
STOWARZYSZENIE LGD PODGRODZIE TORU'SKIE  

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�) 1,7 13,4 

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

Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 



LGD BORY TUCHOLSKIE 

 Obszar zajmuje ponad 6% powierzchni województwa i obejmuje 2,3% ludno$ci regionu. Lasy 

zajmuj% 48,6% ogólnej powierzchni. Obszar  zajmuje 2. miejsce w województwie pod wzgl#dem 

udzia!u obszarów chronionych (blisko 65% powierzchni obszaru zajmuj% obszary chronione). 

Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje sze$& gmin - pi#& wiejskich: Cekcyn, Gostycyn, 

K#sowo, Lubiewo, *liwice  i jedn% miejsko-wiejsk% Tuchola. Jedynym miastem jest Tuchola o liczbie 

ludno$ci 13 949 osób stanowi%ca w hierarchii sieci osadniczej województwa o$rodek powiatowy, 

którego zadaniem jest prawid!owa realizacja zada" w!asnych szczebla powiatowego.  

Obszar odznacza si# s!ab% dost#pno$ci% zewn#trzn% oraz niezadowalaj%c% spójno$ci% wewn#trzn%. 

*rednia drogowa odleg!o$& miasta Tuchola do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 61,4 i 92,7 

km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio: S#pólno Kraje"skie � 27,9 km; *wiecie � 44,8 

km. 

Potencja! obszaru to specjalizacja (w skali województwa, a nawet w skali kraju) w zakresie 

szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wy szego (le$nictwo i gospodarka le$na), co mo e by& podstaw% 

dla rozwoju �klastra le$nego� � czyli dzia!alno$ci gospodarczych i badawczo � rozwojowych 

zwi%zanych z gospodarczym wykorzystaniem lasów. Obszar odznacza si# równie  wysokimi 

walorami kulturowymi: do dzi$ zachowa!o si# wiele cech lokalnej kultury ludowej: tradycyjne 

budownictwo drewniane (mieszkalne i gospodarcze), sztuka i zdobnictwo, a przede wszystkim 

charakterystyczna gwara. Obszar posiada szczególnie korzystne predyspozycje do produkcji 

ekologicznej  ywno$ci.  

Obszar boryka si# z problemami spo!eczno-gospodarczymi: bezrobociem � udzia! osób 

bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 13%; niezadawalaj%cym poziomem 

wykszta!cenia � udzia! osób z wykszta!ceniem wy szym w$ród osób w wieku powy ej 15 lat wynosi 

9,7%, wysokim ubóstwem - udzia!  osób w gospodarstwach  domowych korzystaj%cych ze 

$rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 16,2% i nisk% aktywno$ci% 

gospodarcz% � osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% jedynie 8,4% osób w wieku 

produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowane s% 703 podmioty gospodarcze.  

 

 ród!o:"Opracowanie"w!asne"na"podstawie"materia!ów"do"zmiany"planu"zagospodarowania"przestrzennego"województwa 

Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego



LGD BORY TUCHOLSKIE 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 107546 1 797 134 

Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz!zadrzewionych!i!zakrzewionych!w!pow.!ogó em!(%) 50,2 24,4 

Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%) 64,9 31,8 

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

Liczba gmin 6 144 

Liczba miast 1 52 

Liczba!ludno"ci!(os.) 48283 2092564 

Ludno"#/1km2 45 116 

Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%) 71,1 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%) 13,0 11,3 

Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%) 18,6 21,3 

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

Udzia !bezrobotnych!w!wieku! 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%) 25,9 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

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

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

Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%) 6,5 3,9 



LGD BORY TUCHOLSKIE 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�)! 21,3 13,4 

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

Przest$pstwa!stwierdzone!w!zako&czonych!post$powaniach!przygotowawczych!na!1000!
mieszka&ców!(�) 

17,5 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

P e#:!kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykszta cenie: zasadnicze 

zawodowe  

Sta'!zawodowy:!1-5 lat 

Bez!pracy:!powy'ej!24!
miesi*ce 

Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 



LGD WIECZNO 

 

 ród!o:"Opracowanie"w!asne"na"podstawie"materia!ów"do"zmiany"planu"zagospodarowania"przestrzennego"województwa 

Obszar zajmuje 2,1% powierzchni regionu i obejmuje swym zasi#giem 1,4% ludno$ci województwa. 

U ytki rolne stanowi% 68,3% powierzchni, przy niskim udziale lasów wynosz%cym 10,6% i $rednim (1,4%) 

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

zawieraj% takie formy ochrony jak: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, b#d%ce 

cz#$ciowo elementem sieci Natura 2000. Ponadto prawie ca!y obszar znajduje si# w granicach obszaru 

funkcjonalnego Zielone P!uca Polski. 

Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje cztery gminy �  jedn% gmin# miejsk% W%brze'no i trzy 

gminy wiejskie: D#bowa +%ka, Ksi% ki, W%brze'no. Jedynym miastem w obszarze jest W%brze'no z liczb% 

ludno$ci 14 040 osób, pe!ni%ce w hierarchii sieci osadniczej województwa rol# o$rodka powiatowego, 

którego zadaniem jest prawid!owa realizacja zada" w!asnych szczebla powiatowego. 

Obszar cechuje si# dobr% dost#pno$ci% zewn#trzn%, poprzez drog# wojewódzk% nr 548 posiada 

bezpo$rednie po!%czenie z w#z!em autostrady A1, a przez jego terytorium przebiega droga krajowa nr 15 

i linia kolejowa nr 353. *rednia drogowa odleg!o$& miasta W%brze'no do Bydgoszczy i Torunia wynosi 

odpowiednio 79,9 i 58,7 km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio: Golub Dobrzy" � 24,2 km; 

Brodnica � 33,5 km, Grudzi%dz � 34,2 km. 

Obszar cechuje si# niewielkim potencja!em gospodarczym w skali regionu. Posiada jednak pewne 

predyspozycje do rozwoju rolnictwa ekologicznego, m.in. dzi#ki dobremu stanowi $rodowiska 

naturalnego. Walory $rodowiskowe predysponuj% równie  do rozwoju funkcji turystycznej. 

Obszar boryka si# z problemami spo!eczno-gospodarczymi: wysokim bezrobociem � udzia! osób 

bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 14,3%; ubóstwem - udzia!  osób w 

gospodarstwach  domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em 

wynosi 14,1% i nisk% aktywno$ci% gospodarcz% � osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 

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

gospodarczych.   

Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego 



LGD WIECZNO 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 38157 1 797 134 

Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%) 10,6 24,4 

Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%) 26,3 31,8 

Liczba gmin 4 144 

Liczba miast 1 52 

Liczba!ludno"ci!(os.) 30086 2092564 

Ludno"#/1km2 79 116 

Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%) 53,3 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Wska+nik!obci*'enia!demograficznego!(%) 57,6 57,0 

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%) 14,3 11,3 

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

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

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

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

Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%) 7,0 3,9 



LGD WIECZNO 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�) 14,3 13,4 

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

Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 



STOWARZYSZENIE LGD DORZECZA ZG&OWI(CZKI 

Obszar zajmuje 8,2% powierzchni województwa i obejmuje swym zasi#giem 4,2% ludno$ci województwa. W 

u ytkowaniu terenu dominuj% u ytki rolne stanowi%c 72% ogólnej powierzchni, 20% zajmuj% grunty le$ne i 

zadrzewione i 2% grunty pod wodami.  

Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje trzyna$cie gmin � jedn% gmin# miejsk% Kowal, pi#& gmin 

miejsko-wiejskich: Brze$& Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubie" Kujawski, Lubraniec, siedem gmin 

wiejskich: Baruchowo, Boniewo, Choce", Fabianki, Kowal, Lubanie, W!oc!awek. Najwi#kszym miastem jest 

Brze$& Kujawski z liczb% ludno$ci 4 728 osób pe!ni%cy w hierarchii sieci osadniczej województwa rol# 

lokalnego o$rodka rozwoju, którego zadaniem jest aktywizacja spo!eczno-gospodarcza na poziomie lokalnym. 

Pozosta!e miasta pe!ni%ce takie funkcje to: Kowal (3 538 mieszka"ców), Lubraniec (3 160 mieszka"ców), 
Izbica Kujawska (2 762 mieszka"ców), Lubie" Kujawski (1 401 mieszka"ców). Z racji niewielkiej odleg!o$ci od 

miasta W!oc!awek, na terenie obszaru, w gminie Fabianki, W!oc!awek, Brze$& Kujawski uwidaczniaj% si# 

procesy suburbanizacyjne. Bezpo$rednie s%siedztwo z miastem W!oc!awek powoduje, i  mieszka"cy obszaru 

maj% zapewniony dost#p do szerokiego wachlarza us!ug (szkolnictwo, kultura, s!u ba zdrowia) oraz rynku 

pracy.  

Obszar ma bardzo dobre powi%zania z krajow% sieci%  drogow% i kolejow%: autostrada A1, linia kolejowa nr 

18, drogi krajowe nr 91, 67, 62. *rednia drogowa odleg!o$& miasta W!oc!awek (po!o onego poza obszarem) 

do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 80 i 50 km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio: 

Radziejów � 39,5 km; Aleksandrów Kujawski � 45,6 km, Lipno � 25,3 km. 

Potencja! obszaru to przede wszystkim wysokie walory przyrodnicze oraz kulturowe - na jego terenie 

wyst#puj%: park krajobrazowy, rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, obszar specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000, park etnograficzny, rezerwat 

archeologiczny. Potencja! stanowi% równie  zasoby dobrych gleb i z!o a surowców naturalnych (sól 
kamienna). Na obszarze panuj% korzystne warunki dla rozwoju odnawialnych 'róde! energii. Znajduje si# tu 

(jedno z trzech w województwie) Uzdrowisko Wienie Zdrój. 

Obszar jest w województwie jednym z obszarów o najni szym poziomie rozwoju - boryka si# z problemami 

spo!eczno-gospodarczymi: wysokim bezrobociem � udzia! osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku 

produkcyjnym wynosi 16,5%; niskim poziomem wykszta!cenia � udzia! osób z wykszta!ceniem wy szym w$ród 

osób w wieku powy ej 15 lat wynosi 9,1%; wysokim ubóstwem - udzia!  osób w gospodarstwach  domowych 

korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 15,9%  i nisk% aktywno$ci% 

gospodarcz% � osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% jedynie 8,4% osób w wieku 

produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowane s% 677 podmioty gospodarcze.   

 Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego 

 ród!o:"Opracowanie"w!asne"na"podstawie"materia!ów"do"zmiany"planu"zagospodarowania"przestrzennego"województwa 



STOWARZYSZENIE"LGD"DORZECZA"ZG&OWI(CZKI 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 147363 1 797 134 

Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%) 18,8 24,4 

Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%) 16,7 31,8 

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

Liczba gmin 13 144 

Liczba miast 6 52 

Liczba!ludno"ci!(os.) 86920 2092564 

Ludno"#/1km2 59 116 

Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%) 79,9 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%) 16,5 11,3 

Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%) 30,5 21,3 

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

Udzia !bezrobotnych!w!wieku! 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%) 18,2 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

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

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

Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%) 9,2 3,9 



STOWARZYSZENIE LGD"DORZECZA"ZG&OWI(CZKI 

 

 

Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym  (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�) 11,8 13,4 

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

Przest$pstwa!stwierdzone!w!zako&czonych!post$powaniach!przygotowawczych!na!1000!
mieszka&ców!(�) 

16,0 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

P e#:!kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykszta cenie:!gimnazjalne!!
i!poni'ej 
  

Sta'!zawodowy:!1-5 lat 

Bez!pracy:!powy'ej!24!
miesi*ce 



LGD"PA&UKI"WSPÓLNA"SPRAWA 

Obszar zajmuje 5,5% powierzchni województwa i obejmuje 3,4% ludno$ci regionu. Lasy stanowi% zaledwie 

17,8% ogólnej powierzchni, przy znacznym udziale u ytków rolnych wynosz%cym 71,6%, a obszary chronione 

obejmuj% nieco ponad 10% powierzchni obszaru.  

Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje sze$& gmin - cztery gminy miejsko-wiejskie: -nin, Janowiec 

Wielkopolski, +abiszyn, Barcin, dwie gminy wiejskie: G%sawa, Rogowo. Najwi#kszym miastem jest -nin z liczb% 

ludno$ci  14 181 osób pe!ni%cy w hierarchii sieci osadniczej województwa rol# o$rodka powiatowego, którego 

zadaniem jest prawid!owa realizacja zada" w!asnych szczebla powiatowego.  Obok o$rodka powiatowego na 

obszarze zlokalizowane s% trzy inne miasta: Barcin (7 752 mieszka"ców), +abiszyn (4 531 mieszka"ców), 
Janowiec Wielkopolski (4088 mieszka"ców) pe!ni%ce funkcj# lokalnego o$rodka rozwoju. 

Obszar odznacza si# dobr% dost#pno$ci% zewn#trzn% drogow% z perspektyw% poprawy (S5). *rednia drogowa 

odleg!o$& miasta -nin do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 42,4 i 84,4 km, a od siedzib s%siednich 

powiatów odpowiednio: Nak!o nad Noteci% � 40,5 km; Mogilno � 32,9 km, Inowroc!aw � 43 km. 

Potencja! obszaru stanowi% cenne i zró nicowane walory turystyczne mog%ce by& podstaw% dla rozwoju 

bardzo zró nicowanego produktu turystycznego (Biskupin, Wenecja, Lubostro", Piechcin, Rogowo, -nin, 
wypoczynek pobytowy nad jeziorami). Istotny wp!yw na gospodark# ma producent cementu i wapna � 

Lafarge Polska S.A. Do produkcji cementu i wapna wykorzystywane s% lokalne z!o a ska! wapiennych, 

eksploatowane metod% odkrywkow% w Piechcinie. Wydobycie z tych z!ó  stanowi ponad 28% wydobycia 

krajowego. Na obszarze wyst#puje korzystna dla produkcji ro$linnej  struktura agrarna. Widoczny jest 

szczególnie dobry poziom rozwoju produkcji zwierz#cej.  

Obszar boryka.si#.z.problemami.spo!eczno-gospodarczymi: bezrobociem � udzia!.osób.bezrobotnych.w.
liczbie.ludno$ci.w.wieku.produkcyjnym.wynosi.23,2/;.niezadawalaj%cym.poziomem.wykszta!cenia.� udzia!.
osób.z.wykszta!ceniem.wy szym.w$ród.osób.w.wieku.powy ej.25.lat.wynosi.24,6/;.ubóstwem.- udzia!..osób.
w.gospodarstwach..domowych.korzystaj%cych.ze.$rodowiskowej.pomocy.spo!ecznej.w.ludno$ci.ogó!em.
wynosi 12,5%  i $redni%.w.skali.regionu.aktywno$ci%.gospodarcz%.� osoby.prowadz%ce.dzia!alno$&.
gospodarcz%.obejmuj%.jedynie.9,4/.osób.w.wieku.produkcyjnym,.a.na.24 444.ludno$ci.zarejestrowane.s%.783.
podmioty gospodarcze.   

 Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego 

 ród!o:"Opracowanie"w!asne"na"podstawie"materia!ów"do"zmiany"planu"zagospodarowania"przestrzennego"województwa 



LGD PA&UKI"WSPÓLNA"SPRAWA 

 
Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Powierzchnia (ha) 98477 1 797 134 

Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%) 17,8 24,4 

Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%) 10,5 31,8 

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

Liczba gmin 6 144 

Liczba miast 4 52 

Liczba!ludno"ci!(os.) 70792 2092564 

Ludno"#/1km2 72 116 

Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%) 56,8 40,0 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%) 13,1 11,3 

Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%) 18,0 21,3 

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

Udzia !bezrobotnych!w!wieku! 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%) 20,6 19,4 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

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

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

Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%) 5,6 3,9 



LGD PA&UKI"WSPÓLNA"SPRAWA 

 

 

Wybrane dane statystyczne Obszar RLKS Województwo 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�) 20,3 13,4 

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

Przest$pstwa!stwierdzone!w!zako&czonych!post$powaniach!przygotowawczych!na!1000!
mieszka&ców!(�) 

19,1 25,5 

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

P e#:!kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykszta cenie:!zasadnicze 

zawodowe 

Sta'!zawodowy:!1-5 lat 

Bez pracy: powy'ej 24 

miesi*ce 

Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 



MIASTO"W&OC&AWEK 

 

 

:ród!o<.Opracowanie.w!asne.na.podstawie.materia!ów.do.zmiany.planu.zagospodarowania.przestrzennego.województwa 

Obszar miasta zajmuje 0,47% powierzchni województwa i obejmuje 5,5% ludno$ci regionu.  

W u ytkowaniu terenu wa n% rol# zajmuj% tereny zielone - lasy w mie$cie stanowi% ponad 28% jego 

powierzchni, a tak e tereny przemys!owe zajmuj%ce 9% ogólnej powierzchni.  

W uk!adzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej na prawach powiatu co oznacza,  e 

oprócz wykonywania zada" przypisanych szczeblowi gminnemu realizuje tak e zadania przypisane 

powiatom. Jednocze$nie jest trzecim, pod wzgl#dem liczby ludno$ci, miastem województwa  

i w hierarchii sieci osadniczej, obok Grudzi%dza pe!ni rol# o$rodka o znaczeniu regionalnym. Miasto 

pe!ni szczególnie istotne funkcje dla po!udniowo-wschodniej cz#$ci województwa zapewniaj%c 

dost#p do szerokiego wachlarza us!ug (zdrowie, kultura, edukacja) oraz rynku pracy tej cz#$ci 
regionu. 

W!oc!awek le y przy strategicznym korytarzu komunikacyjnym !%cz%cym Trójmiasto z +odzi%  

i Warszaw%. Na zachód od miasta przebiega autostrada A1, która z miastem !%czy si# za pomoc% 

trzech w#z!ów autostradowych.  Przez miasto przebiegaj% ponadto: drogi krajowe nr 62, 67, 91; 

linia kolejowa o znaczeniu pa"stwowym nr 18  

Miasto posiada du y potencja! wynikaj%cy z po!o enia w centrum kraju oraz z ww. powi%za" 

komunikacyjnych. Dlatego te  posiada znaczne zasoby przygotowanych terenów inwestycyjnych. 

Cechuje je rozwój wyspecjalizowanej ga!#zi przemys!u (przemys! chemiczny). Gospodarczo na 

terenie miasta w tej bran y wyró niaj% si# Zak!ady Azotowe �Anwill� S.A., inne wiod%ce bran e  

w mie$cie to: spo ywcza, papiernicza, metalowa. 

W!oc!awek mimo tego, i  jest trzecim co do wielko$ci miastem województwa, boryka si# z wieloma 

problemami spo!eczno-gospodarczymi - charakteryzuje si# wysokim udzia!em osób bezrobotnych  

w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosz%cym 14,0%; wysokim poziomem ubóstwa - udzia!  
osób w gospodarstwach  domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej  
w ludno$ci ogó!em wynosi 13,1% oraz nisk% aktywno$ci% gospodarcz% � osoby prowadz%ce 

dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 12% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci 
zarejestrowano 1040 podmiotów gospodarczych.   

Miasto"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego 

 ród!o:"Opracowanie"w!asne"na"podstawie"materia!ów"do"zmiany"planu"zagospodarowania"przestrzennego"województwa  



MIASTO"W&OC&AWEK 

 
Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 8432 - 

Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%) 27,9 22,1 

Udzia !powierzchni!terenów!rekreacji!i!wypoczynku!w!powierzchni!ogó em!(%) 2,86 2,66 

Liczba!ludno"ci!(os.) 114885 - 

Ludno"#/1km2 1362 1376 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 
miast* 

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%) 14,0 10,4 

Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%) 30,1 23,6 

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

Udzia !bezrobotnych!w!wieku!24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%) 12,6 13,5 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 
miast* 

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

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

-miasta:!W oc awek,!Koszalin,!Tarnów,!P ock,!Elbl*g 

Udzia !bezrobotnych!w!wieku! i mniej liczbie bezrobotnych ogó em!(%) 12,6 13,5

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 



MIASTO"W&OC&AWEK 

 Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 
miast* 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�) b.d. 8,6 

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

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

P e#:!kobieta 

Wiek: 35-44 lata 

Wykszta cenie:!gimnazjalne!!i!
poni'ej 
  

Sta'!zawodowy:!1-5 lat 

Bez!pracy:!powy'ej!24!
miesi*ce 

i!

-miasta:!W oc awek,!Koszalin,!Tarnów,!P ock,!Elbl*g 



MIASTO"W&OC&AWEK 

 

5ród o:!Studium!uwarunkowa&!i!kierunków!zagospodarowania!przestrzennego!miasta!W oc awek!z!2011!r. 

-bez!podmiotów!gospodarczych!o!liczbie!pracuj*cych!do!9!osób,!duchownych!i!pracuj*cych!w!jednostkach!bud'etowych!dzia aj*cych w zakresie 

obrony!narodowej!i!bezpiecze&stwa!publicznego 

Podzia" miasta na jednostki strukturalne 



 ród!o:"Opracowanie"w!asne"na"podstawie"materia!ów"do"zmiany"planu"zagospodarowania"przestrzennego"województwa  

MIASTO BYDGOSZCZ 

Obszar miasta zajmuje 0,98% powierzchni województwa i obejmuje 17,2% ludno$ci regionu. W 

u ytkowaniu terenu wa n% rol# zajmuj% tereny zielone - lasy w mie$cie stanowi% blisko 33% jego 

powierzchni, a miejski park My$l#cinek jest najwi#kszym parkiem miejskim w Polsce.  

W uk!adzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej na prawach powiatu co oznacza,  e 

oprócz wykonywania zada" przypisanych szczeblowi gminnemu realizuje tak e zadania przypisane 

powiatom. Jednocze$nie jest najwi#kszym pod wzgl#dem liczby ludno$ci miastem województwa i w 

systemie administracyjnym kraju wraz z Toruniem stanowi stolic# województwa (dwie siedziby 

województwa). W hierarchii sieci  osadniczej województwa Bydgoszcz jest w stosunku do Torunia 

równorz#dnym  o$rodkiem w zakresie funkcji o znaczeniu wojewódzkim (szkolnictwo wy sze, 
dzia!alno$& badawczo-rozwojowa, kultura, wyspecjalizowana opieka zdrowotna, sektor bankowy, 

funkcjonowanie przedsi#biorstw o znaczeniu mi#dzynarodowym, pe!nienie roli w#z!ów 

komunikacyjnych o znaczeniu mi#dzyregionalnym), i pod wzgl#dem potencja!u tych funkcji miasta 

uzupe!niaj% si# i wzmacniaj%. 

Bydgoszcz jest w#z!em drogowym, kolejowym i  eglugi $ródl%dowej - miasto po!o one jest na trasie 

paneuropejskiego korytarza transportowego VIa. Przez miasto przebiegaj%: drogi ekspresowe nr 10, 

5, drogi krajowe nr 5, 10, 25, 80; linie kolejowe o znaczeniu pa"stwowym nr 131, 18, 201; drogi 

wodne E40 i E70. Na terenie miasta jest zlokalizowany Mi#dzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego 

Jana Paderewskiego. 

Miasto posiada du y potencja! do kreowania nowych funkcji krajowych i mi#dzynarodowych 

(koncentracja ludno$ci, kapita!u, infrastruktury, us!ug, dzia!alno$ci gospodarczej i miejsc pracy). 

Stanowi najwi#kszy w regionie i istotny w kraju o$rodek gospodarczy, kulturalny, akademicki, 

medyczny, wojskowy i sportowy. W gospodarce miasta najwi#ksze znaczenie ma bran a 

elektromaszynowa, chemiczna, informatyczna, spo ywcza. Wizytówk% gospodarcz% miasta jest 

przedsi#biorstwo Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, produkuj%ce tabor kolejowy i tramwajowy. 

Bydgoszcz jest miastem o najwy szym poziomie rozwoju spo!eczno-gospodarczego w 

województwie � charakteryzuje si# najni szym udzia!em osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w 

wieku produkcyjnym wynosz%cym 6,3%; najni szym poziomem ubóstwa - udzia!  osób w 

gospodarstwach  domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci 
ogó!em wynosi 4,9% oraz wysok% aktywno$ci% gospodarcz% � osoby prowadz%ce dzia!alno$& 

gospodarcz% stanowi% 13,6% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano 

1208 podmiotów gospodarczych.   

Miasto"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego 



MIASTO BYDGOSZCZ 

 
Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 17598 - 

Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz!zadrzewionych!i!zakrzewionych!w!pow. ogó em!(%) 32,6 24,0 

Udzia !powierzchni!terenów!rekreacji!i!wypoczynku!w!powierzchni!ogó em!(%) 3,5 2,66 

Liczba!ludno"ci!(os.) 359428 - 

Ludno"#/1km2 2042 1787 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%) 6,3 6,4 

Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%) 15,4 19,4 

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

Udzia !bezrobotnych!w!wieku!24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%) 12,3 11,3 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

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

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

-miasta:!Bydgoszcz,!Lublin,!Szczecin,!Katowice,!Gda&sk 

Ud a !bezrobotnyc eku! ej czbie be obotnych ogó em!(%) ,3 ,3

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla

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



MIASTO BYDGOSZCZ 

 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 
miast* 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�) 4,1 8,6 

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

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

P e#:!kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykszta cenie:!gimnazjalne!!
i!poni'ej 
  

Sta'!zawodowy:!1-5 lat 

Bez!pracy:!powy'ej!24!
miesi*ce 

Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 

-miasta:!Bydgoszcz,!Lublin,!Szczecin,!Katowice,!Gda&sk 



MIASTO BYDGOSZCZ 

 

:ród!o<.http://www.bydgoszcz.pl, http://www.mpu.bydgoszcz.pl  

-bez!podmiotów!gospodarczych!o!liczbie!pracuj*cych!do!9!osób,!duchownych!i!pracuj*cych!w!jednostkach!bud'etowych!dzia aj*cych w zakresie 

obrony!narodowej!i!bezpiecze&stwa!publicznego 

Podzia" miasta na jednostki urbanistyczne 



MIASTO TORU' 

 

:ród!o<.Opracowanie.w!asne.na.podstawie.materia!ów.do.zmiany.planu.zagospodarowania.przestrzennego.województwa 

Miasto"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego 

 ród!o:"Opracowanie"w!asne"na"podstawie"materia!ów"do"zmiany"planu"zagospodarowania"przestrzennego"województwa  

Obszar miasta zajmuje 0,64% powierzchni województwa i obejmuje 9,7% ludno$ci regionu.  

W u ytkowaniu terenu wa n% rol# zajmuj% tereny zielone - lasy w mie$cie stanowi% ponad 27% jego 

powierzchni.  

W uk!adzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej na prawach powiatu co oznacza,  e 

oprócz wykonywania zada" przypisanych szczeblowi gminnemu realizuje tak e zadania przypisane 

powiatom. Jednocze$nie jest drugim, pod wzgl#dem liczby ludno$ci miastem województwa i w 

systemie administracyjnym kraju wraz z Bydgoszcz% stanowi stolic# województwa (dwie siedziby 

województwa). W hierarchii sieci  osadniczej województwa Toru" jest w stosunku do Bydgoszczy 

równorz#dnym  o$rodkiem w zakresie funkcji o znaczeniu wojewódzkim (szkolnictwo wy sze, 
dzia!alno$& badawczo-rozwojowa, kultura, wyspecjalizowana opieka zdrowotna, sektor bankowy, 

funkcjonowanie przedsi#biorstw o znaczeniu mi#dzynarodowym, pe!nienie roli w#z!ów 

komunikacyjnych o znaczeniu mi#dzyregionalnym), i pod wzgl#dem potencja!u tych funkcji miasta 

uzupe!niaj% si# i wzmacniaj%. 

Miasto po!o one jest na trasie paneuropejskiego korytarza transportowego Via, w okolicach miasta 

krzy uje si# autostrada A1 z drog% szybkiego ruchu S10 (w#ze! Czerniewice). Przez miasto przebiegaj% 

ponadto: drogi krajowe nr 10, 15, 80, 91; linie kolejowe o znaczeniu pa"stwowym nr 18, 27, 207, linie 

kolejowe lokalne nr 353, 246. 

Toru" posiada du y potencja! do kreowania nowych funkcji krajowych i mi#dzynarodowych 

(koncentracja ludno$ci, kapita!u, infrastruktury, us!ug, dzia!alno$ci gospodarczej i miejsc pracy). Jako 

jedno z najstarszych miast w Polsce, na swym terenie posiada wiele zabytków i cennych obiektów, a 

zespó! staromiejski miasta zosta! wpisany na List# *wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. 

Miasto jest znacznym o$rodkiem gospodarczym, kulturalnym, naukowym, akademickim i turystycznym 

oraz w#z!em drogowym i kolejowym. 

Toru" jest, obok Bydgoszczy, miastem  o najwy szym poziomie rozwoju spo!eczno-gospodarczego w 

województwie � charakteryzuje si# niskim udzia!em osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku 

produkcyjnym wynosz%cym 7,2%; niskim poziomem ubóstwa - udzia!  osób w gospodarstwach  

domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 5,7% oraz 

wysok% aktywno$ci% gospodarcz% � osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 13,6% osób w 

wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano 1247 podmiotów gospodarczych.   



MIASTO TORU' 

 
Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 11572 - 

Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz!zadrzewionych!i!zakrzewionych!w!pow. ogó em!(%) 27,4 25,0 

Udzia !powierzchni!terenów!rekreacji!i!wypoczynku!w!powierzchni!ogó em!(%) 2,2 2,2 

Liczba!ludno"ci!(os.) 203447 - 

Ludno"#/1km2 1758 1949 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%) 7,2 7,9 

Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%) 17,6 21,1 

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

Udzia !bezrobotnych!w!wieku!24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%) 14,9 12,9 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

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

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

-miasta:!Toru&,!Kielce,!Rzeszów,!Bia ystok,!Katowice 



MIASTO TORU' 

 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 
miast* 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�) 13,0 16,1 

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

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

P e#:!kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykszta cenie:!gimnazjalne!!
i!poni'ej 
  

Sta'!zawodowy:!1-5 lat 

Bez!pracy:!powy'ej!24!
miesi*ce 

Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 

-miasta:!Toru&,!Kielce,!Rzeszów,!Bia ystok,!Katowice 



MIASTO TORU' 

 

:ród!o<.www.mpu-torun.pl 

-bez!podmiotów!gospodarczych!o!liczbie!pracuj*cych!do!9!osób,!duchownych!i!pracuj*cych!w!jednostkach!bud'etowych!dzia aj*cych w zakresie 

obrony!narodowej!i!bezpiecze&stwa!publicznego 

Podzia" miasta na jednostki pomocnicze Rady Miasta 



MIASTO GRUDZI(DZ 

 

:ród!o<.Opracowanie.w!asne.na.podstawie.materia!ów.do.zmiany.planu.zagospodarowania.przestrzennego.województwa 

Obszar miasta zajmuje 0,3% powierzchni województwa i obejmuje 4,2% ludno$ci regionu.  

W u ytkowaniu terenu wa n% rol# zajmuj% tereny zielone - lasy w mie$cie stanowi% ponad 19% 

jego powierzchni.  

W uk!adzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej na prawach powiatu co oznacza, 

 e oprócz wykonywania zada" przypisanych szczeblowi gminnemu realizuje tak e zadania 

przypisane powiatom. Jednocze$nie jest czwartym, pod wzgl#dem liczby ludno$ci, miastem 

województwa i w hierarchii sieci osadniczej województwa, obok W!oc!awka pe!ni rol# o$rodka o 

znaczeniu regionalnym. Miasto pe!ni istotne funkcje dla pó!nocno-$rodkowej cz#$ci 
województwa, szczególnie dla powiatu grudzi%dzkiego i cz#$ciowo $wieckiego zapewniaj%c 

dost#p do szerokiego wachlarza us!ug (zdrowie, kultura, edukacja) oraz rynku pracy tej cz#$ci 
regionu.  

Miasto po!o one jest korzystnie w krajowym i regionalnym uk!adzie komunikacyjnym - w bliskim 

s%siedztwie autostrady A1, !%cz%cej Trójmiasto z +odzi% i autostrad% A2 Pozna"-Warszawa oraz z 

drog% krajow% nr 91. Ponadto przez miasto przebiegaj%: drogi krajowe nr 16, 55, 95; linia 

kolejowa nr 207, 208. *rednia drogowa odleg!o$& miasta Grudzi%dz do Bydgoszczy i Torunia 

wynosi odpowiednio 72 km i 65km.  

W skali regionu potencja! miasta jest niewielki i jednocze$nie nie w pe!ni wykorzystany. Mimo 

dobrej dost#pno$ci transportowej i du ego zasobu wód leczniczych dla rozwoju dzia!alno$ci 
uzdrowiskowej. Gospodarczo na terenie miasta wyró niaj% si# Wojskowe Zak!ady Uzbrojenia 

S.A. 

Grudzi%dz mimo tego, i  jest czwartym co do wielko$ci miastem województwa, boryka si# z 

wieloma problemami spo!eczno-gospodarczymi - charakteryzuje si# wysokim udzia!em osób 

bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosz%cym 12,2%; wysokim 

poziomem ubóstwa - udzia!  osób w gospodarstwach  domowych korzystaj%cych ze 

$rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 12,1% oraz nisk% aktywno$ci% 

gospodarcz% � osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 10% osób w wieku 

produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano 826 podmiotów gospodarczych.   

 Miasto"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego 



MIASTO GRUDZI(DZ 

 
Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 5776 - 

Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz!zadrzewionych!i!zakrzewionych!w!pow. ogó em!(%) 19,3 18,3 

Udzia !powierzchni!terenów!rekreacji!i!wypoczynku!w!powierzchni!ogó em!(%) 2,9 2,8 

Liczba!ludno"ci!(os.) 97676 - 

Ludno"#/1km2 1691 1428 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%) 12,2 8,1 

Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%) 24,2 18,6 

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

Udzia !bezrobotnych!w!wieku!24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%) 14,8 12,5 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

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

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

-miasta:!Grudzi*dz,!Jelenia!Góra,!S upsk,!Legnica,!Kalisz 

UdUdzizia a !b!bezezrorobobotntnycych!h!w!w!wiwiekeku!u!2424 i i m mniniejej w w liliczczbibie e bebezrzrobobototnynychch ogogó ó emem!(!(%)%) 1414,8,8 1212,5,5



MIASTO GRUDZI(DZ 

 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 
miast* 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�) 7,2 9,7 

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

  

  

  

  

  

Profil osoby bezrobotnej 

P e#:!kobieta 

Wiek: 25-34 lata 

Wykszta cenie:!gimnazjalne!!
i!poni'ej 
  

Sta'!zawodowy:!1-5 lat 

Bez!pracy:!powy'ej!24!
miesi*ce 

Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 

-miasta:!Grudzi*dz,!Jelenia!Góra,!S upsk,!Legnica,!Kalisz 



MIASTO GRUDZI(DZ 

 

5ród o:!Opracowanie!w asne!na podstawie: www.google.pl/maps, www.mpgn.com.pl  

-bez!podmiotów!gospodarczych!o!liczbie!pracuj*cych!do!9!osób,!duchownych!i!pracuj*cych!w!jednostkach!bud'etowych!dzia aj*cych w zakresie 

obrony!narodowej!i!bezpiecze&stwa!publicznego 

Podzia" miasta na najwa&niejsze osiedla 



MIASTO"INOWROC&AW 

 

 ród!o:"Opracowanie"w!asne"na"podstawie"materia!ów"do"zmiany"planu"zagospodarowania"przestrzennego"województwa  

Obszar miasta zajmuje 0,16% powierzchni województwa i obejmuje 3,4% ludno$ci regionu. 

Inowroc!aw jest jednym z wa niejszych o$rodków gospodarczych w województwie kujawsko-

pomorskim.  

W uk!adzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej i jest siedzib% powiatu ziemskiego 

inowroc!awskiego. W hierarchii sieci osadniczej województwa pe!ni rol# o$rodka o znaczeniu 

subregionalnym. Miasto pe!ni istotne funkcje dla po!udniowej cz#$ci regionu, szczególnie dla 

powiatu inowroc!awskiego zapewniaj%c dost#p do szerokiego wachlarza us!ug (zdrowie, kultura, 

edukacja) oraz rynku pracy tej cz#$ci regionu.  

Inowroc!aw po!o ony jest na wa nym szlaku drogowym i kolejowym. W mie$cie krzy uj% si# drogi 

krajowe !%cz%ce m. in. Gniezno z Toruniem (DK 15) i Konin z Bydgoszcz% (DK 25), a tak e linie 

kolejowe z Poznania do Torunia (131) i z Gdyni do Katowic (353). Miasto posiada bezpo$rednie 

po!%czenia kolejowe z m.in. Wroc!awiem, Poznaniem, Katowicami, Gdyni%, Olsztynem, a tak e z 

Berlinem. *rednia drogowa odleg!o$& miasta do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 37 km i 

42 km. 

Potencja! miasta to przede wszystkim rozwini#ty przemys! chemiczny, szklarski, maszynowy, 

metalowy, poligraficzny i spo ywczy - do najwi#kszych zak!adów na terenie miasta nale % 

Inowroc!awskie Zak!ady Chemiczne Soda M%twy S.A., Huta szk!a gospodarczego Irena S.A., 

Inowroc!awskie Kopalnie Soli Solino S. A. Grupa Orlen. Inowroc!aw jest znacz%cym w centralnej 

cz#$ci kraju uzdrowiskiem, a tak e istotnym o$rodkiem wojskowym. Jest równie  korzystnie 

po!o ony wzgl#dem siedzib województwa. 

Inowroc!aw mimo tego, i  jest pi%tym co do wielko$ci miastem województwa, boryka si# z 

wieloma problemami spo!eczno-gospodarczymi - charakteryzuje si# wysokim udzia!em osób 

bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosz%cym 14,2%; $rednim poziomem 

ubóstwa - udzia!  osób w gospodarstwach  domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy 

spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 9,4%. Natomiast odznacza si# stosunkowo wysok% 

aktywno$ci% gospodarcz% � osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 11,1% osób w 

wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano 932 podmiotów gospodarczych.   

 Miasto"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego 



MIASTO"INOWROC&AW 

 
Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 3042 - 

Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz!zadrzewionych!i!zakrzewionych!w!pow. ogó em!(%) 0,0 30,0 

Udzia !powierzchni!terenów!rekreacji!i!wypoczynku!w!powierzchni!ogó em!(%) 3,2 1,6 

Liczba!ludno"ci!(os.) 75001 - 

Ludno"#/1km2 2466 1266 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Wska+nik!obci*'enie!demograficznego!(%) 54,6 56,5 

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%) 14,2 9,1 

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

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

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

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

-miasta:!Inowroc aw,!Piotrków!Trybunalski,!Siedlce,!Mys owice,!Pi a 



MIASTO INOWROC&AW 

 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 
miast* 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�) 3,8 15,6 

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

Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 

-miasta:!Inowroc aw,!Piotrków!Trybunalski,!Siedlce,!Mys owice,!Pi a 



MIASTO INOWROC&AW 

 

5ród o:!Analizy.w!asne.na.podstawie<.www0google0pl1maps,.www0bip0inowroclaw0pl,.www0inowroclaw0bix0pl. 

-bez!podmiotów!gospodarczych!o!liczbie!pracuj*cych!do!9!osób,!duchownych!i!pracuj*cych!w!jednostkach!bud'etowych!dzia aj*cych w zakresie 

obrony!narodowej!i!bezpiecze&stwa!publicznego 

Podzia" miasta na najwa&niejsze osiedla 



MIASTO BRODNICA 

Obszar miasta zajmuje 0,12% powierzchni województwa i obejmuje 1,4% ludno$ci regionu. 

Miasto le y na terenie pojezierza Brodnickiego i jest atrakcyjne pod wzgl#dem przyrodniczym 

� ponad 98% powierzchni miasta to tereny chronione przyrodniczo, a w  jego granicach 

znajduj% si# dwa parki krajobrazowe.  

W uk!adzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej i jest siedzib% powiatu 

ziemskiego brodnickiego. W hierarchii sieci osadniczej województwa pe!ni rol# o$rodka 

powiatowego, którego zadaniem jest prawid!owa realizacja zada" w!asnych szczebla 

powiatowego. 

Miasto odznacza si# s!ab% dost#pno$ci% do sieci drogowej i kolejowej najwy szych kategorii. 

Odleg!o$& do autostrady A1 wynosi ok. 50 km. Nie planuje si# inwestycji krajowych 

poprawiaj%cych ten stan. Obszar jest po!o ony peryferyjnie wobec siedzib województwa, 
$rednia drogowa odleg!o$& miasta Brodnicy do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 110 

i 64,6 km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio: Rypin � 23,4 km; Golub Dobrzy" � 

32,1 km, W%brze'no � 34,3 km, Grudzi%dz � 58,6 km.  

Mimo braku silnych powi%za" komunikacyjnych z reszt% województwa, Brodnica jest 

stosunkowo silnym, centralnie po!o onym (w stosunku do powiatu) miastem, co u!atwia 

obs!ug# ludno$ci ca!ego powiatu. Potencja! miasta stanowi przemys!, a do najbardziej 

rozwini#tych ga!#zi gospodarki nale % bran e: motoryzacyjna, spo ywcza, odzie owa.  

Brodnica jest szóstym co do wielko$ci miastem województwa i odznacza si# stosunkowo 

dobrym poziomem rozwoju  spo!eczno-gospodarczego - charakteryzuje si# niskim udzia!em 

osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosz%cym 8,9%; niskim 

poziomem ubóstwa - udzia!  osób w gospodarstwach  domowych korzystaj%cych ze 

$rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 8,5% oraz $redni% aktywno$ci% 

gospodarcz% � osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 10,3% osób w wieku 

produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano 888 podmiotów gospodarczych.   

 

 ród!o:"Opracowanie"w!asne"na"podstawie"materia!ów"do"zmiany"planu"zagospodarowania"przestrzennego"województwa 

Miasto"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego 



MIASTO BRODNICA  

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 2315 - 

Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz!zadrzewionych!i!zakrzewionych!w!pow. ogó em!(%) 8,5 23,5 

Udzia !powierzchni!terenów!rekreacji!i!wypoczynku!w!powierzchni!ogó em!(%) 1,1 1,2 

Liczba!ludno"ci!(os.) 28579 - 

Ludno"#/1km2 1235 891 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Wska+nik!obci*'enie!demograficznego!(%) 56,6 57,4 

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%) 8,9 9,6 

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

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

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

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

-miasta:!Brodnica,!Augustów,!Bi goraj,!Gi'ycko,!Gorlice 



MIASTO BRODNICA 

 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 
miast* 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�) 31,5 21,8 

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

Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 

-miasta:!Brodnica,!Augustów,!Bi goraj,!Gi'ycko,!Gorlice 



MIASTO BRODNICA 

 

5ród o:!Opracowanie!w asne!na!podstawie: www.google.pl/maps, www.bip.brodnica.pl  

-bez!podmiotów!gospodarczych!o!liczbie!pracuj*cych!do!9!osób,!duchownych!i!pracuj*cych!w!jednostkach!bud'etowych!dzia aj*cych w zakresie 

obrony!narodowej!i!bezpiecze&stwa!publicznego 

Podzia" miasta na najwa&niejsze osiedla 



MIASTO"CHE&MNO 

Obszar miasta zajmuje 0,07% powierzchni województwa i obejmuje 0,98% ludno$ci regionu. Miasto 

po!o one jest na prawym brzegu Wis!y, na skraju Doliny Dolnej Wis!y i Pojezierza Che!mi"sko-

Dobrzy"skiego, co powoduje du e zró nicowanie $rodowiska przyrodniczego (m.in. rze'by terenu).  

 

W uk!adzie administracyjnym miasto ma status gminy miejskiej i jest siedzib% powiatu ziemskiego 

che!mi"skiego. W hierarchii sieci osadniczej województwa pe!ni rol# o$rodka powiatowego, którego 

zadaniem jest prawid!owa realizacja zada" w!asnych szczebla powiatowego. 

 

Miasto odznacza si# dobr% dost#pno$ci% do sieci drogowej i kolejowej najwy szych kategorii. Odleg!o$& 

do autostrady A1 wynosi ok. 22 km. Przez teren miasta przebiega droga krajowa nr 91 a w odleg!o$ci 
kilku kilometrów droga krajowa nr 5. Miasto jest dogodnie po!o one wzgl#dem o$rodka 

wojewódzkiego Torunia, $rednia drogowa odleg!o$& miasta Che!mno do Bydgoszczy i Torunia wynosi 

odpowiednio 52 i 44 km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio: *wiecie � 9 km; Grudzi%dz � 

34 km, W%brze'no � 37 km.  

 

Che!mno jest, skrajnie po!o onym (w stosunku do powiatu) miastem, co utrudnia obs!ug# ludno$ci 
ca!ego powiatu. Potencja! miasta oparty jest w znacznej mierze na znacznym potencjale produkcji 

rolniczej powiatu, tym samym produkcja przemys!owa stanowi w mie$cie niewielki udzia! w 

porównaniu do innych miast regionu.  

 

Dzi#ki bardzo bogatej historii, Che!mno posiada walory kulturowe, predysponuj%ce do funkcji 

turystycznej. Miasto wyró nia si# $wietnie zachowanym $redniowiecznym uk!adem urbanistycznym z 7 

gotyckimi ko$cio!ami, pi#knym renesansowym ratuszem oraz niemal nienaruszonym systemem murów 

miejskich.  

 

Che!mno jest siódmym co do wielko$ci miastem województwa i odznacza si# stosunkowo przeci#tnym 

poziomem rozwoju  spo!eczno-gospodarczego - udzia! osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku 

produkcyjnym wynosi 12,7%; niskim poziomem ubóstwa - udzia!  osób w gospodarstwach  domowych 

korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 14,8% oraz $redni% 

aktywno$ci% gospodarcz% � osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 9,7% osób w wieku 

produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano 872 podmiotów gospodarczych.   

 ród!o:"Opracowanie"w!asne"na"podstawie"materia!ów"do"zmiany"planu"zagospodarowania"przestrzennego"województwa 

Miasto"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego 



MIASTO CHE&MNO  

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Powierzchnia (ha) 1356 - 

Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz!zadrzewionych!i!zakrzewionych!w!pow. ogó em!(%) 10,5 10,1 

Udzia !powierzchni!terenów!rekreacji!i!wypoczynku!w!powierzchni!ogó em!(%) 2,4 2,0 

Liczba!ludno"ci!(os.) 20622 - 

Ludno"#/1km2 1521 1497 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Wska+nik!obci*'enie!demograficznego!(%) 56,5 56,0 

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%) 12,7 11,3 

Udzia  bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym  (%) 14,0 11,8 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 

miast* 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym 1365 1629 

Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%) 6,5 7,1 

-miasta:!Che mno,!Ko o,!Dzia dowo,!Kamienna!Góra,!Mr*gowo 



MIASTO CHE&MNO 

 

Wybrane dane statystyczne Miasto $rednia dla 
miast* 

Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(�) 33,4 16,3 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%) 52,34 51,31 

Liczba ludno!ci (os.) 
Udzia" osób w gospodarstwach domowych korzystaj#cych ze 

!rodowiskowej pomocy spo"ecznej w ludno!ci ogó"em (%) 

Udzia" bezrobotnych w liczbie ludno!ci w wieku 
produkcyjnym (%) 

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 

10 000 ludno!ci 

-miasta:!Che mno,!Ko o,!Dzia dowo,!Kamienna!Góra,!Mr*gowo 



MIASTO CHE&MNO 

 

5ród o:!Opracowanie!w asne!na!podstawie: www.google.pl/maps, www.bip.chelmno.pl  

-bez!podmiotów!gospodarczych!o!liczbie!pracuj*cych!do!9!osób,!duchownych!i!pracuj*cych!w!jednostkach!bud'etowych!dzia aj*cych w zakresie 

obrony!narodowej!i!bezpiecze&stwa!publicznego 

Podzia" miasta na najwa&niejsze osiedla 


