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Wstęp 
 

„Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Wąpielsk” powstał w ramach 

udziału Gminy Wąpielsk w projekcie pilotażowym pn. „Usytuowanie na poziomie 

samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)”, który realizowany jest przez 

konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt finansowany jest przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego: „Społeczny i 

gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. 

„Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Wąpielsk” to dokument 

zawierający plan działania ukierunkowany na wspieranie rozwoju sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) obejmujący diagnozę sytuacji gospodarczej w gminie, problemy i 

wynikające z nich potrzeby oraz kierunki działań wspomagających rozwój sektora MŚP wraz                    

z inicjatywami  (projektami). Celem Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy 

Wąpielsk jest m. in. wskazanie działań, które Gmina powinna podjąć, by rozwijać nowoczesną 

i konkurencyjną gospodarkę wykorzystującą posiadane zasoby i atuty oraz zwiększyć 

atrakcyjność gospodarczą Gminy. LPRG ma w sposób skoordynowany wspomagać wieloletni 

rozwój lokalnego sektora MŚP. 

Niniejszy dokument służy przede wszystkim wytyczeniu jasnej i przejrzystej ścieżki 

długofalowych, kompleksowych działań dążących do całościowego, równomiernego rozwoju 

podmiotów gospodarczych mających siedzibę i prowadzących działalność na obszarze Gminy. 

Ścieżka tego rozwoju uwzględnia zarówno własny potencjał obszaru, jak i sytuacje zachodzące 

i mogące zajść w sferach niezależnych od działań Gminy. Jak każdy dokument planistyczny, 

tak i niniejszy Program Rozwoju Gospodarczego analizuje i ocenia aktualną sytuację, 

identyfikuje aktualne problemy, diagnozuje potrzeby lokalnej społeczności (przede wszystkim 

przedsiębiorców jako głównych interesariuszy LPRG) oraz określa kierunki działań 

zmierzających do poprawy stanu istniejącego. Sformułowane w tym dokumencie cele 

strategiczne oraz propozycje konkretnych działań pozwolą w nadchodzącym okresie 

programowania na skoncentrowanie środków i zasobów na najważniejszych działaniach, które 

zapewnią osiągnięcie założonej wizji gminy w zakresie rozwoju gospodarczego. 

Swoistym podsumowaniem jest przedstawiona w dokumencie analiza SWOT, w której 

zidentyfikowano mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia 

zewnętrznego, stanowiąca  wraz ze Strategią Rozwoju Gminy punkt wyjścia dla opracowanych 

celów, priorytetów oraz projektów Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Gminy dla 

Wąpielsk. Pomiar efektów Programu oraz jego ewaluacja wykonane będą na podstawie 

zaproponowanych wskaźników. LPRG jest zgodny z najważniejszymi dokumentami o 

charakterze strategicznym, na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz 

ponadnarodowym. 
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Wynikiem prac nad Lokalnym Programem Rozwoju Gospodarczego jest 

zaproponowana lista działań projektowych, których realizacja przyczyni się do rozwoju 

gospodarczego Gminy. Zapisy LPRG stanowią kierunkowskaz dla działań projektowych                              

w obszarze przedsiębiorczości, które mogą być realizowane przez Gminę Wąpielsk i podległe 

jednostki wraz z partnerami społecznymi. Za ostatecznym wyborem projektów do realizacji 

przemawiać będzie aktualna sytuacja gospodarcza kraju, możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych na dofinansowanie działań oraz realne potrzeby lokalnych przedsiębiorców. 
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Rozdział 1. Diagnoza   

1.1. Diagnoza sytuacji gospodarczej w gminie 

Podstawowe informacje o gminie i sytuacji demograficznej 

Gmina Wąpielsk to gmina wiejska położona w powiecie rypińskim, we wschodniej 

części województwa kujawsko - pomorskiego. Jej centralnym ośrodkiem jest wieś Wąpielsk. 

Gmina Wąpielsk graniczy z następującymi gminami: 

• od południa z gminami Rypin i Brzuze (powiat rypiński),  

• od zachodu z gminami: Radomin i Golub-Dobrzyń (powiat golubsko-dobrzyński)  

• od północy z gminami: Bobrowo, Brodnica  

• od wschodu z gminą Osiek (powiat brodnicki).  

Północna i północno-zachodnia część Gminy leży w dolinie Drwęcy, która wyznacza                 

w tym miejscu jej naturalną granicę. Pozostała część obszaru leży w obrębie Pojezierza 

Dobrzyńskiego. Od południa naturalną granicę Gminy stanowi brzeg Jeziora Długiego, a od 

wschodu Jezioro Kiełpińskie. Resztę granic Gminy wyznaczają drogi i granice pól. 

Administracyjnie Gmina składa się z 16 sołectw: Bielawki, Długie I, Długie II, 

Kiełpiny, Kierz Półwieski, Lamkowizna, Łapinóżek, Półwiesk Duży, Półwiesk Mały, Radziki 

Duże, Radziki Małe, Ruszkowo, Tomkowo, Wąpielsk I, Wąpielsk II, Kierz Radzikowski.  

Gmina Wąpielsk leży na Szlaku Świętego Jakuba. Posiada dużo walorów 

krajobrazowych, turystycznych (dużo zieleni, rzeka Drwęca, dwa duże jeziora, rezerwat w 

Tomkowie, zabytki i pałace w niemal każdej miejscowości, ruiny zamku, zabytkowy kościół).  

Obszar Gminy Wąpielsk jest w przeważającej części użytkowany rolniczo ze względu 

na korzystne warunki do produkcji rolnej. Na obszarze Gminy przeważają gleby III klasy 

bonitacyjnej (łącznie 50,2% powierzchni gruntów ornych) oraz IV klasy (34,2%). Udział 

gruntów słabych klas bonitacyjnych jest stosunkowo niski, tj. V klasa (6,3%) i VI klasa (8,0%). 

Kompleksy o wysokiej przydatności rolniczej dominują na wysoczyźnie morenowej, natomiast 

o niskiej przydatności rolniczej w części doliny Drwęcy. W części dolinnej wyróżniają się 

kompleksy użytków zielonych słabych i bardzo słabych. Mieszkańcy gminy zajmują się 

głównie rolnictwem oraz rękodziełem na użytek własny i znajomych. Na terenie gminy 

znajdują się cztery szkoły podstawowe. 

Jest to gmina wiejska należąca do grupy 5 gmin wiejskich o najniższej liczbie 

mieszkańców, o zbliżonym do średniego ryzyku bezrobocia. W tej grupie gmin dochody 

własne na mieszkańca są najniższe wśród wszystkich grup, udział przedsiębiorstw MŚP w 

sektorze usług jest poniżej 50%. Średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach sektora MŚP jest 

wyższe niż przeciętnie w województwie, przychody podatkowe na przedsiębiorstwo są 

znacząco poniżej średniej. 
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Rysunek 1. Wybrane typy powierzchni w gminie (w %). 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.  

 

Gmina Wąpielsk posiada ponad 61% gruntów przeznaczonych do produkcji rolnej. Niespełna 

2% obszarów jest zabudowana. Gmina posiada również około 0.3% sadów nastawionych 

głównie na produkcje jabłek. Obszary leśne zajmują 19.9% powierzchni. 

 

Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne dla gminy. 

Rok 2017 2018 

Ludność ogółem liczba osób 3 988 4 003 

Mężczyźni liczba osób 1 964 1 970 

Kobiety liczba osób 2 024 2 033 

Ludność w wieku 0-17 liczba osób 762 773 

Ludność w wieku 18-59/64 liczba osób 2 450 2 440 

Ludność w wieku 60/65+ liczba osób 776 790 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Według danych za 2018 r. gmina liczyła 4003 mieszkańców. Liczba kobiet i mężczyzn 

różni się zaledwie o 63 na korzyść kobiet. W porównaniu z 2017 rokiem liczba mieszkańców 

utrzymuje się na podobnym poziomie. Największa liczba ludności zamieszkuje sołectwo 

Wąpielsk (Wąpielsk I Wąpielsk II) – 765 osób (18 %), które pełni funkcję lokalnego ośrodka 

administracyjno – usługowego oraz jest siedzibą Gminy Wąpielsk. Niewiele mniej osób 

zamieszkuje sołectwo Radziki Duże – 669 osób, co stanowi około 15,7 % ogółu mieszkańców 

terenów Gminy Wąpielsk. 

 

Tabela 2. Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację na rynku pracy w gminie. 

Rok 2017 2018 

Liczba bezrobotnych liczba osób 198 165 

Bezrobotni do 25 r.ż. liczba osób 31 20 

Bezrobotni powyżej 50 r.ż. liczba osób 45 34 

Bezrobotne kobiety liczba osób 134 113 

Bezrobotni mężczyźni liczba osób 64 52 

Długotrwale bezrobotni liczba osób 120 121 

beneficjenci środowiskowej 

pomocy społecznej na 10 tys. 

ludności liczba osób 1 762 1 582 

Pracujący na 1000 ludności liczba osób 41 41 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Liczba bezrobotnych utrzymuje się na poziomie poniżej 200 osób z tendencją spadkową. 

Największa grupę osób bez pracy stanową i kobiety długotrwale bezrobotne.  
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Rysunek 2. Mapa gminy Wąpielsk. 

 

 

 

Źródło: Geoportal. 

 

Siedziba gminy zlokalizowana jest mniej więcej w centrum gminy. W północnej i wschodniej 

części gminy znajduję się lasy. Jeziora (Dłuskie, Kiełpińskie) zlokalizowane są w części 

południowej i wschodniej. Większość obszaru gminy stanowią użytki rolne. 
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Rysunek 3. Prognoza ludności w gminie. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Prognoza ludności w gminie wskazuje na niewielkie zmiany w strukturze ludności  

w perspektywie do 2030 roku.  Największą różnicę możemy zauważyć w grupie produkcyjnej. 

Są to typowe zmiany jakie występują na przestrzeni ostatnich lat. 
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Tabela 3. Zmiany w strukturze ludności w świetle prognozy GUS. 

 
Źródło: GUS. 

Z przedstawionych informacji w tabeli 3 wynika, że liczba mieszkańców na przestrzeni lat 

maleje. Spadnie zarówno liczba mężczyzn jak i kobiet natomiast rośnie nam liczba mężczyzn 

w wieku 65+. 
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Rysunek 4. Odległości od wybranych ośrodków w województwie kujawsko-pomorskim. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Gmina zlokalizowana jest w odległości 11 km od dużej firmy w regionie (Agrolok). Do 

najbliższego parku naukowo – technologicznego (Toruński Park Technologiczny) odległość 

wynosi 56 km. Do Toruńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Gorczenica) jest 16 km. 

Najbliższa szkoła wyższa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) zlokalizowana jest w odległości 

57 km. 

Infrastruktura komunikacyjna 

 

Gmina posiada drogową infrastrukturę komunikacyjną. Sieć drogowa Gminy 

Wąpielsk składa się z:  

-  dróg powiatowych o łącznej długości 39,34 km, co stanowi około 30% ogólnej długości dróg 

na terenie Gminy, 

-   dróg gminnych o łącznej długości 92,35 km, co stanowi około 70% ogólnej długości dróg 

na terenie Gminy. Ogólna długość dróg w Gminie Wąpielsk wynosi 131,69 km,  

Odległość do drogi wojewódzkiej nr 560 Rypin – Brodnica od centrum Gminy wynosi 

11 km, nr 534 Grudziądz – Rypin wynosi 15 km, a do drogi krajowej nr 15 odległość wynosi 

17 km. 
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Infrastruktura komunikacyjna to również transport publiczny.  

Na terenie Gminy Wąpielsk pasażerowie obsługiwani są przez następujące linie komunika-

cyjne PKS:  

• Toruń – Golub - Dobrzyń - Wąpielsk - Radziki Duże,  

• Wąpielsk - Długie - Rypin,  

• Brodnica - Wąpielsk. 

 

Rysunek 5. Powierzchnia infrastruktury komunikacyjnej i kluczowe odległości od punktów 

komunikacyjnych. 

 

  

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Drogi zajmują około 0,38 km/km2. Do najbliższej autostrady (A1, zjazd Gronowo) jest około 

39 km. No najbliższej drogi krajowej (DK 15) jest około 13 km. W gminie nie ma infrastruktury 

kolejowej. 

 

Podstawowe informacje o strukturze edukacyjnej 

 

W gminie wiejskiej funkcjonują cztery szkoły podstawowe w miejscowościach                    

Wąpielsk, Radziki Duże, Długie i Półwiesk Mały. Przy szkołach funkcjonują oddziały przed-

szkolne zapewniające opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

Na obszarze gminy bogatą działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna                          

w Radzikach Dużych z siedzibą w Wąpielsku. W gminie nie ma zlokalizowanych szkół                    

średnich, najbliższe szkoły średnie znajdują się w Rypinie, w Brodnicy, w Golubiu-Dobrzyniu. 
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Światłowód 

 

Szkoły gminne zlokalizowane w Wąpielsku i w Radzikach Dużych  korzystają z sieci                        

światłowodowej OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna). Obecnie firmy komercyjne oferują 

podłączanie do sieci światłowodowej kolejnych miejscowości. 

 

 

Nieruchomości i tereny inwestycyjne 

 

Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi, a także zauważa się duże zainteresowanie 

sprzedażą gruntów przez osoby prywatne.  

 

Gmina podejmuje działania zmierzające do opracowywania miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego. 

 

Potencjalne kierunki rozwoju 

 

Główny nacisk powinien być położony na rozwój gminy w stronę przedsiębiorców, 

działalności pozarolniczej, gospodarczej. W tym celu rozważa się zachęcanie mieszkańców do 

sprzedaży lub dzierżawy gruntów o niskiej klasie pod inwestycje, zachęcenie przetwórców 

spożywczych do uruchomienia działalności na terenie gminy, a także inwestycje w energię 

odnawialną i dalszy rozwój infrastruktury drogowej. 

Kolejnym kierunkiem rozwoju gminy jest zatrzymanie odpływających mieszkańców 

na jej terenie (głównie młodzieży), poprzez: poszerzenie możliwości znalezienia pracy, 

planowanie otwarcia klubów młodzieżowych zrzeszających dzieci z gminy, palny dotyczące 

aktywizacji seniorów, inwestowanie w kolejne przedszkola (obecne cieszą się dużym 

zainteresowaniem), rozwój gminy w kierunku sypialni dla pracujących w okolicznych 

miastach, a także zachęcanie osób z zewnątrz do osiedlania się na terenie gminy. 

Ważne jest również pielęgnowanie, zachowanie walorów krajobrazowych i 

turystycznych oraz ich wykorzystanie. 

 

Kierunki wsparcia lokalnego biznesu: 

 

− tworzenie planów zagospodarowania, 

− minimalizowanie ryzyka związanego z uruchomieniem własnej działalności 

gospodarczej – np. subwencje, zwolnienia z podatku, opłat, ZUS-u 

− edukacja w zakresie przedsiębiorczości, 

− szkolenia, doradztwo dla młodych osób, które rozpoczynają karierę po szkole, 

zachęcenie ich do działania, do wykorzystania istniejącej infrastruktury np. pustych, 

niszczejących budynków w gospodarstwach, które zrezygnowały z hodowli, 

− pomoc rolnikom w utrzymaniu i rozwoju gospodarstw, 
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− plany dotyczące zrzeszania się w różnych grupach producenckich, zachęcanie do 

przekazywania gospodarstw następnym pokoleniom, 

− planowane badania mieszkańców w zakresie identyfikacji ich potrzeb i kierunku 

rozwoju gminy. 

 

1.2. Wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą w gminie 

 

Z poniżej przedstawionych informacji będziemy mogli wywnioskować jak na terenie Gmina 

Wąpielsk wygląda sytuacja finansowa zarówno w grupie podobnych gmin oraz na tle                                   

województwa. 

Gmina na tle województwa 

Tabela 4. Podstawowe wskaźniki finansowe gminy na tle województwa i grupy podobnych gmin 

(2018). 

 
Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS. 

 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w gminie 

W 2018 r. w gminie zarejestrowanych było 209 przedsiębiorstw zgodnie z bazą danych 

REGON. W grudniu 2018 r. w gminie było 89 płatników składek ZUS oraz 126 podatników 

osiągających przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
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Tabela 5. Liczba przedsiębiorstw według rodzaju rejestru (2018) 

 

Źródło: GUS. 

 

Liczba podmiotów różni się w zależności od źródła informacji. Dane w bazie REGON 

zawierają największą liczbę podmiotów, zawiera ona jednak informacje, które mogą nie być w 

pełni aktualne (np. nie uwzględniają przedsiębiorstw, które zawiesiły swoją działalność). 

Liczba podatników różni się od liczby płatników składek, przede wszystkim w grupie 

przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek – część z tych osób łączy tę 

działalność z pracą etatową, w związku z tym nie są płatnikami składek. Występują również 

różnice w liczbie przedsiębiorstw w zależności od wielkości. Klasyfikacja przedsiębiorstw w 

przypadku danych ZUS jest określona jest na podstawie liczby osób ubezpieczonych (tj. takich, 

za które przedsiębiorstwo opłaca składki na ubezpieczenia społeczne). W przypadku danych 

podatkowych, klasyfikacja wynika z deklaracji przedsiębiorców przekazanych do urzędów 

skarbowych. 

 

Płatnicy składek oraz osoby ubezpieczone w gminie 

 

Tabela 6. Liczba płatników składek według sekcji PKD (2018) 

 
Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS. 
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Z tabeli 6 wywnioskować można, że dominującą liczbą płatników jest grupa usługodawców. 

Pełniące swoje usługi nie tylko na terenie Gminy Wąpielsk.  

 

Tabela 7. Liczba ubezpieczonych w zależności od płatnika składek 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS. 

 

Wśród osób ubezpieczonych było 510 kobiet i 754 mężczyzn. Najwięcej ubezpieczonych było 

w wieku 35-44 lat – 302 osoby. 

 

Rysunek 5. Liczba ubezpieczonych według wielkości płatnika składek, wieku i płci (2018) 

 
 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS. 

Rysunek 5 przedstawia mężczyzn stanowiących większą skalę osób ubezpieczonych niż 

kobiety. 
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Przeciętna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w gminie w grudniu 2018 

r. wynosiła 2498 zł. Przeciętna podstawa wymiaru składek u kobiet jest wyższa niż u mężczyzn. 

Najwyższe podstawy wymiaru składek spośród głównych zidentyfikowanych sektorów 

według zatrudnienia odnotowane są w sekcji Budownictwo (F). Podstawy wymiaru składek w 

sektorze MŚP są najwyższe wśród płatników zatrudniających 50-249 osób. 

 

Tabela 8. Średnie podstawy wymiaru składek według wielkości, płci oraz wybranych sekcji 

zatrudnienia w złotych (2018). 

 
Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS. 

 

Tabela 9. Średnie podstawy wymiaru składek według wielkości, płci oraz wybranych sekcji 

zatrudnienia w porównaniu do średniej w danym typie gminy (2018) 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS. 
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Tabela 10. Średnie podstawy wymiaru składek według wielkości, płci oraz wybranych sekcji 

zatrudnienia w porównaniu do średniej w województwie kujawsko-pomorskim (2018) 

 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS. 

Przedsiębiorstwa płacące podatki w gminie 

 

Informacja obejmuje przedsiębiorców i przedsiębiorstwa opłacające podatki dochodowe od 

osób fizycznych: według stawki podatkowej (formularz PIT 36), w tym również Ci, którzy 

zadeklarowali opłacanie podatku liniowego (PIT 36L). Kolejną grupą są przedsiębiorcy, którzy 

opłacają podatki ryczałtowe (na formularzach PIT 28A i PIT28B), jak również osoby prawne, 

płacące podatek dochodowy od osób prawnych CIT. Forma opłacania podatku zależy od formy 

prowadzonej działalności, a także wielkości przedsiębiorstwa. 

W gminie według danych podatkowych funkcjonują 42 przedsiębiorstwa, w tej grupie 3 to 

przedsiębiorstwa małe. W grupie przedsiębiorstw mikro dominuje rozliczanie w formie 

podatku PIT. W przypadku małych przedsiębiorstw 33,3% rozlicza się w ramach podatku CIT,  

a 66,7% korzysta z rozliczenia się w formie podatku liniowego (PIT-36L). 

Tabela 11. Liczba przedsiębiorstw – podatników w 2018 r. w gminie 

 
Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS. 
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Z powyższych informacji wynika, iż w Gminie Wąpielsk łącznie jest 84 płatników 

prowadzących samodzielną działalność, 39 przedsiębiorców prowadzących mikro 

przedsiębiorców oraz 3 małych przedsiębiorców. Nie braliśmy pod uwagę średnich 

przedsiębiorców, ponieważ nie ma takich na terenie Gminy. 

Przychody i dochody podatników prowadzących działalność gospodarczą w gminie 

 

Łącznie przychody przedsiębiorstw (bez osób prowadzących działalność na własny rachunek) 

rozliczających się w gminie wynosiły 98 612 48 zł. 

Tabela 12. Przychody przedsiębiorstw – podatników w 2018 r. w gminie 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS. 

Dochody przedsiębiorstw (bez osób prowadzących działalność na własny rachunek) w gminie 

łącznie wyniosły 8 050 169 zł, co stanowiło 8,2% ogółu przychodów. 

Tabela 13. Dochody przedsiębiorstw – podatników (przychody pomniejszone o koszty uzyskania 

przychodów) w 2018 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS. 

Przeciętne przychody na jednego podatnika w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz 

sposobu rozliczania się przedstawiają kolejne tabele. 
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Tabela 14. Przeciętne przychody przypadające na jednego podatnika w 2018 r. w gminie 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS. 

W wierszu PIT36L pojawiły się sumy, które są uwarunkowane od specyfikacji przedsięwzięcia, 

ponieważ firmy te trudnią się skupem żywca. 

 

Tabela 15. Przeciętne przychody przypadające na jednego podatnika w porównaniu do średniej  

w danym typie gminy 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS. 

Na tle innych Gmin największy procent stanowią małe przedsiębiorstwa. 

 

Tabela 16. Przeciętne przychody przypadające na jednego podatnika w porównaniu do średniej  

w województwie 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS. 

Z informacji zawartych w tabeli wynika, że na tle województwa przeciętny przychód na 

jednego podatnika wynosi 282,6% w sektorze Małych przedsiębiorstw. 
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1.3. Kluczowi interesariusze gospodarki w gminie 

W gminie funkcjonują kilka instytucje zrzeszających mieszkańców. 

 

Tabela 1 Instytucje otoczenia biznesu 

Nazwa Adres 

Koło Gospodyń Wiejskich Wąpielsk Wąpielsk 91, 87-337 Wąpielsk 

Koło Gospodyń Wiejskich Ruszkowo Ruszkowo 52, 13-200 Ruszkowo 

Koło Gospodyń Wiejskich Radziki Duże Radziki 8c, 87-337 Radziki Duże 

Koło Gospodyń Wiejskich Półwiesk Mały - 

Koło Gospodyń Wiejskich Długie - 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Gmin Dobrzyńskich Region Północ 

ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500 

Rypin 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Gmina jest również członkiem dwóch stowarzyszeń. 

 

Tabela 2 Stowarzyszenia do których należy Gmina Wąpielsk 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi 

Dobrzyńskiej 

ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 

Stowarzyszenie Salutaris ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

1.4. Wnioski z diagnozy i analiza SWOT 

W trakcie prac przeprowadzoną pogłębioną analizę SWOT. Wskazano: mocne strony, słabe 

strony (czynniki wewnętrzne), szanse i zagrożenia (czynniki zewnętrzne). 

 

Mocne strony 

 

- lokalizacja, powiat rypiński, daleko od ośrodków miejskich, pomiędzy trzema miastami: 

Golubiem-Dobrzyniem, Rypinem i Brodnicą, na Szlaku św. Jakuba, 

- walory turystyczno-rekreacyjne, piękne zielone tereny, rzeka Drwęca, dwa duże jeziora,                       

2 rezerwaty (rzeki Drwęcy i w Tomkowie), miejsca nieodnalezione (dzikie palże), bogata 

historia - zabytki i pałace w niemal każdej miejscowości, ruiny zamku, zabytkowy kościół, 

historia mówiąca o lotnisku w Półwiesku Małym, 

- inwestycje, budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych (drogi, które nie są jeszcze 

zmodernizowane są bazą na wypady rowerowe, bieganie spacery), modernizacja świetlic 

wiejskich w większych miejscowościach, które są traktowane jako centra spotkań, wydarzeń, 

rozwój działalności społecznej, 
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- edukacja, cztery szkoły podstawowe i dwa przedszkola, edukacja młodzieży w zakresie 

segregacji odpadów, 

- organizacja koncertów szopenowskich (dla artystów z Warszawy ze szkoły talentów 

(przyjeżdżają z rodzinami, przyjaciółmi), wieczorów autorskich (lokalny poeta, rzeźbiarka), 

- organizacja spływów kajakowych, 

- duże wykorzystanie funduszy unijnych, 

- dostęp do rynku pracy w pobliskich miastach, 

- Internet, szerokopasmowy w szkołach, radiowy, dobrej jakości na terenie całej gminy, dobry 

zasięg sieci komórkowej, 

- udostępnianie infrastruktury na noclegi i posiłki dla uczestników pielgrzymek, 

- w większości miejscowości wodociągi. 

 

Słabe strony 

 

- mała aktywność mieszkańców w zakresie zakładania działalności prospołecznej, 

- mało inicjatyw lokalnych oddolnych, 

- brak bazy noclegowej i restauracyjnej, 

- brak dużej stacji paliw, 

- infrastruktura drogowa, 

- brak drogi krajowej i wojewódzkiej, tylko sześć dróg powiatowych i drogi gminne, 

- słabe wykorzystanie przyłączy energetycznych, 

- nie można inwestować w energię odnawialną, nie można jej sprzedać, 

- brak możliwości pozyskania gruntów pod inwestycję, 

- w większości grunty rolne, dobrej klasy – powyżej III, 

- tylko cząstkowe plany zagospodarowania, 

- jedno sołectwo nie ma wodociągu, 

- małe możliwości zatrudnienia dla osób z wyższym wykształceniem, 

- brak pomysłu na zatrzymanie ludzi w gminie, 

- głównie małe i średnie gospodarstwa rolne, które nie dają gwarancji utrzymania dużych 

rodzin (stąd migracje), 

- brak instytucji otoczenia biznesu zrzeszających przedsiębiorców. 

 

 



24 

Szanse 

- fundusze unijne, 

- możliwość wykonywania pracy zdalnej, 

- zainteresowanie pielgrzymkami ze względu na szlak św. Jakuba, 

- zainteresowanie wykupem działek rekreacyjnych, 

- rozwój infrastruktury drogowej, 

- rozbudowa infrastruktury energii odnawialnej. 

 

Zagrożenia   

 

- starzejące się społeczeństwo w gminie, migracje (dorośli, młodzi mieszkańcy uciekają), 

demografia (rodzi się mniej dzieci – istnieje obawa, że nie powstaną niektóre klasy  

w szkołach), 

- spadek liczby mieszkańców – poniżej 4 tys., 

- uwarunkowania dotyczące chronionego obszaru w dolinie Drwęcy, zniechęcają inwestorów, 

- niestabilne przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii, blokują przeprowadzenie 

inwestycji do końca, 

- odrolnienie gruntów jest bardzo trudne, 

tylko ministerstwo może udzielić zgody, wysokie opłaty, 

- rosnące koszty utrzymania szkół, subwencja oświatowa nie jest wystarczająca i trzeba 

dokładać z budżetu gminy, 

 - młodzież nie wiąże swojej przyszłości z gminą, ponieważ nie ma możliwości zatrudnienia. 

 

Podsumowanie 

Niewątpliwie zaletą Gminy jest jej położenie nad rzeką Drwęcą. W Gminie znajdują się jeziora. 

W dużej ilości okolicznych miejscowości znajdują się ciekawe zabytki. W okolicy 

organizowane są koncerty Chopinowskie.  

Gmina posiada ciągle modernizowaną infrastrukturę drogową. Bardzo dobrze radzi sobie  

z pozyskiwaniem funduszy europejskich.  

Gmina niewystarczająco korzysta ze swoich walorów. Młodzi ludzie nie pozostają w Gminie. 

Kończąc edukację pozostają w dużych ośrodkach. Powoduje to ciągłe starzenie się 

mieszkańców. 

Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej pozwoliłaby na pozyskanie inwestorów oraz 

mogłaby doprowadzić do zwiększenia zainteresowania pozostaniem w Gminie jej młodych 

mieszkańców. 
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Ulepszona infrastruktura drogowa ułatwi transport mieszkańcom i zainteresuje firmy do 

inwestowania w Gminie.  

Powołanie organizacji zrzeszającej przedsiębiorców w Gminie pozwoli na większą ich 

integrację i prowadzenie wspólnych inicjatyw. 

 

 

Rozdział 2. Cele i Priorytety Lokalnego Programu 

Rozwoju Gospodarczego 

 

2.1. Wizja LPRG  

Rada Gminy Wąpielsk w 2015 r. przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Wąpielsk na lata 2015-

2025. Dokument zawiera między innymi cel strategiczny: rozwój gospodarczy. 

Przeprowadzona w LPRG diagnoza i analiza SWOT wskazuje na ciągłą potrzebę wsparcia 

działań proprzedsiębiorczych. Zaproponowana w Strategii wizja nie straciła na ważności  

i powinna być dalej realizowana.  

 

GMINA WĄPIELSK – GMINA WIEJSKA ZAPEWNIAJĄCA MIESZKAŃCOM 

INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I SPOŁECZNĄ ORAZ STWARZAJĄCA 

KORZYSTNE WARUNKI DO ZAMIESZKANIA, SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU I 

ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

2.2. Cele strategiczne LPRG  

Po zakończeniu prac nad diagnozą wskazano cele dla LPRG. Zgodnie z wytycznymi przyjęto 

jeden cel strategiczny oraz dwa cele sektorowe rozwoju Gminy. 

Każdy z celów sektorowych otrzymał po jednym celu horyzontalnym. Każdy z celów 

horyzontalnych otrzymał cele szczegółowe.  

Każdy z 6 projektów opracowanych w ramach LPRG został przypisany do celu 

szczegółowego. 

 

Cel strategiczny: Wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności mieszkańców oraz 

podnoszenie jakości i atrakcyjności warunków do prowadzenia działalności gospodarczej 

poprzez koncentrację na wzroście zatrudnienia, zwiększaniu poziomu rentowności lokalnych 

przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz zwiększanie wynagrodzeń rezydentów gminy. 
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Uszczegółowieniem celów strategicznych są priorytety sektorowe oraz cele horyzontalne. 

Priorytet sektorowy 1: Działania pozainwestycyjne ukierunkowane na rozwój i poprawę 

konkurencyjności instytucji otoczenia biznesu. 

Cel horyzontalny 1: wzrost innowacyjności i konkurencyjności. 

Mała innowacyjność i konkurencyjność polskiej przedsiębiorstw wskazywane są często jako 

negatywne przyczyny dla rozwoju gospodarczego kraju. Gmina Wąpielsk boryka się z tymi 

problemami jak szereg innych gmin w Polsce. W Gminie brakuje bezpośrednich instrumentów 

wsparcia przedsiębiorstw – zwłaszcza z sektor MŚP. Dlatego wskazane jest zainicjowanie prac 

nad powołaniem Instytucji Otoczenia Biznesu np. w postaci Lokalnej Organizacji 

Gospodarczej.  

Wskaźnik: liczba nowych MŚP – wzrost liczby przedsiębiorstw na terenie Gminy co naj-

mniej o 5%. 

 

Priorytet sektorowy 2: Działanie inwestycyjne ukierunkowane na rozwój i poprawę 

konkurencyjności gminy. 

Cel horyzontalny 2: wzrost współpracy. 

Szeroka integracja jednostek gospodarczych, których zasoby są ze sobą powiązane, pozwala 

na zwiększenie ich produktywności i współpracę np. przy łańcuchu dostaw. W związku z tym 

poprawa współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, zawłaszcza z sektora MŚP, jest kluczowa 

dla dalszego rozwoju przedsiębiorstw w gminie. 

Wskaźnik: ilość inwestycji obejmująca infrastrukturę – 5 szt. 

 

Poszczególne projekty przypisano do celów szczegółowych. W tabeli zamieszczono 

szczegółowy podział priorytetów wraz z przypisanymi propozycjami projektów. 
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Tabela 3 Cele LPRG 

Cel strategiczny Priorytety sektorowe Cele horyzontalne Cele szczegółowe Tytuły projektów 

Wzmacnianie przedsię-

biorczości i kreatywności 

mieszkańców oraz pod-

noszenie jakości i atrak-

cyjności warunków do 

prowadzenia działalności 

gospodarczej poprzez 

koncentrację na wzroście 

zatrudnienia, zwiększaniu 

poziomu rentowności lo-

kalnych przedsiębiorstw 

z sektora MŚP oraz 

zwiększanie wynagro-

dzeń rezydentów gminy.  

Działania pozainwesty-

cyjne ukierunkowane na 

rozwój i poprawę konku-

rencyjności instytucji 

otoczenia biznesu.  

Wzrost innowacyjności i 

konkurencyjności 

wskaźnik: 

- liczba nowych MŚP 

Działania szkoleniowo-

doradcze 

Projekt 1. Utworzenie i 

funkcjonowanie Lokalnej 

Organizacji Gospodarczej 

w Gminie Wąpielsk 

Działanie inwestycyjne 

ukierunkowane na rozwój 

i poprawę konkurencyj-

ności gminy. 

 Wzrost współpracy 

- ilość inwestycji obejmu-

jąca infrastrukturę 

Poprawa infrastruktury 

biznesowej 

Projekt 4. Uzbrojenie te-

renu inwestycyjnego  

w Wąpielsku 
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Budowa obiektów infra-

struktury turystycznej  

Projekt 2. Miejsce wypo-

czynku i rekreacji w Dłu-

giem 

 

Projekt 3. Budowa 

punktu startowego i koń-

cowego dla spływów ka-

jakowych wzdłuż szlaku 

św. Jakuba na terenie 

gminy Wąpielsk 

 

Projekt 5. Ścieżka rowe-

rowa szlakiem kolejki 

wąskotorowej - szlak cu-

krowy 

Promocja walorów tury-

stycznych 

Projekt 6. Rozbudowa 

walorów turystycznych 

na szlaku św. Jakuba 
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Rozdział 3. Inicjatywy Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego  

3.1. Proces składania i zatwierdzania propozycji inicjatyw 

W ramach konsultacji prowadzonych z mieszkańcami oraz pomysłów wypracowanych przez 

pracowników Urzędu Gminy Wąpielsk przygotowano propozycję 6 projektów, które uwzględ-

niono w Lokalnym Programie Rozwoju. 

Propozycje projektów obejmują głównie poprawę infrastruktury w Gminie. Poprawi to wa-

runki życia mieszkańców oraz przyczyni się do zwiększenia ilości turystów. Pozwoli również 

przyciągnąć nowych przedsiębiorców. 

Z początkiem 2021 r. zaproszono lokalne środowiska gospodarcze do wypełnienia ankiety 

wskazującej projekty kluczowe dla rozwoju gminy. Przedsiębiorcy mieli możliwość wysyłać 

wypełnione ankiety do Urzędu Gminy. Jednak odpowiedź ze strony przedsiębiorstw nie była 

zadawalająca. Inicjatywa została podjęta przez pracowników Gminy, co za skutkowało pomy-

słami na projekty. 

Niewątpliwą barierą w przyszłej realizacji projektów zgłoszonych do LPRG są kwestie finan-

sowe.  Gmina nie będzie w stanie samodzielnie sfinansować tych inwestycji. Wymagane jest 

wsparcie z funduszy europejskich oraz budżetu państwa. Gmina będzie musiała występować o 

środki zewnętrzne. 

Wszystkie zgłoszone propozycje projektów zostały uwzględnione w LPRG. Pomyślna ich re-

alizacja będzie wymagała zaangażowani gminy i jej mieszkańców. 

3.2. Lista inicjatyw planowanych do realizacji w ramach LPRG 

 

W trakcie przeprowadzonych konsultacji zaproponowano 6 projektów będących elementem 

Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego. 

Projekt 1 Utworzenie i funkcjonowanie Lokalnej Organizacji Gospodarczej w Gminie 

Wąpielsk. 

Projekt dotyczy utworzenia, wyposażenia i funkcjonowania Lokalnej Organizacji Gospodar-

czej w Gminie Wąpielsk. Celem LOG będzie dbanie o rozwój przedsiębiorczości i wspieranie 

przedsiębiorców. LOG będzie punktem konsultacyjno-doradczym lokalnego środowiska 

przedsiębiorców, władz samorządowych, lokalnych organizacji i lokalnej społeczności. 

 

Projekt 2 Miejsce wypoczynku i rekreacji w Długiem. 

Projekt polega na ułatwieniu dostępu do jeziora w Długim dla mieszkańców Gminy. Inwestycja 

spowoduje przyciągnięcie turystów do Gminy oraz zwiększenie walorów turystycznych. 

Mieszkańcy Gminy otrzymają nowe miejsce rekreacji. 
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Projekt 3 Budowa punktu startowego i końcowego dla spływów kajakowych wzdłuż 

szlaku św. Jakuba na terenie gminy Wąpielsk. 

Projekt obejmuje wybudowanie punktów umożliwiających rozpoczęcie i zakończenie spływu 

kajakowego obejmującego Gminę i biegnącego wzdłuż szlaku św. Jakuba. Projekt spowoduje 

przyciągnięcie nowych turystów do gminy, poprawi walory turystyczne gminy oraz zwiększy 

liczbę miejsc rekreacji w Gminie. 

 

Projekt 4 Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Wąpielsk. 

Projekt ma na celu zwiększenie ilości terenów inwestycyjnych w Gminie.  W jego ramach 

powstanie droga dojazdowa do terenów oraz uzbrojone zostaną nowo pozyskanych działek pod 

inwestycje. 

 

Projekt 5 Ścieżka rowerowa szlakiem kolejki wąskotorowej - szlak cukrowy. 

Projekt ma za zadanie rozbudować ścieżki rowerowe w gminie w oparciu o historyczny szklak 

kolejki wąskotorowej przebiegającej przez tereny Gminy. Projekt poprawi walory turystyczne 

Gminy. 

 

Projekt 6 Rozbudowa walorów turystycznych na szlaku św. Jakuba. 

Projekt ma na celu poprawę oznaczeń na szlaku św. Jakuba przebiegającego przez Gminę. 

Przyczyni się do promocji szlaku oraz poprawi jego atrakcyjność dla turystów. 

 

Wszystkie wskazane projekty zostały szczegółowo opisane w fiszkach zamieszczonych  

w Załączniku 1 do LPRG. 

 

Rozdział 4. Powiązanie Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego 

z dokumentami o charakterze strategicznym  

 

4.1. Powiązania z gminnymi dokumentami strategicznymi  

Gmina posiada aktualną Strategię Rozwoju Gminy Wąpielsk na lata 2015-2025. Jest to 

dokument strategiczny, którego założenia i kierunki rozwoju są zgodne z innymi nadrzędnymi 

strategiami rozwoju Europy, kraju oraz województwa kujawsko-pomorskiego. 

Strategia wpisuje się w założenia głównego dokumentu strategicznego Europy. Zakłada ona 

bowiem działania mające na celu: 

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury społecznej i technicznej, 

- tworzenie miejsc pracy, 
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- poprawę stanu środowiska przyrodniczego i ochronę jego zasobów. 

Strategia Rozwoju Gminy Wąpielsk realizuje określone w Strategii UE priorytety, ponieważ 

realizacja celów wyznaczonych dla Gminy, ma przyczynić się do poprawy jakości życia 

mieszkańców, jednak z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. 

Wszystkie cele strategiczne i operacyjne zawarte w „Strategii Rozwoju Gminy Wąpielsk na 

lata 2015-2025” wpisują się w ramy Strategii Rozwoju Kraju, bowiem zakładają wzmocnienie  

i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających 

szybszy i zrównoważony rozwój Gminy oraz poprawę jakości życia ludności. 

Cele strategiczne i operacyjne „Strategii Rozwoju Gminy Wąpielsk na lata 2015-2025” wpisują 

się w cele Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, gdyż zakładają wykorzystywanie 

specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania 

celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. 

Cele LPRG wpisują się w „Strategii Rozwoju Gminy Wąpielsk na lata 2015-2025”, ponieważ 

zmierzają do wzmocnienia przedsiębiorczości i kreatywności mieszkańców oraz podnoszenie 

jakości i atrakcyjności warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 

koncentrację na wzroście zatrudnienia, zwiększaniu poziomu rentowności lokalnych 

przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz zwiększanie wynagrodzeń rezydentów gminy. 

Wszystkie te cele ostatecznie powodują poprawę jakości życia mieszkańców Gminy. 

4.2. Powiązania z dokumentami strategicznymi o znaczeniu wojewódzkim i 

krajowym 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 obejmuje obszar 6 gmin położonych w Powiecie 

Rypińskim w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Są to gminy wiejskie: Brzuze, Rogowo, 

Rypin, Skrwilno, Wąpielski, Gmina miejska Rypin. 

 

W ramach LSR wyróżniono cel ogólny - rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia 

na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gminy Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r., który jest 

odpowiedzią na zdiagnozowaną słabą jakość lokalnego rynku pracy w regionie.  

 

Dla tak zdefiniowanego celu ogólnego wskazano cel szczegółowy – poprawa warunków roz-

woju dla powstania nowych miejsc pracy na obszarze „Stowarzyszenia LGD Gminy Dobrzyń-

skich Region Północ” do 2023 r., który odnosi się do zdiagnozowanej słabej jakości lokalnego 

rynku pracy, a jego osiągnięcie jest istotne w kontekście zapewnienia środków, które umożli-

wią tworzenie nowych miejsc prac. 

 

 

LPRG wpisuje się pośrednio w cele LSR. Poprawa infrastruktury turystycznej, przygotowa-

nie nowych terenów inwestycyjnych, poprawa walorów turystycznych docelowo doprowa-

dzić może do zwiększenia liczby miejsc pracy w Gminie.  

Powołanie Lokalnej Organizacji Gospodarczej zapewni zwiększoną integrację przedsiębior-

ców Gminy, a to może doprowadzić do zwiększonej liczby nowych miejsc pracy. 
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Aktualnie w województwie kujawsko-pomorskim obowiązuje „Strategia rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+”.  

Cele strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku to m. in. 

koncentracja działań w obszarze gospodarka. W ramach tego celu dążyć się będzie do rozwoju 

i unowocześnienia gospodarki województwa, jako warunku wzrostu jego konkurencyjności  

w aspekcie miejsca zamieszkania. W ramach tego obszaru wskazuje się cel główny Strategii: 

Konkurencyjna gospodarka. 

LPRG wpisuje się w cle strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Rozdział 5. System wdrażania Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego  

 

5.1. Analiza instytucjonalna i przyjęcie LPRG 

 

Przy opracowywaniu LPRG obowiązuje następujący schemat postępowania: 

1. Opracowanie projektu dokumentu przez Wójta.  

2. Ustalenie podstawowych parametrów dotyczących przeprowadzanych konsultacji: 

a) terminu przeprowadzania konsultacji. Termin ten nie może być krótszy niż 35 dni 

(wymóg art. 6 ust. 5 ustawy o zasadach prowadzenia rozwoju), co oznacza, że mi-

nimalny termin wynosi albo 35 dni (jeśli uchwała rady gminy ws. konsultacji prze-

widuje termin krótszy), albo termin określony w uchwale rady gminy; 

b) ustalenie sposobu przekazywania uwag do projektu. Sposób powinien wynikać  

z uchwały rady gminy ws. konsultacji. Postuluje się wykorzystanie równolegle 

dwóch sposobów – elektronicznie (mail, formularz na stronie internetowej, itp.) 

oraz klasyczne (np. skrzynka w urzędzie gminy/miasta). Rekomenduje się przygo-

towanie formularzy służących zgłaszaniu uwag; 

c) wyznaczenie liczby, terminów i miejsc spotkań konsultacyjnych. Wyznaczone musi 

być co najmniej jedno spotkanie, chyba że uchwała rady gminy ws. konsultacji 

przewiduje większą liczbę spotkań.  

3. Skierowanie projektu LPRG do konsultacji przez Wójta. Czynność ta nie wymaga kon-

kretyzacji w odrębnym dokumencie – wystarczające jest wydanie pracownikom pole-

ceń służbowych niezbędnych do uruchomienia procesu konsultacji. Jeśli jednak w da-

nej gminie jest wola sporządzenia takiego dokumentu to powinien on mieć postać za-

rządzenia opartego na następującego podstawie prawnej „Na podstawie art.18 ust. 3 

oraz19a ust. 2w zw. z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-

dzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057)” 
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4. Zamieszczenie projektu LPRG na stronie internetowej gminy. 

5. Ogłoszenie informacji o przeprowadzanych konsultacjach co najmniej na własnej stro-

nie internetowej (wymóg z art. 6 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki roz-

woju) i w sposób określony w uchwale rady gminy ws. Konsultacji. Dopuszczalne są 

dodatkowe sposoby poinformowania. Informacja musi zawierać co najmniej: przed-

miot konsultacji, miejsce zamieszczenia dokumentu poddawanego konsultacjom, ter-

min i sposób przekazywania uwag do projektu, termin i miejsce spotkań konsultacyj-

nych. 

6. Przeprowadzenie konsultacji, w tym spotkania (spotkań) konsultacyjnych. 

7. Przygotowanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w terminie 30 dni od 

upływu terminu przeprowadzania konsultacji przez wójta (burmistrza, prezydenta mia-

sta). Sprawozdanie zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag 

wraz z uzasadnieniem. 

8. Zamieszczenie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji na stronie internetowej 

gminy najpóźniej w 30 dniu od upływu terminu przeprowadzania konsultacji. Uchwała 

rady gminy ws. konsultacji może przewidywać dalsze wymagana. 

 

Uwagi wstępne dotyczące przyjęcia LPRG 

 

- Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  

z 2021 r. poz. 1372) w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych 

dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. 

Ust. 2 przywołanego artykułu wskazuje, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z miesz-

kańcami gmin określa uchwała rady gminy. 

 

- Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego należy traktować jako program rozwoju w rozu-

mieniu art. 15 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057). Zgodnie z art. 19a ust. 1 przywołanej ustawy 

wskazano, że projekty programów podlegają konsultacjom z partnerami społecznymi i gospo-

darczymi. Choć przepis ten nie odwołuje się bezpośrednio do pojęcia „mieszkańców gminy” 

należy je traktować za szczególny przypadek konsultacji określonych w art. 5a ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym. Tryb konsultacji powinien być oparty na trybie wynikającym z 

uchwały rady gminy wydanej na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym – z 

uwzględnieniem warunków wynikających z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

W praktyce oznacza to, że jeśli ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przewiduje 

rozwiązania korzystniejsze dla podmiotów konsultowanych to stosowane są te rozwiązania, a 

nie treść uchwały rady gminy. 
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5.2. Plan finansowy wdrożenia LPRG 

Przewidziane w rama LPRG projekty finansowane będą ze środków zewnętrznych (środku  

z Unii Europejskiej, budżet państwa) oraz ze środków własnych Gminy. 

Środki unijne, to przede wszystkim środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na 

lata 2021-2027. Aktualnie fundusze są na etapie konsultacji a ostateczny ich kształt 

prawdopodobnie zatwierdzony zostanie w 2022 r. 

Szczegóły finansowania zamieszczono w tabeli.  

 

Tabela 4 Źródła finansowania projektów 

Priorytet 

sektorowy 

Projekt Kwota 

całkowita 

Kwota do 

finansowania 

ze środków 

innych niż 

środki 

Gminy 

Kwota 

planowana do 

finansowani 

ze środków 

Gminy 

Działania 

pozainwestycyjne 

ukierunkowane na 

rozwój i poprawę 

konkurencyjności 

instytucji otoczenia 

biznesu. 

Utworzenie i 

funkcjonowanie 

Lokalnej Organizacji 

Gospodarczej w 

Gminie Wąpielsk 

369.000 313.650 55.350 

Działanie 

inwestycyjne 

ukierunkowane na 

rozwój i poprawę 

konkurencyjności 

gminy 

Miejsce wypoczynku 

i rekreacji w Długiem 
3.075.000 2.613.750 461.250 

Budowa punktu 

startowego i 

końcowego dla 

spływów kajakowych 

wzdłuż szlaku św. 

Jakuba na terenie 

gminy Wąpielsk 

369.000 313.650 55.350 

Uzbrojenie terenu 

inwestycyjnego w 

Wąpielsk 

3.075.000 2.613.750 461.250 

Ścieżka rowerowa 

szlakiem kolejki 

wąskotorowej - szlak 

cukrowy 

3.690.000 3.136.500 553.500 
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Rozbudowa walorów 

turystycznych na 

szlaku św. Jakuba 

615.000 522.750 92.250 

Całość lokalnego programu rozwoju 

gospodarczego 
11.193.000 9.514.050 1.678.950 

Źródło: opracowanie własne. 

Łączna wartość wszystkich projektów przewidzianych w LPRG to 11.193.000 PLN. Środki 

zewnętrzne to łącznie 9.514.050 PLN a wkład własny 1.678.950 PLN 

 

5.3 Monitorowanie wdrażania LPRG 

 

Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1057), w art. 17 określona została zawartość programu rozwoju.  

W szczególności program obejmuje: 

1. wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej przygotowanej na potrzeby programu, 

2. cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii rozwoju kraju 

lub strategii rozwoju gminy, województwa, kraju bądź innych, 

3. priorytety oraz kierunki interwencji, 

4. oczekiwane rezultaty planowanej interwencji wraz ze wskaźnikami w nawiązaniu do 

średniookresowej strategii rozwoju kraju lub strategii rozwoju gminy, województwa, kraju, 

bądź innych, 

5. system realizacji programu, w tym plan finansowy zawierający w szczególności:  

a. źródła finansowania realizacji programu,  

b. kwotę̨ środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między 

poszczególne priorytety, a w przypadku programu rozwoju, o którym mowa w art. 15 ust. 6, 

także kwotę̨ środków przeznaczonych na przygotowanie raportu ewaluacyjnego 

podsumowującego efekty realizacji programu,  

c. informację o wysokości współfinansowania programu i poszczególnych priorytetów;  

6. w przypadku programów rozwoju zakres planowanej interwencji, który będzie realizowany 

w ujęciu terytorialnym, możliwy do objęcia kontraktem sektorowym;  

7. sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych. 
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Na podstawie punktu 7 ww. artykułu 17 ustawy, prowadzony będzie monitoring, którego celem 

będzie zapewnienie prawidlowego i efektywnego wdrażania Lokalnego Programu Rozwoju 

Gospodarczego w gminie Wąpielsk. Pozwoli to wykryć barier i umożliwi wprowadzenie 

odpowiednich korekt do Programu.  

Planowana jest, co najmniej raz na dwa lata, ocena stanu realizacji Programu oraz ewentualne 

jego aktualizacja. 

W proces monitorowania LPRG może zostać zaangażowana Lokalna Organizacji Rozwoju 

Gospodarczego utworzona w Gminie Wąpielsk. 

Okres monitorowania obejmuje lata 2022-2027. 
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Załącznik 1. Lista przykładowych inicjatyw planowanych do 

realizacji w ramach LPRG  

Projekt 1. 

Tytuł / Nazwa projektu Utworzenie i funkcjonowanie Lokalnej Orga-

nizacji Gospodarczej w Gminie Wąpielsk 

Podmiot inicjujący / realizujący projekt Wąpielsk 

Partnerzy z opisem ich ról / zadań brak 

Priorytet sektorowy LPRG, w który wpi-

suje się zgłaszany projekt  

PS 4 – Działania Inwestycyjne (miękkie) - 

edukacja, promocja gospodarcza, stymulowa-

nie przedsiębiorczości 

Cele projektu i ich powiązanie z celami 

LPRG 

1/ Promowanie przedsiębiorczości 

Koszt całkowity projektu w zł  

(w rozbiciu na kwotę netto i VAT) 

300.000,00 zł netto 

369.000,00 zł brutto 

Projekt przewidziany do realizacji w ra-

mach RPO  

Tak  

Źródła finansowania projektu (w %) 

 

- Środki Regionalnego Programu Operacyj-

nego (85,00%) 

- Środki własne (15,00%) 

Występowanie pomocy publicznej w pro-

jekcie  

Nie dotyczy 

Zwięzły opis projektu  

(około 1 strony A4) 

Projekt dotyczy utworzenia, wyposażenia i 

funkcjonowania Lokalnej Organizacji 

Gospodarczej w Gminie Wąpielsk. Celem 

LOG będzie dbanie o rozwój przedsię-

biorczości i wspieranie przedsiębiorców. 

LOG będzie punktem konsultacyjno-

doradczym lokalnego środowiska przedsię-

biorców, władz samorządowych, lokalnych 

organizacji i lokalnej społeczności. 

 

Stan przygotowań do realizacji projektu  Gmina Wąpielsk bierze udział w projekcie 

„Regiogmina” 

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia II kwartał 2024 r. – złożenie wniosku o dofi-

nansowanie projektu 

I – II kwartał 2024 r. - realizacja 

Przewidywany termin rozpoczęcia realiza-

cji projektu 

II kwartał 2024 r. 

Przewidywany termin zakończenia realiza-

cji projektu 

II kwartał 2025 r. 
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Projekt 2. 

Tytuł / Nazwa projektu Miejsce wypoczynku i rekreacji w Długiem  

Podmiot inicjujący / realizujący projekt Gmina Wąpielsk 

Partnerzy z opisem ich ról / zadań brak 

Priorytet sektorowy LPRG, w który wpi-

suje się zgłaszany projekt  

 

PS 6 - Działania inwestycyjne ukierunkowa-

nie na rozwój i poprawę konkurencyjności 

Gminy 

Cele projektu i ich powiązanie z celami 

LPRG 

1/ Przyciągnięcie turystów do gminy 

2/ Zwiększenie walorów Turystycznych 

Gminy 

3/ Zwiększenie liczby miejsc pracy w Gminie 

4/ Zwiększenie liczby miejsc rekreacji i tury-

styki w Gminie Wąpielsk 

 

Koszt całkowity projektu w zł  2.500.000 zł netto 

3.075.000 zł brutto 

Projekt przewidziany do realizacji w ra-

mach RPO  

Tak 

Źródła finansowania projektu (w %) 

 

- Środki Regionalnego Programu Operacyj-

nego / PROW (85%) 

 

- Środki własne (15%) 

 

Występowanie pomocy publicznej w pro-

jekcie  

Nie 

Zwięzły opis projektu  

(około 1 strony A4) 

Główne elementy składowe, wyróżniane fazy 

realizacji. 

1/ Przygotowanie dokumentacji 

2/ Postępowanie przetargowe 

3/ Prace budowlane 

 

Uzasadnienie:  

- Brak dostępu do jeziora dla mieszkańców 

Gminy Wąpielsk  

- Poprawa walorów turystycznych  

 

Powiązania z innymi projektami - brak 

 

Efekty realizacji projektu w rozbiciu na pro-

dukty: 

1/ Nowo plaża z atrakcjami turystycznymi, 

2/ Nowe atrakcje turystyczne, 
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3/ Dostęp do jeziora dla mieszkanców. 

 

Stan przygotowań do realizacji projektu  Wstępne założenia 

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia I-IV 2023 – 10% 

Przygotowanie dokumentacji   

 

IV 2023 – IV 2024 - 90% 

Prace budowalne  

Prace wykończeniowo-ozdobne  

Oddanie do Użytku  

Przewidywany termin rozpoczęcia realiza-

cji projektu 

I 2023 

Przewidywany termin zakończenia realiza-

cji projektu 

IV 2024 

 

 

Projekt 3. 

Tytuł / Nazwa projektu Budowa punktu startowego i końcowego dla 

spływów kajakowych wzdłuż szlaku św. Ja-

kuba na terenie gminy Wąpielsk 

Podmiot inicjujący / realizujący projekt Gmina Wąpielsk 

Partnerzy z opisem ich ról / zadań brak 

Priorytet sektorowy LPRG, w który wpi-

suje się zgłaszany projekt  

 

PS 6 - Działania inwestycyjne ukierunkowa-

nie na rozwój i poprawę konkurencyjności 

Gminy 

Cele projektu i ich powiązanie z celami 

LPRG 

1/ Przyciągnięcie turystów do gminy 

2/ Zwiększenie walorów turystycznych 

gminy  

3/ Zwiększenie liczby miejsc rekreacji w 

gminie 

 

Koszt całkowity projektu w zł  300.000 zł netto  

369.000 zł brutto 

Projekt przewidziany do realizacji w ra-

mach RPO  

Tak 

Źródła finansowania projektu (w %) 

 

- Środki Regionalnego Programu Operacyj-

nego (85%) 

 

- Środki własne (15%) 

 

Występowanie pomocy publicznej w pro-

jekcie  

Nie 
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Zwięzły opis projektu  Główne elementy składowe, wyróżniane fazy 

realizacji. 

1/ Przygotowanie dokumentacji 

2/ Postępowanie przetargowe 

3/ Prace budowlane 

4/ Poszukiwanie inwestorów wykorzystują-

cych infrastrukturę 

  

Uzasadnienie realizacji projektu: 

- Brak wystarczającej infrastruktury w Gmi-

nie przy Drwęcy. 

- Niewykorzystywanie walorów turystycz-

nych w Gminie Wąpielsk związanych z rzeką 

Drwęcą  

 

Powiązania z innymi projektami. - brak 

 

Efekty realizacji projektu: 

1/ nowa atrakcja turystyczna - punkt spły-

wów kajakowych, 

2/ nowe walory turystyczne Gminy.  

 

Stan przygotowań do realizacji projektu  Wstępne założenia 

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 2023 r. prace koncepcyjne/dokumentacyjne - 

10% 

2024 r. realizacja inwestycji - 90% 

2025 r. udostepnienie inwestycji 

Przewidywany termin rozpoczęcia realiza-

cji projektu 

Z dokładnością do kwartału i roku realizacji  

I 2023 r. 

Przewidywany termin zakończenia realiza-

cji projektu 

Z dokładnością do kwartału i roku realizacji 

IV 2024 r. 

 

 

Projekt 4. 

Tytuł / Nazwa projektu Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Wą-

pielsk 

Podmiot inicjujący / realizujący projekt Gmina Wąpielsk 

Partnerzy z opisem ich ról / zadań 

 

brak 

Priorytet sektorowy LPRG, w który wpi-

suje się zgłaszany projekt  

 

PS 6 - Działania inwestycyjne ukierunkowa-

nie na rozwój i poprawę konkurencyjności 

Gminy 
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Cele projektu i ich powiązanie z celami 

LPRG 

1/ Przyciągnięcie nowych inwestorów do 

gminy 

2/ Zwiększenie liczby miejsc pracy w gminie 

 

Koszt całkowity projektu w zł  2.500.000 PLN netto 

3.075.000 PLN brutto 

Projekt przewidziany do realizacji w ra-

mach RPO  

Tak 

Źródła finansowania projektu (w %) 

 

- Środki Regionalnego Programu Operacyj-

nego (85%) 

 

- Środki własne (15%) 

 

Występowanie pomocy publicznej w pro-

jekcie  

Nie 

Zwięzły opis projektu  Główne elementy składowe, wyróżniane fazy 

realizacji. 

1/ przygotowanie dokumentacji 

2/ postępowanie przetargowe 

3/ prace budowlane 

4/ poszukiwanie inwestorów 

  

Uzasadnienie realizacji projektu: 

- Mała liczba terenów inwestycyjnych w Gmi-

nie Wąpielsk  

- Pozyskiwanie Terenów od KOWR 

- Budowa Dróg dojazdowych do terenów  

- Rozbudowa i uzbrojenie nowo pozyskanych 

działek pod inwestycje  

 

Powiązania z innymi projektami - brak 

 

Efekty realizacji projektu: 

1/ uzbrojone działki inwestycyjne 

2/ nowi pracodawcy w gminie 

 

Stan przygotowań do realizacji projektu  Wstępne założenia 

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 2023 przygotowanie dokumentacji 10% 

2024-2026 prace budowlane 90% 
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Przewidywany termin rozpoczęcia realiza-

cji projektu 

Z dokładnością do kwartału i roku realizacji  

I 2023 

Przewidywany termin zakończenia realiza-

cji projektu 

Z dokładnością do kwartału i roku realizacji 

IV 2024 

 

 

Projekt 5. 

Tytuł / Nazwa projektu Ścieżka rowerowa szlakiem kolejki wąskoto-

rowej - szlak cukrowy 

Podmiot inicjujący / realizujący projekt Gmina Wąpielsk 

Partnerzy z opisem ich ról / zadań brak 

Priorytet sektorowy LPRG, w który wpi-

suje się zgłaszany projekt  

 

PS 6 - Działania inwestycyjne ukierunkowa-

nie na rozwój i poprawę konkurencyjności 

Gminy 

Cele projektu i ich powiązanie z celami 

LPRG 

1/ Przyciągnięcie turystów do gminy 

2/ Zwiększenie walorów turystycznych 

Gminy  

2/ Zwiększenie liczby miejsc pracy w Gminie 

 

Koszt całkowity projektu w zł  

 

3.000.000 zł netto 

3.690.000 zł brutto 

Projekt przewidziany do realizacji w ra-

mach RPO  

Tak 

Źródła finansowania projektu (w %) 

 

 - Środki Regionalnego Programu Operacyj-

nego (85%) 

 

- Środki własne (15%) 

 

Występowanie pomocy publicznej w pro-

jekcie  

Nie 

Zwięzły opis projektu  Główne elementy składowe, wyróżniane fazy 

realizacji. 

1/ przygotowanie dokumentacji 

2/ postępowanie przetargowe 

3/ prace budowlane  

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

- Poprawa oznaczenia szlaku św. Jakuba  

- Możliwości Promocyjne szlak  

- Poprawa atrakcyjności szlaku  
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Powiązania z innymi projektami: brak 

 

Efekty realizacji projektu: 

1/ nowo oznaczony szlak z atrakcjami tury-

stycznymi  

2/ nowe walory turystyczne  

 

Stan przygotowań do realizacji projektu  Wstępne założenia 

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia I-II 2023 Przygotowanie dokumentacji 10% 

III 2023 – IV 2024 Prace budowalne 90% 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia realiza-

cji projektu 

I 2023 

Przewidywany termin zakończenia realiza-

cji projektu 

IV 2024 

 

 

Projekt 6.  

Tytuł / Nazwa projektu Rozbudowa walorów turystycznych na szlaku 

św. Jakuba 

Podmiot inicjujący / realizujący projekt Gmina Wąpielsk 

Partnerzy z opisem ich ról / zadań brak 

Priorytet sektorowy LPRG, w który wpi-

suje się zgłaszany projekt  

 

PS 6 - Działania inwestycyjne ukierunkowa-

nie na rozwój i poprawę konkurencyjności 

Gminy 

Cele projektu i ich powiązanie z celami 

LPRG 

1/ Przyciągnięcie turystów do gminy 

2/ Zwiększenie walorów Turystycznych 

Gminy  

2/ Zwiększenie liczby miejsc pracy w Gminie 

 

Koszt całkowity projektu w zł  500.000 zł netto 

615.000 zł brutto 

Projekt przewidziany do realizacji w ra-

mach RPO  

Tak 

Źródła finansowania projektu (w %) 

 

- Środki Regionalnego Programu Operacyj-

nego (85%) 

 

- Środki własne (15%) 
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Występowanie pomocy publicznej w pro-

jekcie  

Nie 

Zwięzły opis projektu  

 

Główne elementy składowe, wyróżniane fazy 

realizacji: 

1/ przygotowanie dokumentacji 

2/ postępowanie przetargowe 

3/ prace budowlane  

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

- Poprawa oznaczenia szlaku św. Jakuba  

- Możliwości Promocyjne szlak  

- Poprawa atrakcyjności szlaku  

 

Powiązania z innymi projektami: brak 

 

Efekty realizacji projektu: 

1/ nowo oznaczony szlak z atrakcjami tury-

stycznymi  

2/ nowe walory turystyczne  

 

Stan przygotowań do realizacji projektu  Wstępne założenia 

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia I-II 2023 Przygotowanie dokumentacji 10% 

 

III 2023 – IV 2024 90% Prace budowalne 

90% 

Przewidywany termin rozpoczęcia realiza-

cji projektu 

I 2023 

Przewidywany termin zakończenia realiza-

cji projektu 

IV 2024 
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Załącznik 2. Lista i oferta wojewódzkich organizacji wspomagających 

sektor MŚP 

W województwie kujawsko-pomorskim działa szereg instytucji otoczenia biznesu 

wspierających przedsiębiorców. Listę najważniejszych IOB zamieszczono w tabeli. 

 

Tabela 5 Instytucje Otoczenia Biznesu w województwie kujawsko-pomorskim2 

Instytucja Otoczenia Biznesu Adres strony internetowej 

Agro Klaster Kujawy http://www.agroklaster.pl  

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego https://barr.pl  

Bydgoski Klaster Informatyczny https://bki.org.pl  

Bydgoski Klaster Przemysłowy https://klaster.bydgoszcz.pl  

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży:  http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl  

Fundusz Poręczeń Kredytowych http://www.bfpk.bydgoszcz.pl  

Izba Przemysłowo-Handlowa:  http://www.iph.bydgoszcz.pl  

Kujawsko-Pomorski Oddział Wsparcia Eko-

nomii Społecznej 
https://kpowes.org.pl  

Kujawsko-Pomorskie Fundusz Pożyczkowy:  https://kpfp.org.pl 

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i 

Usług 
http://www.kpzhiu.pl 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości https://www.pfp.com.pl  

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział 

w Bydgoszczy 
www.pte.bydgoszcz.pl 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Po-

morza 
https://www.spkip.pl 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego https://www.tarr.org.pl 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 6 Lokalne Grupy Działania 

Nazwa LGD, LGR3 Adres strony internetowej 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Miasta Brodnicy 
www.lgd.brodnica.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

"Grudziądzki Spichlerz" 
www.lgd.grudziadz.pl  

 
2 Instytucje otoczenia biznesu, https://barr.pl/rozwijaj-biznes-w-bydgoszczy/instytucje-otoczenia-biznesu, (do-

stęp 04.11.2021 r.) 
3 LGD – Lokalne Grupa Działania, LGR – Lokalna Grupa Rybacka 

http://www.agroklaster.pl/
https://barr.pl/
https://bki.org.pl/
https://klaster.bydgoszcz.pl/
http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl/
http://www.bfpk.bydgoszcz.pl/
http://www.iph.bydgoszcz.pl/
https://kpowes.org.pl/
https://kpfp.org.pl/
http://www.kpzhiu.pl/
https://www.pfp.com.pl/
http://www.pte.bydgoszcz.pl/
https://www.spkip.pl/
https://www.tarr.org.pl/
http://www.lgd.brodnica.pl/
http://lgd.grudziadz.pl/
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ino-

wrocław 
www.lgd.inowroclaw.pl 

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek www.lgdwloclawek.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Chełmno 
www.lgdchelmno.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania "Dla 

Miasta Torunia" 
www.dlatorunia.pl  

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa 

Działania "Dwie Rzeki" 
www.lgd.bydgoszcz.pl  

Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu 

Świeckiego" 
www.lgdswiecie.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

"Dolina Drwęcy" 
www.lgddolinadrwecy.org.pl  

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory 

Tucholskie" 
www.lgd.borytucholskie.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Do-

rzecza Zgłowiączki 
www.kujawiaki.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Gmin Dobrzyńskich Region Północ 
www.elgd.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Czarnoziem na Soli 
www.czarnoziemnasoli.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Gmin Dobrzyńskich Region Południe 
www.lgddobrzyn.pl  

Stowarzyszenie Nasza Krajna www.naszakrajna.org  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Na-

sza Krajna i Pałuki" 
www.lgrnaklo.org.pl  

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna 

Sprawa 
www.lgd-paluki.pl  

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pa-

łuk" 
www.krajna-paluki.cna.org.pl  

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Ku-

jawskiej" 
www.ziemiakujawska.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

"Podgrodzie Toruńskie" 
www.podgrodzietorunskie.pl 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Po-

jezierze Brodnickie" 
www.lgdpojezierzebrodnickie.pl  

Lokalna Grupa działania "Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego" 
www.lgd.com.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Są-

siedzi wokół Szlaku Piastowskiego 
www.lgdsasiedzi.pl  

Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny" www.trzydoliny.eu  

Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Cul-

mensis-Rozwój przez Tradycję" 
www.lgdvistula.org 

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wi-

sły" 
www.zakolewisly.pl  

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com  

http://www.lgd.inowroclaw.pl/
http://www.lgdwloclawek.pl/
http://www.lgdchelmno.pl/
http://www.dlatorunia.pl/
http://www.lgd.bydgoszcz.pl/
http://www.lgdswiecie.pl/
http://www.lgddolinadrwecy.org.pl/
http://www.lgd.borytucholskie.pl/
http://www.kujawiaki.pl/
http://www.elgd.pl/
http://www.czarnoziemnasoli.pl/
http://www.lgddobrzyn.pl/
http://www.naszakrajna.org/home.html
http://www.lgrnaklo.org.pl/
http://www.lgd-paluki.pl/
http://www.krajna-paluki.cna.org.pl/
http://www.ziemiakujawska.pl/
http://www.podgrodzietorunskie.pl/
http://lgdpojezierzebrodnickie.pl/
http://www.lgd.com.pl/
http://lgdsasiedzi.pl/
http://www.trzydoliny.eu/
http://www.lgdvistula.org/
http://www.zakolewisly.pl/pl/
http://www.lgd.ziemiagotyku.com/
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zie-

mia Wąbrzeska 
http://www.lgdwabrzezno.pl  

Źródło: opracowanie własne  

Obszary działania LGD, zaznaczone na mapie 

Źródło: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/lgd/mapa.jpg (dostęp: 04.11.2021 r.) 

 

 

http://www.lgdwabrzezno.pl/
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/lgd/mapa.jpg

