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I. WSTĘP 
Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym strategię 

społeczno-gospodarczą Gminy Złotów na lata 2006-2013.  

Dokument został przygotowany na podstawie następujących dokumentów o 

charakterze programującym: 

� Narodowy Plan Rozwoju 

� Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

� Plan rozwoju Lokalnego Powiatu Złotowskiego 

� Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

� Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Złotów 

� Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Złotów 

� Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Złotów 

� Plan Gospodarki Opadami dla Gminy Złotów 

� Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów 

 

Konstrukcja Planu Rozwoju Lokalnego, w znaczącym stopniu, opiera się również na 

dokumentach wypływających z Narodowego Planu Rozwoju, czyli m.in.: Sektorowych 

Programach Operacyjnych. 

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy, 

formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego, 

gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na 

przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy 

strukturalnych i środków własnych gminy.  

Dokument oparty został na założeniach ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Złotów, 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.  

We wnioskach końcowych, służących opracowaniu Planu wzięto również pod uwagę 

wyniki debat strategicznych organizowanych metodą aktywnego planowania 

strategicznego, w których brali udział reprezentanci środowisk, społecznych, 

biznesowych, gospodarczych, samorządowych itp. 

  Plan Rozwoju Lokalnego będzie służył jako punkt odniesienia dla działań 

o charakterze rozwojowym, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również 

pozwoli określić wysokość interwencji z funduszy unijnych (w ramach programów 

strukturalnych).
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A. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Plan rozwoju lokalnego obejmuje terytorialnie i administracyjnie całą Gminę Złotów, 

które wchodzi  w skład powiatu złotowskiego, a ten z kolei w skład województwa 

Wielkopolskiego. 

 .Plan Rozwoju Lokalnego został zakreślony na lata 2006-2013. Tak zdefiniowany czas 

realizacji został wpisany w ramy czasowe Narodowego Planu Rozwoju (2006). Pozwala to na 

precyzyjne określenie zarówno harmonogramu realizacji zadań ujętych w planie oraz koszt 

ich realizacji. Przyjęcie dłuższego okresu realizacji mogłoby negatywnie wpłynąć na 

dokładność szacunków kosztów finansowych. Zadania, które zostały uwzględnione w planie 

ze względów technicznych mają charakter zadań wieloletnich, dlatego też uznano, że 

optymalnym okresem planowania jest okres 2006-2013. 

Zadania proponowane w planie, są zlokalizowane w różnych częściach Gminy,  

co spowodowane jest potrzebami zgłaszanymi przez społeczność.  
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II. Cel Narodowego Planu Rozwoju 
 

Cel Narodowego Planu Rozwoju na lata 2005-2006 i strategia jego osiągania,  

uwzględnia nie tylko horyzont kilku najbliższych lat po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej, ale także odnosi się do wyzwań, które będą aktualne i wspólne dla wszystkich 

krajów UE, także w następnym okresie programowania, tj. co najmniej do roku 2013.  

 

CEL STRATEGICZNY NARODOWEGO PLANU ROZWOJU FORMUŁOWANY Z TEJ PERSPEKTYWY 

OKREŚLA SIĘ NASTĘPUJĄCO:  

 

 

CELEM STRATEGICZNYM NARODOWEGO PLANU ROZWOJU JEST ROZWIJANIE 

KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 

ZDOLNEJ DO DŁUGOFALOWEGO, HARMONIJNEGO ROZWOJU, ZAPEWNIAJĄCEJ 

WZROST ZATRUDNIENIA ORAZ POPRAWĘ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, 

EKONOMICZNEJ I PRZESTRZENNEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA POZIOMIE 

REGIONALNYM I KRAJOWYM. 

 

 

WYKONUJĄC POWYŻSZY CEL POLSKA BĘDZIE DĄŻYĆ DO ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO 

POZIOMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZGODNIE Z ZAPISAMI TRAKTATU KONSTYTUUJĄCEGO 

UNIĘ EUROPEJSKĄ ORAZ ZOBOWIĄZANIAMI AKCESYJNYMI. REALIZACJA CELU 

STRATEGICZNEGO ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE POPRZEZ OSIĄGANIE CELÓW CZĄSTKOWYCH, 

ZDEFINIOWANYCH W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KONKURENCJI GLOBALNEJ, PRZED 

JAKIMI STOI POLSKA WRAZ Z INNYMI KRAJAMI UE ORAZ Z WNIOSKÓW WYNIKAJĄCYCH Z 

ANALIZY SŁABYCH I MOCNYCH STRON POLSKIEJ GOSPODARKI A TAKŻE SZANS I 

ZAGROŻEŃ PRZED NIĄ STOJĄCYCH W PIERWSZYCH LATACH CZŁONKOSTWA W UE. 

 

W ŚWIETLE TYCH ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTO PIĘĆ PODSTAWOWYCH CELÓW 

CZĄSTKOWYCH NPR NA LATA 2005-2006: 

• wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB,  

• zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia,  

• włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej, 

• intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów  

o wysokiej wartości dodanej,  
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• WSPOMAGANIE UDZIAŁU W PROCESACH ROZWOJOWYCH I MODERNIZACYJNYCH 

WSZYSTKICH REGIONÓW I GRUP SPOŁECZNYCH W POLSCE.  

 

Cele NPR będą realizowane za pomocą programów i projektów współfinansowanych ze 

strony instrumentów strukturalnych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Inicjatyw 

Wspólnotowych, projektów z udziałem Funduszu Spójności, a także przedsięwzięć  

i wieloletnich programów rozwojowych finansowanych wyłącznie ze środków krajowych.  Do 

czasu zakończenia realizacji programów Phare, ISPA, oraz SAPARD także te instrumenty 

pomocy przed-akcesyjnej UE będą miały swój wkład w realizację celów NPR. Istotne 

znaczenie dla osiągnięcia zamierzonych celów będą też miały, niezbędne do podjęcia 

działania o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym. 

 

W ramach NPR, w oparciu o wynegocjowane z Komisją Europejską Podstawy Wsparcia 

Wspólnoty, realizowane będzie pięć sektorowych programów operacyjnych, jeden 

zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego oraz program operacyjny pomocy 

technicznej.  

WYKAZ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WRAZ Z INSTYTUCJAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA 

ICH PRZYGOTOWANIE 

Nazwa Programu 

 

Instytucja przygotowująca program 

 

SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTW 

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 
MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA 

SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ 

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

SPO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO 

RYB 
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

SPO TRANSPORT - GOSPODARKA MORSKA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY 

ZPORR - ZINTEGROWANY PROGRAM 

OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO – 

Rozwój regionalny 

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I 

POLITYKI SPOŁECZNEJ (WE WSPÓŁPRACY  Z 

SAMORZĄDAMI WOJEWÓDZTW) 

PROGRAM OPERACYJNY - POMOC 

TECHNICZNA 

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 
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Struktura i treść programów operacyjnych wynika z celów i strategii ich osiągania 

określonych w Narodowym Planie Rozwoju. Podział środków strukturalnych zaangażowanych 

w realizację poszczególnych programów odzwierciedla ich stopień istotności dla budowania 

podstaw wzrostu konkurencyjności i spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z 

krajami i regionami Unii Europejskiej oraz uwzględnia faktyczne możliwości absorpcyjne. 

 

Program operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

 

Celem głównym programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki 

funkcjonującej w warunkach otwartego rynku. Cel programu będzie osiągany poprzez 

koncentrację środków finansowych kierowanych bezpośrednio do sektora przedsiębiorstw, 

sektora naukowo-badawczego oraz instytucji otoczenia biznesu (w tym administracji 

publicznej szczebla krajowego w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego) na 

najbardziej efektywne, gwarantujące wzrost innowacyjności  produktowej i technologicznej 

projekty i przedsięwzięcia.  

 

Skuteczna realizacja celu programu jest uwarunkowana w dużej mierze powodzeniem 

przedsięwzięć o charakterze prawnym i organizacyjnym, wynikających ze strategii 

gospodarczej rządu. Likwidacja barier dla działalności gospodarczej w powiązaniu ze ściśle 

ukierunkowaną pomocą publiczną pozwoli, w stosunkowo krótkim czasie, na- 

zdynamizowanie wzrostu gospodarczego, zwiększenie poziomu zatrudnienia w najbardziej 

efektywnych sektorach przemysłu i usług oraz stworzy podstawy do zwiększania 

konkurencyjności całej polskiej gospodarki.  

Głównymi beneficjentami wsparcia udzielonego w ramach programu będą przedsiębiorcy, 

instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje sfery naukowo-badawczej. 

Priorytety realizowane w ramach SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki to: 

• Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia 

biznesu, 

• Zwiększanie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 

 

Program operacyjny – Rozwój zasobów ludzkich 

 

Głównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich jest 

budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do 

rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Cel ten jest zgodny 
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z celem strategicznym UE przyjętym w 2000 r. podczas szczytu Lizbońskiego Rady 

Europejskiej, zgodnie z którym UE powinna stać się najbardziej konkurencyjną, dynamiczną 

i opartą na wiedzy gospodarką światową, zdolną do stałego wzrostu gospodarczego z 

większą ilością lepszych miejsc pracy i większą spójnością społeczną.  

Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia. 

  

Cel generalny SOP RZL realizowany będzie przez cele szczegółowe: 

 

• poprawę zatrudnienia poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich, 

• rozwój przedsiębiorczości, 

• poprawę zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników do warunków 

zmieniającego się rynku, 

• wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy. 

 

Głównymi beneficjentami wsparcia dostarczonego w ramach usług dla osób będą bezrobotni, 

zagrożeni bezrobociem, absolwenci, osoby pracujące zainteresowane podwyższeniem swoich 

kwalifikacji, osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, pracodawcy (głównie MSP), 

kobiety, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, 

młodzież pochodząca z rodzin patologicznych i wypadająca z systemu szkolnego oraz osoby 

korzystające długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej: osoby uzależnione, bezdomni, 

byli więźniowie, młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny 

zastępcze, osoby długotrwale bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy i 

uchodźcy. 

 

Beneficjenci pomocy dostarczanej w ramach usług dla systemów to jednostki centralne (w 

tym Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej 

i Sportu), instytucje rynku pracy (publiczne i niepubliczne), samorządy, placówki edukacyjne 

i szkoleniowe, partnerzy społeczni, w tym organizacje pozarządowe. 

 

Priorytety realizowane w ramach SPO Rozwój zasobów ludzkich to: 

• aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, 

• rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. 
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Program operacyjny – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 

oraz rozwój obszarów wiejskich 

 

GŁÓWNYMI CELAMI PROGRAMU OPERACYJNEGO JEST POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI 

GOSPODARKI ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW 

WIEJSKICH. AKCESJA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ I WŁĄCZENIE SEKTORA ROLNO-

ŻYWNOŚCIOWEGO DO JEDNOLITEGO RYNKU ROZSZERZY MOŻLIWOŚCI ZBYTU POLSKICH 

PRODUKTÓW, LECZ JEDNOCZEŚNIE WZMOCNI KONKURENCJĘ. W ZWIĄZKU Z TYM, W CELU 

SPROSTANIA KONKURENCJI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NALEŻY WYKORZYSTAĆ 

ISTNIEJĄCE REZERWY KONKURENCYJNOŚCI LEŻĄCE PO STRONIE POPRAWY 

EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ (WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW 

PRODUKCYJNYCH) I NOWYCH TECHNOLOGII (INNOWACYJNOŚĆ).  

 

Istotna jest poprawa dochodów w rolnictwie i na wsi oraz ograniczenie bezrobocia 

ludności wiejskiej. Poprawa dochodów jest możliwa poprzez lepsze wykorzystanie czynników 

produkcji, modernizacje technologii oraz dywersyfikację produkcji rolnej lub podejmowanie 

działań towarzyszących. W sytuacji słabo rozwiniętego na obszarach wiejskich rynku pracy 

oraz wysokiej stopy bezrobocia (również ukrytego) niezbędne są uzupełniające działania na 

rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i samozatrudniania współfinansowanych przez 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. 

Program ma na celu także poprawę bezpieczeństwa i jakości żywności oraz rynkowe 

ukierunkowanie produkcji. Inwestycje zmierzające do poprawy standardów higienicznych, 

sanitarnych i jakościowych w produkcji żywności oraz działania mające na celu ochronę 

środowiska i poprawę dobrostanu zwierząt stanowią priorytetowy obszar niniejszego 

programu. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i prawo do zaspokojenia aspiracji 

rozwojowych obecnej generacji oraz przyszłych pokoleń odnosi się w zasadniczej mierze do 

aspektów środowiskowych rozwoju gospodarczego. Oznacza to również prowadzenie polityki 

rozwojowej w sposób zapewniający trwałość struktur społecznych, gospodarczych 

i kulturowych w długim horyzoncie czasowym.  

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wiąże się z koncepcją wielofunkcyjności, 

kształtowaniem warunków dla różnorodnej działalności ekonomicznej prowadzonej z 

poszanowaniem aspektów środowiskowych, rozwoju funkcji społecznych, kulturalnych oraz 

dbałością o zapewnienie mieszkańcom dobrych warunków życia. Wielofunkcyjny rozwój 

rolnictwa jest zgodny z oczekiwaniami społecznymi, a zarazem stabilizuje funkcje 

ekonomiczne gospodarstw.  

 



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Złotów 2006 - 2013 

Złotów 2006 

 

10 

Odbiorcami pomocy programu operacyjnego będą podmioty prowadzące działalność 

rolniczą – rolnicy, prowadzący gospodarstwo rolne (osoby fizyczne i prawne), producenci 

rolni reprezentowani przez zrzeszenia/stowarzyszenia lub władze samorządowe, 

przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, spółki 

wodne, których statutowy cel jest związany z działalnością rolniczą oraz Lasy Państwowe.  

 

Priorytetami programu są: 

• wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie, 

• zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 

• rozwój i dostosowanie do norm WE przetwórstwa artykułów rolnych 

 

 

Program operacyjny – Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 

 

CELEM STRATEGICZNYM PROGRAMU JEST RACJONALNA GOSPODARKA ZASOBAMI WÓD I 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SEKTORA RYBACKIEGO ORAZ PODNIESIENIE 

KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO RYBOŁÓWSTWA I PRZETWÓRSTWA RYBNEGO. PRODUKTY 

RYBOŁÓWSTWA I PRZETWÓRSTWA POWINNY ODPOWIADAĆ ZAPOTRZEBOWANIU RYNKU 

KRAJOWEGO POD WZGLĘDEM CENY I JAKOŚCI ORAZ POWINNY BYĆ KONKURENCYJNE NA 

RYNKACH ZAGRANICZNYCH. 

 

Beneficjentami końcowymi pomocy będą przede wszystkim armatorzy statków 

rybackich, właściciele i dzierżawcy portów, zintegrowane kolektywne grupy właścicieli 

i rodzin rybackich, rybacy, organizacje rybaków śródlądowych, właściciele gospodarstw 

rybackich, właściciele zakładów przetwórczych o określonych możliwościach wdrożenia 

nowych technologii, hurtownicy, detaliści, placówki naukowo-badawcze, uczelnie. 

 

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 

REALIZOWANE BĘDĄ CZTERY PRIORYTETY: 

• DOSTOSOWANIE NAKŁADU POŁOWOWEGO DO ZASOBÓW, 

• ODNOWA I MODERNIZACJA FLOTY RYBACKIEJ, 

• OCHRONA I ROZWÓJ ZASOBÓW WODNYCH, CHÓW I HODOWLA RYB, 

RYBACKIE URZĄDZENIA PORTOWE, PRZETWÓRSTWO I RYNEK RYBNY, 

RYBOŁÓWSTWO ŚRÓDLĄDOWE, 

• INNE DZIAŁANIA (SPOŁECZNE, RYNKOWE, INNOWACYJNE). 
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Program operacyjny – Transport – Gospodarka Morska 

 

GŁÓWNYM CELEM STRATEGICZNYM PROGRAMU JEST ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI 

TRANSPORTOWEJ KRAJU ORAZ POLEPSZENIE DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENNEJ MIAST, 

OBSZARÓW I REGIONÓW POLSKI W UKŁADZIE UNII EUROPEJSKIEJ. 

REALIZACJA TEGO CELU NASTĘPOWAĆ BĘDZIE PRZEZ PRZYŚPIESZENIE PROCESU 

MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ, MODERNIZACJĘ 

GŁÓWNYCH LINII KOLEJOWYCH, ROZBUDOWĘ SIECI DROGOWEJ, POPRAWĘ DOSTĘPU DO 

PORTÓW MORSKICH WAŻNYCH DLA GOSPODARKI NARODOWEJ ORAZ MODERNIZACJĘ LINII 

KOLEJOWYCH DLA POPRAWY OBSŁUGI AGLOMERACJI MIEJSKICH. 

 

Działania, które będą podejmowane w tym zakresie, wynikają z głównych celów unijnej 

polityki przestrzennej, sformułowanych w ESDP (European Spatial Development 

Perspective), ale także z celów polityki przestrzennej Polski sformułowanych w Koncepcji 

polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Zgodnie z tymi politykami, rozbudowa 

infrastruktury transportowej Polski powinna z jednej strony uwzględniać policentryczny układ 

osadniczy kraju, a z drugiej – zapewnić dalszy rozwój tego układu. 

Takie działania są bowiem podstawą zaistnienia sprawnego i efektywnego systemu 

transportowego w układzie krajowym i europejskim. Wysoka dostępność do sieci 

transportowej (i telekomunikacyjnej) jest warunkiem wstępnym wzmacnianiu 

konkurencyjności regionów. Jeżeli tego warunku nie uda się spełnić, nie będzie możliwe 

polepszanie sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów peryferyjnych i zapóźnionych 

w rozwoju. Co więcej, poziom konkurencyjności kraju będzie coraz niższy w porównaniu 

z innymi krajami Unii Europejskiej. 

Końcowymi beneficjentami pomocy będą: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Urzędy Morskie (w Gdyni, Słupsku i Szczecinie), 

Zarządy Portów (w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu) oraz Służba SAR.  

 

 

W RAMACH PROGRAMU BĘDĄ REALIZOWANE 2 PRIORYTETY: 

• zrównoważony gałęziowo rozwój systemu transportowego, 

• bezpieczniejsza infrastruktura drogowa. 
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Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

 

OPIERAJĄC SIĘ NA NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO I INNYCH 

DOKUMENTACH RZĄDOWYCH STWORZONY ZOSTAŁ PROGRAM ZINTEGROWANY, KTÓREGO 

CELEM STRATEGICZNYM JEST TWORZENIE WARUNKÓW WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI 

REGIONÓW ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI W TAKI SPOSÓB, ABY SPRZYJAĆ 

DŁUGOFALOWEMU ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU KRAJU, JEGO SPÓJNOŚCI 

EKONOMICZNEJ, SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ ORAZ INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ.  

ZAKŁADA SIĘ, ŻE ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE ZPORR BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NA 

MOŻLIWIE NAJNIŻSZYM SZCZEBLU, TAK ABY DECYZJE ODNOŚNIE KONKRETNYCH 

PROJEKTÓW REALIZACYJNYCH W NAJWYŻSZYM STOPNIU ODPOWIADAŁY POTRZEBOM I 

PRIORYTETOM POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW. OBOK ZAKŁADANEGO ZWIĘKSZENIA 

EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PODEJŚCIE TAKIE UMOŻLIWI PO ROKU 2006 

PRZENIESIENIE ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI REGIONALNYMI WSPÓŁFINANSOWANYMI 

Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA POZIOM REGIONALNY. NSRR NA LATA 2001- 2006 ZA 

GŁÓWNE ZADANIE PRZYJĘŁA ZAPEWNIENIE WARUNKÓW WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI 

REGIONÓW W UKŁADZIE KRAJOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE 

POGŁĘBIANIU SIĘ ZRÓŻNICOWAŃ MIĘDZYREGIONALNYCH.  

CEL ZPORR JEST ŚCIŚLE POWIĄZANY Z CELEM NSRR, A ZOSTANIE ON OSIĄGNIĘTY 

POPRZEZ REALIZACJĘ SFORMUŁOWANYCH W TRAKCIE KONSULTACJI W REGIONACH 

PRIORYTETÓW. USTALONE PRIORYTETY I DZIAŁANIA WYNIKAJĄ Z POTRZEB WOJEWÓDZTW 

I WPISUJĄ SIĘ W POSZCZEGÓLNE STRATEGIE REGIONALNE.  

 

REALIZOWANE W RAMACH ZPORR PRIORYTETY TO: 

• rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 

regionów, 

• wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich, 

• rozwój lokalny. 

 

W ZPORR zostały przeznaczone oddzielne środki w wysokości 179 mln. Euro na wsparcie 

potencjału gospodarczego i rozbudowę kompleksowych systemów komunikacji publicznej w 

największych w Polsce skupiskach ludności - aglomeracji warszawskiej i górnośląskiej.  

 

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w transporcie 

 

Celem głównym realizowanym w ramach Funduszu Spójności jest zapewnienie 

spójności kraju i poszczególnych regionów z przestrzenią europejską. Jest on zgodny 
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z kierunkami polityki transportowej Unii Europejskiej zawartymi w Białej Księdze (White 

Paper. European transport policy for 2010: time to decide. Commission of the European 

Communities, Brussels). 

Zarówno dostępność poszczególnych regionów, jak i położenie tranzytowe kraju, 

wymagają szybkiej budowy sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz modernizacji 

głównych linii kolejowych. Tworzy one sieć transeuropejską, opartą o główne korytarze 

transportowe, wyznaczoną poprzez odcinki sieci TINA. W skład sieci TINA wchodzą: wybrane 

linie kolejowe, główne drogi, drogi wodne oraz porty: morskie, rzeczne i lotnicze.  

Nie wszystkie elementy sieci TINA podlegać będą działaniom w okresie 2005-2006. 

Wynika to z faktu, że przy ograniczonych środkach działania muszą zostać skoncentrowane 

na przedsięwzięciach najpilniejszych. Ograniczone zostaną więc one do: 

• modernizacji linii kolejowych (z układu TINA), 

• budowy autostrad, 

• budowy dróg ekspresowych. 

Natomiast przebudowa dróg krajowych (zarówno z układu TINA, jak i pozostałych) 

realizowana będzie w ramach sektorowego programu operacyjnego i współfinansowana z 

funduszu ERDF. 

 

Główne kierunki strategii wykorzystania Funduszu Spójności w ochronie 

środowiska 

 

W kontekście wyzwań i strategicznych celów polityki państwa w okresie przystępowania 

do UE, jak też celów przypisanych Funduszowi Spójności, określonych w rozporządzeniu 

Rady 1164/94/WE, w latach 2005-2006 środki tego instrumentu będą przeznaczone przede 

wszystkim na niżej wymienione kierunki interwencji: 

• poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie dystrybucji i jakości wody 

do picia,  

• racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi,  

• poprawa jakości powietrza. 

 

Finansowanie Narodowego Planu Rozwoju 

 

Łączna suma środków publicznych (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, środki 

krajowe) zaangażowanych w realizację Narodowego Planu Rozwoju 2005-2006 wyniesie 

14891,5 mln euro, z czego 11368,6 mln euro tj. 76,3% całości sumy pochodzić będzie ze 

środków wspólnotowych. Środki te będą wydatkowane począwszy od roku 2005 do roku 

2009, a w przypadku  Funduszu Spójności nawet do 2010 r.   
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W okresie realizacyjnym NPR do roku 2006 będzie trwało wydatkowanie środków 

pochodzących z programów przedakcesyjnych (Phare, ISPA, SAPARD) a od 2007 r. 

rozpocznie się realizacja kolejnego programu rozwojowego polityki strukturalnej na lata 

2007-2013. Środki te będą wzmacniały pozytywny efekt ekonomiczny i gospodarczy 

realizacji niniejszego Planu. 

Z ogólnej sumy 11368,6 mln euro wkładu Wspólnoty w realizację Narodowego Planu 

Rozwoju 7635,3 mln euro (67,2%) będzie pochodzić z zasobów funduszy strukturalnych 

(ERDF, ESF, EAGGF, FIFG). Z tej sumy 7320,7 mln euro zostanie wykorzystane na realizację 

Podstaw Wsparcia Wspólnoty (programów operacyjnych), natomiast 314,6 mln euro na 

realizację programów Inicjatyw Wspólnotowych: INTERREG oraz EQUAL. W realizację działań 

rozwojowych współfinansowanych z funduszy strukturalnych zostanie zaangażowanych 

2861,4 mln euro publicznych środków krajowych. Oznacza to, że łączna suma środków 

publicznych przeznaczonych na realizację programów współfinansowanych z funduszy 

strukturalnych wyniesie 10496,7 mln euro, a średni poziom współfinansowania ze strony 

środków wspólnotowych sięgnie 72,7% 

W okresie realizacji NPR zostanie zaangażowanych w Polsce na wspieranie działań 

rozwojowych dodatkowo 3733,3 mln euro ze środków Funduszu Spójności, z czego po 50% 

zostanie przekazane na projekty transportowe i projekty infrastruktury ochrony środowiska. 

W realizację projektów współfinansowanych przez Fundusz Spójności zostanie 

zaangażowanych łącznie ok. 661,5 mln euro z krajowych środków publicznych. Łączna kwota 

środków publicznych włączonych w realizację projektów Funduszu Spójności osiągnie więc 

4394,8 mln euro, a poziom współfinansowania środkami Wspólnoty wyniesie 84,9 %. 

Na działania z zakresu ochrony środowiska oprócz środków Funduszu Spójności 

zaangażowane będą również środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który 

finansuje w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki działanie dotyczące wsparcia 

dostosowań przedsiębiorstw w tym zakresie (12,6% całości środków UE przeznaczonych na 

realizację programu) oraz w ramach ZPORR działanie dotyczące infrastruktury ochrony 

środowiska (ponad 14% całości środków UE przeznaczonych na realizację ZPORR). 

 

Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju, będą 

uczestniczyły także środki prywatne. Łączna wartość wkładu podmiotów 

prywatnych szacowana jest na około 1818,0 mln euro, co podwyższa łączna sumę 

środków zaangażowanych w realizację NPR do 16709,5 mln euro. 
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Szacuje się, że zaangażowanie środków UE w realizację celów polityki strukturalnej w Polsce 

(11368,6 mln euro), w układzie poszczególnych funduszy, ukształtuje się w latach 2005-2006 

następująco: 

 

a) fundusze strukturalne łącznie – 67,2 % (7635,3 mln euro) 

w tym:  

ERDF – 60,9 % (4456,7 mln euro), 

ESF – 22,9 % (1630,4 mln euro), 

EAGGF – 13,8 % (1005,0 mln euro), 

FIFG – 2,3 % (178,6 mln euro), 

 

b) Fundusz Spójności – 32,8 % (3733,3 mln euro). 
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W układzie poszczególnych programów operacyjnych realizujących Podstawy Wsparcia 

Wspólnoty środki z zasobów funduszy strukturalnych (7320,7 mln euro) zostaną 

rozdysponowane w następujący sposób: 

2869,5

1127

1300

536,7

1270,4

485,4

1055

263,9

627,2

265,1
178,6

70,9
20 7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Zintegrowany Program

Operacyjny Rozwoju

Regionalnego

(ZPORR)

SPO "Wzrost

konkurencyjności

gospodarki"

SPO "Rozwój

zasobów ludzkich"

SPO "Restrukturyzacja

i modernizacja sektora

żywniościowego oraz

rozwój obszarów

wiejskich"

SPO "Transport i

gospodarka morska"

SPO "Rybołówstwo i

przetworstwo ryb"

PO "Pomoc

techniczna"

Udział środków UE Udział środków krajowych

                                                                                

W układzie dziedzin interwencji funduszy strukturalnych najwięcej środków w ramach 

NPR (fundusze strukturalne łączne z Funduszem Spójności) zostanie przeznaczone na 

realizację projektów i działań modernizacyjnych i rozwojowych w sferze infrastruktury – 

55,3%, w tym w szczególności infrastruktury transportowej – 31 %. 

W ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty (bez uwzględniania Funduszu Spójności) udział 

poszczególnych dziedzin interwencji w wydatkach funduszy strukturalnych wynosił 

będzie:
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• 39,2% infrastruktura podstawowa, w tym w szczególności infrastruktura 

transportowa – 24,0% całości alokacji funduszy strukturalnych, 

• 20,9% zasoby ludzkie,  

• 36,5% środowisko produkcyjne, w tym 17,8% przemysł i usługi, 15,9% rozwój 

rolnictwa, obszarów wiejskich i rybołówstwa oraz 2,8% turystyka.  

 

Spodziewane efekty Narodowego Planu Rozwoju 2005-2006 

Realizacja przedstawionych powyżej celu strategicznego i celów cząstkowych NPR  

zmierza do: 

• zapewnienia stałego podnoszenia pozycji konkurencyjnej polski, 

• stworzenia warunków do poprawy poziomu i jakości życia społeczeństwa, 

• stworzenia oferty pracy dla setek tysięcy osób wkraczających dopiero na rynek 

pracy, 

• zapewnienia osłon dla grup społecznych i regionów, które wskutek 

niedostosowania strukturalnego będą mogły być w mniejszym zakresie 

beneficjantem zmian strukturalnych, które dokonają się w polskiej gospodarce.  

 

DO NAJWAŻNIEJSZYCH SPODZIEWANYCH EFEKTÓW NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2005-

2006 NALEŻY ZALICZYĆ: 

• wzrost poziomu PKB na jednego mieszkańca względem średniej UE po rozszerzeniu, 

• wzrost udziału przemysłów nowoczesnych technologii w wartości dodanej przemysłu 

brutto, 

• wzrost udziału zatrudnionych w usługach rynkowych, 

• spadek stopy bezrobocia oraz spadek zróżnicowania stopy bezrobocia pomiędzy 

województwami  

JAK WSKAZUJE OCENA EFEKTU MAKROEKONOMICZNEGO WPŁYWU ŚRODKÓW 

STRUKTURALNYCH UE NA GOSPODARKĘ POLSKĄ, PRZEPROWADZONA W OPARCIU MODEL 

HERMIN, NAJWIĘKSZE EFEKTY CO DO ZMIANY POZIOMU PKB WYSTĘPOWAĆ BĘDĄ W 2007 

R., GDZIE W WYNIKU REALIZACJI NPR DODATKOWY WZROST PKB WYNIESIE 3,33 PUNKTU 

PROCENTOWEGO, NATOMIAST STOPA BEZROBOCIA BĘDZIE NIŻSZA O OKOŁO 2 PUNKTY 

PROCENTOWE. 

W TYM OKRESIE ODNOTOWANO RÓWNIEŻ POTENCJALNY NAJWIĘKSZY WPŁYW NPR NA 

POZIOM REALNEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM, W USŁUGACH 

RYNKOWYCH I SEKTORZE USŁUG PUBLICZNYCH. REALIZACJA NPR SPOWODUJE OBNIŻENIE 

(NAJWIĘKSZE W 2006 R. – O 0,81% PKB) DEFICYTU SEKTORA PUBLICZNEGO. PONADTO 

NASTĄPI SPADEK ZADŁUŻENIA PUBLICZNEGO O 2,89% PKB ORAZ ZMNIEJSZENIE 

NADWYŻKI NETTO W HANDLU O 0,96% PKB W 2006 R. 

 



  

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Złotów 2006-2013 
 

 19 Złotów 2006 

III.  Cel Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Złotów 

2006-2013 
 

Cel Planu Rozwoju Gminy i strategia jego osiągnięcia uwzględnia nie tylko horyzont 

najbliższych lat, ale odnosi się do inicjatyw, które będą aktualne w następnym okresie 

programowania, tj. co najmniej do roku 2013. 

Cel strategiczny Planu Rozwoju Gminy formułowany z tej perspektywy określa się 

następująco: 

 

 

GMINA ZŁOTÓW TO SILNY GOSPODARCZO  

I SPOŁECZNIE ZINTEGROWANY OBSZAR SPRZYJAJĄCY ROZWOJOWI 

ROLNICTWA, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZY ZACHOWANIU 

NATURALNYCH WALORÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH. 

ZŁOTÓW TO GMINA BEZPIECZNA I SPRZYJAJĄCA NOWEMU OSADNICTWU I 

ROZWOJOWI RÓŻNYCH FORM TURYSTYKI POBYTOWEJ 

 

 

 

Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów 

cząstkowych, zdefiniowanych w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce oraz 

wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron Gminy, a także szans i zagrożeń 

przed nią stojących. 

W świetle powyższego sformułowano dwa podstawowe cele cząstkowe Planu Rozwoju  

Lokalnego Gminy na lata 2006-2013: 

 

1.  Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej 

2.  Budowa i rozbudowa infrastruktury społecznej i turystycznej 

 

Cele Planu Rozwoju Gminy będą realizowane ze środków własnych Gminy i 

krajowych. Zakłada się również dokonanie wszelkich starań o pozyskanie środków za 

pomocą programów i projektów współfinansowanych w ramach środków akcesyjnych 

oraz wspólnotowych. 
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IV. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w 

Gminie Złotów 
 

  

SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Położenie 

  

Gmina wiejska Złotów położona jest na północnym skraju województwa 

wielkopolskiego i w centralnej części powiatu złotowskiego. Według podziału 

administracyjnego sąsiaduje z 8 gminami: od północy i północnego zachodu z gminą 

Okonek, od północnego wschodu z gminą Lipka, od wschodu z gminą Zakrzewo, od 

południa z gminami Łobżenica, Wysoka i Krajenka, od zachodu z gminami Jastrowie i 

Tarnówka oraz centralnie z gminą miejską Złotów. Miasto Złotów jest siedzibą gminy i 

powiatu, jest ośrodkiem administracyjno – usługowym dla całego powiatu złotowskiego. 

Jest to gmina obejmująca obszary wiejskie okalające miasto Złotów. Miasto Złotów 

[gmina miejska] położone jest prawie centralnie w obszarze gminy. Układ osadniczy 

gminy Złotów stanowią 34 wiejskie jednostki osadnicze, w tym 27 wsi sołeckich. 

Do niekorzystnych cech położenia geograficznego gminy należy zaliczyć skrajne, 

peryferyjne położenie w stosunku do Poznania – centrum administracyjnego regionu. Na 

terenie gminy nie ma żadnej drogi o znaczeniu krajowym. 

Przez obszar gminy przebiegają drogi wojewódzkie DW-188 i DW-189 stanowiące 

też podstawową arterię komunikacji i zaopatrzenia gminy. Pozostałe drogi mają charakter 

lokalny. Potrzeby komunikacyjne gminy uzupełnia linia kolejowa o znaczeniu 

międzyregionalnym. 

Obszar gminy wyróżnia się wielką różnorodnością i atrakcyjnością krajobrazu, z 

udziałem lasów i wód otwartych 

Powierzchniowo gmina Złotów należy do gmin bardzo dużych – jej obszar wnosi 295 

km2 (wg. danych Urzędu Gminy Złotów), w tym na tereny lasów przypada ca 69 km2 

(23%), wód otwartych ca 6 km2 (2%), a na użytki rolne 191 km2 (65%), z czego ca 163 

km2 zajmują grunty orne, a ca 26 km2 użytki zielone. 

Stan ludności gminy wynosił na koniec 2005 roku 9.177 mieszkańców. Według 

kryterium wielkości zaludnienia wsie gminy można podzielić na następujące grupy: 
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• wsie duże (powyżej 500 mieszkańców): Górzna, Józefowo, Skic, Stawnica, Święta, 

Radawnica, 

 

• wsie średnie (300 – 500 mieszkańców): Buntowo, Kleszczyna, Nowa Święta, 

Nowiny, Rudna, Sławianowo, 

 

• wsie małe (150 – 300 mieszkańców): Blękwit, Bługowo, Franciszkowo, Kamień, 

Klukowo, Nowy Dwór, Międzybłocie, Pieczynek, Zalesie, 

 

• wsie bardzo małe (do 150 mieszkańców): Bielawa, Dzierzążenko, Grodno, 

Kaczochy, Krzywa Wieś, Łopienko, Pieczyn, Płosków, Rosochy, Sławianówko, Stare 

Dzierzążno, Wąsosz, Wielatowo. 

Łączna liczba miejscowości 34 w 27 sołectwach daje średnią gęstość sieci osadniczej 

(1 wieś na 8,7 km2). Równie niska jest średnia gęstość zaludnienia wynosząca 30,2 

M/km2, co jest jednak znacznie zróżnicowane w poszczególnych obszarach gminy. 

Część gruntów rolnych wykorzystywana była poprzednio w strukturach 

państwowych gospodarstw rolnych, co po ich likwidacji przyczyniło się do powstania nie 

rozwiązanych do dziś problemów – olbrzymiego bezrobocia i zubożenia społeczeństwa 

oraz pewnego udziału nieużytkowanych lub użytkowanych ekstensywnie gruntów rolnych 

i obiektów popegeerowskich. 

 

 Charakterystyka i struktura przestrzeni 

Charakter i strukturę przestrzeni gminy określają jej ukształtowania 

poziome, hydrografia i zalesienie. 

Obszar gminy w przeważającej części jest terenem płaskim. Rzeźbę terenu 

ukształtował lądolód skandynawski i powstałe z niego wody roztopowe. Występują tutaj 

wszystkie formy polodowcowe: moreny czołowe, pola sandrowe, ozy, jeziora rynnowe. W 

krajobrazie dominują rozległe pola sandrowe rozcięte dolinami rzecznymi oraz 

wysoczyzny dennomorenowe. W pasie wzgórz moreny czołowej w północnej części gminy 

znajduje się najwyższe wzniesienie Pojezierza Krajeńskiego – Brzuchowa Góra (208 m 

n.p.m.) koło Krzywej Wsi. 

Szczególną cechą przestrzeni gminy jest udział wód powierzchniowych, w tym 

trzech dużych jezior Sławianowskie (277,6 ha), Zaleskie (186 ha), Ostrowite (60 ha); 

czterech średnich o powierzchni ponad 10 ha (Skickie, Górzno Górne i Dolne, Kocuń, 

Piaskowe), trzech małych o pow. w granicach 5-10 ha oraz kilku mniejszych. Rzeki 
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przepływające przez teren gminy Głomia, Łobzonka, Kocunia i rzeka graniczna Gwda 

uzupełniają obraz bogactwa hydrograficznego gminy. 

Istotne znaczenie w przestrzeni gminy mają lasy zajmujące ponad 23% jej 

powierzchni. Występują głównie lasy gospodarcze – z dominacją sosny zwyczajnej, 

występują też jednak zespoły zbliżone do struktury naturalnej (roślinność potencjalna) – 

głównie lasy bukowo dębowe. Powierzchnie leśne rozmieszczają się nierównomiernie na 

terenie gminy. 

Wszystkie w/w elementy ukształtowania przestrzeni składają się na wyjątkowe 

walory przyrodniczo - krajobrazowe gminy, równocześnie potencjał przydatności 

turystycznej o najwyższej wartości. 

 

 Sieć osadnicza 

Jak już omówiono wcześniej sieć osadnicza gminy charakteryzuje się średnią 

gęstością (1 wieś nie licząc kilkuosobowych przysiółków na ca 8,7 km2). Całe pasmo 

środkowe położone centralnie z terenami przyległymi do miasta Złotowa wzdłuż ciągu 

komunikacyjnego (drogi wojewódzkiej 188 i189), skupia ponad 46% mieszkańców 

gminy, podczas gdy równie wielkościami pozostałe pasma skupiają – północne niewiele 

28% ogółu mieszkańców gminy, południowe 26%. 

Usługi o charakterze gminnym zlokalizowane są głównie w Radawnicy i Świętej, 

podstawowe także w Zalesiu, Kleszczynie, Sławianowie, Górznej, Stawnicy (szkoły) oraz 

w innych większych wsiach.  

Charakter turystyczny (usługi) reprezentują głównie wsie Stawnica, Górzna, 

Grudna, Zalesie, Buntowo, Bługowo, Nowa Święta, Sławianowo, choć funkcja ta 

występuje także w wielu innych miejscowościach. 

Dość dobre wyposażenie wielu wsi w usługi podstawowe wynika z dużych odległości 

pomiędzy miejscowościami, choć dostępność komunikacyjną większości wsi można ocenić 

jako dobrą. 

Sieć osadnicza gminy Złotów charakteryzuje w dużej części pełna koncentracja 

zabudowy w zwartych jednostkach osadniczych. Aktualnie zarysowują się tendencje 

uzupełniania zabudowy rozproszonej, oraz koncentracji szczególnie w rejonach 

atrakcyjnych turystycznie (m.in. południowy brzeg jeziora Zaleskiego). 

 

 Wykształcone funkcje 

Gmina Złotów ma charakter rolniczo-usługowy. Użytki rolne stanowią blisko 65,2% 

obszaru gminy, lasy 23,6%, a wody powierzchniowe 2,2%.  
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Rolnictwo jak w większości gmin przeżywa określone trudności wynikające z 

restrukturyzacji własnościowej (likwidacja PGR), niestabilności zmian w tym zakresie 

(głównie dzierżawy gruntów, brak nowych gospodarstw rolnych), jak też ogólnie 

występującego braku koniunktury dla produkcji rolnej i zwierzęcej. 

Gospodarstwa indywidualne władają 15 294 ha użytków rolnych (wg granic 

administracyjnych), co stanowi 80,16% użytków rolnych w gminie. Pod względem 

wielkości obszaru użytków rolnych gmina Złotów zajmuje drugie (po Wągrowcu) miejsce 

w województwie wielkopolskim. 

Leśnictwo wykazuje dużą stabilność i wysoką jakość urządzeniowo-produkcyjną oraz 

stałe znaczne zwiększanie powierzchni zalesionych. 

Turystyka działa w oparciu o niewielką ilość obiektów. Większy rozwój tej funkcji 

wymaga przekroczenia progu jakościowego w zakresie infrastruktury turystycznej. 

Funkcja przemysłowa praktycznie nie istnieje poza nielicznymi obiektami 

przetwórstwa rolno - spożywczego i drzewnego. 

 

 Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 

 Ludność - demografia, zatrudnienie 

Gmina Złotów jest jedną z 226 gmin województwa wielkopolskiego oraz jedną z 8 

gmin stanowiących powiat złotowski. 

 

Gminę zamieszkiwało w 2005 roku 9.177 osób, [0,27% ogółu ludności województwa 

wielkopolskiego oraz 13,4% ludności powiatu (stan na 2005 r., źródło GUS)]. 

Gęstość zaludnienia gminy wynosi 31 osób na 1 km2. Dla porównania w powiecie 

wynosi 41 osoby a w województwie wielkopolskim 113 osób (stan na 2005 r., źródło 

GUS). Gęstość zaludnienia gminy jest jedną z najniższych w województwie. Niski poziom 

zaludnienia jest cechą, która dodatkowo wskazuje na wiejski charakter obszaru gminy. 

Wskaźnik urodzeń żywych na 1 000 ludności wynosi 14,7% i jest wyższy niż w 

powiecie i województwie. Przyrost naturalny na 1 000 ludności wynosi 6,3, podczas gdy 

w powiecie wynosi 3,4, a w województwie wielkopolskim 1,1. Zgonów na 1 000 ludności 

wynosi 8,4 gdy w powiecie wynosi 8,7 a w województwie 9,9.  

Wskaźnik przyrostu naturalnego (różnica pomiędzy wskaźnikiem urodzeń i 

wskaźnikiem zgonów), mówi o reprodukcji ludności, to oznacza, że urodzenia w jakimś 

stopniu zrekompensowały ubytek ludności.  
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Saldo migracji wewnętrznej wynosi –50 osób. 

 

Ludność gminy Złotów w latach 1970 – 2005. 

Kobiety 
Lp. Rok 

Ludność 

ogółem liczba % 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1970 

1990 

1995 

1996 

1997 

1998 

2002 

2003 

2004 

2005 

8 500 

9 034 

9 264 

9 206 

9 314 

9 243 

8 907 

8 971 

9 006 

9 022 

4 235 

4 406 

4 473 

4 442 

4 488 

4 435 

4 324 

4 379 

4 407 

4 424 

49,82 

48,77 

48,28 

48,25 

48,19 

47,98 

48,55 

48,81 

48,93 

49,03 

 

W gminie, podobnie jak w większości gmin województwa jest mniej kobiet niż mężczyzn. 

Tam wskaźnik feminizacji wynosi 94.  

 

Struktura wiekowa mieszkańców gminy w 1999 r. i 2004 r. 

Liczba osób ogółem Liczba kobiet 
Lp. Wiek 

1999 2004 1999 2004 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

do 14 lat 

15 do 19 lat 

20 do 29 lat 

30 do 39 lat 

40 do 59 lat 

60 do 64 lat 

65 lat i więcej 60  

 

2 450 

908 

1 436 

1 317 

2 020 

342 

729 

 

 

1 945 

884 

1 598 

1 138 

2 351 

264 

826 

 

 

1 172 

427 

647 

619 

942 

169 

434 

 

 

934 

458 

745 

541 

1 094 

144 

491 

 

Źródło: dane US Poznań  

Podział ludności gminy na ekonomiczne grupy wieku przedstawiał się 

następująco: 

- ludność w wieku przedprodukcyjnym (1998 r.) - 3 078 osób, w tym  1 463 kobiety, 
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    (2004 r.) - 2 494 osób, w tym  1 208 kobiet, 

- ludność w wieku produkcyjnym          (1998 r.) - 5 265 osób, w tym  2 372 kobiety, 

                             (2004 r.) - 5 542 osób, w tym  2 564 kobiet, 

- ludność w wieku poprodukcyjnym      (1998 r.) -   900 osób, w tym  600  kobiet. 

              (2004 r.) -    970 osoby, w tym    635 kobiet. 

 

Procentowe relacje grup ekonomicznych ludności są następujące: 

- ludność w wieku przedprodukcyjnym (1998 r.)   33,30%, 

          (2004 r.)   27,69 %, 

- ludność w wieku produkcyjnym        (1998 r.)    56,96%, 

                                                       (2004 r.)    61,54 %, 

- ludność w wieku poprodukcyjnym     (1998 r.)   9,74%. 

       (2004 r.)   10,77 %. 

 

Rozmieszczenie ludności (stan na 31.12.2005 r.) 

Lp. Miejscowość 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba 

gospodarstw 

domowych 

1 2 3 4 

1. Bielawa 101   19 

2. Blękwit 259   77 

3. Bługowo 265   49 

4. Buntowo 345   95 

5. Dzierzążenko 133   39 

6. Franciszkowo 176   45 

7. Górzna 611 186 

8. Grodno  93   20 

9. Józefowo 565 148 

10. Kaczochy   86   19 

11. Kamień 261   78 

12. Kleszczyna 478 129 

13. Klukowo 236   71 

14. Krzywa Wieś 142   36 

15. Łopienko   29     8 

16. Międzybłocie 214   72 

17. Nowa Święta 376 104 

18. Nowiny 321   78 

19. Nowy Dwór 249   62 
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20. Pieczyn   40   13 

21. Pieczynek 312   75 

22. Płosków   51   17 

23. Radawnica 516 184 

24. Rosochy   12     4 

25. Rudna 318 102 

26. Skic 500 115 

27. Sławianowo 373 115 

28. Sławianówko   39     8 

29. Stare Dzierzążno 118   34 

30. Stawnica 601 175 

31. Święta 884 202 

32. Wąsosz 136   40 

33. Wielatowo   45   10 

34. Zalesie 292   74 

Źródło: dane UG Złotów.  

 

 

W dwunastu dużych i średnich wsiach mieszka 64,2% ogółu mieszkańców gminy. 

Powyższe dane wskazują na wysoki stopień rozdrobnienia wiejskiej sieci osadniczej, co 

niekorzystnie wpływa na warunki życia ludności. 

 

 Zatrudnienie 

W 2004 r. liczba pracujących na terenie gminy (bez rolnictwa indywidualnego oraz 

osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą) wynosiła 946 osób w tym 

360 kobiet. 

W 1998 roku liczba pracujących w gminie wynosiła 925 osób, w tym 372 kobiety. 

Podział pracujących według sektorów gospodarki narodowej przedstawia tabela.  

 

Zatrudnienie wg. działów gospodarki narodowej w gminie Złotów w 1998 r. 

Zatrudnionych 

Ogółem Kobiety Lp. Sektor gospodarki 

ilość osób % ilość osób % 

1 2 3 4 5 6 

1. Sektor rolniczy 241 26,1 90 24,2 

2. Sektor przemysłowy 329 35,6 67 18,0 
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3. Usługi rynkowe 153 16,5 49 13,2 

4. Usługi nierynkowe. 202 21,8 166 44,6 

Zatrudnionych ogółem 925 100,0 372 100,0 

Źródło: dane GUS (Strategia Gminy) 

 

Zatrudnienie wg. działów gospodarki narodowej w gminie Złotów w 2003 r. 

 

Zatrudnionych 

Ogółem Kobiety Lp. Sektor gospodarki 

ilość osób % ilość osób % 

1 2 3 4 5 6 

1. Sektor rolniczy 276 28,1 76 19,0 

2. Sektor przemysłowy 300 30,6 58 14,5 

3. Usługi rynkowe 176 17,9 88 22,1 

4. Usługi nierynkowe. 230 23,4 177 44,4 

Zatrudnionych ogółem 982 100,0 399 100,0 

Źródło: dane GUS  

 

Szczególną cechą w zatrudnieniu w gminie jest brak pracowników administracji 

publicznej i obrony narodowej, co wynika z faktu, że siedziba urzędu gminy mieści się na 

terenie gminy miejskiej w Złotowie.  

W gminie liczba utrzymujących się wyłącznie lub głównie z pracy w rolnictwie 

indywidualnym wynosi 1 482 osoby. 

Spośród 933 użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych 401 osób pracuje 

tylko lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym. 

Zdecydowanie niekorzystnie przedstawia się aktywność zawodowa i 

przedsiębiorczość mieszkańców gminy. Świadczy o tym niski wskaźnik liczby podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 1 000 mieszkańców gminy oraz wysokie bezrobocie. 

Na 1 000 mieszkańców gminy przypada: 21,3 zakładów osób fizycznych, podczas gdy 

wskaźnik ten wynosi w powiecie 42,4 a w województwie 63,8. 

Bezrobocie 

Z rynkiem pracy, oprócz liczby zatrudnionych, wiąże się także zjawisko bezrobocia, 

którego przebieg w gminie na przestrzeni lat 1990-2004 obrazuje tabela 
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Bezrobotni zarejestrowani z terenu gminy Złotów 

Liczba bezrobotnych osób 

Lp. Rok 
ogółem w tym kobiet 

Udział bezrobotnych 

w ogólnej liczbie 

ludności w wieku 

produkcyjnym 

1 2 3 4 5 

1. 1990 274 130 5,3 

2. 1991 633 322 14,7 

3. 1992 979 465 24,9 

4. 1993 1 285 587 31,4 

5. 1994 1 377 614 31,1 

6. 1995 963 508 24,8 

7. 1996 909 513 23,2 

8. 1997 772 462 19,7 

9. 1998 756 452 18,4 

10. 1999 935 540 - 

11. 2002 909 479 - 

12. 2003 985 548 18,1 

13. 2004 914 529 - 

Źródło: dane Urzędu gminy Złotów (Strategia Gminy), GUS 

 

Bezrobotni zarejestrowani w 1998 r. stanowili 14,65% tej grupy społecznej w 

powiecie, a 0,62% w województwie. W 1998 r. udział bezrobotnych w ogólnej liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym w gminie wynosił 18,4% (w powiecie 19% a w 

województwie wielkopolskim 8,2%).  

Od 1990 r. do 1994 r. liczba bezrobotnych w gminie wzrasta odpowiednio od 274 

osób do 1377 osób. Dopiero od 1995 r odnotowuje się jej spadek, by w 2002 r. osiągnąć 

stan z 1996 r., tj. 909-ciu bezrobotnych. W następnych latach obserwuje się ponownie 

wzrost liczby bezrobotnych w gminie. Powyższe dane o stanie bezrobocia, a zwłaszcza 

wśród kobiet w gminie wskazują, że jest to zapewne jeden z trudniejszych problemów 

szczególnie, że także w całym powiecie stopa bezrobocia jest najwyższa w całym 

województwie wielkopolskim. 

Stan grupy społecznej osób bezrobotnych znacznie zmienia się w poszczególnych 

latach. 
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Wskaźniki obrazujące sytuację mieszkaniową gminy Złotów są bardzo niekorzystne. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 osobę wynosi 16,9 m2 przy wskaźniku 18,3 m2 w 

powiecie i 19,2 m2 wynoszącym w województwie. 

Gospodarka 

Sytuacja w zakresie podmiotów gospodarczych jest trudna do oceny gdyż zmienia 

się stale liczba i struktura tych podmiotów. Ochrona działalności gospodarczej ogranicza 

do minimum zakres danych statystycznych, uniemożliwia także praktycznie 

inwentaryzację i ocenę charakteru i wielkości produkcji oraz zatrudnienia. 

Z danych statystycznych wynika, że stale przybywa podmiotów gospodarczych w 

mieście i gminie. Zdecydowana większość podmiotów jest wynikiem przedsiębiorczości 

osób fizycznych 

Na koniec 1998 roku w rejestrze REGON było zarejestrowanych 247 podmiotów 

gospodarczych (6,8% podmiotów w powiecie; 0,09% podmiotów w województwie). W 

ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych było:  

- 12 podmiotów sektora publicznego, 

- 235 podmiotów sektora prywatnego. 

 

Wśród podmiotów prywatnych było: 197 firm prowadzonych przez osoby fizyczne, 

10 spółek prawa handlowego i 7 spółdzielni. Z udziałem kapitału zagranicznego były 2 

podmioty (spółki prawa handlowego). 

W latach 1993 – 1998 nastąpił znaczny wzrost ogólnej liczby podmiotów 

gospodarczych z 152 do 247 a następnie w 2004 r. spadek do 209. 

 

Podmioty gospodarki narodowej w gminie Złotów wg działów. 

Rok 

Lp. Wyszczególnienie 
1993 1998 

2004 

(30-09-

2004) 

1 2 3 4 5 

1. Rolnictwo 24 41 19 

2. Przemysł 22 29 17 

3. Budownictwo 9 20 35 

4. Transport, łączność, składowanie 7 21 23 

5. Handel i naprawy 54 88 83 

6. Hotele i restauracje 2 9 4 

7. Pośrednictwo finansowe - 1 7 

8. Obsługa firm i nieruchomości - 12 3 
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9. Pozostała działalność 34 26 18 

RAZEM 152 247 209 

Źródło: dane UG w Złotowie. 

Tylko jeden podmiot gospodarczy w gminie można zakwalifikować do grupy dużych 

przedsiębiorstw – „Klon” Sp. z o.o. w Nowej Świętej. Pozostałe to przedsiębiorstwa małe i 

średnie. 

Podstawową dziedziną działalności produkcyjnej w gminie Złotów jest przetwórstwo 

rolno – spożywcze. Znajdują się tutaj zakłady mięsne: masarnia GS w Świętej, Ubojnia 

Drobiu w Górznej, masarnia w Radawnicy. 

Znaczną część usług rynkowych i społecznych na terenie gminy świadczą podmioty 

mające swoją siedzibę w mieście Złotów. Jednym z takich podmiotów jest Gminna 

Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Złotowie, która liczy 250 członków w tym 50 

rolników. 

W ostatnich latach rozwija się działalność gospodarcza w sferze turystycznej i 

rekreacyjnej. 

 

Finanse publiczne 

Główną część finansów publicznych w gminie stanowi budżet gminy. Wielkość 

środków budżetowych, jakimi dysponuje gmina należy do podstawowych czynników 

wyznaczających możliwości rozbudowy infrastruktury technicznej i zaspokojenia wielu 

potrzeb społecznych mieszkańców. 

 

 Środowisko przyrodnicze 

 

Granice administracyjne gminy na niektórych odcinkach nawiązują do naturalnych 

wydzieleń: na północnym zachodzie większa część granicy przebiega wzdłuż rz. Gwdy, na 

południu niewielki odcinek graniczny stanowi rz. Łobzonka. Pozostałe odcinki granicy są 

sztucznie wydzielonymi w obrębie użytków rolnych i kompleksów leśnych. 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego, gmina Złotów leży 

w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowo – 

Bałtyckiego, w obrębie makroregionu Południowo – Pomorskiego, w mezoregionie 

Pojezierze Krajeńskie. 

Rzeźbę powierzchni gminy Złotów ukształtował lądolód oraz działalność erozyjna i 

akumulacyjna jego wód roztopowych. W większości płaska, lokalnie falista wysoczyzna 

moreny dennej urozmaicona jest bogato pagórkami moreny czołowej, kemami i ozami. 
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Tereny te rozcinają dość głęboko wcięte doliny rzek: Głomi (w centralnej części gminy), 

Gwdy (zachodnia granica gminy), Łobzonki (na wschodniej granicy) i Kocuni. 

Położenie gminy w przestrzeni geograficznej wyróżniają następujące układy 

ponadlokalnych powiązań przyrodniczych i funkcjonalnych: 

• dolina rzeki Gwdy, będącej jedną z największych rzek powiatu Złotowskiego, 

przepływająca przez kilka mezoregionów, stanowi ponadregionalny korytarz ekologiczny; 

• dwie struktury hydrogeologiczne stanowiące zasobne zbiorniki podziemne - główny 

zbiornik wód podziemnych [GZWP 127]: o nazwie Złotów - Piła - Strzelce Krajeńskie nie 

ma ustanowionego obszaru ochronnego oraz główny zbiornik wód podziemnych [GZWP 

126]: o nazwie Zbiornik Szczecinek. Zbiorniki te kwalifikowane są do obszarów wysokiej 

ochrony [OWO] jakościowej i ilościowej zasobów wód podziemnych; 

W powiązaniach przyrodniczych gminy z obszarami sąsiadującymi największą rolę 

odgrywają układy hydrograficzno – geomorfologiczne tworzące z obszarem zlewni całość 

przyrodniczą uwarunkowaną obiegiem wody, stanowiące główne korytarze ekologiczne a 

także drogi migracji zanieczyszczeń. 

 

Na obszarze gm. Złotów są tereny prawnie uznane za obszary tworzące krajowy 

system obszarów chronionych, na mocy ustawy z 16 października 1991 r. o ochronie 

przyrody: 

• w północno – zachodniej części gminy - wyznaczony „Obszar Chronionego Krajobrazu 

- Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”; 

• w południowo - wschodniej części gminy - wyznaczony „Obszar Chronionego 

Krajobrazu - Dolina Łobzonki i Bory Kujańskie; 

• obszar uznany za rezerwat przyrody „Czarci Staw”; 

• obszar uznany za rezerwat przyrody „Uroczysko Jary”. 

System obszarów chronionych stanowi układ przestrzenny wzajemnie uzupełniających się 

form ochrony przyrody, łączonych korytarzami ekologicznymi. 

 

Zarys budowy geologicznej obszaru gminy 

Teren gminy Złotów należy podzielić na dwa charakterystyczne, różniące się między 

sobą dość znacznie obszary: 

1) północna część gminy (od granic północnych do miasta Złotów) leży w obrębie 

antyklinorium pomorskiego, zbudowanego ze skał paleozoicznych i mezozoicznych. W 

warstwie stropowej mezozoiku występują osady liasu, wykształcone jako piaskowce, 

które nawiercono na głębokości ponad 180 m ppt. w okolicy Świętej 

 


