1%. Nieznacznie lepszą sytuacją 

charakteryzuje się obszar problemowy. 
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33..33  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  oobbsszzaarróóww  ii  zzeessttaawwiieenniiee  pprroojjeekkttóóww  

 

 Rewitalizacja jest procesem wieloaspektowym i wielopłaszczyznowym, 

długotrwałym i kosztownym. Rewitalizacja jest wyzwaniem, przed którym stoją 

samorządy lokalne. Niejednokrotnie w niniejszym dokumencie podkreślano powszechność 

problemu występowania w miastach obszarów dysfunkcyjnych. Warto korzystać 

z doświadczeń innych samorządów: z jednej strony powielać sprawdzone praktyki, 

a z drugiej uczyć się na błędach. Jednak każde miasto - mimo podobnych problemów - 

powinno indywidualnie planować proces rewitalizacji.  

 Obszar dysfunkcyjny w Trzciance zlokalizowany jest głównie w środkowej części 

miasta. Jest to obszar graficznie spójny, ale funkcjonalnie zróżnicowany. w granicach 

obszaru znajduje się centrum miasta - podstawowym problemem tej części obszaru jest 

wyludnienie, zwiększająca się liczba osób korzystających z pomocy społecznej, a także 

duża liczba budynków o złym stanie technicznym oraz wysoka przestępczość. 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. Korzystają z nich, wszyscy mieszkańcy Trzcianki, dlatego nowa 

jakość tej właśnie przestrzeni jest pożądana.  

 Strefę centrum otaczają tereny przemysłowe, które w wyniku przemian 

gospodarczych utraciły swoje pierwotne funkcje. Są to obszary zdegradowane, które 

wymagają nakładów inwestycyjnych. Zainteresowanie przedsiębiorców inwestowaniem 

w Trzciance, stworzenie im atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności 

gospodarczej, to nie tylko dodatkowe wpływy do budżetu gminy, ale również miejsca 

pracy, zagospodarowanie przestrzeni i rozwój społeczny. 

Północna część obszaru to strefa o dużym potencjale turystycznym. Turystyka jest 

dziedziną gospodarki, która przy niewielkich nakładach finansowych pozwala osiągnąć 

relatywnie szybki zwrot i wypracować zysk. Turystyka jest atrakcyjna również z punktu 

widzenia zatrudnienia - w tym sektorze zatrudnia się osoby, które nie muszą posiadać 

wysokich kwalifikacji zawodowych, jest chłonnym rynkiem pracy.  

 Ideą rewitalizacji jest koncentracja działań na określonym obszarze, aby 

doprowadzić do jego ożywienia, a następnie poprzez efekt synergii ożywiać sąsiednie 

obszary. Uzyskanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu części 

składowych całości. Całość w tym przypadku stanowi Lokalny Program Rewitalizacji. 

Części składowe to trzy płaszczyzny rewitalizacji: społeczna, gospodarcza i przestrzenna; 

trzy funkcje obszaru: centrum, przemysł i turystyka; trzy sektory uczestników procesu 
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rewitalizacji: publiczny, prywatny i organizacje społeczne. Cel jest jeden: 

REWITALIZACJA. Żeby wszystkim żyło się lepiej, by mieszkańcy utożsamiali się 

z miejscem, w którym żyją, by żyli tu bo tego chcą, a nie dlatego, że nie mają innej 

perspektywy. 

Mapa 1. Granice obszaru dysfunkcyjnego 
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Obszar problemowy jest zamieszkany przez 13568 osób, co stanowi 74,46% wszystkich 

mieszkańców miasta, a jego granice przebiegają wzdłuż ulic: 27 Stycznia, Grunwaldzkiej, 

Aluminiowej, Kopernika, Fredry, Przerwy-Tetmajera, Sikorskiego, Wileńskiej, 

Gorzowskiej, Żeromskiego, Konopnickiej, Skargi, Parkowej oraz Za Jeziorem. 

 

Strefa centrum 

 Strefa centrum znajduje się w środkowej części obszaru. Ograniczona jest ulicami: 

Wieleńską, Sikorskiego, Kościuszki, Mochnackiego, 27 Stycznia, Parkową, Skargi, 

Konopnickiej i Żeromskiego. Jest to przestrzeń, w której zlokalizowane są instytucje 

publiczne, oświatowe, kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Przebiegają tu główne szklaki 

komunikacyjne: droga wojewódzka nr 178 (przebiegająca ulicami 27 Stycznia, 

Mochnackiego i Żeromskiego) oraz droga wojewódzka nr 180 (Mochnackiego 

i Sikorskiego). Duże znaczenie dla komunikacji ma także zlokalizowany przy Placu 

Pocztowym Dworzec Autobusowy oraz Dworzec PKP przy ulicy Roosvelta. w obrębie 

strefy znajduje się wiele zabytków, wśród nich należy wymienić:  

 Zespół Kościoła par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 

 Ratusz,  

 Muzeum Regionalne Ziemi Nadnoteckiej (były Dom Burmistrza), 

 Budynek poczty 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 

 Budynek Poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

 Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszcica, 

 Sąd Rejonowy, 

 Dom Kultury (były Urząd Pracy), 

 Zespół Dworca PKP.  

Znajdują się tutaj najważniejsze instytucje: 

 publiczne (Urząd Miejski, Sąd Rejonowy, Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie); 

 kulturalne (Biblioteka Parafialna, Biblioteka Pedagogiczna Filia w Trzciance, 

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka, Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy, Młodzieżowy Dom Kultury, Trzcianecki Dom Kultury); 

 sportowe (Hala Sportowo-Widowiskowa, Moje boisko Orlik 2012); 
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 miejskie spółki i zakłady budżetowe (Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych Kombud Sp. z o.o.); 

 oświatowe (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedszkole Nr 1, Przedszkole 

Nr 2, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 4, Klub Malucha „Wesołe skrzaty”, SP Nr 

2, SP Nr 3, Zespół Szkół Katolickich im. Faustyny Kowalskiej, Gimnazjum Nr 1, 

Gimnazjum Nr 2, Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza, Zespół Szkół Technicznych, 

Prywatna Szkoła Języków Obcych PROGRESS, Szkoła Języka Angielskiego 

metodą Callana AVANS); 

 opieki zdrowotnej (Szpital Powiatowy, Zespół Poradni Specjalistycznych, 

Przychodnia lekarza rodzinnego „Vitapuls”, Przychodnia medycyny rodzinnej S.C. 

INTERMED); 

 kościoły rzymskokatolickie (Św. Jana Chrzciciela); 

 komisariat policji, 

 dworzec PKP i PKS. 

Główne funkcje strefy: 

 mieszkaniowa, 

 usługowa, 

 edukacyjna, 

 administracyjna, 

 publiczna, 

 sportowo-rekreacyjna, 

 kulturalna. 

Strefę centrum dotyka problem wyludniania - jest coraz więcej opustoszałych budynków, 

pozostają tu przede wszystkim osoby, którym sytuacja ekonomiczna uniemożliwia 

zamieszkanie w bardziej atrakcyjnym miejscu. Jednocześnie zwiększa się liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej. Równie istotnym problemem, który dotyka tej części 

miasta, jest zdecydowanie większa liczba przestępstw i wykroczeń. Dużo budynków 

mieszkalnych wybudowano tu przed 1989 rokiem, a stan tych obiektów nie jest 

zadowalający. Biorąc pod uwagę uwarunkowania strefy centrum, do najważniejszych 

celów działań rewitalizacyjnych należą: 

 poprawa jakości życia mieszkańców; 

 zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych; 

 przeciwdziałanie patologiom; 
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Zdiagnozowane problemy w sferze przestrzennej: 

 duże natężenie ruchu; 

 zły stan techniczny dróg; 

 duża liczba budynków sprzed 1989 roku; 

 niewystarczające zagospodarowanie przestrzeni publicznych; 

 występowanie obiektów, które utraciły swoje pierwotne funkcje; 

Zakładane cele do osiągnięcie w sferze przestrzennej:  

 modernizacja obiektów publicznych i budynków mieszkalnych; 

 zagospodarowanie przestrzeni publicznej; 

 zmniejszenie natężenia ruchu; 

 poprawa stanu nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych; 

Planowane działania: 

 budowa obwodnicy miasta; 

 rewitalizacja parku miejskiego; 

 modernizacja części budynków mieszkalnych; 

 remont budynków niewykorzystywanych w pełni wraz ze zmianą ich funkcji 

z publicznej na mieszkaniową; 

 adaptacja niewykorzystanych obiektów na cele mieszkaniowe/usługowe; 

 remont ulicy Kościuszki, która pełni funkcję „deptaka”; 

Zdiagnozowane problemy w sferze gospodarczej: 

 niewykorzystany potencjał w sferze turystyki i rekreacji; 

 obiekty handlowo – usługowe wymagające remontu; 

 niski poziom aktywności gospodarczej mieszkańców oraz niski stopień 

przedsiębiorczości; 

Zakładane cele do osiągnięcie w sferze gospodarczej:  

 zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców; 

 zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego miasta; 

Planowane działania: 

 remont deptaka; 

 tworzenie nowych miejsc pod działalność usługowo-handlową - w lokalach przy 

deptaku; 

 rozbudowa targowiska miejskiego; 

 adaptacja budynków na cele prowadzenia działalności gospodarczej; 

Zdiagnozowane problemy w sferze społecznej: 
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 wysoki wskaźnik przestępczości; 

 duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym; 

 duże zagrożenie występowania patologii społecznych (przestępczość, alkoholizm); 

 duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

 malejąca liczba uczniów w szkołach; 

Zakładane cele do osiągnięcie w sferze społecznej:  

 poprawa jakości życia mieszkańców; 

 zwiększenie liczby mieszkań; 

 zmniejszenie przestępczości; 

 zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego; 

 poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych; 

Planowane działania: 

 rewitalizacja parku; 

 poprawa bezpieczeństwa - monitoring, oświetlenie; 

adaptacja niezagospodarowanych obiektów na cele mieszkaniowe. 

 

Strefa turystyczna: 

 Strefa turystyczna znajduje się w północnej części Trzcianki. Obejmuje swoim 

zasięgiem jezioro Sarcz oraz ulice: Za Jeziorem, Parkową oraz część ulic: Skargi i 27 

Stycznia. Atutem tej strefy jest jezioro oraz przylegający do niego teren zielony. 

Lokalizacja terenów rekreacyjnych tuż przy wjeździe do miasta od strony Wałcza droga 

wojewódzką nr 178 zdecydowanie ułatwia dostępność tego obszaru dla potencjalnych 

turystów. z drugiej strony natężony ruch w okolicy jeziora powoduje hałas i nie sprzyja 

wypoczynkowi. Zlokalizowane są tutaj obiekty typowo rekreacyjno – sportowe jak: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz mieszkaniowe, głównie w zabudowie jednorodzinnej. 

w strefie przy ulicy Za Jeziorem znajduje się obiekt wpisany do Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami -  XIX –wieczny Zespół Dworsko-Parkowy. 

Główne funkcje strefy: 

 rekreacyjno-sportowa; 

 usług turystycznych; 

Zdiagnozowane problemy w sferze przestrzennej: 

 zły stan techniczny obiektów turystyczno-rekreacyjnych; 

 brak odpowiedniej bazy noclegowej; 
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 duże natężenie ruchu; 

Zakładane cele do osiągnięcie w strefie przestrzennej:  

 poprawa stanu technicznego obiektów turystyczno-rekreacyjnych; 

 stworzenie nowoczesnej bazy noclegowej; 

 zmniejszenie ruchu samochodowego; 

Planowane działania: 

 modernizacja obiektów noclegowych; 

 budowa obwodnicy miasta; 

Zdiagnozowane problemy w sferze gospodarczej: 

 niewykorzystany potencjał turystyczny i rekreacyjny obszaru; 

Zakładane cele do osiągnięcie w strefie gospodarczej:  

 zwiększenie aktywności gospodarczej w sektorze turystyki; 

Planowane działania: 

 remont obiektów rekreacyjno-turystycznych; 

 zwiększenie i modernizacja bazy noclegowej; 

 poprawa dostępności obszarów rekreacyjnych; 

Zdiagnozowane problemy w sferze społecznej: 

 wysoki wskaźnik przestępczości; 

Zakładane cele do osiągnięcie w strefie społecznej:  

 zmniejszenie przestępczości; 

 poprawa jakości życia mieszkańców; 

 zwiększenie jakości oferty rekreacyjnej dla mieszkańców; 

Planowane działania: 

 rewitalizacja terenów wokół jeziora Sarcz; 

 poprawa bezpieczeństwa na obszarze. 

 

 

Strefa przemysłowa: 

Strefę przemysłową tworzą dwa niesąsiadujące ze sobą obszary. Pierwszy znajduje się 

w zachodniej części obszaru rewitalizowanego, przy ulicy Gorzowskiej; drugi natomiast - 

zlokalizowany we wschodniej części obszaru rewitalizowanego - ograniczony jest ulicami: 

Grunwaldzką, 27 Stycznia, Mochnackiego, Kościuszki, Sikorskiego, Przerwy-Tetmajera, 

Kopernika i Aluminiową. w strefie przemysłowej znajdują się następujące obiekty 

użyteczności publicznej: Starostwo Powiatowe Delegatura w Trzciance, Powiatowy Urząd 
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Pracy w Czarnkowie - Filia w Trzciance, Prokuratura Rejonowa. w strefie tej znajduje się 

również kilka obiektów wpisanych do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, m. in. 

zespół dworsko-parkowy przy ulicy Przerwy-Tetmajera. Strefa przemysłowa to obszar, na 

którym prowadzą działalność takie zakłady jak: 

 Sapa Aluminium Sp. z o.o.; 

 Joskin Polska Sp. z o.o.; 

 Northstar Poland Sp. z o.o.; 

 Saf Holland Polska Sp. z o.o.; 

 Copal Sp. z o.o.; 

 Zobal Sp. z o.o.; 

 Gummi Welz Polen Sp. z o. o. 

 

Potencjał strefy przemysłowej nie jest w pełni wykorzystany, występuje potrzeba dalszej 

aktywizacji gospodarczej tej strefy. Sprzyja temu dogodne jej położenie - w pobliżu dwóch 

dróg wojewódzkich. Rewitalizacja tej strefy to przede wszystkim rozwój jej potencjału 

inwestycyjnego.  

Główne funkcje strefy: 

 produkcyjna; 

 magazynowa; 

 usługowa; 

 mieszkaniowa; 

Zdiagnozowane problemy w sferze przestrzennej: 

 zły stan techniczny obiektów poprzemysłowych; 

Zakładane cele do osiągnięcie w sferze przestrzennej:  

 poprawa stanu technicznego obiektów poprzemysłowych; 

 zmiana funkcji nieużytkowanych terenów i zwiększenie ich atrakcyjności dla 

inwestorów; 

Planowane działania: 

 modernizacja obiektów poprzemysłowych; 

 adaptacja budynków poprzemysłowych na nowe funkcje; 

Zdiagnozowane problemy w sferze gospodarczej: 

 niewykorzystany potencjał gospodarczy; 

Zakładane cele do osiągnięcie w sferze gospodarczej:  

 zwiększenie aktywności gospodarczej; 
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 zwiększenie dostępności i atrakcyjności obszarów inwestycyjnych; 

Planowane działania: 

 remont obiektów przemysłowych i poprzemysłowych; 

 zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez kompleksowe przygotowanie obszarów 

inwestycyjnych; 

Zdiagnozowane problemy w sferze społecznej: 

 wysoki wskaźnik przestępczości; 

 złe warunki mieszkaniowe; 

 duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

Zakładane cele do osiągnięcie w sferze społecznej:  

 poprawa bezpieczeństwa na obszarze; 

 poprawa jakości życia mieszkańców; 

 zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenu; 

Planowane działania: 

 poprawa bezpieczeństwa na obszarze; 

 modernizacja i adaptacja na nowe cele, również edukacyjne, usługowe 

i rekreacyjne obiektów przemysłowych i poprzemysłowych;  

 

Tabela 34 Wykaz projektów 

WYKAZ PROJEKTÓW 

STREFA CENTRUM 

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Trzciance 

Gmina Trzcianka 
Stan istniejący: 

Obiekt składa się z budynku Szkoły Podstawowej nr 2 

i Gimnazjum nr 2 oraz sali sportowej. Całość połączona jest 

holem. Są to obiekty współzależne od siebie. Zespół Szkół 

z halą sportową jest budynkiem wolnostojącym, 

podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z poddaszem 

nieużytkowym. Głównym problemem jest niska efektywność 

energetyczna obiektu. Obecnie ogólny stan budynku nie jest 

Trzcianka, 

ul. Chopina 36 

4 004 760,72 zł. 
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2013-2014 
zadowalający, nie zapewnia on racjonalnego zużycia energii 

i nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości 

wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym z uwagi na 

niską izolacyjność termiczną przegród. Wynika to głównie 

z licznych ubytków w warstwie izolacyjnej, złego stanu 

technicznego poszczególnych elementów i niedostatecznego 

stopnia izolacji ścian, stropodachów. 

Z uwagi na zły stan techniczny i brak właściwych zabezpieczeń 

izolacyjnych budynek traci dużą porcję energii cieplnej, która 

przenika przez przegrody do otoczenia. Straty energii wpływają 

bezpośrednio na wzrost kosztów eksploatacyjnych obiektu, 

z uwagi na zakup większej ilości materiału opałowego 

koniecznego do właściwego ogrzania powierzchni. 

Nieodpowiednia izolacja obiektu oraz niska efektywność 

instalacji grzewczej i związany z nią wzrost ilości spalanego 

paliwa wpływają również na wzrost emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery, co pogarsza jakość środowiska oraz 

wpływa na wzrost ryzyka zachorowań okolicznych 

mieszkańców na choroby układu oddechowego np.: alergie 

(zwiększona zawartość pyłów w powietrzu). 

Stan projektowany: 

W celu zapewnienia odpowiednich warunków do nauki 

uczniom SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 w ramach projektu 

planowane są następujące prace: 

• Docieplenie styropianem budynku bezspoinowym systemem 

ocieplania ścian zewnętrznych i fundamentowych 

z wykonaniem wypraw tynkarskich; 

• Docieplenie stropodachu wentylowanego (ocieplenie 

stropodachu wdmuchiwaną warstwą wełny mineralnej, 

wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur 

spustowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, naprawa 

kominów); 

• Docieplenie dachu sali gimnastycznej warstwą jednostronnie 
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laminowanego styropianu; 

• Wymiana stolarki okiennej; 

• Wymiana drzwi zewnętrznych; 

• Docieplenie dachu „części starej budynku”; 

• Modernizacja centralnego ogrzewania 

• Modernizacja partii wejścia głównego do obiektu; 

• Remont instalacji elektrycznej i oświetlenia sali 

gimnastycznej; 

• Wymiana posadzek antresoli sali gimnastycznej; 

• Wymiana konstrukcji podłóg sali gimnastycznej; 

• Remont schodów zewnętrznych; 

• Zamurowanie okien łącznika między Szkołą Podstawową a 

Gimnazjum; 

• Wymiana części pokrycia dachu; 

• Wykonanie hydroizolacji części ścian fundamentowych; 

• Montaż instalacji kolektorów słonecznych wspomagających 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 

2.  Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej Powszechnej Kasy Oszczędnościowej 

Gmina Trzcianka / 

właściciele 

prywatni 

Stan istniejący: 

Budynek trzcianeckiego oddziału Banku PKO BP przy ul. 

Sikorskiego, budowany i rozbudowywany na przestrzeni lat 

1921-1927 to jeden z najlepiej zachowanych obiektów 

architektury użyteczności publicznej miasta Trzcianki. Wymaga 

modernizacji celem przywrócenia mu wszystkich pierwotnych 

walorów. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na 

zachowanie pierwotnego układu stolarki okiennej i drzwiowej, 

która w chwili obecnej wymaga podjęcia prac 

konserwatorskich, bądź wymiany. Stan techniczny budynku jest 

zły. 

Stan projektowany: 

W celu przywrócenia pierwotnych walorów architektonicznych 

oraz poprawy stanu technicznego budynku, planuje się prace 

modernizacyjne i adaptacyjne, dostosowujące go do 

Trzcianka,  

ul. Sikorskiego 

2.500.000,00 zł 

2019 r. 
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świadczenia różnego typu usług: np.: bankowych, 

administracyjnych, medycznych, handlowych. 

Zakres projektu przewiduje m.in. następujące działania:  

 wymianę stropów; 

 wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych; 

 wykonanie renowacji elewacji i naprawę fragmentów  

zniszczonych tynków; 

 odtworzenie obróbek blacharskich i attyki; 

 wykonanie renowacji oryginalnej stolarki okiennej 

i drzwiowej; 

 wykonanie niezbędnych prac dostosowujących budynek do 

adaptacji do nowych funkcji; 

 plan zagospodarowania terenu - wykonanie dróg i placów 

utwardzonych, zieleni, elementów małej architektury 

3. Zagospodarowanie Placu Pocztowego z elementami rewitalizacji fasad kamienic 

Rynku i przebudową infrastruktury drogowej 

Gmina Trzcianka 
Stan istniejący: 

W centrum Trzcianki znajduje się plac, na którym 

zlokalizowane są dwa zielone skwery przedzielone dworcem 

autobusowym, mauzoleum i otoczone komunikacją kołową. 

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. 

Stan projektowany: 

Planuje się nowe zagospodarowanie Placu Pocztowego 

i utożsamienie go z Rynkiem, który stanowiłby wielofunkcyjną 

i przyjazną przestrzeń. Służyłby nie tylko mieszkańcom, ale 

również rosnącej liczbie turystów. Nowe założenie rynku 

Trzcianka,  

Plac Pocztowy 

2 000 000 zł 

2015 - 2016 
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powinno stać się wyraźnie zauważalną przestrzenią w strukturze 

miasta, dającą punkt skupiający codzienną aktywność oraz 

rekreację. Jednocześnie powinno stać się ważnym miejscem 

tętniącego życiem miasta. Kompozycja, charakter i nastrój 

powinien sprzyjać organizacji różnorodnych wydarzeń 

kulturalnych. Główne założenia, przewidziane do realizacji, 

obejmują: 

 wylokowanie obiektów, znajdujących się obecnie na 

środku placu, w inne części miasta; 

 uspokojenie ruchu kołowego i wyodrębnienie ciągów 

pieszych; 

 stworzenie nowych stref parkowania; 

 uporządkowanie oraz nowe nasadzenia zieleni miejskiej; 

 utworzenie otwartego placu publicznego; 

 rewitalizację fasad kamienic; 

 zaprojektowanie elementów małej architektury. 

4. Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie Zespołu Szkół na budynek 

mieszkalny 

Gmina Trzcianka 
Stan istniejący: 

Jest to budynek 3-kondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), 

zwieńczony dachem dwuspadowym, podpiwniczony, 

dwuklatkowy. Obecnie mieszczą się w nim 4 lokale mieszkalne. 

Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, 

gazową i telefoniczną. 

Stan projektowany: 

W budynku zaplanowano 27 mieszkań. Zakres robót będzie 

obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, roboty budowlane 

wewnętrzne, roboty sanitarne i elektryczne, ocieplenie budynku, 

przełożenie pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, drogi i place, przyłącza zewnętrzne oraz 

zagospodarowanie terenu. 

Trzcianka,  

ul. Mickiewicza 31 

3 200 000 zł 

2016 - 2017 

5. Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnej szwalni 
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właściciele 

prywatni 

Stan istniejący: 

Budynek piętrowy, dawniej pełniący funkcję szwalni. Obecnie 

w złym stanie technicznym, wymagający pilnej modernizacji, 

celem przywrócenia mu cech obiektu handlowo – usługowego 

z mieszkaniami, tzw. loftami.    

Stan projektowany: 

W celu przywrócenia pierwotnych walorów architektonicznych 

oraz poprawy stanu technicznego budynku, planuje się prace 

modernizacyjne i adaptacyjne, dostosowujące go do 

świadczenia różnego typu usług, np.: bankowych, 

administracyjnych, medycznych, handlowych, alternatywnie 

stworzenie loftów, czyli stylowych mieszkań w starych, 

opuszczonych murach szwalni, z widocznymi fragmentami 

instalacji. 

Zakres projektu przewiduje m.in. następujące działania:  

 prace rozbiórkowe; 

 prace murarskie; 

 wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych; 

 wykonanie renowacji elewacji i naprawę fragmentów  

zniszczonych tynków; 

 odtworzenie obróbek blacharskich; 

 wykonanie renowacji stolarki okiennej i drzwiowej; 

 wykonanie niezbędnych prac dostosowujących budynek do 

nowych funkcji; 

 plan zagospodarowania terenu - wykonanie dróg i placów 

utwardzonych, zieleni, elementów małej architektury. 

Trzcianka, 

ul. Spokojna 

2.500.000,00 zł 

2019 r. 

6. Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego wraz z terenami przyległymi 

Gmina Trzcianka 
Stan istniejący: 

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 

Trzcianka, 

rejon ulic: 
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Wita Stwosza, 

Konopnickiej, 

Orzeszkowej 

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 przeludnione miejsce, które utrudnia 

możliwość parkowania pojazdów. U zbiegu ulic Orzeszkowej 

i Wita Stwosza, po prawej stronie, znajduje się otwarty teren, 

któremu należy nadać nową funkcję. 

Stan projektowany: 

Planuje się wyodrębnienie kolejnego kwartału miasta z placem 

targowym i sąsiednimi ulicami. Z uwagi na aspekt historyczny 

tego fragmentu miasta, opracowanie zagospodarowania terenu 

obejmowałoby ulice dojazdowe do targowiska oraz obszar 

targowiska. Przewiduje się m.in.: 

 usprawnienie i zmianę organizacji ruchu kołowego; 

 modernizację terenu targowiska z możliwością budowy 

hali targowej; 

 uporządkowanie przestrzeni i likwidację 

dotychczasowych nieestetycznych obiektów targowych, 

namiotów i straganów.  

 zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic: Orzeszkowej 

i Wita Stwosza; 

 wprowadzenie zieleni miejskiej; 

 rewitalizację zaplecza kamienic zlokalizowanych na 

Placu Pocztowym. 

W układzie urbanistycznym nawiązano by do sąsiadujących 

wnętrz miejskich przez utrzymanie głównych ciągów pieszych 

z Rynkiem – Placem Pocztowym. Zaktywizowano by również 

gospodarczo społeczność lokalną poprzez utworzenie nowych 

miejsc pracy związanych z poszerzeniem możliwości handlu 

w godziwych warunkach i obsługą targowiska. 

3 000 000 zł 

2018 – 2019 

7. Zagospodarowanie traktu komunikacyjnego z elementami rewitalizacji fasad 

kamienic 
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Gmina Trzcianka 
Stan istniejący: 

Główne ulice Trzcianki: Sikorskiego i Mochnackiego, spięte są 

ulicą, stanowiąca miejski deptak. Obecnie, w jego południowej 

części znajduje się wyremontowany parking, następnie 

w kierunku północnym obszerny plac i wąskie przejście 

pomiędzy fasadami zabytkowych kamienic. 

Stan techniczny nawierzchni jest zły, a elementy małej 

architektury, tj.: ławeczki, kosze na śmieci, oświetlenie 

wymagają modernizacji. 

Stan projektowany: 

Planuje się nowe zagospodarowanie ciągu komunikacyjnego - 

deptaku. Ożywienie tej części miasta sprzyjałoby powstaniu 

dodatkowych punktów gastronomicznych i lokali usługowych, 

które zachęcałyby do przebywania w tej przestrzeni. 

Dodatkową atrakcją byłoby udostępnienie mieszkańcom 

nowego fragmentu miasta, jakim jest ciąg pieszy,  prowadzący 

do rzeki Trzcinicy. Podstawowe zadania, mające na celu 

podniesienie atrakcyjności opisywanego kwartału miasta, 

przewidywałyby: 

 budowę nowej nawierzchni; 

 modernizację elementów małej architektury, tj.: ławki, 

kosze na śmieci, latarnie uliczne itp.; 

 utworzenie kameralnego placyku przy zabytkowym 

platanie; 

 rewitalizację fasad kamienic. 

Trzcianka, 

ul. Kościuszki 

1 500 000 zł 

2015 - 2016 

8. Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek 

mieszkalny wielorodzinny 

Gmina Trzcianka 
Stan istniejący: 

Jest to budynek 3-kondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), 

zwieńczony dachem dwuspadowym, częściowo podpiwniczony, 

jednoklatkowy. Pełnił funkcję budynku administracyjnego 

Poczty Polskiej. Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową, 

Trzcianka,  

ul. Żeromskiego 
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32a kanalizacyjną, gazową i telefoniczną. 

Stan projektowany: 

W budynku zaprojektowano 7 mieszkań. Zakres robót będzie 

obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, roboty budowlane 

wewnętrzne, roboty sanitarne i elektryczne, ocieplenie budynku, 

przełożenie pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, przyłącza zewnętrzne oraz wymiennikownię 

ciepła. 

1 021 000 zł 

2015 - 2016 

9. 
Rewitalizacja dworca PKP oraz terenów przydworcowych 

Gmina Trzcianka / 

właściciele 

prywatni 

Stan istniejący: 

Budynek dworca kolejowego to piętrowy obiekt o 

siedmioosiowych fasadach, z dwuspadowym dachem krytym 

papą. Elewacje z klinkierowej, nietynkowanej cegły posiadały 

skromny wystrój klasycystyczny. Po bokach dworca 

dobudowano utrzymane w tej samej konwencji parterowe 

zabudowania pomocnicze. Na początku XX w. peron 

przylegający do dworca przykryto zadaszeniem. Po wojnie 

mury budynków pomalowano farbą. Na paterze budynku 

znajduje się część administracyjna i techniczna do obsługi 

ruchu kolejowego. Przestronne pomieszczenia nie są właściwie 

wykorzystywane lub stanowią przestrzenie nieużytkowane. Pod 

koniec XX w. ruch kolejowy stracił na znaczeniu, co 

spowodowało degradację infrastruktury kolejowej. Pozostaje 

jednak jednym z najstarszych budynków, ujętym w wykazie 

obiektów zabytkowych miasta, i ma szansę doczekać się 

odnowy. 

Stan projektowany: 

Z uwagi na charakterystyczny wygląd budynku oraz jego 

funkcję, planuje się zarówno remont ceglanej elewacji, pokrycia 

dachu, a także adaptację pomieszczeń na cele handlowo – 

usługowe, tj. kawiarnia. Pojawią się m.in.: poczekalnie, toalety, 

kasy biletowe. Rewitalizacja terenów przydworcowych pozwoli 

również na stworzenie w tym miejscu zintegrowanego centrum 

komunikacyjnego, w którym zbiegną się wszystkie rodzaje 

Trzcianka,  

ul. Roosevelta 

3.500.000,00 zł 

2017 - 2018 
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transportu: samochodowy, kolejowy, autobusowy. 

10. Zagospodarowanie Parku 1 Maja 

Gmina Trzcianka 
Stan istniejący: 

Park 1 Maja zlokalizowany jest na planie prostokąta, 

rozciągającego się w osi wschód – zachód. Główne wejście na 

teren parku znajduje się od ul. Sikorskiego i zaakcentowane jest 

kamiennymi murkami oporowymi oraz osiowo 

rozmieszczonymi schodami wraz z pochylniami. Na głównej 

osi kompozycyjnej wschód – zachód istnieje ścieżka 

prowadząca wprost do umieszczonej po przeciwległej stronie 

działki muszli koncertowej. Pozostałe ciągi piesze wykonane 

z betonowych płyt chodnikowych tworzą chaotyczny 

i nieprecyzyjny układ. Poza muszlą koncertową na terenie parku 

znajdują się: nieczynne toalety publiczne, wolnostojący pawilon 

handlowy, murki i ławki kamienne oraz ławki betonowo – 

drewniane. 

Park porośnięty jest głównie dojrzałymi drzewami liściastymi, 

trawniki są w większości zadarnione, jednakże na niektórych 

wydeptano tzw.: dzikie ścieżki.  

Stan projektowany: 

Mimo pięknego drzewostanu, park wymaga rewitalizacji, 

ożywienia, uatrakcyjnienia, zadbania oraz określenia funkcji 

jaką ma pełnić. Nowa siatka ścieżek łączyć ma place o 

przeznaczeniu rekreacyjnym, kulturalnym, relaksacyjnym 

i usługowym. Nowy Park 1 Maja ma być miejscem otwartym na 

i dla mieszkańców w różnym przedziale wiekowym. Ma służyć 

spotkaniom w gronie znajomych i rodziny, spacerom osób 

starszych i matek z dziećmi. 

Trzcianka, 

Śródmieście, 

Rejon ulic: 

Sikorskiego 

i Broniewskiego 

1.500.000,00 zł 

2015 

STREFA TURYSTYCZNA 

11. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół Jeziora Sarcz oraz 

modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych i turystyczno-hotelowych 
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Gmina Trzcianka / 

prywatni 

właściciele 

Stan istniejący: 

Teren o funkcji rekreacyjno -  sportowej, zlokalizowany 

w północnej części miasta, w rejonie Jeziora Sarcz. Stanowi 

bazę dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku, a 

także wyposażony jest w istniejącą infrastrukturę sportowo - 

turystyczno – wypoczynkową, tj.: ośrodki wypoczynku 

pobytowego (domki letniskowe, apartamenty), zaplecze 

sportowo – rekreacyjne (stadion, obiekt siłowni, stanica 

żeglarska i kajakowa), obiekty hotelowo – pensjonatowe oraz 

gastronomiczno – usługowe. 

Niektóre fragmenty opisywanego obszaru są mocno 

zdegradowane i zaniedbane, a niefunkcjonujące obiekty 

popadają w głęboką destrukcję. Istniejąca infrastruktura 

komunikacji wewnętrznej jest słabo rozwinięta i w złym stanie 

technicznym. 

Stan projektowany: 

Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze oraz istniejące 

obiekty sportowo – turystyczno – noclegowe, obszar ten 

predysponuje do aktywnego wypoczynku. Planuje się 

modernizację i przebudowę ww. istniejących obiektów 

i przygotowanie ich dla ruchu turystycznego. Zwiększenie 

atrakcyjności terenów otwartych m.in. poprzez budowę 

wielofunkcyjnych boisk do gier zespołowych, parku linowego, 

placu zabaw, siłowni zewnętrznej. Cały obszar skomunikowany 

będzie bezpiecznymi, oświetlonymi ścieżkami pieszo – 

jezdnymi z miejscami odpoczynku.  

Rewitalizacja przestrzeni publicznych tj. plaż, obejmować 

będzie budowę pomostów, tarasów słonecznych na jeziorze, 

fontanny, a także amfiteatru letniego zlokalizowanego na tafli 

wody. Wszystkie tereny zielone zostaną uporządkowane 

i uzupełnione nową roślinnością. 

Trzcianka, 

rejon Jeziora Sarcz, 

rejon ulic: 

P. Skargi,  

Parkowa, 

Za Jeziorem 

4 500 000 zł 

2019 - 2020 

12. Remont i modernizacja budynków o funkcji turystyczno-hotelowej 
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Gmina Trzcianka 
Stan istniejący: 

Na działce leśnej o powierzchni ok. 1 ha, położonej nad 

Jeziorem Sarcz, znajdują się trzy budynki: 

1. Budynek dwukondygnacyjny, jednoklatkowy, z dachem 

płaskim, podpiwniczony, który pełnił funkcję obiektu 

wczasowo-kolonijnego. Stan techniczny – zły. 

2. Budynek jednokondygnacyjny kuchni ze stołówką, z dachem 

płaskim, niepodpiwniczony.  

3. Domek kempingowy jednokondygnacyjny z dachem płaskim, 

niepodpiwniczony. Stan techniczny zły. 

Teren uzbrojony w sieć wodociągową, elektryczną 

i telefoniczną. 

Stan projektowany: 

Planuje się remont i modernizację budynków z utrzymaniem 

funkcji obsługi ruchu turystycznego (hotelowo-wczasowy). 

Niezbędne będzie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

dróg i placów utwardzonych. 

Trzcianka,  

ul. Za Jeziorem 1 

2 500 000 zł 

2017 - 2018 

STREFA PRZEMYSŁOWA 

13. Rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych z przeznaczeniem na strefę 

aktywności gospodarczej 

Inwestorzy 

prywatni 

Stan istniejący: 

Teren o funkcji produkcyjno – usługowej, zlokalizowany we 

wschodniej części miasta. Ograniczony trakcją kolejową, drogą 

wojewódzką i drogą gminną. Do 2008r. większa jego część 

stanowiła własność jednego zakładu – producenta naczep 

i przyczep. Po jego upadłości, teren podzielony został na 

mniejsze działki i częściowo sprzedany.  

Stan projektowany: 

Przywracanie do życia i zrównoważony rozwój opisywanego 

powyżej obszaru, który utracił dotychczasowe funkcje 

Trzcianka, 

rejon ulic: 

Grunwaldzkiej i  

Kopernika 
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4.500.000,00 zł 
społeczne i gospodarcze, będzie realizowane m. in. poprzez 

następujące działania: 

 przebudowa i remont zdegradowanych obiektów 

poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele: 

gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne,  

 uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących 

użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na 

cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 

społeczne i kulturalne, 

 kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego 

pod działalność gospodarczą  z wyłączeniem infrastruktury 

służącej mieszkańcom, 

 zagospodarowanie pustych przestrzeni miejskich w tym 

budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, 

edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne 

i kulturalne. 

Proces rewitalizacji zdegradowanego obszaru 

poprodukcyjnego, przyczyni się do szybszego wzrostu 

gospodarczego i wzrostu zatrudnienia, co pozwoli na 

pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie 

współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. 

2018 r. 

 

 

IIVV  PPllaann  ffiinnaannssoowwyy  rreeaalliizzaaccjjii  rreewwiittaalliizzaaccjjii  nnaa  llaattaa  22001133--22002200  

ii  kkoolleejjnnee  

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Trzcianka mają na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru problemowego z sytuacji 

kryzysowej. Wdrożenie przedmiotowych inwestycji wiąże się jednak z poniesieniem 

znacznych nakładów inwestycyjnych. Stąd nie wszystkie podmioty będą w stanie 

wprowadzić w życie projekty przy pomocy jedynie środków własnych. W związku z tym 

należy wskazać alternatywne źródła finansowania inwestycji. Na szczególną uwagę 

zasługują tu: 
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 fundusze strukturalne Unii Europejskiej 

 dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego, 

 fundusze Ministerstwa Kultury, 

 kredyty komercyjne, 

 instrumenty inżynierii finansowej, np. JESSICA. 

Poszukiwaną i pożądaną przez Inwestorów formą finansowania inwestycji są 

bezzwrotne dotacje. W obecnym okresie finansowania, tj. 2007-2013, środki unijne 

przyznane Wielkopolsce zostały prawie skonsumowane i brak jest możliwości realizacji 

inwestycji opisanych w niniejszym dokumencie z wykorzystaniem bezzwrotnych dotacji. 

Aktualnie jedyną realną szansą finansowania inwestycji rewitalizacyjnych (poza środkami 

własnymi Inwestora i kredytem komercyjnym) jest Instrument finansowy JESSICA. 

Niewykluczone, że w nowym okresie finansowania, tj. 2014-2020, pojawią się nowe 

dotacje na rewitalizację, toteż Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Trzcianka swym 

horyzontem obejmuje rok 2020, uwzględniając nowy okres finansowania. 

Inicjatywa JESSICA to instrument finansowania inwestycji miejskich za pomocą 

preferencyjnych pożyczek. W Wielkopolsce udziela ich Bank Gospodarstwa Krajowego, 

działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich. O pożyczkę mogą ubiegać się 

m.in.: 

 przedsiębiorstwa, 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 spółki komunalne, 

 wyższe uczelnie, 

 spółdzielnie mieszkaniowe. 

Finansowanie inwestycji w ramach tej Inicjatywy polega na udzielaniu pożyczek na 

preferencyjnych warunkach. Wsparcie to udzielane jest na realizację przedsięwzięć 

zlokalizowanych na obszarach zdegradowanych, ujętych w Lokalnych Programach 

Rewitalizacji, do wysokości 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu - 

w przypadku inwestycji objętych pomocą publiczną oraz do 100% całkowitych kosztów 

kwalifikowanych na inwestycje realizowane przez JST z zakresu remontu obiektów 

edukacyjnych. Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 20 lat. Inicjatywa JESSICA jest bez 

wątpienia najatrakcyjniejszym zwrotnym instrumentem finansowania na rynku pożyczek 

i kredytów, gdyż oprocentowanie pożyczki w ramach tej Inicjatywy oparte jest na stopie 

referencyjnej NBP, które dodatkowo może być pomniejszone o tzw. wskaźnik społeczny. 

W zależności od stopnia oddziaływania projektu na czynniki społeczne oprocentowanie 
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pożyczki może zostać obniżone (poniżej stopy referencyjnej NBP). Ponadto Bank 

Gospodarstwa Krajowego nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani prowizji 

związanych z obsługą pożyczek. 

  

  

VV  WWddrraażżaanniiee  ii  eewwaalluuaaccjjaa  rreewwiittaalliizzaaccjjii  oorraazz  ssppoossoobbyy  kkoommuunniikkaaccjjii  

ssppoołłeecczznneejj  

55..11  SSyysstteemm  wwddrraażżaanniiaa  

Podstawowym etapem wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 

Trzcianka na lata 2013-2020 będzie przyjęcie Programu stosowną uchwałą Rady Miejskiej 

Trzcianki. Wprowadzenie ewentualnych poprawek i aktualizacji dokumentu również 

wiązało się będzie z podjęciem stosownej uchwały. Wszelkie dokumenty ewaluacyjne, 

sprawozdania z realizacji inwestycji oraz sprawozdania okresowe realizacji Programu będą 

adresowane do Rady Miejskiej. 

W celu zapewnienia skuteczności wdrażanego dokumentu powołany zostanie 

Zespół Koordynujący ds. Rewitalizacji Trzcianki, którego rola opierać się będzie na 

aktywnym monitorowaniu postępów działań rewitalizacyjnych, ocenie efektywności 

wdrażanych projektów, badania zmiany sytuacji na obszarze problemowym i w mieście. 

Od decyzji Zespołu zależała będzie ewentualna aktualizacja i modyfikacja Programu. 

Ponadto Zespół zajmował się będzie przygotowywaniem raportów okresowych oraz 

raportu końcowego w roku 2020. 

Za wdrożenie poszczególnych działań zaplanowanych w Programie odpowiadać 

będą zaangażowane podmioty. Stąd za postęp prac i ich efektywność odpowiedzialne będą 

jedynie podmioty bezpośrednio realizujące inwestycje. Wszystkie prace inwestycyjne 

zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu będą realizowane z 

zachowaniem wszelkich zasad ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony terenów atrakcyjnych krajobrazowo oraz ochrony systemów przyrodniczych 

występujących na danym obszarze. Należy zatem tak zaplanować prace inwestycyjne, aby 

nie przypadały w okresie lęgowym ptaków oraz aby zakres prac zawierał rozwiązania 

mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnych 

negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt niniejszego 
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dokumentu wymaga skonsultowania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w celu uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 

55..22  MMoonniittoorroowwaanniiee  oocceennyy  ii  ssppoossoobbyy  kkoommuunniikkaaccjjii  ssppoołłeecczznneejj  

55..22..11  SSyysstteemm  mmoonniittoorriinngguu  pprrooggrraammuu  rreewwiittaalliizzaaccjjii  

  

W ramach prawidłowej realizacji Programu przeprowadzony będzie monitoring 

postępów we wdrażaniu niniejszego dokumentu, który polegał będzie na systematycznym 

zbieraniu i analizie danych ilościowych oraz jakościowych odpowiednich przy realizacji 

poszczególnych projektów zawartych w Programie. System monitoringu zapewni również 

możliwość wczesnego ostrzegania i informowania o nieprawidłowościach w realizacji 

LPR. 

Monitoring obejmuje dwa aspekty: rzeczowy i finansowy. Pierwszy z nich 

informuje o postępach w realizacji Programu i poszczególnych projektów, zapewnia 

realizację jego celów oraz umożliwia osiągnięcie odpowiednich wskaźników produktu 

i rezultatu. Drugi z aspektów, służący zbieraniu informacji na temat finansowych postaci 

rewitalizacji służyć ma prawidłowemu podziałowi środków oraz ich pełnemu 

wykorzystaniu. 

Do wszystkich projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji zostanie zastosowana jednolita procedura kontroli. Ich monitoringiem 

zajmować się będzie Zespół Koordynujący ds. Rewitalizacji, a sporządzane przez niego 

raporty i sprawozdania zawierać będą zagadnienia z zakresu: 

 postępu prac w stosunku do założonego planu działania, 

 zagrożeń i ryzyka realizacji projektu, 

 nowych działań i postulatów zgłoszonych przez społeczność lokalną, 

 działań promocyjnych i informacyjnych. 

 

55..22..22  SSppoossoobbyy  oocceennyy  pprrooggrraammuu  rreewwiittaalliizzaaccjjii  

  
Ocena Programu zostanie dokonana według 3 kategorii: 

 on-going – bieżąca, 

 mid-term – w połowie założonego czasu realizacji, 

 ex-ante – po zakończeniu realizacji. 
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Oceny dokonywał będzie Zespół Koordynujący ds. Rewitalizacji. W ramach oceny 

bieżącej przyjmowane będą wnioski o wpisanie nowych inwestycji do Programu 

Rewitalizacji, wnioski o wytyczenie nowych obszarów dysfunkcyjnych. Zespół 

Koordynujący ds. Rewitalizacji oceniał będzie zasadność tych wniosków z punktu 

widzenia potrzeb rewitalizacji. 

W połowie założonego okresu programowania oraz po jego zakończeniu ocenione zostaną 

następujące kwestie: 

 realizacja zaplanowanych w ramach programu inwestycji - czy wszystkie 

zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane oraz w jakim zakresie; 

 zainteresowanie procesem rewitalizacji innych podmiotów - zaangażowanie innych 

niż Urząd Miejski Trzcianki podmiotów - zgłaszanie inwestycji, ich realizacja, 

udział w inicjatywach podejmowanych przez Miasto; 

 analiza wskaźnikowa i jakościowa - czy i jak realizacja zaplanowanych inwestycji 

wpłynęła na poprawę sytuacji na obszarze rewitalizowanym oraz na sytuację 

w mieście. 

55..33  SSppoossoobbyy  iinniiccjjoowwaanniiaa  wwssppóółłpprraaccyy  ppoommiięęddzzyy  sseekkttoorreemm  

ppuubblliicczznnyymm,,  pprryywwaattnnyymm  ii  oorrggaanniizzaaccjjaammii  ppoozzaarrzząąddoowwyymmii  

ii  PPuubblliicc  RReellaattiioonnss  PPrrooggrraammuu..  

Lokalny Program Rewitalizacji ma wpłynąć na poprawę warunków życia 

mieszkańców Trzcianki, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru 

problemowego. Władze Miasta podejmując decyzję o opracowaniu niniejszego dokumentu 

stwarzają szansę różnym podmiotom na zaangażowanie się w proces rewitalizacji, poprzez 

wpisanie swoich inwestycji do Programu. Inwestycje ujęte w niniejszym dokumencie mają 

szanse na pozyskanie finansowania zewnętrznego ze środków UE. Program Rewitalizacji 

jest narzędziem, jest komunikatorem, na którym spotykają się podmioty zainteresowane 

poprawą życia mieszkańców, ulepszaniem przestrzeni miejskiej, przywracaniem funkcji 

obszarom/obiektom, eliminowaniem patologii, rozwojem gospodarczym, tworzeniem 

miejsc pracy. Jest to odpowiednie narzędzie do osiągnięcia zamierzonych w tym 

dokumencie celów. Istotne jest, aby to narzędzie prawidłowo funkcjonowało, by nie 

pokryło się kurzem na półkach. Rewitalizacja musi żyć. Należy informować sektor 

prywatny, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe o przyjęciu Programu Rewitalizacji 

Uchwałą Rady Miejskiej, o realizacji kolejnych działań zaplanowanych w niniejszym 

dokumencie, zaprosić do współpracy przy realizacji zarówno działań miękkich jak 

i infrastrukturalnych. O rewitalizacji trzeba mówić nie tylko w teorii, ale przede wszystkim 
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o jej praktycznych aspektach, o możliwości finansowania działań, o rodzaju 

podejmowanych działań, tak, aby kolejne planowane inwestycje były uzupełnieniem tych 

zrealizowanych. Należy informować co zostało zrealizowane i jakie inicjatywy zamierza 

się podejmować w najbliższym czasie - to umożliwi zainteresowanym podmiotom 

zaangażowanie się w proces rewitalizacji. W XXI w. informacje powinny być 

przekazywane przede wszystkim przez Internet: stronę internetową Urzędu Miejskiego 

Trzcianki, a także serwisy społecznościowe - taka forma przekazywania informacji ma 

zdecydowanie największy zakres. Lokalne media to drugi możliwie szybki sposób dotarcia 

do odbiorców.  

VVII  SSttrraatteeggiicczznnaa  OOcceennaa  OOddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  ŚŚrrooddoowwiisskkoo  

  
 Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie 

się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 wskazują, że w przypadku 

programów rewitalizacji może zajść konieczność poddania ich Strategicznej Ocenie 

Oddziaływania na Środowisko. Organem decydującym o konieczności przeprowadzenia 

Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227), jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z 

Wytycznymi projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzcianki na lata 2013-

2020 został skonsultowany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

który pismem z dnia 7 sierpnia 2013 r., znak: WOO-III.410.413.2013.AM stwierdził, że 

projekt LPR wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Mając na względzie powyższe została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko 

dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzcianki na lata 2013-2020, a następnie 

przesłana do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu 

oraz Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 2 października 

2013 r. (DN-NS.9012.5.644.2013) pozytywnie zaopiniował Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta Trzcianki na lata 2013-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na 

Środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 21 października 

2013 r. (WOO-III.410.529.2013.PW) zaopiniował projekt Lokalnego Programu 
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Rewitalizacji Miasta Trzcianki na lata 2013-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na 

Środowisko. Uwagi RDOŚ zostały uwzględnione w Prognozie i opisane w piśmie 

przewodnim. Ponadto zgodnie z art. 55 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 

1227) sporządzone zostało Podsumowanie. 

 

Załączniki: 

1. Pismo RDOŚ z dnia 7 sierpnia 2013 r., znak: WOO-III.410.413.2013.AM - konieczność 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; 

2. Pismo Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 

października 2013 r. (DN-NS.9012.5.644.2013) - pozytywne zaopiniowanie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Trzcianki na lata 2013-2020 wraz z Prognozą 

Oddziaływania na Środowisko; 

3. Pismo RDOŚ z dnia 21 października 2013 r., znak: WOO-III.410.529.2013.PW - 

zaopiniowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Trzcianki na lata 2013-2020 

wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko; 

4. Prognoza oddziaływania na środowisko LPR; 

5. Pismo przewodnie do Prognozy; 

6. Podsumowanie Prognozy. 

 

VVIIII  PPooddssuummoowwaanniiee  

  
 

Rewitalizacja jest procesem złożonym, wymaga zaangażowania wielu podmiotów, 

umiejętności współpracy oraz umiejętności zarządzania i koordynacji. Zarządzanie 

procesem rewitalizacji nie jest łatwe, niewątpliwie stanowi wyzwanie dla zarządzających 

rozwojem terytorialnym. Niełatwo jest zaplanować ten jakże skomplikowany proces, 

a jeszcze trudniej jest go zrealizować. Włodarze Trzcianki podejmując to wyzwanie stają 

się liderem procesu rewitalizacji. Podejmują działania tam, gdzie jest to możliwe - 

przestrzenie publiczne, obiekty użyteczności publicznej. Nie wszystkie działania, które 

należy podjąć, mogą być realizowane przez Miasto. Dlatego też niniejszy dokument niech 

będzie zaproszeniem do działania, dla tych, których własność przeplata się z przestrzenią 

publiczną. Ukształtujmy nowy wizerunek przestrzeni naszego Miasta.  
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