Za !cznik"1."
Potrzeby i"potencja y"obszarów"LGD"
w województwie"kujawsko-pomorskim

Jednym z najwa niejszych za!o e" realizacji polityki UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest szerokie
uwzgl#dnienie w jej ramach wymiaru terytorialnego, co oznacza odej$cie od postrzegania obszarów przez pryzmat granic
administracyjnych na rzecz definiowania ich na podstawie potencja!ów i barier rozwoju. W województwie kujawskopomorskim terytorialny wymiar polityki rozwoju realizowany b#dzie na czterech poziomach:
• Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toru" i obszar powi%zany z nimi funkcjonalnie;
• Poziom regionalny i subregionalny – obejmuje miasta W!oc!awek, Grudzi%dz i Inowroc!aw wraz z ich obszarami
funkcjonalnymi;
• Poziom ponadlokalny – obejmuje miasta powiatowe i ich obszary funkcjonalne;
• Poziom lokalny – na którym funkcjonuj% Lokalne Grupy Dzia!ania (LGD) w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego
przez spo!eczno$& (RLKS). Poziom ten okre$lany jest jako „Obszar Lokalnej Aktywno$ci”.
Czwarty poziom - Rozwój lokalny kierowany przez spo!eczno$& koncentruje si# na konkretnych obszarach poni ej szczebla
regionalnego. Kierowany jest przez lokalne grupy dzia!ania, w których sk!ad wchodz% przedstawiciele w!adz publicznych,
lokalnych partnerów spo!ecznych i gospodarczych oraz mieszka"ców. Jest prowadzony na podstawie zintegrowanych i
wielosektorowych lokalnych strategii rozwoju (LSR) uwzgl#dniaj%cych lokalne potrzeby i potencja!y oraz zawieraj%cych
elementy innowacyjne w kontek$cie lokalnym i zak!adaj%cych tworzenie sieci kontaktów oraz, w stosownych
przypadkach, wspó!prac#.
RLKS to instrument bazuj%cy na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej
Polityki Rybo!ówstwa (WPRyby) podej$ciu LEADER zachowuj%cy jego podstawowe za!o enia. Wówczas na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonowa!o 20 Lokalnych Grup Dzia!ania, których dzia!anie by!o realizowane
tylko z WPR i WPRyby. Obecnie instrument RLKS zosta! rozszerzony tak e na Polityk# Spójno$ci. W efekcie powsta! 1
instrument dla 4 funduszy – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
Europejskiego Fundusz Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
i Europejskiego Funduszu Spo!ecznego (EFS). Obszar terytorialny realizacji RLKS wyznacza si# zgodnie z poni szymi
zasadami zdefiniowanymi w Ustawie z 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udzia!em lokalnej spo!eczno$ci:
• liczba ludno$ci wynosi& powinna minimum 30 000, a maksimum 150 000 mieszka"ców;
• podstawowym obszarem realizacji LSR, na którym funkcjonuje tylko jedna LGD jest obszar gminy;
• LSR powinna obejmowa& co najmniej dwie gminy;
• podzia! nie mo e przebiega& wewn%trz granic gmin, ale nie musi pokrywa& si# z granicami powiatów.
Je$li za$ LSR b#dzie finansowana tylko z RPO na obszarze miast powy ej 20 000 mieszka"ców to:
• mo liwa jest realizacja LSR na obszarze jednej gminy lub jej cz#$ci-dzielnicy b%d' w wydzielonych cz#$ciach dzielnic;
• minimalna liczba ludno$ci obj#ta LSR wynosi 20 000 mieszka"ców.
Ponadto obszar obj#ty LSR musi by& spójny terytorialnie oraz musi mie& wystarczaj%co du y potencja! absorpcji $rodków
przy jednoczesnym zachowaniu swojego lokalnego charakteru.
Zgodnie z ww. zasadami oraz wst#pnymi deklaracjami samorz%dów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 funkcjonowa& b#dzie:
• jedena$cie LDG-ów to samych z granicami administracyjnymi powiatów ziemskich;
• dwa LGD-y to same z granicami powiatów ziemskich z wy!%czeniem miasta powiatowego (Inowroc!aw, Brodnica);
• siedem LGD-ów stanowi%cych po!%czenie gmin poza granicami administracyjnymi powiatów;
• siedem LGD-ów to samych z granicami administracyjnymi miast lub ich wydzielonych cz#$ci.
Charakterystyki poszczególnych obszarów Lokalnych Grup Dzia!ania, dokonano z wykorzystaniem grup zagadnie"
wynikaj%cych z zakresu tematycznego okre$lonego dla RLKS przez UE a nast#pnie MIiR i Samorz%d Województwa. Na ww.
charakterystyk# sk!adaj% si#:
• uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe i spo!eczno-gospodarcze wraz z po!o eniem administracyjnym wskazuj%ce
potencja! obszaru i jego problemy;
• obraz statystyczny, w którym przedstawiono: stan rozwoju spo!eczno-gospodarczego w kontek$cie województwa lub/i
jednostek podobnych ze wzgl#du na liczb# ludno$ci za pomoc% wska'ników i warto$ci; dynamik# zmian zachodz%cych
procesów spo!eczno-gospodarczych za pomoc% wykresów; zró nicowanie wewn%trz obszarów za pomoc%
kartogramów i wykresów.
Ze wzgl#du na ró norodny poziom dost#pu danych statystycznych zastosowano dwa sposoby opisu obszarów: 1) dla
obszarów b#d%cych administracyjnie powiatami ziemskimi lub grodzkimi - zakres danych statystycznych mo liwych do
pozyskania by! najpe!niejszy i dlatego opis jest najbardziej szczegó!owy i obejmuje wi#cej zagadnie" z zakresu rynku pracy
i bezrobocia; 2) dla obszarów niestanowi%cych administracyjnie powiatów - zakres danych mo liwych do pozyskania by!
zdecydowanie ubo szy i dlatego w opisie w mniej szczegó!owy sposób potraktowano zagadnienia bezrobocia i rynku
pracy. Dodatkowo dla obszarów stanowi%cych miasta, w celu uzyskania trafniejszego obrazu statystycznego, zagregowane
dane i wska'niki porównano do $redniej wybranych miast w kraju o zbli onej liczbie ludno$ci.
Wykorzystane dane pochodz% z nast#puj%cych instytucji: G!ówny Urz%d Statystyczny (Bank Danych Lokalnych) (2008 - 2013 r.),
Powiatowy Urz%d Pracy w Toruniu (2013r.)., Wojewódzki Konserwator Zabytków (2015r.), Kujawsko-Pomorska Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo!ecznego (2015r.) , Pa"stwowa Komisja Wyborcza (2015 r.).
W opracowaniu wykorzystano ponadto informacje zawarte w za!%czniku do Uchwa!y nr 43/1605/13 Zarz%du Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 30 pa'dziernika 2013r. „Za!o enia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020”
oraz w nast#puj%cych dokumentach: „Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez spo!eczno$& w Polsce”, MIiR,
Warszawa 2014r.; „Syntetyczna informacja na temat historii delimitacji procesów urbanizacyjnych w centralnej cz#$ci województwa
kujawsko-pomorskiego” KPBPPiR we W!oc!awku, Bydgoszcz 2015r.; „Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego Obszary
Rozwoju Spo!eczno-Gospodarczego”, KPBPPiR we W!oc!awku, W!oc!awek 2015r.; „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych
W!oc!awka, Grudzi%dza i Inowroc!awia”, CBM UAM w Poznaniu, Pozna" 2013r.

Lokalne"Grupy"Dzia ania"w"województwie"kujawsko-pomorskim

STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ
Obszar zajmuje 2,6% powierzchni i obejmuje swym zasi#giem 2,7% ludno$ci województwa. U ytki rolne
stanowi% 83,2% powierzchni przy ponad 8% udziale lasów i blisko 2% udziale gruntów pod wodami.
Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje dziewi#& gmin – trzy gminy miejskie: Aleksandrów
Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, sze$& gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, B%dkowo, Koneck, Raci% ek,
Waganiec, Zakrzewo. Najwi#kszym miastem jest Aleksandrów Kujawski z liczb% ludno$ci 12 515 osób,
pe!ni%ce w hierarchii sieci osadniczej województwa rol# o$rodka powiatowego, którego zadaniem jest
prawid!owa realizacja zada" w!asnych szczebla powiatowego. Pozosta!e miasta w obszarze to Ciechocinek
(10 791 mieszka"ców) i Nieszawa (1 975 mieszka"ców), które pe!ni% rol# lokalnych o$rodków rozwoju.
Obszar ma dobre powi%zania z krajow% sieci% drogow% i kolejow%: autostrada A1, droga krajowa nr 91,
linia kolejowa nr 18, oraz po!%czenie poprzez drogi wojewódzkie z drogami krajowymi nr 15 i 62. *rednia
drogowa odleg!o$& miasta Aleksandrów Kujawski do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 68,7 i 26,8
km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio: Radziejów – 34,8 km; Lipno – 69,2 km, W!oc!awek –
45,9 km, Inowroc!aw – 40,2 km.
Oprócz korzystnych powi%za" z g!ównymi sieciami transportowymi, obszar posiada du y potencja! funkcji
uzdrowiskowej wzbogacony walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi. Na terenie obszaru
po!o one jest najwi#ksze w $rodkowej Polsce uzdrowisko – Ciechocinek, zajmuj%ce czo!owe miejsca w kraju
w rankingu ogólnego potencja!u (liczba miejsc, potencja! medyczny itd.). Nale y równie do obszarów
korzystnych dla rozwoju rolnictwa, w tym ekologicznego.
Cho& obszar charakteryzuje si# ogólnie dobrymi wska'nikami gospodarczymi na tle województwa, to
boryka si# m.in. z: wysokim bezrobociem – udzia! osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku
produkcyjnym wynosi 14,3%; niezadawalaj%cym poziomem wykszta!cenia – udzia! osób z wykszta!ceniem
wy szym w$ród osób w wieku powy ej 15 lat wynosi 10,6%; ubóstwem - udzia! osób w gospodarstwach
domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 14,1%.
Charakteryzuje go natomiast wysoka w skali regionu aktywno$& gospodarcza – osoby prowadz%ce
dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 10,6% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano
860 podmiotów gospodarczych.
Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego

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

STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków!(szt.)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
47 463
8,2
20,6
128
9
3
55 919
118
54,8

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
3000
144
52
2 092 564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie!kobiet!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!wieku! 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%)

Obszar RLKS
14,3
21,7
15,1
19,3

Województwo
11,3
21,3
12,8
19,4

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1364
8,6
6,2

Województwo
1435
7,9
3,9

STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)
Przest$pstwa!stwierdzone!w!zako&czonych!post$powaniach!przygotowawczych na 1000
mieszka&ców!(‰)

Profil osoby bezrobotnej
P e#:!m$'czyzna
Wiek: 25-34 lata
Wykszta cenie:!zasadnicze
zawodowe
Sta'!zawodowy:!1-5 lat
Bez pracy: powy'ej 24
miesi*ce

Obszar RLKS
14,3
53,08
25,2

Województwo
13,4
52,09
25,5

LGD POJEZIERZE BRODNICKIE
Obszar zajmuje 5,7% powierzchni i obejmuje swym zasi#giem 2,4% ludno$ci województwa. Istotn% rol# pe!ni%
grunty pod wodami zajmuj%c 3,1% ogólnej powierzchni przy dominacji u ytków rolnych (59% powierzchni) i
stosunkowo wysokim udziale lasów wynosz%cym 22%.
Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje dziewi#& gmin – dwie gminy miejsko-wiejskie: Górzno,
Jab!onowo Pomorskie, siedem gmin wiejskich: Bartniczka, Brodnica, Brzozie, Bobrowo, Osiek, *wiedziebnia,
Zbiczno. Najwi#kszym miastem w obszarze jest Jab!onowo Pomorskie z liczb% ludno$ci 3 824 osób, pe!ni%ce w
hierarchii sieci osadniczej województwa rol# lokalnego o$rodka rozwoju. Drugim miastem tej rangi w
obszarze jest Górzno (1 410 mieszka"ców). Z racji bezpo$redniego s%siedztwa z szóstym (pod wzgl#dem
liczby ludno$ci) miastem województwa - Brodnic%, na terenie gminy wiejskiej Brodnica uwidaczniaj% si#
procesy suburbanizacyjne.
Obszar odznacza si# utrudnion% dost#pno$ci% do sieci drogowej i kolejowej najwy szych kategorii. Odleg!o$&
do autostrady A1 wynosi ok. 50 km. Nie planuje si# inwestycji krajowych poprawiaj%cych ten stan. Obszar jest
po!o ony peryferyjnie wobec siedzib województwa, st%d z wi#kszo$ci gmin obszaru czas dojazdu do nich w
transporcie publicznym znacznie przekracza 90 minut (ograniczone mo liwo$ci dojazdów do pracy). *rednia
drogowa odleg!o$& miasta Brodnicy (miasto po!o one poza obszarem jednak centralnie) 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.
Walory przyrodniczo- krajobrazowe rzeki Drw#cy powoduj%, i obszary chronione obejmuj% ponad po!ow#
jego powierzchni ogólnej za$ ca!y obszar znajduje si# w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone P!uca
Polski. Potencja! obszaru wynika z jego wielofunkcyjnego charakteru umo liwiaj%cego dywersyfikacj# sfer
wzrostu (rolnictwo, przemys!, turystyka, ochrona przyrody). Znaczna liczba jezior powoduje, i pe!ni on w
regionie funkcj# terenów rekreacyjnych o szczególnych mo liwo$ciach rozwoju turystyki zwi%zanej z
uprawianiem sportów wodnych. Obszar charakteryzuje bardzo dobry stan rozwoju rolnictwa w zakresie
produkcji zwierz#cej i dobry w zakresie produkcji ro$linnej, wysokie predyspozycje dla rolnictwa
ekologicznego oraz dobry stan rozwoju przemys!u (du a produkcja sprzedana, silne i stabilne podmioty),
bardzo dobry stan $rodowiska.
Obszar w województwie odznacza si# niskim udzia!em osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku
produkcyjnym, który wynosi 10,2% i jest du o ni szy ni $rednio w województwie (11,3%). Nie ma to jednak
odzwierciedlenia w pozosta!ych cechach spo!ecznych i gospodarczych, st%d obszar boryka si# z problemami:
ubóstwem - udzia! osób w gospodarstwach domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej
w ludno$ci ogó!em wynosi 15,6%, nisk% aktywno$ci% gospodarcz% – osoby prowadz%ce dzia!alno$&
gospodarcz% stanowi% 7,9 % osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowanych jest 613
podmiotów gospodarczych.
Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego

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

LGD POJEZIERZE BRODNICKIE
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
101682
22,3
54,2
9
2
49523
49
89,4

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Wska+nik!obci*'enia!demograficznego!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie!kobiet!w!wieku!produkcyjnym!(%)

Obszar RLKS
57,4
10,2
13,5

Województwo
57,0
11,3
12,8

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
966
8,1
10,6

Województwo
1435
7,9
3,9

LGD POJEZIERZE BRODNICKIE
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)

Obszar RLKS
21,6
47,57

Województwo
13,4
52,09

LGD TRZY DOLINY
Obszar zajmuje 7,1% powierzchni regionu i obejmuje swym zasi#giem 4,9% ludno$ci województwa. U ytki
rolne stanowi% 38,7% powierzchni, dominuj% jednak lasy zajmuj%c 42,0% powierzchni, równie wysoki jest
(2,7%) udzia! gruntów pod wodami. Obszary chronione obejmuj% 40,5% powierzchni ogólnej i zawieraj% takie
formy ochrony jak: park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, b#d%ce
jednocze$nie cz#$ciowo elementami sieci Natura 2000.
Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje siedem gmin – dwie gminy miejsko-wiejskie: Koronowo,
Solec Kujawski, pi#& gmin wiejskich: Bia!e B!ota, Dobrcz, Nowa Wie$ Wielka, Osielsko, Sicienko. Najwi#kszym
miastem w obszarze jest Solec Kujawski z liczb% ludno$ci 15 642 osób pe!ni%cy w hierarchii sieci osadniczej
województwa rol# lokalnego o$rodka rozwoju. Drugim miastem, o takiej samej funkcji jest Koronowo (11 384
mieszka"ców). Bezpo$rednie s%siedztwo z najwi#kszym miastem w województwie - Bydgoszcz% powoduje, i
mieszka"cy obszaru maj% zapewniony dost#p do szerokiego wachlarza us!ug na wysokim poziomie
(szkolnictwo, kultura, s!u ba zdrowia), a tak e rynku pracy.
Zewn#trzna dost#pno$& transportowa obszaru zapewniona jest przez do$& równomiernie rozmieszczon% sie&
dróg krajowych i wojewódzkich i cho& nie przebiega przez jego teren autostrada to poprzez drog# krajow% nr
10 i ekspresow% S10 posiada po!%czenie z autostrad% A1. Przez jego teren przebiegaj% drogi krajowe nr 10, 5,
25, 56 oraz linie kolejowe nr 201, 18, 131, 356, 241.
Potencja! obszaru wynika z jego zró nicowania funkcjonalnego – pó!nocna cz#$& to turystyka rozwini#ta na
bazie Zalewu Koronowskiego (preferencja dla rozwoju turystyki opartej na uprawianiu sportów wodnych); w
cz#$ci s%siaduj%cej z miastem Bydgoszcz wyst#puj% silne procesy suburbanizacyjne, szczególnie w gminie
Osielsko, Bia!e B!ota, Dobrcz, Nowa Wie$ Wielka.
Obszar jest jednym z najlepiej rozwini#tych pod wzgl#dem spo!eczno-gospodarczym w województwie i ma
du e znaczenie w potencjale regionu w ka dej dziedzinie gospodarki. Charakteryzuje si#: niskim bezrobociem
- udzia! osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 7,7%; niskim ubóstwem - udzia!
osób w gospodarstwach domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em
wynosi 8,5%. Charakteryzuje go równie wysoka w skali regionu aktywno$& gospodarcza – osoby prowadz%ce
dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 13,5% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano
1084 podmiotów gospodarczych.
Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego

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

LGD TRZY DOLINY
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
126908
42,0
40,5
7
2
102587
81
73,7

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Wska+nik!obci*'enia!demograficznego!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie!kobiet!w!wieku!produkcyjnym!(%)

Obszar RLKS
54,5
7,7
8,7

Województwo
57,0
11,3
12,8

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1675
7,0
3,3

Województwo
1435
7,9
3,9

LGD TRZY DOLINY
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)

Obszar RLKS
20,9
53,88

Województwo
13,4
52,09

STOWARZYSZENIE VISTULA TERRA CULMENSIS – ROZWÓJ"PRZEZ"TRADYCJ%
Obszar zajmuje 6,4% powierzchni regionu i obejmuje swym zasi#giem 2,9% ludno$ci województwa. U ytki
rolne stanowi% a 78,3% ogólnej powierzchni, przy niewielkim udziale lasów wynosz%cym 12% powierzchni i
wysokim (2,8%) udziale gruntów pod wodami. Obszary chronione obejmuj% 34,9% powierzchni ogólnej i
zawieraj% takie formy ochrony jak: park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody,
b#d%ce jednocze$nie cz#$ciowo elementami sieci Natura 2000.

Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje dziesi#& gmin – dwie gminy miejsko-wiejskie Radzy"
Che!mi"ski i +asin, osiem gmin wiejskich: Che!mno, Grudzi%dz, Gruta, Lisewo, P!u nica, Rogó'no, Stolno,
*wiecie nad Os%. Pierwszym miastem w obszarze jest Radzy" Che!mi"ski (1 894 mieszka"ców) pe!ni%cy
funkcje lokalnego o$rodka rozwoju. Bezpo$rednie s%siedztwo z miastem Grudzi%dz powoduje, i mieszka"cy
obszaru maj% !atwiejszy dost#p do szerszego wachlarza us!ug (szkolnictwo, kultura, s!u ba zdrowia) oraz
rynku pracy $wiadczonego przez o$rodek o znaczeniu regionalnym.
Obszar jest korzystnie po!o ony w uk!adzie dróg i linii kolejowych o znaczeniu krajowym – przebiega przez
niego droga krajowa nr 55, 91, 16, linia kolejowa nr 207, 208. *rednia drogowa odleg!o$& miasta Grudzi%dz
(po!o onego poza obszarem) do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 73,5 i 66,1 km, a od siedzib
s%siednich powiatów odpowiednio: Brodnica – 58,4 km; W%brze'no – 34,2 km, *wiecie – 25,9 km Che!mno –
33,9 km.
W skali województwa obszar cechuje si# bardzo du ym potencja!em rolniczym w produkcji towarowej
opartym na kompleksach gleb wysokich klas bonitacyjnych, szczególnie w produkcji zbó i ro$lin
przemys!owych. W cz#$ci obszaru granicz%cej bezpo$rednio z miastem Grudzi%dz uwidaczniaj% si# procesy
suburbanizacyjne, szczególnie w gminie wiejskiej Grudzi%dz.
Obszar odznacza si# niekorzystnymi wska'nikami spo!eczno-gospodarczymi i boryka si# z problemami:
wysokim bezrobociem - udzia! osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 14,8%;
wysokim ubóstwem - udzia! osób w gospodarstwach domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy
spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 18,6%; nisk% aktywno$ci% gospodarcz% – osoby prowadz%ce dzia!alno$&
gospodarcz% stanowi% 4,8% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano 632
podmiotów gospodarczych.
Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego

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

STOWARZYSZENIE VISTULA TERRA CULMENSIS – ROZWÓJ"PRZEZ"TRADYCJ%
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
114668
12,8
34,9
10
2
61269
53
91,4

Województwo
1797134
24,4
31,8
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Wska+nik!obci*'enia!demograficznego!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie!kobiet!w!wieku!produkcyjnym!(%)

Obszar RLKS
56,2
14,8
17,3

Województwo
57,0
11,3
12,8

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
987
7,8
9,8

Województwo
1435
7,9
3,9

STOWARZYSZENIE VISTULA TERRA CULMENSIS – ROZWÓJ"PRZEZ"TRADYCJ%
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)

Obszar RLKS
8,6
45,52

Województwo
13,4
52,09

LGD ZAKOLE"DOLNEJ"WIS&Y
Obszar zajmuje 2,5% powierzchni regionu i obejmuje swym zasi#giem 1,6% ludno$ci województwa. U ytki
rolne stanowi% 65% ogólnej powierzchni, przy znacznym udziale lasów wynosz%cym 26% powierzchni i
wysokim (2,6%) udziale gruntów pod wodami.
Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje cztery gminy wiejskie: D%browa Che!mi"ska, Kijewo
Królewskie, Z!awie$ Wielka, Unis!aw. Na jego terenie nie jest zlokalizowane adne miasto, jednak
bezpo$rednie s%siedztwo z dwoma najwi#kszymi pod wzgl#dem liczby ludno$ci miastami w
województwie Bydgoszcz% i Toruniem powoduje, i mieszka"cy obszaru maj% zapewniony dost#p do
szerokiego wachlarza us!ug na wysokim poziomie (szkolnictwo, kultura, s!u ba zdrowia), a tak e rynku
pracy.
Zewn#trzna dost#pno$& transportowa obszaru zapewniona jest przez bezpo$rednie po!%czenie z
Bydgoszcz%-w#z!em drogowym i kolejowym. Przez jego teren przebiega droga krajowa nr 80 oraz linia
kolejowa nr 209.
Potencja! obszaru to dogodne uwarunkowania do wysokotowarowej produkcji ro$linnej (bardzo du y
udzia! najlepszych gleb), dobry stan $rodowiska- obszary chronione obejmuj% 41,4% powierzchni ogólnej.
Cz#$& obszaru granicz%ca bezpo$rednio z miastami Bydgoszcz i Toru" odznacza si# silnymi procesami
suburbanizacyjnymi, szczególnie gmina Z!awie$ Wielka i D%browa Che!mi"ska.
Obszar odznacza si# ogólnie wysokim poziomem rozwoju, jednak boryka si# z problemami spo!ecznogospodarczymi: bezrobociem - udzia! osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym
wynosi 9,5%; ubóstwem - udzia! osób w gospodarstwach domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej
pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 11,5%. Charakteryzuje go równie znaczna, w skali regionu
aktywno$& gospodarcza – osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 9,9% osób w wieku
produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano 815 podmiotów gospodarczych.
Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego

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

LGD ZAKOLE"DOLNEJ"WIS&Y
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
44734
26,2
41,4
4
0
32596
73
100,0

Województwo
1797134
24,4
31,8
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Wska+nik!obci*'enia!demograficznego!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie!kobiet!w!wieku!produkcyjnym!(%)

Obszar RLKS
55,5
9,5
11,2

Województwo
57,0
11,3
12,8

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1269
7,7
6,5

Województwo
1435
7,9
3,9

Zmiany liczby podmiotów gospodarczych nowozarejestrowanych wg grup sekcji w latach 2009-2013
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LGD ZAKOLE"DOLNEJ"WIS&Y"
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)

Obszar RLKS
28,6
49,02

Województwo
13,4
52,09

STOWARZYSZENIE"LGD"DOLINA"DRW%CY
Obszar zajmuje 3,4% powierzchni i obejmuje swym zasi#giem 2,2% ludno$ci województwa. U ytki rolne
zajmuj% 72,1% powierzchni, przy stosunkowo wysokim udziale lasów wynosz%cym 20% i $rednim (1,7%)
udziale gruntów pod wodami.
Administracyjnie swym zasi#giem obejmuje sze$& gmin – jedn% gmin# miejsk%: Golub-Dobrzy", jedn% gmin#
miejsko-wiejsk%: Kowalewo Pomorskie i cztery gminy wiejskie: Ciechocin, Golub-Dobrzy", Radomin, Zbójno.
Najwi#kszym miastem w obszarze jest Golub-Dobrzy" z liczb% ludno$ci 12 945 osób, pe!ni%ce w hierarchii
sieci osadniczej województwa rol# o$rodka powiatowego, którego zadaniem jest prawid!owa realizacja
zada" w!asnych szczebla powiatowego. Drugim miastem jest Kowalewo Pomorskie (4 261 mieszka"ców)
pe!ni%ce funkcj# lokalnego o$rodka rozwoju.
Obszar jest korzystnie po!o ony w uk!adzie dróg i linii kolejowych o znaczeniu krajowym – przez obszar
przebiega droga krajowa nr 15 i linia kolejowa nr 353, poprzez drogi wojewódzkie obszar ma po!%czenie z
drog% krajow% nr 10, a poprzez ww. drogi krajowe z autostrad% A1. *rednia drogowa odleg!o$& miasta
Golub Dobrzy" do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 101,9 i 38,3 km, a od siedzib s%siednich
powiatów odpowiednio: Lipno – 36 km; Rypin – 27 km, W%brze'no – 23,8km.
Obszar charakteryzuje si# bardzo dobrym stanem $rodowiska naturalnego (niski udzia! emisji py!ów i
gazów).Walory przyrodniczo krajobrazowe rzeki Drw#cy powoduj%, i obszary chronione obejmuj% ponad
43% powierzchni ogólnej i zawieraj% takie formy ochrony jak: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty
przyrody, które dodatkowo s% elementem sieci Natura 2000. Ponadto ca!y obszar znajduje si# w granicach
obszaru funkcjonalnego Zielone P!uca Polski. Dodatkowo rolniczy charakter obszaru sprawia, i ma on du e
znaczenie w produkcji ywno$ci na terenie województwa (g!ównie chów trzody).
Obszar boryka si# z problemami spo!ecznymi: wysokim bezrobociem – udzia! osób bezrobotnych w liczbie
ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 14,8%; niskim poziomem wykszta!cenia – udzia! osób z
wykszta!ceniem wy szym w$ród osób w wieku powy ej 15 lat wynosi 8,8%; ubóstwem - udzia! osób w
gospodarstwach domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em
wynosi 15,2%. Odznacza si# natomiast $redni% w skali województwa aktywno$ci% gospodarcz% – osoby
prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 9,2% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci
zarejestrowane s% 749 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"DOLINA"DRW%CY
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków!(szt.)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
61285
20,3
43,2
52
6
2
45480
74
62,2

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
3000
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie!kobiet!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!wieku! 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%)

Obszar RLKS
14,8
23,4
18,0
24,9

Województwo
11,3
21,3
12,8
19,4

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1179
6,8
8,8

Województwo
1435
7,9
3,9

STOWARZYSZENIE LGD"DOLINA"DRW%CY
Liczba ludno!ci

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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)!
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)
Przest$pstwa!stwierdzone!w!zako&czonych!post$powaniach!przygotowawczych!na!1000!
mieszka&ców!(‰)

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

Obszar RLKS
10,9
47,56
26,5

Województwo
13,4
52,09
25,5

LGD CZARNOZIEM NA SOLI
Obszar zajmuje 6,7% powierzchni regionu i obejmuje swym zasi#giem 4,2% ludno$ci województwa. U ytki rolne
stanowi% 68,3% powierzchni, przy niskim udziale lasów wynosz%cym 11% i stosunkowo du ym (2,8%) udziale gruntów
pod wodami. Intensywna dzia!alno$& przemys!owa w okolicach Inowroc!awia oraz wysokotowarowa produkcja rolna na
rozleg!ych terenach Równiny Inowroc!awskiej spowodowa!y silne przekszta!cenia antropogeniczne krajobrazu - tylko
ok. 10% powierzchni obszaru zajmuj% obszary chronione. Konsekwencj% jest równie pogarszaj%cy si# stan $rodowiska
przyrodniczego.
Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje osiem gmin – cztery gminy miejsko-wiejskie: Gniewkowo, Janikowo,
Kruszwica, Pako$&, cztery gminy wiejskie: D%browa Biskupia, Inowroc!aw, Rojewo, Z!otniki Kujawskie. Najwi#kszym
miastem w obszarze jest Kruszwica z liczb% ludno$ci 9 128 osób, która w hierarchii sieci osadniczej województwa pe!ni
rol# lokalnego o$rodka rozwoju. Trzy pozosta!e tego typu miasta w obszarze to: Janikowo (9 709 mieszka"ców),
Gniewkowo (7 293 mieszka"ców), Pako$& (5 756 mieszka"ców). Bezpo$rednie s%siedztwo z miastem Inowroc!aw
powoduje, i mieszka"cy obszaru maj% zapewniony dost#p do szerokiego wachlarza us!ug (szkolnictwo, kultura, s!u ba
zdrowia) oraz rynku pracy $wiadczonego przez o$rodek o znaczeniu subregionalnym.
Obszar jest korzystnie po!o ony w uk!adzie dróg i linii kolejowych o znaczeniu krajowym – przez obszar przebiegaj%
drogi krajowe nr 15, 25, 62, linie kolejowe nr 131, 231, 353. *rednia drogowa odleg!o$& miasta Inowroc!aw do
Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 42 i 38 km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio: Radziejów – 32,5
km; Mogilno – 39,1 km, -nin – 42,3 km Aleksandrów Kujawski – 43,6 km
Potencja! obszaru to przede wszystkim jego gospodarka - w skali województwa jest jednym z najintensywniej
eksploatowanych gospodarczo; skupia najwi#kszy w województwie potencja! towarowej produkcji rolniczej. Oprócz
dobrej dost#pno$ci kolejowej, obszar zapewnia dobr% dost#pno$& do infrastruktury technicznej poprzez wysoki poziom
urbanizacji. Istotn% rol# pe!ni równie przemys! wydobywczy oraz dzia!alno$& turystyczna.
Obszar jest jednym z najlepiej rozwini#tych w województwie, odznacza si# stosunkowo niskim udzia!em osób w
gospodarstwach domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em - 11,6% ale mimo
to notuje wysokie bezrobocie – udzia! osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 14,5%.
Charakteryzuje go natomiast $rednia w skali regionu aktywno$& gospodarcza – osoby prowadz%ce dzia!alno$&
gospodarcz% stanowi% 8,9% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano 734 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 CZARNOZIEM NA SOLI
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia!.powierzchni.gruntów.le$nych.oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow.
ogó!em.(/)
Udzia!.powierzchni.obszarów.chronionych.w.powierzchni.ogó!em.(/)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba.ludno$ci.(os0)
Ludno$&12km2
Udzia!.ludno$ci.wiejskiej.(/)

Obszar RLKS
119476
11,1

Województwo
1 797 134
24,4

10,8
8
4
88681
74
64,8

31,8
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Wska+nik!obci*'enia!demograficznego!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !kobiet!bezrobotnych!w!liczbie!kobiet!w!wieku!produkcyjnym!(%)

Obszar RLKS
54,5
14,5
17,3

Województwo
57,0
11,3
12,8

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1135
9,4
6,3

Województwo
1435
7,9
3,9

LGD CZARNOZIEM NA SOLI
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)

Obszar RLKS
12,1
48,66

Województwo
13,4
52,09

STOWARZYSZENIE"LGD"GMIN"DOBRZY'SKICH"REGIONU"PO&UDNIE
Obszar zajmuje 6,6% powierzchni i obejmuje swym zasi#giem 3,6% ludno$ci województwa. U ytki rolne
stanowi% 53,8% powierzchni, przy wysokim udziale lasów wynosz%cym 25,9% i wysokim (3,0%) udziale
gruntów pod wodami. Obszary chronione stanowi% 32,9% powierzchni ogólnej i zawieraj% takie formy
ochrony jak: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, b#d%ce cz#$ciowo elementem sieci Natura
2000, ponadto pó!nocno-zachodnia cz#$& znajduje si# w granicach obszaru funkcjonalnego Zielone P!uca
Polski.
Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje dziesi#& gmin – jedn% gmin# miejsk% Lipno, dwie gminy
miejsko-wiejskie: Dobrzy" nad Wis!%, Sk#pe i siedem gmin wiejskich: Bobrowniki, Chrostkowo, Czernikowo,
Kikó!, Lipno, T!uchowo, Wielgie. Najwi#kszym miastem w obszarze jest Lipno z liczb% ludno$ci 14 968 osób,
pe!ni%ce w hierarchii sieci osadniczej województwa rol# o$rodka powiatowego, którego zadaniem jest
prawid!owa realizacja zada" w!asnych szczebla powiatowego. Pozosta!e miasta to Dobrzy" nad Wis!% (2 278
mieszka"ców) i Sk#pe (3 669 mieszka"ców) pe!ni%ce rol# lokalnego o$rodka rozwoju.

Zewn#trzna dost#pno$& transportowa obszaru zapewniona jest przez do$& równomiernie rozmieszczon% sie&
dróg krajowych i wojewódzkich. Obszar cechuj% ponadto dogodne po!%czenia z Toruniem, P!ockiem i
Warszaw%. Przez jego teren przebiegaj% drogi krajowe nr 10, 67 oraz linia kolejowa nr 27. *rednia drogowa
odleg!o$& miasta Lipno do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 11,2 i 50,6 km, a od siedzib s%siednich
powiatów odpowiednio: W!oc!awek – 25 km; Golub Dobrzy" – 35,7 km, Rypin – 32,1 km.
Potencja!y gospodarcze obszaru nie s% zbyt znacz%ce w skali województwa. Obszar posiada jednak pewne
predyspozycje do rozwoju turystyki pobytowej w oparciu o wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe i
kulturowe oraz predyspozycje do produkcji ywno$ci wysokiej jako$ci. Centralne po!o enie Lipna u!atwia
obs!ug# ludno$ci na poziomie powiatowym.
Obszar jest w województwie jednym z obszarów o najni szym poziomie rozwoju spo!eczno-gospodarczego,
przez co boryka si# z problemami: wysokim bezrobociem – udzia! osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w
wieku produkcyjnym wynosi 17,2%; wysokim ubóstwem - udzia! osób w gospodarstwach domowych
korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 23,2%, nisk% aktywno$ci%
gospodarcz% – osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 8,8% osób w wieku produkcyjnym, a na
10 000 ludno$ci zarejestrowanych jest 705 podmiotów gospodarczych.
Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego

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

STOWARZYSZENIE LGD"GMIN"DOBRZY'SKICH"REGIONU"PO&UDNIE
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
118588
25,9
32,9
10
3
76183
64
72,5

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Wska+nik!obci*'enia!demograficznego!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%)

Obszar RLKS
57,6
17,2
19,2

Województwo
57,0
11,3
12,8

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1111
8,7
8,5

Województwo
1435
7,9
3,9

STOWARZYSZENIE LGD"GMIN"DOBRZY'SKICH"REGIONU"PO&UDNIE"
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)

Obszar RLKS
19,3
45,34

Województwo
13,4
52,09

LGD S(SIEDZI"WOKÓ&"SZLAKU"PIASTOWSKIEGO
Obszar zajmuje 3,8% powierzchni województwa i obejmuje swym zasi#giem 2,2% ludno$ci województwa.
Lasy zajmuj% ponad 16,2% powierzchni.

Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje cztery gminy - dwie gminy miejsko-wiejskie: Mogilno,
Strzelno, dwie gminy wiejskie: D%browa, Jeziora Wielkie. Najwi#kszym miastem jest Mogilno z liczb%
ludno$ci 12 369 osób, pe!ni%ce w hierarchii sieci osadniczej województwa rol# o$rodka powiatowego,
którego zadaniem jest prawid!owa realizacja zada" w!asnych szczebla powiatowego. Miastem, który
równie posiada funkcje powiatowe w obszarze, jest Strzelno (5 812 mieszka"ców).
Obszar odznacza si# dobr% dost#pno$ci% zewn#trzn% za pomoc% dróg i linii kolejowych rangi krajowej, jest
jednak peryferyjnie po!o ony wzgl#dem stolic województwa. Przez teren obszaru przebiegaj% drogi
krajowe nr 15, 25, 62 oraz linia kolejowa nr 353. *rednia drogowa odleg!o$& miasta Mogilno do
Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 59,5 i 72,7 km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio:
-nin – 33,9 km; Inowroc!aw – 35,2 km, Radziejów – 52,4 km.
Potencja! obszaru stanowi%: uwarunkowania rozwoju rolnictwa - obszar charakteryzuje si# wysok%
jako$ci% rolniczej przestrzeni produkcyjnej; mo liwo$ci rozwoju turystyki - w Przyjezierzu (nad Jeziorem
Ostrowskim) rozwija si# turystyka pobytowa, istniej%ce obiekty pe!ni%ce wa ne funkcje specjalistyczne i
strategiczne o znaczeniu krajowym, zwi%zane z magazynowaniem gazu i eksploatacj% soli kamiennej.
Nale % do nich Inowroc!awskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. (Kopalnia Soli „Mogilno” w okolicach
miejscowo$ci Przyjma i Huta Pal#dzka) oraz Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu. Ca!y obszar jest
bardzo dobrze wyposa ony w media sieciowe.
Obszar boryka si# z problemami spo!eczno-gospodarczymi: bezrobociem – udzia! osób bezrobotnych w
liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 13,5%; niezadawalaj%cym poziomem wykszta!cenia –
udzia! osób z wykszta!ceniem wy szym w$ród osób w wieku powy ej 15 lat wynosi 9,8%; ubóstwem udzia! osób w gospodarstwach domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w
ludno$ci ogó!em wynosi 12,9% i nisk% aktywno$ci% gospodarcz% – osoby prowadz%ce dzia!alno$&
gospodarcz% stanowi% jedynie 8,6% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowanych
jest 711 podmiotów gospodarczych.
Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego

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

LGD S(SIEDZI"WOKÓ&"SZLAKU"PIASTOWSKIEGO
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków!(szt.)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
67512
16,9
14,5
53
4
2
46590
69
61,0

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
3000
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie!kobiet!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!wieku! 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%)

Obszar RLKS
13,5
20,1
16,8
23,3

Województwo
11,3
21,3
12,8
19,4

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1112
8,3
7,0

Województwo
1435
7,9
3,9

LGD"S(SIEDZI"WOKÓ&"SZLAKU"PIASTOWSKIEGO
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)
Przest$pstwa!stwierdzone!w!zako&czonych!post$powaniach!przygotowawczych!na!1000!
mieszka&ców!(‰)

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

Obszar RLKS
19,0
49,28
44,9

Województwo
13,4
52,09
25,5

LGD PARTNERSTWO"DLA"KRAJNY"I"PA&UK
Obszar zajmuje ponad 6,2% powierzchni województwa i obejmuje 4,2% ludno$ci regionu. Lasy zajmuj%
ponad 23% powierzchni. Mimo po!o enia w Dolinie Noteci, obszar charakteryzuje si# bardzo niskim
udzia!em powierzchni obj#tej ochron% prawn% - jedynie 7,5% powierzchni stanowi% parki krajobrazowe,
rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zespo!y przyrodniczo-krajobrazowe.
Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje pi#& gmin – cztery miejsko-wiejskie: Nak!o nad Noteci%,
Kcynia, Mrocza, Szubin i jedn% wiejsk% Sadki. Najwi#kszym miastem jest Nak!o nad Noteci% z liczb% ludno$ci
19 193 osób, pe!ni%ce w hierarchii sieci osadniczej województwa rol# o$rodka powiatowego, którego
zadaniem jest w!a$ciwa realizacja zada" w!asnych szczebla powiatowego. O$rodkiem uzupe!niaj%cym
siedzib# powiatu jest Szubin (9 580 mieszka"ców). Obok ww. miast na obszarze zlokalizowane s% jeszcze:
Kcynia (4 738 mieszka"ców) i Mrocza (4 393 mieszka"ców) b#d%cymi lokalnymi o$rodkami rozwoju. Z racji
niewielkiej odleg!o$ci od miasta Bydgoszcz, na terenie obszaru, w gminie Szubin i Nak!o, uwidaczniaj% si#
procesy suburbanizacyjne. Bezpo$rednie s%siedztwo z miastem Bydgoszcz powoduje, i mieszka"cy obszaru
maj% zapewniony dost#p do szerokiego wachlarza us!ug (szkolnictwo, kultura, s!u ba zdrowia) oraz rynku
pracy.
Obszar odznacza si# peryferyjnym po!o eniem w województwie (granica z woj. wielkopolskim), ale dobr%
dost#pno$ci% z zewn%trz za pomoc% dróg i linii kolejowych o znaczeniu krajowym – przez powiat przebiegaj%
drogi ekspresowe nr 10, 5, linia kolejowa nr 18. *rednia drogowa odleg!o$& miasta Nak!o do Bydgoszczy i
Torunia wynosi odpowiednio 30,2 i 86,6 km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio: S#pólno
Kraje"skie – 43,4 km; -nin – 39,7 km.
Potencja! obszaru stanowi po!o enie wzd!u doliny Noteci sprzyjaj%ce rozwojowi turystyki i transportu
(fragment drogi wodnej E-70 z przystani% w Nakle) oraz dobre warunki do prowadzenia gospodarki
rybackiej. Ponadto (p!d. cz#$& gminy Mrocza, gmina Sadki, pó!nocna cz#$& gminy Nak!o) wyró niaj% si#
bardzo dobrymi warunkami dla rolnictwa. Na terenie obszaru panuj% dobre warunki obs!ugi ludno$ci w
zakresie lecznictwa specjalistycznego (dwa funkcjonuj%ce szpitale).
Obszar boryka si# z problemami spo!eczno-gospodarczymi: bezrobociem – udzia! osób bezrobotnych w
liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 12%; poziomem wykszta!cenia – udzia! osób z
wykszta!ceniem wy szym w$ród osób w wieku powy ej 15 lat wynosi 10,1%, ubóstwem - udzia! osób w
gospodarstwach domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi
12,8% i nisk% aktywno$ci% gospodarcz% – osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% jedynie 8,3%
osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowane s% 707 podmioty gospodarcze.
Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego

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

LGD PARTNERSTWO"DLA"KRAJNY"I"PA&UK
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków!(szt.)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
112008
24,3
7,5
118
5
4
86969
78
56,4

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
3000
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%)
Udzia !bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%)
Udzia !bezrobotnych!w!wieku! 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%)

Obszar RLKS
12,0
15,4
13,5
21,7

Województwo
11,3
21,3
12,8
19,4

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1101
8,7
4,2

Województwo
1435
7,9
3,9

LGD PARTNERSTWO"DLA"KRAJNY"I"PA&UK"
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)
Przest$pstwa!stwierdzone!w!zako&czonych!post$powaniach!przygotowawczych!na!1000!
mieszka&ców!(‰)

Profil osoby bezrobotnej
P e#:!kobieta
Wiek: 25-34 lata
Wykszta cenie: zasadnicze
zawodowe
Sta'!zawodowy:!1-5 lat
Bez pracy: 1-3!miesi*ce

Obszar RLKS
17,2
50,50
25,7

Województwo
13,4
52,09
25,5

LGD RAZEM DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO
Obszar zajmuje 3,4% powierzchni województwa i obejmuje swym zasi#giem 2% ludno$ci województwa. W
u ytkowaniu terenu dominuj% u ytki rolne zajmuj%c 87% ogólnej powierzchni przy czym lasy zajmuj% tylko 5%
powierzchni.
Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje siedem gmin – jedn% gmin# miejsk% Radziejów, jedn%
gmin# miejsko-wiejsk% Piotrków Kujawski, pi#& gmin wiejskich: Byto", Dobre, Osi#ciny, Radziejów, Topólka.
Najwi#kszym miastem jest Radziejów z liczb% ludno$ci 5 817 osób, pe!ni%cy w hierarchii sieci osadniczej
województwa rol# o$rodka powiatowego, którego zadaniem jest prawid!owa realizacja zada" w!asnych
szczebla powiatowego. Drugim miastem w obszarze jest Piotrków Kujawski (4 448 mieszka"ców).
Obszar po!o ony jest peryferyjnie w stosunku do stolic województwa, niemniej za pomoc% przebiegaj%cej
przez teren obszaru drogi krajowej – nr 62 posiada on bezpo$rednie po!%czenie z autostrad% A1, ponadto
przez obszar przebiega linia kolejowa rangi krajowej nr 131. *rednia drogowa odleg!o$& miasta Radziejów do
Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 73 i 56,7 km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio:
W!oc!awek– 39,2 km; Aleksandrów Kujawski – 34,4 km, Inowroc!aw – 32,2 km.
Potencja! obszaru stanowi% uwarunkowania rozwoju rolnictwa-charakteryzuje si# on bardzo wysokimi
wska'nikami jako$ci rolniczej przestrzeni produkcyjnej, co powoduje, i zajmuje czo!owe miejsca w regionie w
produkcji ro$linnej i zwierz#cej. Du % rol# odgrywa O$rodek Hodowli Zarodowej w Osi#cinach – jeden z
wiod%cych o$rodków w kraju w tym zakresie. Dobrze rozwini#ta jest baza szkolnictwa zawodowego (Zespó!
Szkó! Mechanicznych w Radziejowie, Zespó! Szkó! Rolniczych w Przemystce). Cz#$& powiatu radziejowskiego
cechuje si# równie najwi#ksz% koncentracj% upraw warzyw gruntowych w województwie. Obszary
atrakcyjne krajobrazowo koncentruj% si# w po!udniowej cz#$ci powiatu wokó! Jeziora G!uszy"skiego.
Obszar boryka si# z problemami spo!eczno-gospodarczymi: wysokim bezrobociem – udzia! osób
bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 16,2%; niezadawalaj%cym poziomem
wykszta!cenia – udzia! osób z wykszta!ceniem wy szym w$ród osób w wieku powy ej 15 lat wynosi 9,3%;
wysokim ubóstwem - udzia! osób w gospodarstwach domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy
spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 15,4% i $redni% w skali regionu aktywno$ci% gospodarcz% – osoby
prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% jedynie 9,3% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000
ludno$ci zarejestrowane s% 734 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 RAZEM DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków!(szt.)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
60720
5,0
12,0
73
7
2
41646
69
75,4

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
3000
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne

Obszar RLKS

Województwo

Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%)
Udzia !bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%)
Udzia !bezrobotnych!w!wieku! 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%)

16,2
29,0
18,4
23,8

11,3
21,3
12,8
19,4

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1148
6,1
11,3

Województwo
1435
7,9
3,9

LGD RAZEM DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO
Liczba ludno!ci

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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)
Przest$pstwa!stwierdzone!w!zako&czonych!post$powaniach!przygotowawczych!na!1000!
mieszka&ców!(‰)

Profil osoby bezrobotnej
P e#:!kobieta
Wiek: 25-34 lata
Wykszta cenie:!zasadnicze
zawodowe
Sta'!zawodowy:!bez sta'u
Bez pracy: powy'ej 24
miesi*ce

Obszar RLKS
27,6
48,33
17,0

Województwo
13,4
52,09
25,5

STOWARZYSZENIE LGD GMIN"DOBRZY'SKICH"REGIONU"PÓ&NOC
Obszar zajmuje 3,3% powierzchni i obejmuje swym zasi#giem 2,1% ludno$ci województwa. U ytki rolne
zajmuj% 71,4% powierzchni przy stosunkowo wysokim udziale lasów - 20% i 2% udziale gruntów pod
wodami. Obszary chronione stanowi% niewiele pond 15% powierzchni ogólnej, a ca!y obszar znajduje si# w
granicach obszaru funkcjonalnego Zielone P!uca Polski.

Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje sze$& gmin – jedn% gmin# miejsk% Rypin, pi#& gmin
wiejskich: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, W%pielsk. Jedynym miastem w obszarze jest Rypin z liczb%
ludno$ci 16 834 osób pe!ni%cy w hierarchii sieci osadniczej województwa rol# o$rodka powiatowego,
którego zadaniem jest prawid!owa realizacja zada" w!asnych szczebla powiatowego.
Obszar odznacza si# znacznymi odleg!o$ciami od stolic województwa i brakiem dost#pno$ci zewn#trznej
za pomoc% dróg rangi krajowej. *rednia drogowa odleg!o$& miasta Rypin do Bydgoszczy i Torunia wynosi
odpowiednio 128 i 64,4 km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio: Brodnica – 24,1 km; Golub
Dobrzy" – 26,1 km, Lipno – 32,1 km
Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe stanowi% o potencjale obszaru oraz stwarzaj%
mo liwo$ci do rozwoju turystyki pobytowej i kwalifikowanej (jeziora: Urszulewskie, D!ugie, Czarownica,
Huta, -alskie). Ponadto w zachodniej cz#$ci regionu wyst#puj% dobre warunki do rozwoju rolnictwa, a
tak e do produkcji ywno$ci ekologicznej.
Obszar cechuje si# niskimi w województwie wska'nikami poziomu rozwoju spo!ecznego - boryka si# z
problemami: bezrobociem – udzia! osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi
13%; niskim poziomem wykszta!cenia – udzia! osób z wykszta!ceniem wy szym w$ród osób w wieku
powy ej 15 lat wynosi 9,4%; wysokim ubóstwem - udzia! osób w gospodarstwach domowych
korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 22,2%. Odznacza si#
natomiast $redni% w skali województwa aktywno$ci% gospodarcz% – osoby prowadz%ce dzia!alno$&
gospodarcz% stanowi% 9,4% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowane s% 752
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 GMIN"DOBRZY'SKICH"REGIONU"PÓ&NOC
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz zadrzewionych i zakrzewionych w pow. ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków!(szt.)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
58647
20,2
15,4
55
6
1
44723
76
62,4

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
3000
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie!kobiet!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!wieku! 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%)

Obszar RLKS
13,0
21,2
17,0
24,6

Województwo
11,3
21,3
12,8
19,4

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1196
7,3
8,6

Województwo
1435
7,9
3,9

STOWARZYSZENIE LGD"GMIN"DOBRZY'SKICH"REGIONU"PÓ&NOC
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)!
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)
Przest$pstwa!stwierdzone!w!zako&czonych!post$powaniach!przygotowawczych!na!1000!
mieszka&ców!(‰)

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

Powiat
7,1
46,63
19,7

Województwo
13,4
52,09
25,5

STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA
Obszar zajmuje ponad 4% powierzchni województwa i obejmuje 2% ludno$ci regionu. Lasy zajmuj% ponad
24% powierzchni. Obszar charakteryzuje si# bardzo wysokim udzia!em obszarów obj#tych ochron% prawn% blisko 78% powierzchni stanowi% parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu,
zespo!y przyrodniczo-krajobrazowe. W du ej cz#$ci pokrywaj% si# z nimi obszary Natura 2000.
Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje cztery gminy - trzy gminy miejsko-wiejskie: Kamie"
Kraje"ski, S#pólno Kraje"skie, Wi#cbork i jedn% wiejsk%: So$no. Najwi#kszym miastem jest S#pólno Kraje"skie
z liczb% ludno$ci 9 368 osób pe!ni%ce w hierarchii sieci osadniczej województwa rol# o$rodka powiatowego,
którego zadaniem jest prawid!owa realizacja zada" w!asnych szczebla powiatowego. Drugim miastem, który
koncentruje na swym terenie funkcje powiatowe w obszarze, jest Wi#cbork (5 970 osób). Trzecie miasto Kamie" Kraje"ski (2 358 mieszka"ców) pe!ni funkcje lokalnego o$rodka rozwoju.
Obszar odznacza si# s!ab% dost#pno$ci% w relacjach zewn#trznych, przez jego terytorium przebiega tylko
jedna droga rangi krajowej - nr 25. *rednia drogowa odleg!o$& miasta S#pólno Kraje"skie do Bydgoszczy i
Torunia wynosi odpowiednio 60 i 105 km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio: Tuchola – 27,7 km;
Nak!o nad Noteci% – 43,8 km.
Potencja! obszaru stanowi% uwarunkowania $rodowiska przyrodniczego - dobrze rozwini#ta dzia!alno$ci z
zakresu pozyskiwania i przetwórstwa drewna, tak e dzia!alno$& badawczo-rozwojowa w zakresie produkcji
rolnej („Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z.o.o – Grupa IHAR”). Obszar posiada predyspozycje do produkcji
ekologicznej ywno$ci a struktura wielko$ciowa gospodarstw sprzyjaj%ca produkcji rolnej.
Obszar boryka si# z problemami spo!eczno-gospodarczymi: bezrobociem – udzia! osób bezrobotnych w
liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 13,7%; niskim poziomem wykszta!cenia – udzia! osób z
wykszta!ceniem wy szym w$ród osób w wieku powy ej 15 lat wynosi 8,7%, ubóstwem - udzia! osób w
gospodarstwach domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi
13,2% i nisk% aktywno$ci% gospodarcz% – osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% jedynie 8,6%
osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowanych jest 740 podmiotów gospodarczych.
Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego

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

STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz!zadrzewionych!i!zakrzewionych!w!pow.!ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków!(szt.)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
79109
25,6
77,8
77
4
3
41636
53
57,5

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
3000
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie!kobiet!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!wieku! 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%)

Obszar RLKS
13,7
15,5
16,4
22,8

Województwo
11,3
21,3
12,8
19,4

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1171
6,8
7,0

Województwo
1435
7,9
3,9

STOWARZYSZENIE NASZA KRAJNA
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)
Przest$pstwa!stwierdzone!w!zako&czonych!post$powaniach!przygotowawczych!na!1000!
mieszka&ców!(‰)

Profil osoby bezrobotnej
P e#:!kobieta
Wiek: 25-34 lata
Wykszta cenie:!zasadnicze
zawodowe
Sta'!zawodowy:!1-5 lat
Bez pracy: 1-3!miesi*ce

Obszar RLKS
31,5
48,25
20,4

Województwo
13,4
52,09
25,5

LGD"GMINY"POWIATU")WIECKIEGO
Obszar zajmuje 8,2% powierzchni i obejmuje swym zasi#giem 4,8% ludno$ci województwa. U ytki rolne
stanowi% 52,5% powierzchni, przy wysokim udziale lasów wynosz%cym 37,3% i wysokim (2,9%) udziale
gruntów pod wodami. Obszary chronione obejmuj% 48,2% powierzchni ogólnej i zawieraj% takie formy
ochrony jak: parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, b#d%ce
jednocze$nie cz#$ciowo elementami sieci Natura 2000, ponadto pó!nocno-zachodnia cz#$& znajduje si# w
granicach rezerwatu biosfery Bory Tucholskie.
Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje jedena$cie gmin – dwie gminy miejsko-wiejskie:
Nowe, *wiecie i dziewi#& gmin wiejskich: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Je ewo, Lniano, Osie, Pruszcz,
*wiekatowo, Warlubie. Najwi#kszym miastem w obszarze jest *wiecie z liczb% ludno$ci 26 395 osób,
pe!ni%ce w hierarchii sieci osadniczej województwa rol# o$rodka powiatowego, którego zadaniem jest
prawid!owa realizacja zada" w!asnych szczebla powiatowego. Miasto Nowe (6 190 mieszka"ców) pe!ni
rol# o$rodka uzupe!niaj%cego siedzib# powiatu.
Obszar charakteryzuje dobre osadzenie w sieci komunikacyjnej wysokiej rangi (linie kolejowe, drogi
krajowe i autostrada) – z perspektyw% dalszej poprawy (S-5). *rednia drogowa odleg!o$& miasta *wiecie do
Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio 43,6 i 49,5 km, a od siedzib s%siednich powiatów odpowiednio:
Tuchola – 44,8 km; Che!mno– 7,4 km, Grudzi%dz – 30,9 km.
Obszar charakteryzuje si# wysoki potencja! rolnictwa (zw!aszcza produkcja zwierz#ca) oraz wysoki
potencja! $rodowiska przyrodniczego i kulturowego b#d%cy podstaw% dla rozwoju zró nicowanych form
turystyki .Miasto *wiecie ma charakter przemys!owy. Znajduj%ce si# tutaj zak!ady Mondi S.A. s% znacz%cym
producentem w bran y celulozowo-papierniczej w kraju. Poza tym w *wieciu funkcjonuj% zak!ady z bran y
spo ywczej, w tym zw!aszcza przetwórstwa mi#snego, chemicznej oraz materia!ów budowlanych.
Obszar jest jednym z najlepiej rozwini#tych gospodarczo w województwie, mimo to boryka si# z
problemami spo!ecznymi: bezrobociem – udzia! osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku
produkcyjnym wynosi 9,9%; niezadawalaj%cym poziomem wykszta!cenia – udzia! osób z wykszta!ceniem
wy szym w$ród osób w wieku powy ej 15 lat wynosi 9,7%; ubóstwem - udzia! osób w gospodarstwach
domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 13,4%.
Charakteryzuje go natomiast $rednia w skali regionu aktywno$& gospodarcza – osoby prowadz%ce
dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 8,7% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano
742 podmiotów gospodarczych.
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"GMINY"POWIATU")WIECKIEGO
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz!zadrzewionych!i!zakrzewionych!w!pow.!ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków!(szt.)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
147418
37,3
48,2
160
11
2
99839
68
67,4

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
3000
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!!d ugookresowych!(pow.!2!lata)!w!liczbie!bezrobotnych!ogó em!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie kobiet w wieku produkcyjnym (%)
Udzia !bezrobotnych!w!wieku! 24 i mniej w liczbie bezrobotnych ogó em!(%)

Obszar RLKS
9,9
21,0
11,9
23,5

Województwo
11,3
21,3
12,8
19,4

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1153
7,8
5,1

Województwo
1435
7,9
3,9

LGD GMINY"POWIATU")WIECKIEGO
Liczba ludno!ci

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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)!
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)
Przest$pstwa!stwierdzone!w!zako&czonych!post$powaniach!przygotowawczych!na!1000!
mieszka&ców!(‰)

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

Obszar RLKS
27,6
48,70
20,6

Województwo
13,4
52,09
25,5

LGD ZIEMIA GOTYKU
Obszar zajmuje 2,6% powierzchni regionu i obejmuje swym zasi#giem 2,2% ludno$ci województwa. U ytki
rolne stanowi% a 84% ogólnej powierzchni, przy bardzo ma!ym udziale lasów wynosz%cym nieco ponad
8% powierzchni i $rednim (1,6%) udziale gruntów pod wodami.

Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje pi#& gmin – jedn% gmin# miejsk% Che!m a, cztery
gminy wiejskie: Che!m a, +ubianka, +ysomice, Papowo Biskupie. Jedynym miastem w obszarze jest
Che!m a z liczb% ludno$ci 14 967 osób pe!ni%ca w hierarchii sieci osadniczej województwa rol# o$rodka
uzupe!niaj%cego siedzib# powiatu. Bezpo$rednie s%siedztwo z miastem Toruniem oraz blisko$& miasta
Bydgoszcz powoduje, i mieszka"cy obszaru maj% zapewniony dost#p do szerokiego wachlarza us!ug na
wysokim poziomie (szkolnictwo, kultura, s!u ba zdrowia) oraz rynku pracy.
Zewn#trzna dost#pno$& transportowa obszaru zapewniona jest przez do$& równomiernie rozmieszczon%
sie& dróg krajowych i wojewódzkich. Przez jego teren przebiega autostrada A1, droga krajowa nr 91 oraz
linia kolejowa nr 207, 209, 353.
Obszar posiada du y potencja! w zakresie kapita!u spo!ecznego, a ze wzgl#du na po!o enie (s%siedztwo z
miastem wojewódzkim) odznacza si# znacznym atrybutem atrakcyjno$ci inwestycyjnej oraz
konkurencyjno$ci (koncentracja kapita!u, si! wytwórczych). Obszar ma du e znaczenie w zakresie rozwoju
funkcji metropolitalnych oraz rozwoju rolnictwa i le$nictwa. W cz#$ci obszaru granicz%cej bezpo$rednio z
miastem Toru" uwidaczniaj% si# procesy suburbanizacyjne - w gminie +ysomice i +ubianka.
Obszar boryka si# z problemami spo!eczno-gospodarczymi: bezrobociem - udzia! osób bezrobotnych w
liczbie ludno$ci w wieku produkcyjnym wynosi 13,8%; wysokim ubóstwem - udzia! osób w
gospodarstwach domowych korzystaj%cych ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em
wynosi 15,2%. Charakteryzuje go równie $rednia, w skali regionu aktywno$& gospodarcza – osoby
prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 9,2% osób w wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci
zarejestrowano 764 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 ZIEMIA GOTYKU
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz!zadrzewionych!i!zakrzewionych!w!pow.!ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
46868
8,2
10,6
5
1
45033
96
66,8

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Wska+nik!obci*'enia!demograficznego!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie!kobiet w wieku produkcyjnym (%)

Obszar RLKS
54,6
13,8
16,1

Województwo
57,0
11,3
12,8

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1181
7,8
5,8

Województwo
1435
7,9
3,9

LGD ZIEMIA GOTYKU
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
Cz onkowie!zespo ów!artystycznych!i!klubów!na!1000!os.!(‰)
Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015 r. II tura (%)

Obszar RLKS
20,8
47,59

Województwo
13,4
52,09

STOWARZYSZENIE LGD"PODGRODZIE"TORU'SKIE
Obszar zajmuje 2,7% powierzchni regionu i obejmuje swym zasi#giem 1,8% ludno$ci województwa. Lasy
stanowi% a 56% ogólnej powierzchni, przy niewielkim udziale u ytków rolnych wynosz%cym 36%
powierzchni i $rednim (1,7%) udziale gruntów pod wodami. Obszary chronione obejmuj% 40,7%
powierzchni ogólnej i zawieraj% takie formy ochrony jak: obszar chronionego krajobrazu, rezerwaty
przyrody, b#d%ce jednocze$nie cz#$ciowo elementami sieci Natura 2000.
Obszar administracyjnie swym zasi#giem obejmuje trzy gminy wiejskie: Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka.
Na jego terenie nie jest zlokalizowane adne miasto, jednak bezpo$rednie s%siedztwo z drugim pod
wzgl#dem liczby ludno$ci miastem w województwie Toruniem powoduje, i mieszka"cy obszaru maj%
zapewniony dost#p do szerokiego wachlarza us!ug na wysokim poziomie (szkolnictwo, kultura, s!u ba
zdrowia), a tak e rynku pracy.
Zewn#trzna dost#pno$& transportowa obszaru zapewniona jest przez do$& równomiernie rozmieszczon%
sie& dróg krajowych i wojewódzkich. Przez jego teren przebiega autostrada A1, drogi krajowe nr 15, 96, 10
oraz linie kolejowe nr 353, 18, 27.
Obszar posiada du y potencja! w zakresie kapita!u spo!ecznego, a ze wzgl#du na po!o enie (s%siedztwo z
miastem wojewódzkim) odznacza si# znacznym atrybutem atrakcyjno$ci inwestycyjnej oraz
konkurencyjno$ci (koncentracja kapita!u, si! wytwórczych). Obszar ma du e znaczenie w zakresie rozwoju
funkcji metropolitalnych oraz rozwoju le$nictwa. Ca!y obszar odznacza si# silnymi procesami
suburbanizacyjnymi zwi%zanymi z oddzia!ywaniem miasta Torunia.
Obszar jest jednym z najlepiej rozwini#tych pod wzgl#dem spo!eczno-gospodarczym w województwie i
charakteryzuje si#: niskim bezrobociem - udzia! osób bezrobotnych w liczbie ludno$ci w wieku
produkcyjnym wynosi 8,5%; niskim ubóstwem - udzia! osób w gospodarstwach domowych korzystaj%cych
ze $rodowiskowej pomocy spo!ecznej w ludno$ci ogó!em wynosi 8,9%. Charakteryzuje go równie wysoka w
skali regionu aktywno$& gospodarcza – osoby prowadz%ce dzia!alno$& gospodarcz% stanowi% 13,2% osób w
wieku produkcyjnym, a na 10 000 ludno$ci zarejestrowano 1018 podmiotów gospodarczych.
Obszar"RLKS"na"tle"najwa#niejszych"uwarunkowa$"przestrzennych"województwa"kujawsko-pomorskiego

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

STOWARZYSZENIE LGD"PODGRODZIE"TORU'SKIE
Wybrane dane statystyczne
Powierzchnia (ha)
Udzia !powierzchni!gruntów!le"nych!oraz!zadrzewionych!i!zakrzewionych!w!pow.!ogó em!(%)
Udzia !powierzchni!obszarów!chronionych!w!powierzchni!ogó em!(%)
Liczba gmin
Liczba miast
Liczba!ludno"ci!(os.)
Ludno"#/1km2
Udzia !ludno"ci!wiejskiej!(%)

Obszar RLKS
48414
56,2
40,7
3
0
38171
79
100,0

Województwo
1 797 134
24,4
31,8
144
52
2092564
116
40,0

Wybrane dane statystyczne
Wska+nik!obci*'enia!demograficznego!(%)
Udzia !bezrobotnych!w!ludno"ci!w!wieku!produkcyjnym!(%)
Udzia !bezrobotnych!kobiet!w!liczbie!kobiet!w!wieku!produkcyjnym!!(%)

Obszar RLKS
53,9
8,5
10,0

Województwo
57,0
11,3
12,8

Wybrane dane statystyczne
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 000 mk.w wieku produkcyjnym
Udzia !podmiotów!wyrejestrowanych!w!ogólnej!liczbie!podmiotów!wpisanych!do!rejestru!regon!(%)
Udzia !osób!ubezpieczonych!w!KRUS!w!liczbie!ludno"ci!ogó em!(%)

Obszar RLKS
1568
7,9
3,6

Województwo
1435
7,9
3,9

