
 
Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Nakło nad Notecią 2030+ 

 

 

 44 

Załącznik Nr 2. 

 

 

 

Spis treści 

ZAŁĄCZNIK NR 2. ............................................................................................................................................ 44 

ROZDZIAŁ 1. DIAGNOZA ................................................................................................................................. 46 

1.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ ................................................................................... 46 
Podstawowe informacje o gminie ................................................................................................................ 46 
Historia gminy .............................................................................................................................................. 50 
Środowisko naturalne ................................................................................................................................... 52 
Podstawowe informacje o mieszkańcach gminy .......................................................................................... 60 
Uwarunkowania społeczne ........................................................................................................................... 61 
Uwarunkowania lokalizacyjne i rozwojowe gminy ....................................................................................... 64 
Charakterystyka przestrzeni miejskiej .......................................................................................................... 64 
Infrastruktura komunikacyjna ...................................................................................................................... 69 
Transport kolejowy ....................................................................................................................................... 70 
Sieć drogowa ................................................................................................................................................ 72 
Komunikacja w gminie ................................................................................................................................. 73 
Infrastruktura energetyczna ......................................................................................................................... 76 
Infrastruktura komunalna ............................................................................................................................ 77 
Media wodno-kanalizacyjne ......................................................................................................................... 78 
Informacje o strukturze edukacyjnej ............................................................................................................ 79 
Specyfika gminy (poniższa część prezentuje różnorodne opinie zebrane podczas badań fokusowych, jako 

punkt wyjścia do dyskusji z przedstawicielami grupy roboczej) ................................................................... 80 
1.2. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ ........................................................................... 84 

Nieruchomości i tereny inwestycyjne ........................................................................................................... 84 
Badania poziomu innowacyjności i klastrowania gminy .............................................................................. 91 



 
Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Nakło nad Notecią 2030+ 

 

 

 45 

Unikalne cechy (osobliwości) gminy mogące stanowić podstawę do budowy potencjalnych kierunków 

rozwoju gospodarczego ................................................................................................................................ 92 
1.3. WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE SYTUACJĘ GOSPODARCZĄ W GMINIE ...................................................................... 97 

Gmina na tle województwa .......................................................................................................................... 97 
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w gminie ..................................................................................... 97 
Płatnicy składek oraz osoby ubezpieczone w gminie .................................................................................... 98 
Przedsiębiorstwa płacące podatki w gminie .............................................................................................. 102 
Przychody i dochody podatników prowadzących działalność gospodarczą w gminie ................................ 103 

1.4. INTERESARIUSZE GOSPODARKI W GMINIE .......................................................................................................... 104 
Instytucje otoczenia biznesu ....................................................................................................................... 104 
Powiązania kooperacyjne na obszarze gminy ............................................................................................ 105 
Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń ................................................................................... 105 
Sektor pozarządowy ................................................................................................................................... 105 
Podmioty ekonomii społecznej: .................................................................................................................. 106 
Izby gospodarcze/rzemieślnicze/rolnicze ................................................................................................... 106 
Koła gospodyń wiejskich ............................................................................................................................. 106 

1.5. ANALIZA SWOT (DO OMÓWIENIA Z GRUPĄ ROBOCZĄ) ....................................................................................... 106 
Mocne strony: ............................................................................................................................................. 106 
Słabe strony: ............................................................................................................................................... 107 
Szanse: ........................................................................................................................................................ 107 
Zagrożenia: ................................................................................................................................................. 108 

SPIS TABEL ......................................................................................................................................................... 109 
SPIS RYSUNKÓW .................................................................................................................................................. 109 

 

 

  



 
Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Nakło nad Notecią 2030+ 

 

 

 46 

Rozdział 1. Diagnoza  

1.1. Charakterystyka ogólna Gminy Nakło nad Notecią 

Podstawowe informacje o gminie 

Nakło nad Notecią to miasto położone w zachodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, 

będące stolicą gminy miejsko – wiejskiej, a zarazem powiatu nakielskiego. Miasto Nakło nad Notecią 

położone jest na prawobrzeżnej ziemi nadnoteckiej, w południowo – wschodniej części Krajny, w 

odległości 31 km na zachód od Bydgoszczy. Jest jednym z najstarszych miast Ziemi Krajeńskiej. Przez 

wieki rozwój miasta Nakło nad Notecią był nierozerwalnie powiązany z rzeką Noteć. Stanowi ona 

największy dopływ Warty. 

Przeważające powierzchnie w gminie Nakło nad Notecią zajmują tereny rolne (w tym: pola uprawne, 

łąki, pastwiska, nieużytki), które stanowią ponad 70% terytorium gminy. Znacznie już mniejsze 

powierzchnie zajmują lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone (funkcjonujące w ewidencji gruntów 

pod oznaczeniem Ls i Lz) – około 18%. Wody powierzchniowe stanowią ok. 3% powierzchni terenu 

gminy Nakło nad Notecią. Tereny zabudowane to ok. 7,5 % obszaru gminy, natomiast pozostałe tereny 

to inne grunty zurbanizowane oraz tereny komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Gmina Nakło nad Notecią jest gminą z siedzibą powiatu należącą do największej liczebnie grupy 61 

gmin, z dużym udziałem gmin miejsko – wiejskich i miejskich, w tym również siedziby powiatów. Są to 

gminy, w których liczba ludności jest większa od mediany, w gminach tych jest nieco wyższy udział osób 

bezrobotnych w ogólnej liczbie populacji. W tej grupie dochody własne na jednego mieszkańca są 

niższe niż średnia. Przeciętne zatrudnienie na jedno przedsiębiorstwo w sektorze MŚP jest zbliżone do 

średniej w województwie, przeciętne zarobki są również zbliżone do średniej, a w przypadku średnich 

przedsiębiorstw poniżej średniej. Przychody podatkowe na jedno przedsiębiorstwo są poniżej średniej. 

Liczba przedsiębiorstw MŚP na 10 tys. mieszkańców jest poniżej średniej.  

Miasto Nakło nad Notecią jest także siedzibą gminy. Dla pobliskich sołectw oraz pobliskich gmin 

stanowi lokalny ośrodek administracji, usług i handlu, oświaty oraz obsługi rolnictwa. W skład gminy, 

poza miastem Nakło nad Notecią, wchodzi 21 miejscowości wiejskich. Do największych należą: Paterek, 

Potulice, Ślesin i Występ. 

Gmina Nakło nad Notecią jest zaliczana do grupy gmin o charakterze rolno – przemysłowym. W jej 

skład wchodzi 21 sołectw. Łączna powierzchnia gminy wynosi 186,97 km2 (18 697 ha), z czego na 

miasto przypada 10,62 km2 (1 062 ha), a na obszary wiejskie pozostałe 176,35 km2 (17 635 ha). 
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Rysunek 1. Struktura powierzchni w gminie (w %) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.  

Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne dla gminy 

Rok  2017 2018 2019 

Ludność ogółem liczba osób 32 053 31 847 31 668 

Mężczyźni liczba osób 15 616 15 530 15 461 

Kobiety liczba osób 16 437 16 317 16 207 

Ludność w wieku 0-17 liczba osób 6 034 5 978 5 918 

Ludność w wieku 18-59/64 liczba osób 19 834 19 540 19 232 

Ludność w wieku 60/65+ liczba osób 6 185 6 329 6 518 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.  

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

Rok  2017 2018 2019 

Liczba bezrobotnych  liczba osób 1 326 1 245 1 112 

Bezrobotni do 25 r.ż. liczba osób 142 147 127 

Bezrobotni powyżej 50 r.ż. liczba osób 315 287 278 

Bezrobotne kobiety liczba osób 871 847 780 

Bezrobotni mężczyźni liczba osób 455 398 332 

Długotrwale bezrobotni liczba osób 791 697 642 

beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej 
na 10 tys. ludności liczba osób 717 665 631 

Pracujący na 1000 ludności  liczba osób 226 229 240 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.  
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Według danych Powiatowego Urzędu Pracy 26,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Nakło 

nad Notecią pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,3% w 

przemyśle i budownictwie, a 19,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, 

zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,2% pracuje w sektorze finansowym 

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

Rysunek 2. 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.   
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Tabela 3. Zmiany w strukturze ludności w świetle prognozy GUS 

 

Źródło: GUS.  

W Gminie Nakło nad Notecią na 1000 mieszkańców pracuje 229 osób, z czego 48,9% wszystkich 

pracujących ogółem stanowią kobiety, 51,1% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w gminie Nakło nad 

Notecią wynosiło w 2019 r. 10,9% (16,4% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn).  

W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gminie Nakło nad Notecią 3.706,48 PLN, 

co odpowiada 76,7% przeciętnego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo 

mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią 3.008 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2.335 osób 

pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy. Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi – 673. 

W 2018 r. wydano 255 zezwoleń na pracę sezonową, w 2019 roku – 298, a w 2020 roku wydano 192 

zezwolenia na pracę sezonową. Ponadto do urzędów pracy są zgłaszane oświadczenia pracodawców o 

zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Niestety trudno jest wyciągnąć miarodajne wnioski z 

„lawiny” składanych oświadczeń – w zdecydowanej większości są to agencje pracy tymczasowej, które 
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powierzają pracę cudzoziemcom na terenie całego kraju w różnych formach, a składają je do urzędu 

pracy właściwego miejscowego ze względu na swoją siedzibę.  

Tabela 4. Liczba zgłoszonych oświadczeń do Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią 

  Liczba zgłoszonych oświadczeń zmiana w stosunku do roku ubiegłego 

2014 27 nie dotyczy 

2015 111 411% 

2015 334 300% 

2017 468 140% 

2018 3418 730% 

2019 5149 150% 

Źródło: Dane PUP.  

Skala składanych oświadczeń klasyfikuje Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią na drugim lub 

trzecim miejscu w skali województwa. W powiecie nakielskim mamy do czynienia ze strukturalnym 

charakterem bezrobocia, gdzie pomimo ogólnej tendencji spadkowej, liczba osób, które mają 

największe trudności na rynku pracy, ustabilizowała się na stosunkowo wysokich poziomach.  

Rysunek 3. Udział wybranych grup osób bezrobotnych ogólnej liczbie osób zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy (%) 

 

Źródło: Dane PUP.  

Historia gminy 

Historia grodu nakielskiego sięga aż do czasów wczesnego średniowiecza. Na podstawie badań 

archeologicznych na grodziskach średniowiecznych Wielkopolski i Pomorza stwierdzono, że Nakło 

odgrywało ważną rolę w systemie obronnym państwa polskiego już za czasów Mieszka I czy też 

Bolesława Chrobrego. Na podstawie badań archeologicznych potwierdzono, że gród nakielski był 
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grodem warownym, trudno dostępnym ze względu na otaczające go rozlewisko rzeki Noteć. Położenie 

grodu: nad rzeką, wśród jej rozlewisk, łąk, bagien i mokradeł dało nazwę przyszłemu miastu. Wyraz 

„nakieł” w języku starosłowiańskim oznacza bowiem miejsce podmokłe, a nawet mokre, zarośnięte 

młodą wierzbiną. Badania archeologiczne prowadzone w latach 50-tych i 60-tych datują jednak 

początki nakielskiego grodu na 2 połowę X wieku. Najstarsze odkryte domostwa były starannie 

wykonane techniką zrębową, z obrobionych dębowych belek z grubymi podłogami z dranic. To i inne 

odkrycia potwierdzają duże znaczenie militarne, osadnicze i handlowe grodu nad Notecią już u zarania 

jego dziejów. Gall Anonim po raz pierwszy wspomniał o Nakle w 1091 roku, kiedy to książę Władysław 

Herman bezskutecznie obległ gród nakielski.  

Około 1113 r. Bolesław Krzywousty włączył Nakło nad Notecią do Polski. Ważnym wydarzeniem dla 

rozwoju gospodarczego było nadanie praw miejskich, będące ukoronowaniem dłuższego procesu 

historycznego potwierdzającego pierwszoplanową rolę Nakła we wczesnych dziejach Polski. Akt lokacji 

według prawa magdeburskiego wydał w 1299 r. właściciel grodu – Władysław Łokietek, ówczesny 

Książe Wielkopolski, Kujaw, Pomorza Gdańskiego, Ziemi Łęczyckiej i Sieradzkiej. Dziedzicznym wójtem 

– zasadźcą został niejaki Piotr z Dusden. Ze względu na osobę wydającą akt lokacji Nakło stało się 

miastem książęcym, a później królewskim. Zostało hojnie obdarowane dobrami ziemskimi, by zapewnić 

mieszkańcom samowystarczalność. Miało więc głównie charakter rolniczy, choć część mieszkańców 

trudniła się handlem i rzemiosłem. Pierwsi nakielscy rzemieślnicy to piekarze, rzeźnicy, piwowarzy, 

gorzelnicy, krawcy, szewcy, grabarze, kuśnierze, bednarze, garncarze, sukiennicy, płóciennicy i cechowi 

rybacy . Po 1357 r. za panowania Kazimierza Wielkiego na terenie grodu powstaje murowany zamek, 

co poświadczają Janko z Czarnkowa i Długosz. Fragmenty murów zamkowych zachowały się aż do 1772 

r., a całkowicie rozebrano je w I poł. XIX w.  

W XVII oraz XVIII wieku, miasto Nakło nad Notecią było wielokrotnie łupione, plądrowane i palone prze 

obce wojska. Skutkiem ciągłych ataków były stopniowy upadek demograficzny oraz gospodarczy 

grodu. Znaczące ożywienie pojawiło się dopiero w momencie panowania niemieckiego a dokładniej w 

trakcie zaboru pruskiego. Intensywny rozkwit miasta nastąpił w połowie XIX wieku i trwał 

nieprzerwanie do wybuchu I wojny światowej. W drugiej połowie XIX w. olbrzymią rolę odegrała 

budowa linii kolejowych. Po długich pracach przygotowawczych 1 sierpnia 1851 roku wyruszył pierwszy 

pociąg na trasie Bydgoszcz - Nakło, a następnie sukcesywnie zostały uruchamiane dalsze połączenia 

m.in. w latach 1886-1894 linia Nakło-Gniezno, a w latach 1890-1893 linia Nakło-Chojnice. W 1893 roku 

oddano do użytku wybudowaną przez władze lecznicę miejską oraz w 1904 roku miasto otrzymało 

wodociągi, w 1907 r. zostało skanalizowane, a w 1912 r. ukończono budowę rzeźni miejskiej.  

Nakło było miastem o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego i wysokim standardzie inwestycji 

komunalnych. W 1905 roku na 372 przedsiębiorstwa, zakłady przemysłowe i rzemieślnicze oraz sklepy: 

152 znajdowały się w rękach polskich, 158 w niemieckich i 62 w żydowskich. Przez cały okres zaboru 

mieszkańcy Nakła poddawani byli silnej presji germanizacyjnej, której przeciwstawiali się na różne 

sposoby. Jednym z przejawów walki było zakładanie polskich organizacji. Narodowy charakter 

posiadały: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (zał. w 1896), Towarzystwo „Straż” oraz tajna 

organizacja młodzieży gimnazjalnej Towarzystwo im. Tomasza Zana (1901), w którym działali przyszli 

przywódcy powstania wielkopolskiego na terenie Krajny. Centrum polszczyzny stanowił też w tym 

czasie hotel „Kaiserhof” oraz towarzystwa i organizacje o profilu gospodarczym, jak np. Towarzystwo 

Przemysłowe (zał. w 1872 r.), Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej czy Towarzystwo Młodych 

Przemysłowców (zał. w 1909 r.). Wybuch pierwszej wojny światowej zahamował rozwój gospodarczy, 

ale jednocześnie ożywił nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. W tamtych latach liczba 

mieszkańców wszystkich narodowości wynosiła ponad 8 tysięcy. Wielu nakielan, także Polaków, brało 
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udział w walkach służąc w armii niemieckiej, głównie na froncie zachodnim. Iskra Powstania 

Wielkopolskiego z 1919 r. rozpaliła też obywateli Nakła. Pod wodzą por. Edmunda Bartkowskiego 

uformował się oddział powstańczy, który brał udział w walkach na froncie północnym powstania. 

Pozostałością z tamtych czasów jest eklektyczna i secesyjna zabudowa śródmieścia w postaci kamienic 

i parterowych willi ciągnących się wzdłuż głównych arterii Nakła nad Notecią. Świadectwem dawnej 

świetności miasta, a także bogactwa jego mieszkańców są istniejące do dziś zabudowania wielkich 

fabryk, mniejszych rodzinnych zakładów produkcyjnych lub rzemieślniczych, takich jak cukrownia, 

młyn, spichlerze, gorzelnia. Zachowały się również dawne budynki użyteczności publicznej. W obecnej 

zabudowie miasto łączy dawne elementy architektury XIX-wiecznej z licznymi elementami 

budownictwa wielkopłytowego okresu socjalizmu i zabudowy jednorodzinnej. Jedną z pereł XIX-

wiecznej architektury nakielskiej jest dworzec kolejowy. Powstał on w 1851 roku.  

Na obecny charakter miasta przez ponad 700 lat miały wpływ wielkie wydarzenia historyczne tj.: wojny 

z Zakonem Krzyżackim, potop, rozbiory czy obie wojny światowe. Główną role w kształtowaniu 

otaczającej jej przestrzeni mieli jednak i nadal mają zamieszkujący ją ludzie. Porównując dzisiejsze 

Nakło nad Notecią do dawnych wieków zaryzykować można stwierdzenie, iż obecnie jest ono 

monolitem, tak pod względem etnicznym jak i wyznaniowym, a przecież przez setki lat żyli tu obok 

siebie Polacy, Żydzi i Niemcy tworząc jedną społeczność. 

Środowisko naturalne 

W obszarze dotyczącym stanu środowiska naturalnego możemy wyróżnić takie problemy jak:  

Problem nr 1: Zła jakość powietrza w mieście. 

Problem nr 2: Brak świadomej i odpowiedzialnej gospodarki wodnej/brak mikro i makroretencji oraz 

małej retencji. 

Problem nr 3: Słaba jakość istniejącej zieleni miejskiej/brak „zielonych” przestrzeni publicznych. 

Jednym z największych problemów w Nakle nad Notecią jest zanieczyszczone powietrze spowodowane 

koncentracją różnych form działalności gospodarczej, spalinami wywołanymi transportem 

samochodowym, niską emisją z domów wielorodzinnych, jednorodzinnych i innych źródeł. 

Zanieczyszczenia te oddziałują zarówno na człowieka jak i na otaczającą go przyrodę. Mieszkańcy 

zanieczyszczonych miast częściej zapadają na m.in.: choroby układu oddechowego i układu krążenia. 

Głównym problemem Nakła nad Notecią w zakresie środowiska naturalnego jest poziom 

zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10. Miasto Nakło nad Notecią wpisane jest na listę WHO jako 

jedno z  50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej w 2018 r. Miasto zajmuje 28 

miejsce w rankingu. Problem ten jest zauważany przez mieszkańców. Według ankietowanej młodzieży 

ostatnich klas szkół ponadpodstawowych to najistotniejszy problem w mieście. Ponad 68% młodych 

osób uważa, że jest to powód zachęcający do opuszczenia miasta. Jakość powietrza została oceniona 

również wśród interesariuszy jako najistotniejszy czynnik hamujący rozwój Nakła nad Notecią. Wśród 

spotkań z interesariuszami, problem zanieczyszczonego powietrza wymieniany był wielokrotnie. 

Oznacza to, że wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców, szczególnie wśród młodszego 

pokolenia. 

Jakość powietrza jest silnie związana z porami roku. Najwyższe stężenia trujących pyłów zostało 

odnotowywane w sezonie zimowym, który pokrywa się z sezonem grzewczym. Występuje wtedy 
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zwiększone zapotrzebowanie na ciepło, a w konsekwencji m.in.: wzrost ilości zużywanych paliw stałych 

w gospodarstwach domowych, co skutkuje wzrostem emisji zanieczyszczeń. Zgodnie z „Roczną oceną 

jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim – raport wojewódzki za rok 2018” (Bydgoszcz, 

kwiecień 2019), na terenie Gminy Nakło nad Notecią wyznaczono następujące obszary przekroczeń 

standardów jakości powietrza ze względu na kryterium ochrony zdrowia ludzi: 

− obszar przekroczeń poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu, 

− obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 10, 

− obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5, 

− obszar przekroczeń poziomu celu długoterminowego dla ozonu (O3). 

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) główną przyczyną przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest 

oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków mieszkalnych paliwami 

stałymi. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Nakle nad Notecią wciąż pozostaje bowiem 

emisja z domowych urządzeń grzewczych. Zmniejszenie udziału obu tych surowców w produkcji 

ciepła, przełoży się na zmniejszenie stężeń pyłów. Efekt ten osiągnąć można poprzez wymianę źródeł 

ciepła, stosowanie odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła użytkowego oraz 

termomodernizacje budynków. Niski status ekonomiczny społeczeństwa oraz brak świadomości 

ekologicznej niektórych grup mieszkańców sprawia, że jest to proces długotrwały i kłopotliwy. 

Na jakość powietrza w Nakle nad Notecią ma wpływ również ruch drogowy. Ścisła zabudowa i układ 

sieci drogowej w centrum miasta sprawia, że ruch pojazdów jest czynnikiem problematycznym dla 

mieszkańców, zarówno pod względem jakości powietrza jak i hałasu komunikacyjnego. Fragment 

głównej ulicy przechodzącej przez centrum miasta – ul. Bydgoska wykonana jest z nawierzchni 

brukowej. Ruch pojazdów na przedmiotowej ulicy generuje znaczny hałas komunikacyjny a 

bezpośrednie sąsiedztwo głównego ciągu komunikacyjnego z Rynkiem sprawia, że miejsce to traci 

swoją funkcję.  Brak alternatywnych środków transportu wewnątrz miasta sprawia, że znaczną część 

ruchu samochodowego w centrum generują mieszkańcy Nakła nad Notecią. 

Oczywiście, pojazdy wpływają na jakość powietrza, gdyż emitują różne szkodliwe cząstki do atmosfery. 

Jednak pod względem cząstek stałych (PM) ich udział nie jest tak znaczący. Dodatkowym efektem 

ruchu samochodowego jest tzw. „unos wtórny”. Samochody generują nie tylko emisję powstałą z pracy 

jednostki spalinowej, ale też unoszą z powierzchni asfaltu drobne pyły z klocków hamulcowych, czy 

opon, które pozostały na drodze po innych pojazdach. 

Alternatywą dla wewnątrzmiejskiego ruchu samochodowego może stanowić rozwój transportu 

rowerowego. W mieście Nakło nad Notecią istnieje problem z rozwojem systemu transportu 

rowerowego. Wykorzystanie roweru do stworzenia w Nakle nad Notecią atrakcyjnego podsystemu 

transportowego, mogącego konkurować z innymi formami podróżowania, wymaga likwidacji 

ograniczeń wynikających z braku dobrze rozwiniętego systemu dróg i parkingów rowerowych. 

Istniejące ścieżki rowerowe w Nakle nad Notecią są izolowane, niepowiązane ze sobą lub też słabo 

powiązane, kilkusetmetrowe odcinki dróg rowerowych, nie stanowią dobrej alternatywy dla 

podróżowania samochodem. Długość ścieżek rowerowych w gminie Nakło nad Notecią w przeliczeniu 

na 10 tys. kilometrów kwadratowych powierzchni gminy jest niższa o ok. 1/3 niż średnia z miast w 

grupie porównawczej. Brak ciągłości sieci dróg rowerowych negatywnie wpływa na stan 

bezpieczeństwa w ruchu, gdyż zmusza rowerzystów do korzystania z jezdni. Skutkuje to mieszaniem 

się ruchu rowerowego z samochodowym o dużych prędkościach. 
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Źródło: https://www.systemanaliz.pl 

Na problem z jakością powietrza mają wpływ nie tylko źródła zanieczyszczeń, ale również taki czynnik, 

jak np. niski udział terenów zielonych w centrum miasta. Nakło nad Notecią posiada niższy udział 

parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej niż średni w miastach z grupy porównawczej. Na 

terenie miasta znajdują się dwa parki: Park im. Jana III Sobieskiego i Park „700-lecia Nakła”, położone 

w północnej i zachodniej jego części. 

 

Źródło: https://www.systemanaliz.pl 

Poza dwoma wyżej wymienionymi parkami w mieście, nie ma miejsc publicznych z urządzoną zielenią. 

Jedyne przestrzenie publiczne – drogi ograniczają się tylko do swojej podstawowej funkcji. Po 

https://www.systemanaliz.pl/
https://www.systemanaliz.pl/
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południowej stronie miasta rozciąga się teren doliny Noteci. Jest to teren atrakcyjny przyrodniczo i 

turystycznie. Poza przystanią wodną tereny przybrzeżne Noteci nie są zagospodarowane. Obszar ten 

stanowi potencjału miasta. W związku z procesem urbanizacji ważna jest zieleń miejska i otaczających 

miasto regionów tj. lasy, parki, skwery, które znacznie poprawiają bilans tlenu w mieście. Należy dbać 

o zachowanie i tworzenie parków, skwerów, sadzić drzewa uliczne, tworzyć korytarze powietrzne. 

Zieleń miejska stanowi barierę przeciw zanieczyszczeniom komunikacyjnym, przemysłowym, 

natomiast zieleń osiedlowa odgradza osiedle od miasta, tworzy miejsca do spacerów, rekreacji bez 

ryzyka wdychania smogu. Ponadto zieleń miejska obniża temperaturę w mieście oraz stanowi siedlisko 

dla ptaków. 

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAGADNIEŃ DOT. STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO W STOSUNKU 

DO MIAST Z GRUPY PORÓWNAWCZEJ Z SYSTEMU ANALIZ SAMORZĄDOWYCH 

Wskaźnik syntetyczny – Lokalne środowisko przyrodnicze 

 

Źródło: https://www.systemanaliz.pl 

 

Analizując powyższy wykres zauważyć można, że pozycja Nakła nad Notecią na tle wybranych miast, 

jest korzystna. Miasto znajduje się w I ćwiartce wykresu, co świadczyć może o dobrej sytuacji 

środowiska naturalnego. Pozycja Nakła nad Notecią jest zadowalająca, gdyż wpływ na przedmiotowy 

wskaźnik mają między innymi takie czynniki jak: emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych, zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ścieki 

przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania, odpady komunalne zebrane w ciągu roku, 

odpady wytworzone w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) oraz odpady 

poddane odzyskowi razem w odpadach wytworzonych w ciągu roku ogółem (z wyłączeniem odpadów 

komunalnych). Większość tych wskaźników w Nakle nad Notecią w porównaniu do miast wybranych z 

https://www.systemanaliz.pl/
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grupy porównawczej wypada lepiej. Należy jednak zauważyć, że znaczna ich część zależna jest od ilości 

i wielkości zakładów przemysłowych. Zlokalizowane w gminie Nakło nad Notecią zakłady szczególnie 

uciążliwe, nie generują znacznych ilości odpadów, a emitujące przez nie zanieczyszczenia pyłowe są w 

97,1% zatrzymane lub zneutralizowane przez urządzenia do redukcji zanieczyszczeń. Miasta z grupy 

porównawczej np. Świecie ma na swoim terenie zlokalizowane duże zakłady przemysłowe. Ich 

działalność znacznie obniża wartości badanych wskaźników zaniżając średnią w grupie porównawczej. 

W zestawieniu powyższego wskaźnika syntetycznego nie brano po uwagę najbardziej znaczącego 

zagrożenia środowiska naturalnego w Nakle nad Notecią – złej jakości powietrza. 

Wiodące przedsiębiorstwa: 

Z analizy stanu zagospodarowania terenu wynika, że przeważająca ilość zakładów produkcyjnych, 

wytwórczych, składów, magazynów, hurtowni znajduje się na terenie miasta Nakło nad Notecią. 

Zlokalizowane są one w części północno-wschodniej i północno-zachodniej miasta. Do największych 

zakładów produkcyjnych na terenie miasta należą: 

− cukrownia – Krajowa Spółka Cukrowa SA.,  

− młyny – Polskie Młyny S.A.,  

− przedsiębiorstwo ZELAN Sp. z o.o. – produkcja sztućców jednorazowego użytku i galwanizacja,  

− przedsiębiorstwo MTB Trzebińscy Sp. J. – produkcja rur osłonowych do teletechnicznej 

kanalizacji kablowej,  

− firma transportowa NOWAK. 

Ponadto na terenie miasta zlokalizowane są licznie obiekty usługowo – składowo – magazynowe i 

drobne zakłady produkcyjne. Na terenie Gminy Nakło nad Notecią działalność przemysłowa zarówno 

ze względu na wielkość jak i ilość podmiotów gospodarczych w jednym miejscu, skoncentrowana jest 

w miejscowości Paterek. Zlokalizowane są tam między innymi: 

− Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna,  

− Przedsiębiorstwo PROLAB s.c. – produkcja farmaceutyków,  

− Przedsiębiorstwo PW ROBAC K. Boniecki – skup, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów,  

− Zakład Przetwórstwa Drzewnego w Paterku,  

− oraz inne drobne zakłady produkcyjne i obiekty składowo – magazynowe. 

Szlak wodny E-70 łączący Antwerpię z Kłajpedą przez Berlin, Bydgoszcz i Nakło nad Notecią: 

Rysunek 4. Mapa międzynarodowej drogi wodnej E70 

 

Źródło: https://www.umww.pl/ 

https://www.umww.pl/
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Przez wieki rozwój miasta Nakło nad Notecią był nierozerwalnie powiązany z rzeką Noteć. Stanowi ona 

największy dopływ Warty. Długość rzeki wynosi 361 km. Przepływa przez trzy województwa: kujawsko 

– pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Niniejsza rzeka dzieli się na dwa podstawowe odcinki tj. Górną 

Noteć od źródeł do Nakła nad Notecią o dł. 204 km oraz Dolną Noteć od Nakła nad Notecią do ujścia 

Warty o dł. 187 km. Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka, której dnem płynie rzeka Noteć stanowi jeden 

z dwóch największych korytarzy ekologicznych w Polsce. Migrują nim tysiące ptaków oraz liczne 

gatunki innych zwierząt. 

Rysunek 5. Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego 

 

Źródło: https://kujawsko-pomorskie.travel/pl 

„Dolina Noteci” to ostoja o powierzchni 50 532 ha, która obejmuje fragment Doliny Noteci między 

miejscowością Wieleń w województwie wielkopolskim a Bydgoszczą. Posiada na obszarze gminy Naklo 

nad Notecią cztery rezerwaty przyrody tj. Łąki Ślesińskie, Las Minikowski, Hedera i Skarpy Ślesińskie. W 

strukturze obszaru 80% stanowią łąki i pastwiska, które są położone na dnie Doliny Noteci i Kanału 

Bydgoskiego. W kompleksach łąkowych jest wiele enklaw z roślinnością szuwarową, łozowiska i 

zadrzewienia. Teren przecinają bardzo liczne kanały i rowy odwadniające. Dolina Noteci to nie tylko 

ostoja dzikiej przyrody, ale także ważny obszar wykorzystywany gospodarczo. Dolinę zajmują stawy 

rybackie położone m.in. w Ślesinie i Występie. Stawy te stanowią ostoję dla ptaków o randze 

europejskiej. Zatrzymują się na nich duże stada łabędzi czarnodziobych w okresie wiosennej i jesiennej 

wędrówki. Kanał Bydgoski wraz z rzeką Noteć stanowią drogę wodną, która przyczyniła się do rozwoju 

Nakła nad Notecią, ale również Bydgoszczy jako ośrodka przemysłowego. Kanał o długości ok. 27 km, 

z 9 śluzami oddano do użytku 15.09.1774 r., po 18 miesiącach budowy. W szczycie prac przy budowie 

kanału pracowało 8 tys. robotników, którzy pochodzili z Niemiec i Czech. Na skutek epidemii czerwonki 

i febry ok. 2000 robotników zmarło. Pozostali przyczynili się do powstania trzech osad, w tym Nakła 

nad Notecią. 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 11 parków podworskich, w miejscowościach: Chrząstowo, 

Lubaszcz, Karnówko, Suchary, Gumnowice, Małocin, Minikowo, Olszewka oraz Potulice. Zasadniczo 

zachowały się tam wyłącznie drzewostany lub ślady pierwotnych założeń. W obecnym stanie w bardzo 

ograniczonym zakresie nadają się do wykorzystania rekreacyjnego. W nielicznych układach 

ruralistycznych, w centrach założeń istnieją niewielkie zieleńce mogące pełnić funkcję integracyjną. 

Dość liczne i rozległe są obszary ogrodów działkowych, w szczególności na terenie miasta, największe 

https://kujawsko-pomorskie.travel/pl
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skupiska działek znajdują się w jego części wschodniej, zachodniej oraz północnej. Na terenie gminy 

ogrody działkowe to zazwyczaj pozostałości przy zabudowie wielorodzinnej towarzyszącej 

Państwowym Gospodarstwom Rolnym. 

Stan środowiska 

Nakło nad Notecią zostało wpisane na listę WHO 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii 

Europejskiej w 2018 roku (28 miejsce w Europie, 22 w Polsce). Na jakość powietrza atmosferycznego 

na terenie Gminy Nakło nad Notecią wpływa przede wszystkim emisja zanieczyszczeń ze źródeł 

powierzchniowych tj.: przemysłowych, energetycznych, technologicznych oraz kotłowni lokalnych 

osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się zarówno na terenie gminy, 

a także terenach sąsiednich. Ponadto, znaczącym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja 

z kamienic, domów jednorodzinnych i zagród wiejskich. Udział w emisji niskiej zanieczyszczeń ma 

również emisja ze źródeł liniowych tj. komunikacyjnych (transport). Nie ulega wątpliwości, że do 

największych źródeł przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Nakło nad Notecią 

należą m.in.: 

− Cukrownia Nakło S.A. w Nakle nad Notecią, 

− ZELAN Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, 

− Ciepłownia w Nakle nad Notecią – Ciepłownia KPEC Sp. z o.o., 

− Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" Spółka Akcyjna w Paterku. 

Z powyżej wymienionych zanieczyszczeń poważniejszym jest niska emisja. Niską emisję stanowią 

głównie zanieczyszczenia powstałe wskutek ogrzewania budynków mieszkalnych i obiektów 

inwentarskich w pojedynczych gospodarstwach domowych. Na terenie miasta Nakło nad Notecią niską 

emisję wskazano jako główne źródło ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza głównie pyłu 

zawieszonego. Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu oddziałuje głównie przy trasach 

komunikacyjnych i w rejonie miast oraz miejscowości. Powoduje ona wzrost stężeń zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych w powietrzu poprzez spalanie paliw, ścieranie opon, hamulców i nawierzchni 

dróg. Do podstawowych zanieczyszczeń gazowych emitowanych przez środki transportu zaliczyć należy 

tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory i dwutlenek węgla oraz zanieczyszczenia pyłowe zawierające 

ołów, kadm, nikiel i miedź. 

Na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią funkcjonują dwa następujące koncesjonowane zbiorowe 

systemy ciepłownicze: 

− system ciepłowniczy Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (KPEC) 

zlokalizowany na terenie Nakła nad Notecią z Ciepłownią Nakło o łącznej mocy 19,00 MW. 

Głównym odbiorcą ciepła systemowego na terenie Nakła nad Notecią jest Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Chrobry”. Długość sieci ciepłowniczej na terenie Nakła nad Notecią wynosi 

9,700 km, w tym 0,783 km sieci preizolowanej, 

− system ciepłowniczy VEOLIA Energia Poznań S.A. zlokalizowany na terenie miejscowości 

Paterek z Ciepłownią Paterek o łącznej mocy 19,27 MW. Długość sieci ciepłowniczej na terenie 

Paterka wynosi 6,1 km. Główną grupę odbiorców ciepła stanowi sektor przemysłowy (ponad 

60 % udział w mocy zamówionej). 

Funkcjonowanie rozwiniętych systemów ciepłowniczych wywiera pozytywny wpływ na jakość 

powietrza na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Centralizacja źródeł emisji zanieczyszczeń w 
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miejscu wytwarzania ciepła systemowego ułatwia kontrolę przestrzegania norm ochrony środowiska i 

pozwala likwidować niską emisję stanowiącą główną przyczynę złej jakości powietrza. 

Według danych uzyskanych z ankietyzacji terenowej przeprowadzonej w 2015 r.  

w ramach opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nakło nad Notecią” udział 

kotłów centralnego ogrzewania jako najpowszechniejszego źródła grzewczego na terenie gminy 

wynosi około 75%. Drugim najczęściej stosowanym urządzeniem grzewczym są piece kaflowe (17%). 

W zakresie pokrycia zapotrzebowania na ciepło w sektorze mieszkalnictwa na terenie gminy dominuje 

węgiel kamienny, którego udział w produkcji ciepła wynosi około 45%, a następnie drewno z udziałem 

wynoszącym około 22%. 

Gmina Nakło nad Notecią od wielu lat realizuje zadania zmierzające do ograniczenia zjawiska niskiej 

emisji poprzez finansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie przestarzałych węglowych 

źródeł grzewczych na nowoczesne urządzenia niskoemisyjne. Poprawa jakości powietrza na terenie 

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią stanowi jeden z priorytetów władz gminy z zakresu ochrony 

środowiska. Od 2009 roku dofinansowano modernizację 319 systemów grzewczych w ramach działań 

prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią. 

Klimat akustyczny terenów gminy, kształtowany jest przez stacjonarne i ruchome źródła hałasu (hałas 

komunikacyjny). Do źródeł stacjonarnych zaliczyć należy przede wszystkim obiekty i instalacje 

przemysłowe oraz place budowy. Duży udział w kształtowaniu ogólnego klimatu akustycznego ma 

również hałas pochodzący z miejsc publicznych, takich jak ulice, place oraz inne miejsca zbiorowego 

nagromadzenia ludności. Natomiast hałas przemysłowy ma charakter lokalny i jest zawsze związany  

z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na terenie miasta i gminy większość obiektów 

przemysłowych zlokalizowanych jest w zwartych strefach odsuniętych od zabudowy mieszkaniowej 

(np. strefa przemysłowa w Paterku), ich oddziaływanie akustyczne nie stanowi uciążliwości dla 

mieszkańców. W mieście istnieje jednak kilka zakładów przemysłowych „oderwanych” od stref 

przemysłowych, które są zlokalizowane w niedalekiej odległości od zabudowy mieszkaniowej np.  

MTB Trzebińscy sp.j., Zelan Sp. z o.o. Oddziaływanie akustyczne takich obiektów stanowi punktowe 

źródło hałasu wpływające na ogólny klimat akustyczny miasta. 

W środowisku przyrodniczym gminy istnieją pola elektromagnetyczne naturalne, których 

występowanie nie jest związane z działalnością człowieka oraz pola będące efektem tej działalności 

(sztuczne, antropogeniczne). Obiektami promieniowania niejonizującego na terenie Gminy Nakło nad 

Notecią są: linie elektroenergetyczne napowietrzne wysokiego napięcia, stacje bazowe telefonii 

komórkowej i radiolinia. Stacje bazowe są podstawowym elementem struktury sieci komórkowej. 

Stanowią one w istocie urządzenie nadawczo – odbiorcze. Pola elektromagnetyczne emitowane przez 

stacje GSM występują na wysokości zainstalowanych urządzeń. 

Na terenie Gminy Nakło nad Notecią w 2006 roku prowadzone były badania pól elektromagnetycznych 

w środowisku. Badania realizowane były w punkcie pomiarowym w centrum miasta. W wyniku 

przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych. 

Do obiektów mogących potencjalnie spowodować nadzwyczajne zagrożenia środowiska na terenie 

gminy należy zaliczyć: 

− gazociąg wysokiego ciśnienia, 

− zakłady „Cukrowni Nakło”,  
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− zakłady ZELAN Sp. z o.o.,  

− zakłady w Dzielnicy Przemysłowej w Paterku na terenie, którego zlokalizowane są między 

innymi Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" S. A.,  

− stacje bazowe telefonii komórkowej,  

− radiofonia,  

− oczyszczalnia ścieków Bielawy i oczyszczalnia w Potulicach,  

− Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy z oddziałem 

terenowym w Nakle nad Notecią,  

− ciepłownia w Paterku, Potulicach i w Chrząstowie,  

− lokalne kotłownie,  

− transport drogowy i kolejowy substancji niebezpiecznych,  

− magazynowanie i stosowanie w instalacjach technologicznych substancji niebezpiecznych,  

− magazynowanie i dystrybucja produktów ropopochodnych (na stacjach benzynowych),  

− niewłaściwe postępowanie z odpadami zawierającymi substancje niebezpieczne. 

Na całym obszarze gminy występują także mniejsze lokalne (najczęściej punktowe) źródła 

zanieczyszczeń: młyny, tartaki, piekarnie, fermy hodowlane, warsztaty samochodowe, czynne 

cmentarze, bazy samochodowe, zakłady produkcyjne i przetwórnie rolno – spożywcze. 

Podstawowe informacje o mieszkańcach gminy  

W roku 2019 zarejestrowano 301 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 453 wymeldowań, w 

wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gminy Nakło nad Notecią – 152. W tym samym 

roku 18 osób zameldowało się za granicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę, co daje saldo 

migracji zagranicznych wynoszące 7. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (GUS) Gmina Nakło nad Notecią ma 31.668 mieszkańców, z 

czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002 – 2019 liczba mieszkańców zmalała 

o 1,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców całej Polski. 

Gmina Nakło nad Notecią ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -31. Odpowiada to przyrostowi 

naturalnemu -0,98 na 1.000 mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią. W 2019 r. urodziło się 283 dzieci, 

w tym 38,9% dziewczynek i 61,1% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej wynosi 0,96 i jest 

znacznie większy od średniej dla województwa i nieznacznie większy od współczynnika dynamiki 

demograficznej dla całego kraju. 

W 2018 roku 39,8% zgonów w Gminie Nakło nad Notecią spowodowanych było chorobami układu 

krążenia, przyczyną 26,1% zgonów w Gminie Nakło nad Notecią były nowotwory, a 8,2% zgonów 

spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1.000 ludności Gminy Nakło nad Notecią 

przypada 9,88 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa kujawsko – pomorskiego i 

mniej od wartości średniej dla kraju. 

W 2019 roku w Gminie Nakło nad Notecią oddano do użytku 67 mieszkań. Na każdych 1.000 

mieszkańców oddano więc do użytku 2,12 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości 

dla województwa kujawsko – pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. 

Całkowite zasoby mieszkaniowe w Gminie Nakło nad Notecią to 10.702 nieruchomości. Na każdych 
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1.000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla 

województwa kujawsko – pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.  

82,1% mieszkań zostało przeznaczone na cele indywidualne, 17,9% na sprzedaż lub wynajem. 

7.533 mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią jest w wieku potencjalnej nauki (3 – 24 lata), w tym: 

3.667 kobiet oraz 3.866 mężczyzn. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. 10,2% ludności 

posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 

15,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,1% 

mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 23,1% podstawowym 

ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.  

W porównaniu do całego województwa kujawsko – pomorskiego mieszkańcy Gminy Nakło nad Notecią 

mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Gminie Nakło nad Notecią 

największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,9%) oraz zasadnicze zawodowe 

(23,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,9%) oraz podstawowe 

ukończone (19,2%). 

Uwarunkowania społeczne 

Nakło nad Notecią jest ośrodkiem administracji szczebla powiatowego o obszarze obsługi 

obejmującym 5 gmin oraz administracji szczebla gminnego. Jest również ośrodkiem centralnym w 

zakresie handlu i usług, służby zdrowia, szkolnictwa ponadpodstawowego, głównym skupiskiem miejsc 

pracy. 

Miasto ze względu na swoją lokalizację w powiecie pełni ważna rolę komunikacyjną dla najbliższego 

otoczenia. Częste połączenia komunikacji miejskiej z pobliską Bydgoszczą sprawiają, że Nakło nad 

Notecią stało się „centrum przesiadkowym” dla osób tam pracujących i uczących się, a mieszkających 

na terenie całego powiatu. Ze względu na bliskość Bydgoszczy tj. miasta wojewódzkiego oraz niski 

stopień zaludnienia, Nakło nad Notecią nie oferuje usług o wąskim kręgu odbiorców. Należą do nich 

np.: specjalistyczne usługi medyczne (w szczególności opieka nad chorymi – szpital z odpowiednimi 

oddziałami, opieka nad niepełnosprawnymi, opieka hospicyjno – paliatywna, leczenie i rehabilitacja 

lecznicza itp.), restauracje tematyczne, szlaki tematyczne, miejsca rekreacyjne „pod chmurką” dla 

młodzieży czy też wielkopowierzchniowe galerie handlowe. W Nakle nad Notecią zlokalizowane są  

małe lokalne sklepy oraz markery sieci: Tesco, Netto, Lidl, Biedronka, Mila oraz PSB Mrówka. Z ich usług 

korzystają zarówno mieszkańcy miasta, pobliskich miejscowości oraz gmin ościennych. Pod koniec 

marca 2021 roku został otworzony Aura Park, w którym działa kilka sklepów odzieżowo – obuwniczych, 

Biedronka oraz piekarnia. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie z obwodnicą Nakła nad Notecią 

stanowi idealny punkt dla przejeżdżających drogą krajową Nr 10 na trasie Bydgoszcz – Szczecin, a także 

dla tutejszych mieszkańców Osiedla „Poetów i Pisarzy” oraz przyszłych mieszkańców budowanego 

osiedla przy ul. Mroteckiej w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. 

W mieście oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych jest bardzo szeroka. 

Jedenaście klubów sportowych zrzesza w swoich strukturach 889 członków, z czego 593 osoby to dzieci 

i młodzież w wieku do 18 roku życia. Kluby i organizacje sportowe oferują na terenie miasta: treningi 

lekkoatletyczne, naukę pływania, naukę jazdy na łyżwach, treningi karate, judo, kigboxink, gimnastykę, 

grę w szachy, siatkówkę i piłkę nożną. Najbardziej utytułowane nakielskie kluby to Lekkoatletyczny 

Uczniowski Klub Sportowy Start Nakło oraz Nakielskie Towarzystwo Sportowe Trójka Nakło 

(siatkówka). 
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Na całym obszarze miasta zlokalizowane są miejsca do aktywnego wypoczynku takie jak Kryta 

Pływalnia „NAQUARIUS” z sauną i sezonowym lodowiskiem, korty tenisowe, skatepark, stadion miejski, 

orliki, kluby fitness oraz szkoła tańca. Natomiast dla osób, które wolą wypoczywać bez aktywności 

fizycznej miasto oferuje kino weekendowe, wydarzenia o tematyce historycznej organizowane przez 

Muzeum Ziemi Krajeńskiej, cykliczne wydarzenia muzyczne organizowane indywidualnie przez 

restauracje w mieście lub koncerty w amfiteatrze i imprezy plenerowe. Ponadto mieszkańcy w okresie 

letnim mogą skorzystać z usług kawiarenki zlokalizowanej na przystani wodnej, ale również wypożyczyć 

rower, popływać kajakiem lub rowerem wodnym po rzece Noteć. 

Równolegle do zajęć sportowych w Nakle nad Notecią rozwijają się zajęcia artystyczne. Koordynatorem 

życia kulturalnego na terenie miasta i gminy są Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią, Wiejskie 

Domy Kultury: w Paterku i Ślesinie oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią. Szesnaście 

grup artystycznych, które działają przy Nakielskim Ośrodku Kultury oferują zajęcia muzyczne - 

instrumentalne, teatralne, taneczne, wokale oraz folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele), do 

których należy łącznie 244 członków. Do najbardziej znanych grup należą chóry: Nadzieja, Semper 

Fidei, Soli Deo oraz Zespół Pieśni i Tańca Krajna założony w 1977 roku. Zespół tworzą: kapela, grupa 

taneczna i chór. Zajęcia prowadzone są także w świetlicach wielskich a zapotrzebowanie na zajęcia 

konsultowane jest z mieszkańcami sołectw. 

Jak wspomniano, w Nakielskim Ośrodku Kultury funkcjonuje kino weekendowe, a w ciągu roku są tam 

organizowane liczne imprezy kulturalne takie jak koncerty, wernisaże, konkursy kulturalne, występy 

kabaretów. Do największych imprez cyklicznych organizowanych w Gminie Nakło nad Notecią należą 

między innymi: 

− Jarmark Świętego Wawrzyńca,  

− 720 minut muzyki,  

− Nakielski Koncert Noworoczny,  

− Konkurs Pianistyczny dla dzieci i młodzieży pod Honorowym Patronatem Rafała Blechacza,  

− Międzynarodowe Targi Rolno – Przemysłowe AGRO-TECH oraz targi Lato na Wsi Święto Smaku i 

Tradycji. 

Na terenie Gminy Nakła nad Notecią zlokalizowany jest Nowy Szpital w Nakle nad Notecią i Szubinie. 

Przy oddziale w Nakle nad Notecią funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddziały: Chirurgii 

Ogólnej, Chorób Wewnętrznych oraz Ortopedii i Traumatologii Ruchu. Na terenie miasta i gminy 

funkcjonują trzy przychodnie Podstawowej Opieki Medycznej: 

− NZOZ Medicus z trzema oddziałami w Nakle nad Notecią oraz w Ślesinie i Paterku, 

− Przychodnia Krajna Zdrowie MD z siedzibą w Nakle nad Notecią, 

− NZOZ Profil-Med. w Nakle nad Notecią, 

oraz liczne poradnie specjalistyczne m.in.: ginekologiczno – położnicza, diabetologiczna, 

reumatologiczna, preluksacyjna, kardiologiczna, alergologiczna, neurologiczna, urologiczna, chirurgii 

ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, gastroenterologiczna, medycyny 

pracy, nefrologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, dermatologiczna, chorób wewnętrznych, 

leczenia uzależnień od alkoholu, zdrowia psychicznego. Ponadto w gminie Nakło nad Notecią działa 

również stacja dializ oraz 5 gabinetów fizjoterapeutycznych. 

Tendencję wzrostową obserwuje się w zakresie liczby porad przypadających na 1 mieszkańca. W roku 

2010 przeciętnie na 1 mieszkańca gminy przypadło 4,08 porady w podstawowej opiece zdrowotnej 
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oraz 6,66 porady ambulatoryjnej. W 2018 roku wartości te wyniosły kolejno 5,63 (o 38%) oraz 8,19 (o 

23%). Wartość wzrostu była wyższa niż średnia dla powiatu i województwa. 

Na terenie Gminy Nakło nad Notecią funkcjonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej 

w treści zwany MGOPS). Realizuje on zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz zatrudnieniu socjalnym. Jest również koordynatorem działań w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Przy ośrodku 

funkcjonuje Klub Integracji Społecznej realizujący formy wsparcia takie jak: prace społecznie użyteczne, 

roboty publiczne, zajęcia i szkolenia.  

W 2019 z wymienionych form pomocy skorzystały 62 osoby. MGOPS prowadzi również Ognisko 

Wychowawcze, które jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego. Celem placówki jest 

wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji wychowawczych oraz udzielenie pomocy 

dzieciom pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których rodzice 

wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki. 

Uczęszcza do niego 30 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Przy MGOPS funkcjonuje również Dzienny Dom 

Pobytu Senior +, który w ciągu jednego dnia zapewnia 15 miejsc, natomiast łącznie uczęszcza do niego 

26 seniorów. W ramach działania domu zapewniona jest: opieka, terapia zajęciowa, rehabilitacja, 

wsparcie psychologa oraz wyżywienie (tj. drugie śniadanie oraz obiad). Ponadto, dzięki posiadaniu 

samochodu dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest transport uczestników do Domu Dziennego 

Pobytu oraz powrót do domu. 

W Nakle nad Notecią działa również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wykonujące zadania z 

zakresu pomocy społecznej, a także pomocy osobom niepełnosprawnym określonych ustawą o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kolejną jednostką z 

zakresu pomocy społecznej zlokalizowaną w Nakle nad Notecią jest Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna. Oferuje ona pomoc w zakresie diagnozy, doradztwa, profilaktyki, 

terapii, która adresowana jest do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z terenu powiatu 

nakielskiego. 

Dodatkowo w mieście znajduje się Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle 

somatycznie chorych. Celem domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, religijnych i społecznych na poziomie 

obowiązującego standardu. Dom przygotowany jest na przyjęcie 74 mieszkańców. 

W Paterku w nowo przebudowanym budynku, w 2019 roku otwarto Centrum Akceptacji i Aktywności 

Społecznej. W budynku zlokalizowane są: Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii 

Zajęciowej oraz Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niesamodzielnych. Zadaniem 

Środowiskowego Domu Samopomocy jest wsparcie i rehabilitacja osób przewlekle psychicznie chorych 

oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Działania te prowadzone są w celu poprawy jakości 

życia i funkcjonowania w środowisku. Placówka od 2020 roku przeznaczona jest dla 30 osób dorosłych. 

Dzienny Dom Pobytu w Paterku posiada 20 miejsc dla osób starszych i niesamodzielnych. 

W nawiązaniu do powyższego warto podkreślić, że wskaźnik osób korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej spada, wskazują na to dane ujęte w GUS oraz Monitorze Rozwoju Lokalnego. 

Wskaźnik ten w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest niższy niż w województwie kujawsko – 

pomorskim, ale wyższy niż w Polsce. 
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Do największych grup osób wykluczonych społecznie w Gminie Naklo nad Notecią należą osoby 

długotrwale lub ciężko chore, niepełnosprawne, bezrobotne i ubogie. Mniej liczne, ale znaczące są 

również grupy osób z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz rodzin, w których występuje problem 

alkoholowy. Do osób wykluczonych społecznie zaliczyć można bezdomnych, osoby z rodzin dotkniętych 

przemocą, a także osoby z trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. 

Uwarunkowania lokalizacyjne i rozwojowe gminy 

Miasto Nakło nad Notecią charakteryzuje się dogodnym położeniem pod względem administracyjnym 

– jest siedzibą powiatu nakielskiego i gminy miejsko – wiejskiej. Leży w środkowo-zachodniej części 

województwa kujawsko-pomorskiego w odległości (w linii prostej) 25km od stolicy województwa 

Bydgoszcz przy połączeniu Kanału Bydgoskiego z Notecią, który to dzieli teren gminy na dwie części: 

północną obejmującą sołectwa z dobrze rozwiniętym rolnictwem i terenem miasta oraz południową, 

gdzie znajdują się zwarte kompleksy leśne obejmujące sołectwa Gorzeń – Potulice oraz Paterek – 

Wieszki.  

Lokalizacja korzystna jest również w stosunku do głównych centrów rozwoju i korytarzy funkcjonalnych 

przy strefie silnego oddziaływania Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Poznania oraz mniejszych 

ośrodków miejsko – gminnych w Kcyni, Szubinie i Wyrzysku.  

Miasto Nakło nad Notecią leży na prawobrzeżnej ziemi nadnoteckiej. Wzdłuż rzeki Noteć ciągnie się 

pas „łąk nadnoteckich”. W przeważającej części teren gminy ukształtowany jest równinnie. Jedynie 

miejscowości położone wzdłuż linii kolejowej Bydgoszcz – Piła leżą na morenowym terenie 

pagórkowatym. 

Charakterystyka przestrzeni miejskiej 

Ukształtowana na przestrzeni wieków sieć osadnicza Gminy Nakło nad Notecią została zachowana do 

czasów obecnych w mało zmienionej formie. Historycznie zachowany układ urbanistyczny posiadają 

wsie: Minikowo, Ślesin, Trzeciewnica, Olszewka, Karnowo, Karnówko, Suchary, Chrząstowo, Małocin, 

Lubaszcz, Wieszki, Występ, Paterek, Potulice, Gorzeń, Gumnowice, Kazin oraz Rozwarzyn. Na terenie 

wsi Polichno, Gabrielin, Bielawy, Michalin i Janowo układy przestrzenne uległy znacznemu 

uproszczeniu. 

Położenie miasta Nakło nad Notecią na skraju Wysoczyzny Krajeńskiej, na prawym brzegu rzeki Noteci 

miało znaczenie obronne. Obecnie warunki fizjograficzne stanowią przeszkodę dla dalszego rozwoju 

przestrzennego miasta. Tereny zalewowe Noteci sąsiadujące z miastem od strony południowej w 

naturalny sposób ograniczają rozwój zabudowy i inwestycji.  

Ponad doliną, w północnej części miasta wznosi się krawędź Wysoczyzny Krajeńskiej opadającej 

tarasami ku Pradolinie Toruńsko – Eberswaldzkiej. Pagórkowaty teren wpływa na nieregularny układ 

zabudowy dostosowującej się do jego ukształtowania. Droga krajowa nr 10 Szczecin – Piła – Bydgoszcz 

– Toruń – Płońsk ogranicza miasto od strony północnej. Utrudniona komunikacja terenów położonych 

na północ od obwodnicy miejskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10) powoduje, iż jest ona istotną barierą 

dla rozwoju przestrzennego miasta. 

Gmina Nakło nad Notecią położona jest w obszarze bezpośredniego oddziaływania miasta Bydgoszcz, 

przy szlakach komunikacyjnych:  

− droga krajowa Nr 10 Szczecin – Piła – Bydgoszcz – Toruń – Płońsk, 
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− linia kolejowa Nr 18 Piła – Bydgoszcz,  

− droga wodna (Noteć – Kanał Bydgoski). 

W zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzennym gminy, występuje zasadnicza różnica pomiędzy 

obszarami wiejskimi, a obszarem miejskim. Najwyższym stopniem urbanizacji odznacza się miasto 

Nakło nad Notecią. Tereny wiejskie odznaczają się niskim stopniem urbanizacji, a istniejąca tam 

zabudowa w przewadze tworzy skoncentrowane układy ruralistyczne, rzadziej układy ulicowe lub 

zabudowę rozproszoną. 

Przeważające powierzchnie w Gminie Nakło nad Notecią zajmują tereny rolne  

(w tym: pola uprawne, łąki, pastwiska, nieużytki), które stanowią ponad 70% terytorium gminy. 

Znacznie już mniejsze powierzchnie zajmują lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone (funkcjonujące 

w ewidencji gruntów pod oznaczeniem Ls i Lz) – około 18%. Wody powierzchniowe stanowią ok. 3% 

powierzchni terenu Gminy Nakło nad Notecią. Tereny zabudowane to ok. 7,5 % obszaru gminy, 

natomiast pozostałe tereny to inne grunty zurbanizowane oraz tereny komunikacji  

i infrastruktury technicznej. 

Rozkład miejscowości na terenie gminy jest zróżnicowany. Największa miejscowość wiejska (Paterek), 

zaliczana jest również do największych wsi w województwie. Za korzystny należy uznać fakt, iż na 

terenie Gminy Nakło nad Notecią występuje wiele sołectw średniej wielkości i dużych. Koncentracja 

ludności w dużych miejscowościach sprzyja rozwojowi społeczno – gospodarczemu i przestrzennemu. 

Niższe są wówczas koszty realizacji sieci infrastruktury technicznej. Zwiększa się również opłacalność 

lokalizacji infrastruktury społecznej, ponieważ większy jest popyt na świadczone usługi. Rozwijają się 

usługi o charakterze rynkowym, a ogólne warunki rozwoju przedsiębiorczości są sprzyjające. 

Rozkład przestrzenny sieci osadniczej wskazuje na podmiejski charakter największych miejscowości. Są 

położone w pobliżu Nakła nad Notecią, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych zapewniających 

łatwy dostęp zarówno do miasta Nakła nad Notecią jak również do Bydgoszczy, Szubina i Kcyni. Z kolei 

miejscowości mające charakter rolniczy, położone są w większym oddaleniu od miasta i głównych dróg, 

zaliczane są do grupy mniejszych miejscowości. 

Sieć osadnicza Gminy Nakło nad Notecią charakteryzuje się dużą złożonością powiązań i zależności 

funkcjonalnych, wynikających ze zróżnicowania stanu rozwoju usług w poszczególnych 

miejscowościach. Wyróżnić można 5 poziomów hierarchicznych, wyraźnie różniących się 

wyposażeniem w obiekty i urządzenia obsługi mieszkańców, a także posiadających różny zasięg 

oddziaływania w zakresie tej obsługi. Pierwszy poziom hierarchiczny stanowi miasto Nakło nad 

Notecią. Położone jest ono centralnie w gminie a układ komunikacyjny umożliwia jego łatwy dostęp ze 

wszystkich miejscowości. 

Ponadto gmina jest niewielka obszarowo i posiada regularny kształt ułatwiając kontakt z ośrodkiem 

gminnym. Drugi poziom hierarchiczny stanowi Ślesin będący ośrodkiem uzupełniającym dla północno 

– wschodniej części gminy obejmującej sołectwa: Ślesin, Minikowo, Gumnowice i Michalin. W Ślesinie 

mieszczą się liczne ośrodki usług publicznych takie jak: zespół szkolno – przedszkolny, kościół 

parafialny, biblioteka, wiejski ośrodek kultury i urząd pocztowy. Trzeci poziom hierarchiczny stanowią 

miejscowości Paterek, Potulice i Występ, które również wyposażone są w bardzo szeroką gamę usług,  

ale ich działalność skupia się przede wszystkim na obsłudze własnych mieszkańców, a mniejszym 

stopniu mieszkańców sąsiednich miejscowości. 
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W miejscowościach tych mieszczą się szkoły podstawowe, kościoły parafialne, przedszkola, biblioteki, 

ponadto w Paterku wiejski ośrodek kultury, a w Potulicach urząd pocztowy. Czwarty poziom 

hierarchiczny stanowią pozostałe miejscowości, w których rozwinęły się usługi. W miejscowości 

Polichno funkcjonuje kaplica i świetlica. Oprócz ww. należą tu również Karnowo (szkoła specjalna, 

świetlica wiejska), Olszewka (szkoła podstawowa), Trzeciewnica (szkoła podstawowa, biblioteka). Na 

ostatni poziom hierarchiczny składają się pozostałe miejscowości, które bądź w ogóle nie posiadają 

usług, bądź nie są to usługi, z których regularnie korzysta duża część mieszkańców. 

Kilka miejscowości w gminie pełni funkcje wyspecjalizowane w skali powiatu a nawet województwa. 

W Minikowie funkcjonuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który prowadzi działalność o zasięgu 

ogólnowojewódzkim. Lubaszcz pełni rolę wyspecjalizowaną w zakresie szkolnictwa 

ponadpodstawowego (szkoła zawodowa). W Potulicach znajduje się duży zakład karny. Miejscowości 

takie jak Paterek, Ślesin, Występ i Potulice pełnią funkcje produkcyjne (produkcja rolnicza i 

przemysłowa). W Ślesinie zlokalizowany jest przystanek kolejowy na linii z Bydgoszczy przez  

Nakło nad Notecią do Piły. 

Miejscem największej koncentracji zabudowy mieszkaniowej jest miasto Nakło nad Notecią. 

Występuje tu kilka typów zabudowy, którą zakwalifikowano: do zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej wraz z towarzyszącymi jej usługami, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z 

towarzyszącymi jej usługami, zabudowy mieszkaniowej typu kamienicznego oraz nielicznej zabudowy 

mieszkaniowej w zabudowie zagrodowej. Rozmieszczenie poszczególnych typów zabudowy 

mieszkaniowej na terenie miasta jest ściśle związane z historycznym narastaniem tkanki miejskiej. 

Najliczniej reprezentowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa mieszkaniowa 

typu kamienicznego. Budynki mieszkalne typu kamienicznego z usługami budują najstarszą część 

miasta (centrum i południe). Są to przede wszystkim trzy-, czterokondygnacyjne kamienice z lokalami 

usługowymi w parterach budynków, dostępnymi bezpośrednio z ulicy. Kamienice tworzą wewnątrz 

murów czytelne kwartały zabudowy. 

W miejscach, gdzie historyczna zabudowa kamieniczna uległa zniszczeniu w okresie wojennym lub 

powojennym, często uzupełniona została nową zabudową mieszkaniową wielorodzinną lub zabudową 

wielorodzinną z usługami w postaci bloków mieszkalnych. 

W okresie powojennym poza historycznym centrum miasta rozwinęła się zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna o charakterystycznych rozproszonych i luźnych układach budynków mieszkalnych. Są to 

przeważnie bloki do pięciu kondygnacji naziemnych. Przestrzenie pomiędzy zabudową odznaczają się 

niską lub bardzo niską jakością zagospodarowania (zieleń towarzysząca, place zabaw dla dzieci, 

parkingi, komunikacja itp.). 

Na obrzeżach miasta, w jego części północnej, północno – wschodniej i północno – zachodniej 

rozwinęła się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

usługami. W większości są to zwarte osiedla domów jednorodzinnych głównie w zabudowie 

wolnostojącej lub bliźniaczej, rzadko w układach szeregowych. Przeważa zabudowa 

dwukondygnacyjna, w tym jedna kondygnacja z poddaszem użytkowym. Przeciętna wielkość działki 

zabudowanej domem jednorodzinnym wynosi około 600 m2, przy czym im nowsze osiedla i bardziej 

oddalone od centrum miasta, tym zabudowa luźniejsza (działki około 1000 m2). Zabudowa zagrodowa 

na terenie miasta to wyłącznie pojedyncze siedliska na jego obrzeżach. 
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Zabudowa mieszkaniowa na terenach wiejskich to głównie zabudowa mieszkaniowa w 

gospodarstwach rolnych. Znacznie mniejszy udział stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. Wyjątek stanowią tu wsie Paterek, Występ, 

Bielawy, Ślesin, Gorzeń oraz Lubaszcz, które stanowią zaplecze mieszkaniowe dla miasta Nakło nad 

Notecią lub nawet dla Bydgoszczy. W Występie, Bielawach, Ślesinie oraz Gorzeniu dominuje zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; w Lubaszczu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w Paterku 

natomiast zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. 

W miejscowościach: Olszewka, Małocin, Chrząstowo, Karnowo, Karnówko, Trzeciewnica, Ślesin, 

Minikowo, Potulice, gdzie w okresie powojennym utworzono Państwowe Gospodarstwa Rolne 

rozwinęła się również zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Do zbiorowego zamieszkania 

pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych wykorzystywano zabudowania podworskie lub 

realizowano nową zabudowę blokową, głównie dwu - trzykondygnacyjną. Podobna sytuacja zaistniała 

na terenie wsi Paterek, gdzie powstało osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej związane ze 

zlokalizowanym tu Zakładem Naprawczym Taboru Kolejowego. 

Reasumując zabudowa mieszkaniowa stanowi około 80% istniejącej zabudowy. Składa się na nią 

zabudowa mieszkaniowa, która powstała przed 1944 rokiem oraz osiedla mieszkaniowe wybudowane 

w latach 1945 – 1985. Największy przyrost zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej to lata 70 i 80 

ubiegłego stulecia. Po roku 1985 przyrost mieszkań na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią był 

niewielki. W równym tempie natomiast rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przy czym 

obserwuje się znaczny przyrost zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w północnej części miasta 

oraz na terenach sołectw położonych w południowej części gminy. 

Usługi publiczne, w tym usługi administracji lokalnej (gminnej i powiatowej), usługi oświaty, zdrowia, 

opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, kultury, usługi sakralne oraz usługi handlu i rzemiosła 

w przewadze mają swoje siedziby na terenie miasta. Do najważniejszych obiektów usług publicznych 

zlokalizowanych na terenie miasta Nakło nad Notecią należą: 

− Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, 

− Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, 

− Sąd Rejonowy, 

− Prokuratura Rejonowa, 

− Komenda Powiatowa Policji, 

− Urząd Skarbowy, 

− Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

− Powiatowy Urząd Pracy, 

− Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon Dróg  

Nakło nad Notecią, 

− Zarząd Dróg Powiatowych, 

− Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, 

− Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 

− Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

− Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią, 

− Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, 

− Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 

− Nakielski Ośrodek Kultury, 
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− Muzeum Ziemi Krajeńskiej, 

− NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., 

− Przychodnia rodzinna NZOZ „Krajna-Zdrowie MD” sp. z o.o., 

− Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, 

− Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMED” w Nakle nad Notecią, 

− Dom Pomocy Społecznej. 

Na terenie Gminy Nakło nad Notecią usługi publiczne to: szkoły, przychodnie lekarskie, straż pożarna 

– punkty alarmowe. Usługi służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy 

Nakło nad Notecią, najczęściej są zlokalizowane w połączeniu z zabudową mieszkaniową typu 

kamienicznego lub zabudową jednorodzinną. Rzadziej lokale usługowe umieszczane są w typowej 

zabudowie wielorodzinnej. Na terenie miasta obiekty usługowe najczęściej występują samoistnie 

(obiekty o dużych powierzchniach) lub jako obiekty towarzyszące zabudowie kamienicznej. Na terenie 

miasta zlokalizowanych jest kilka wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Zarówno na terenie 

miasta jak i gminy rozwinięte są usługi sakralne, w szczególności liczne są kościoły rzymskokatolickie w 

mieście (3) oraz na wsiach: Ślesin, Paterek, Potulice, kaplice: Występ, Polichno, Trzeciewnica, Gorzeń, 

Minikowo, Olszewka. 

Istotną rolę w przestrzeni Nakła nad Notecią odgrywają tereny zieleni urządzonej: Park im. Jana III 

Sobieskiego położony w północnej części miasta między ulicami Mickiewicza i Armii Krajowej a 

Osiedlem Kazimierza Wielkiego i Park 700-lecia Nakła nad Notecią położony w zachodniej części 

centrum miasta, pomiędzy ulicą Sądowa, Dąbrowskiego i Św. Wawrzyńca oraz czynny cmentarz 

rzymsko-katolicki i zespoły ogrodów działkowych w części wschodniej, zachodniej oraz północnej 

miasta. 

Obecnie w znacznym oddaleniu od ścisłego centrum miasta funkcjonuje kilka niezależnych i 

oderwanych od siebie osiedli mieszkaniowych (jedno i wielorodzinnych). Niestety ta tendencja nadal 

się utrzymuje, powodując dalsze chaotyczne rozczłonkowanie miasta zamiast jego skupianie w zwartą 

strukturę miejską. Niepokojącym zjawiskiem jest również rozwój zabudowy dalej na północ, poza 

terenami obwodnicy miejskiej, która zamiast omijać zabudowane tereny miasta rozdziela je i staje się 

istotną barierą pomiędzy częściami miasta. Innym negatywnym zjawiskiem jest mieszanie różnych 

typów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z wielorodzinną. Przestrzenie pomiędzy nowymi 

osiedlami przestają pełnić funkcje rolnicze i stają się nieużytkami co dodatkowo pogarsza wizerunek 

tak zagospodarowanego przedmieścia.  

Na terenach wiejskich, zabudowa rozwijała się w różnych systemach ruralistycznych. Dominującą 

formą są ulicówki, a najatrakcyjniejsze wsie zachowały układy placowe: owalnicowe lub zaułkowe.  

W układach tych zabudowa lokalizuje się wokół owalnego placu, który jest zajęty pod zabudowę, ale 

wyłącznie o funkcjach publicznych: najczęściej jest to kościół i cmentarz lub niezabudowany (istniejąca 

tam zabudowa została uzupełniona w okresie powojennym). Najwartościowszy układ owalnicowy 

zachował się we wsi Suchary. W wielu przypadkach rozwinęły się założenia pałacowo – folwarczne 

oparte na założeniu dworskim z parkiem i zabudowaniami gospodarczymi oraz zabudową mieszkalną 

dla służby. Układy pałacowo – folwarczne odznaczają się złym stanem zachowania układów. 

Szczególnym przypadkiem jest wieś Paterek, na terenie której zlokalizowane są liczne zakłady 

przemysłowe i produkcyjne. Silna urbanizacja miejscowości nadaje jej charakter przedmieścia 

miejskiego, mimo, iż od terenów miasta odizolowana jest rzeką i podmokłymi terenami w Dolinie 

Noteci. 
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Przestrzenie publiczne w rozumieniu przepisów odrębnych to obszary o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia oraz sprzyjające nawiązywaniu 

kontaktów społecznych, ze względu na położenie lub cechy funkcjonalno – przestrzenne. Obecnie na 

terenie miasta podstawowym obszarem przestrzeni publicznej jest plac publiczny – Rynek. Plac 

częściowo zagospodarowany jest zielenią urządzoną, obiektami małej architektury i oświetlony. W 

pierzei zabudowy otaczającej Rynek znajdują się lokale usługowe. 

Za obszar przestrzeni publicznej można uznać również zespół parków i zieleńców +w mieście. Poprzez 

zagospodarowanie terenów przyległych do rzeki Noteć tj. budowę przystani wodnej, stworzono nową 

przestrzeń publiczną ważną dla mieszkańców Nakła nad Notecią. W pozostałej części przestrzenie 

publiczne ograniczają się wyłącznie do dróg publicznych, lecz w bardzo ograniczonym stopniu (brak 

bulwarów, pasaży spacerowych, promenad). W zabudowie mieszkaniowej zjawisko przestrzeni 

publicznych jest bardzo ograniczone. W ścisłym centrum miasta, poza wymienionymi powyżej, strefy 

publiczne w zasadzie nie występują. W nowej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, przestrzenie 

pomiędzy zabudową zazwyczaj nie są urządzone i nie spełniają właściwej sobie funkcji, a sposób 

lokalizacji budynków wielorodzinnych nie sprzyja tworzeniu się struktur np.: placów czy dziedzińców 

wewnętrznych sprzyjających integracji mieszkańców. W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

przestrzenie nie są w ogóle realizowane, zwiększając izolację mieszkańców osiedli. 

Infrastruktura komunikacyjna 

Rysunek 6. Powierzchnia infrastruktury komunikacyjnej i kluczowe odległości  
od punktów komunikacyjnych 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Na podstawowy układ drogowy Gminy Nakło nad Notecią i otoczenia składa się: 

• droga krajowa Nr 5, która ma zostać zastąpiona droga ekspresową S5 o przebiegu: S7 

(Ostróda) – A1 (Nowe Marzy) – Bydgoszcz – A2 (Poznań Wschód) – A2 (Poznań Zachód) – 

Leszno – A8 (Wrocław), stanowi element drogi międzynarodowej o symbolu E261. Droga ta 

ma zapewnić bezpośrednie połączenie północnych regionów kraju z województwem 

dolnośląskim oraz wielkopolskim, w szczególności z Poznaniem oraz Wrocławiem. Odcinek 
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drogi ekspresowej S5 położony najbliżej Nakła nad Notecią (Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz 

Błonie) został oddany do użytku pod koniec grudnia 2020 r. 

• droga krajowa Nr 10 o przebiegu: Lubieszyn (granica państwa) – Szczecin – Piła – Lubaszcz – 

Nakło nad Notecią – Trzeciewnica – Ślesin – Minikowo – Bydgoszcz – Toruń (A1) – Płońska, 

która ma zostać zastąpioną drogą ekspresową S10 o przebiegu: A6 (Szczecin) – Piła – Bydgoszcz 

– Toruń – S7 (Nowy Dwór Mazowiecki) – S8 (Wołomin). Droga ekspresowa S10 ma połączyć 

Warszawę ze Szczecinem oraz pełnić ważną rolę w obszarze metropolitarnym Bydgoszczy i 

Torunia. Łączna długość drogi krajowej na obszarze Gminy Nakło nad Notecią wynosi 16,4 km. 

Z punktu widzenia powiązania Nakła nad Notecią z międzynarodową i krajową siecią drogową kluczowe 

znaczenie mają drogi ekspresowe S5 (relacja północ – południe) oraz S10 (relacja wschód – zachód). 

Zarówno S10, jak i S5 znajdują się w sieci kompleksowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN – 

T). 

Układ dróg krajowych i ekspresowych uzupełnia: 

• droga wojewódzka Nr 241 o przebiegu Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Mrocza – Nakło nad 

Notecią – Paterek – Kcynia – Wągrowiec – Rogoźno, która łączy dwie największe miejscowości 

w Gminie Nakło nad Notecią oraz sąsiednimi gminami. 

• droga wojewódzka Nr 246 o przebiegu Paterek – Szubin – Złotniki Kujawskie (DK25) – 

Gniewkowo (DK15) – Dąbrowa Biskupia. 

Łączna długość dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

wynosi 17,6 km. System drogowy uzupełniają drogi powiatowe zarządzane przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Nakle nad Notecią, o łącznej długości około 60 km oraz drogi gminne o łącznej długości 

137 km. 75,2 km dróg gminnych (54,9%) stanowiły drogi gruntowe, 61,8 km posiadały nawierzchnię 

utwardzoną. 

Oprócz drogi krajowej Nr 10 oraz drogi wojewódzkiej Nr 241 główny układ komunikacyjny w mieście 

Nakło nad Notecią stanowi ul. Mickiewicza (dawny odcinek drogi krajowej), która dzieli miasto na część 

północną i południową. Równolegle obok ul. Mickiewicza przebiega linia kolejowa, która krzyżuje się z 

ulicami prostopadłymi (ul. Dąbrowskiego, Gimnazjalna, Pocztowa). Powoduje to utrudnienie płynności 

przejazdu na tych ulicach. 

Gmina usytuowana jest na głównych szlakach komunikacyjnych, które obejmuje trakt wodny (rzeka 

Noteć i Kanał Bydgoski), węzeł kolejowy (Szczecin – Piła – Bydgoszcz – Warszawa), jak również jest 

bardzo dobrze dostępna w komunikacji drogowej za pomocą drogi krajowej  

Nr 10 i 5, dróg wojewódzkich Nr 241 i 246 oraz dróg powiatowych – głównie w kierunku Bydgoszczy, 

Torunia oraz Kcyni i Szubina. Położenie to jest najbardziej praktycznie korzystne wzdłuż drogi krajowej 

Nr 10 (Szczecin – Bydgoszcz – Warszawa). 

Miasto Nakło nad Notecią leży w linii prostej 25 km od Bydgoszczy – stolicy województwa. Lokalizacja 

korzystna jest również w stosunku do głównych centrów rozwoju i korytarzy funkcjonalnych przy 

strefie silnego oddziaływania Bydgoszczy, Torunia (84 km), Grudziądza (100 km) i Poznania (138 km) 

oraz mniejszych ośrodków miejsko – gminnych w Kcyni (20 km), Szubinie (20 km) i Wyrzysku (24 km). 

Transport kolejowy  

Jednym ze środków transportu publicznego na terenie Gminy Nakło nad Notecią jest transport 

kolejowy. Na obszarze Gminy Nakło nad Notecią znajduje się stacja kolejowa Nakło nad Notecią oraz 
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przystanek kolejowy w Ślesinie. Stacja kolejowa Nakło nad Notecią jest węzłem kolejowym (obecnie w 

znacznej mierze historycznym). Krzyżują się tutaj linie kolejowe Nr 18 (Kutno – Piła Głowna) oraz Nr 

281 (Oleśnica – Chojnice). 

Linia kolejowa Nr 18 jest zelektryfikowana, dwutorowa, natomiast linia kolejowa Nr 281 jest linia 

niezelektryfikowaną i jednotorową. 

W bezpośrednim otoczeniu Nakła nad Notecią (ok. 25 km od centrum miasta) przebiega linia kolejowa 

Nr 131 (zwana magistrala węglową), która stanowi kluczowe połączenie towarowe okręgów 

przemysłowych na południu Polski z Portem Gdańskim i Portem Gdynia. Jest ona elementem sieci 

bazowej TEN – T będącej filarem transportu w obrębie europejskiego rynku. 

Położenie stacji kolejowej w Nakle nad Notecią w centralnej części miasta powoduje, że jest ona 

dostępna pieszo dla większości miasta. W roku 2020 wybudowano Park & Ride, który pozwoli skrócić 

czas dojścia do dworca kolejowego. W przypadku przystanku kolejowego w Ślesinie większość 

mieszkańców mieszka w odległości 15 minut pieszo. 

Stacja kolejowa w Nakle nad Notecią posiada dwa użytkowane zadaszone perony (dwa krawędziowe) 

z nawierzchnią utwardzoną. Dojście do peronów jest możliwe z budynku dworcowego przez przejście 

pod torami (niewyposażone w ułatwienia dla osób o ograniczonej mobilności) oraz z poziomu torów. 

Perony są oświetlone, wyposażone w gabloty z informacją pasażerską, tablice z nazwą stacji oraz ławki. 

Na stacji kolejowej nie funkcjonuje dynamiczna informacja pasażerska, a w budynku dworcowym nie 

ma możliwości zakupu biletu na pociąg. Przed dworcem funkcjonują miejsca parkingowe oraz 

niezadaszone U – kształtne stojaki rowerowe, które znajdują się w obrębie przystanku autobusowego. 

Naprzeciwko stacji, za torowiskiem, znajduje się parking Park & Ride. 

Przystanek kolejowy w Ślesinie posiada dwa perony (1 krawędziowe) z nawierzchnią utwardzoną. 

Dojście do peronów jest możliwe z ul. Dworcowej. Perony są oświetlone i wyposażone w gabloty z 

informacją pasażerską, tablice z nazwą stacji oraz wiatę. Na przystanku kolejowym nie funkcjonuje 

dynamiczna informacja pasażerska i nie ma możliwości zakupu biletu na pociąg. W okolicach 

przystanku kolejowego nie ma przystanku kolejowego i wydzielonego parkingu dla samochodów. 

Dworzec kolejowy w Nakle nad Notecią oraz przystanek kolejowy w Ślesinie posiada udogodnienia dla 

niepełnosprawnych w formie dojścia na peron w poziomie szyn z asystą opiekuna, osoby towarzyszącej 

lub przy udziale pracownika przed zgłoszonym przejazdem (tylko na dworcu kolejowym w Nakle nad 

Notecią). 

Problemem sieci kolejowej w pobliżu Nakła nad Notecią pozostaje jej zły stan techniczny, co wiąże się 

z istotnymi ograniczeniami prędkości. Na linii kolejowej Nr 18 maksymalna prędkość pociągów 

pasażerskich wynosi 80 – 100 km/h, a na linii Nr 281 jedynie 20 km/h. Znaczne ograniczenia prędkości 

na liniach kolejowych przyczyniły się do zaawansowanych prac projektowych nad przebudową linii. 

Wykonano Studium wykonalności dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku 

Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – 

Kostrzyn”. W wariancie, który przeznaczano do realizacji, zakłada się elektryfikację odcinka linii 

kolejowej Nr 18 Piła – Kostrzyn oraz przystosowanie go do prędkości 160 km/h, natomiast odcinka 

Bydgoszcz – Piła do prędkości 200 km/h. Przebudowaniu układu torowego będą towarzyszyć 

modernizacje peronów na stacjach i przystankach. W przypadku stacji w Nakle nad Notecią 

zaplanowano budowę tunelu łączącego stację i perony stacyjne z parkingiem Park & Ride, co pozwoli 

na skrócenie drogi dojścia, która obecnie wynosi około 10 minut. 
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Projekt przebudowy linii znalazł się w projekcie dokumentu narodowego operatora infrastruktury 

kolejowej pt.: „Zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywa do 2040 roku” jako projekt 

„Prace na liniach kolejowych Nr 18, 203 etap I: Bydgoszcz – Piła”. 

W planach jest budowa nowego przystanku kolejowego w mieście Nakło nad Notecią – w pobliżu 

skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i ul. Mickiewicza. Lokalizacja przystanku w pobliżu najważniejszych 

urzędów i instytucji publicznych w mieście (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Sąd i 

Prokuratura Rejonowa, Urząd Skarbowy i inne) oraz w pobliżu dużego skupiska obiektów handlowych, 

usługowych, sportowych, a także szpitala istotnie wpłynie na dostępność kolei w Gminie Nakło nad 

Notecią, a także w zachodniej części miasta. W powiązaniu z poprawą jakości infrastruktury kolejowej 

i przyśpieszeniem połączeń regionalnych do Bydgoszczy, Nakło nad Notecią zyska nowe atrakcyjne 

powiązanie zewnętrzne. Warto zauważyć, że o ile ten potencjał zostanie w pełni wykorzystany, czas 

przejazdu pomiędzy rejonem przystanku a śródmieściem Bydgoszczy będzie równie lub bardziej 

atrakcyjny od przejazdu samochodem z bardziej peryferyjnie położonych dzielnic Bydgoszczy. 

Warto dodać, że w programie budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020 – 2025 

zaplanowano także budowę przystanku kolejowego w Trzeciewnicy. Druga linia kolejowa 

przebiegająca przez Gminę Nakło nad Notecią - linia kolejowa Nr 281 zarówno w kierunku północnym 

(do Chojnic), jak i południowym (do Kcyni) objęta jest ograniczeniem prędkości do 20 km/h, co, poza 

okazjonalnymi, niekonkurencyjnymi wobec transportu drogowego, połączeniami towarowymi oznacza 

jej de facto zamknięcie. Linia służy dziś niemal wyłącznie do przewozu towarów o zwiększonej skrajni. 

Choć linia jest jednotorowa, to obiekty inżynieryjne i infrastruktura była przygotowana do rozbudowy 

o drugi tor i elektryfikacji. 

Sieć drogowa  

Główny układ komunikacyjny miasta stanowią: obejście miasta Nakło nad Notecią od ronda przy ul. 

Poznańskiej do ronda przy ul. Nowej o długości 1,7 km, krzyżujące się ciągi dróg o charakterze lokalnym 

z przebiegiem wschód – zachód: kołowy – ul. Mickiewicza (odcinek byłej drogi krajowej Nr 10 relacji 

Płońsk – Szczecin) i kolejowy linia relacji Bydgoszcz – Piła. Dzielą one powierzchnię miasta na dwie 

części na północ od ciągu i na południe. Prostopadle do nich biegną drogi lokalne (ul. Pocztowa – 

Mrotecka, ul. Gimnazjalna, ul. Staszica – Dąbrowskiego), które krzyżują się z linią kolejową tworząc 

układ kolizyjny, co powoduje w sposób istotny ograniczoną płynność przejazdu na kierunku północ – 

południe.  

Przejazd składu kolejowego powoduje bardzo duże utrudnienia dla podróżujących przez miasto, 

ponieważ następuje zamknięcie wszystkich szlabanów (ul. Młyńska, ul. Dąbrowskiego, ul. Gimnazjalna, 

ul. Pocztowa) w jednym czasie. Bezkolizyjny przejazd przez tory umożliwia obejście miasta Nakło nad 

Notecią. 

Przebiegające trasy: 

• droga krajowa Nr 10: Szczecin – Piła – Nakło nad Notecią – Toruń – Płońsk. Na terenie Miasta 

i Gminy Nakło nad Notecią jest około 15 km tejże drogi, w tym 5,5 km  

to obwodnica. 

• droga wojewódzka Nr 241: Sępólno Krajeńskie – Nakło nad Notecią – Wągrowiec. 

• drogi powiatowe: łączna ich długość na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią  

to 61,7 km, w tym w mieście 4,8 km (o nawierzchni twardej 58,8 km oraz o nawierzchni 

gruntowej 2,9 km). Na drogach powiatowych na terenie Miasta i Gminy  
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Nakło nad Notecią znajduje się 5 mostów, 25 przepustów, a gęstość dróg w km/km2 wynosi 

3,0. 

• drogi miejsko – gminne: stanowią łączną długość 135,752 km, w tym w mieście  

39,00 km. 

Drogi te odznaczają się zróżnicowanym standardem i stanem technicznym: 

• nawierzchnia gruntowa – 4,187 km (8,53%), 

• nawierzchnia bitumiczna – 26,192 km (67,16%), 

• nawierzchnia ulepszona (bitumiczna/gruntowa) – 1,541 km (3,95%), 

• nawierzchnia z kostki betonowej – 7,939 km (20,36%). 

Szczegółowy wykaz dróg wraz z ich numeracją, nazwą ulicy, przez którą przebiega oraz przebieg każdej 

drogi, jej długość, klasa i rodzaj nawierzchni jest przedstawiony w Programie rozwoju sieci dróg 

gminnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią na lata 2018 – 2020. 

Komunikacja w gminie   

Najbardziej popularnym środkiem transportu w Gminie Nakło nad Notecią jest samochód, który jest 

używany w 46,8% wszystkich podróży w gminie. W konsekwencji ma on największy wpływ na pozostałe 

środki transportu i oddziaływanie transportu na środowisko. Gmina Nakło nad Notecią nie dysponuje 

transportem publicznym. 

Jednym ze środków transportu publicznego na terenie Gminy Nakło nad Notecią jest transport 

kolejowy. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2019 roku ze stacji w Nakle nad Notecią 

korzystało około 850 osób dziennie, a z przystanku w Ślesinie około 75 osób dziennie. Dalekobieżne i 

regionalne połączenia na linii kolejowej Nr 18 realizuje dwóch operatorów: PKP Intercity SA oraz 

Polregio Sp. z o. o.  

W ramach rozkładu jazdy 2020/2021 połączenia PKP Intercity umożliwiają dogodny codzienny dojazd 

ze stacji w Nakle nad Notecią w kierunku stacji:  

• Gdynia Główna (1 połączenie),  

• Gorzów Wielkopolski (1 połączenie),  

• Hrubieszów Miasto (1 połączenie),  

• Kołobrzeg (1 połączenie, sezonowo 3 połączenia),  

• Kraków Główny (1 połączenie sezonowe),  

• Piła Główna (4 połączenia, sezonowo 6 połączeń),  

• Lublin Główny (1 połączenie, sezonowo 2 połączenia),  

• Przemyśl Główny (1 połączenie sezonowe),  

• Rzeszów Główny (1 połączenie, 2 połączenia sezonowe),  

• Świnoujście (1 połączenie),  

• Warszawa Wschodnia (3 połączenia).  

Polregio Sp. z o. o. realizuje połączenia ze stacji w Nakle nad Notecią oraz przystanku w Ślesinie w 

kierunku stacji:  

• Bydgoszcz Główna,  

• Olsztyn Główny,  

• Piła Główna,  
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• Toruń Wschodni,  

• Włocławek,  

• Wyrzysk,  

• Osiek.  

Funkcjonowanie kolejowych połączeń dalekobieżnych i regionalnych pozwala na szybki dojazd do 

Bydgoszczy z Nakła nad Notecią. Połączenia regionalne są realizowane przestarzałymi pojazdami serii 

EN57 i nielicznie nowoczesnymi jednostkami serii EN96A posiadającymi udogodnienia dla osób o 

graniczonej mobilności.  

Tabela 5. Dzienna liczba połączeń kolejowych ze stacji w Nakle nad Notecią 

Kierunek Przewoźnik Dzienna liczba połączeń (tam/powrót) 

Dzień 
roboczy 

Dzień 
wakacyjny 

Sobota Niedziela 

Bydgoszcz 
Główna 

Polregio 13/13 12/12 8/7 7/8 

Pila Główna Polregio 8/8 8/8 6/6 6/6 

Toruń Główny Polregio 3/3 2/3 2/3 2/2 

Włocławek Polregio 1/1 1/brak brak/1 1/brak 

Bydgoszcz Główna PKP Intercity 
(IC/TLK) 

4/4 6/6 4/4 4/4 

Piła Główna PKP Intercity 
(IC/TLK) 

4/4 6/6 4/4 4/4 

Toruń Główny/Włocławek PKP Intercity 
(IC/TLK) 

3/3 3/3 3/3 3/3 

Źródło: dane urzędu gminy.  

Jednym z elementów transportu publicznego jest transport autobusowy. Na obszarze Gminy Nakło nad 

Notecią znajdują się 24 przystanki komunikacyjne zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Bydgoszczy oraz 52 przystanki zarządzane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią. 

Najgorszą dostępnością do infrastruktury transportu na obszarze miasta charakteryzują się osiedla 

mieszkaniowe w okolicy ulic: Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego i skrzyżowania ul. Staszica z Olszewską 

oraz zakłady przemysłowe przy ul. Młyńskiej. 

Infrastruktura przystankowa na obszarze Gminy Nakło nad Notecią jest zróżnicowana. Część 

przystanków jest wyposażona w wiatę przystankową, wyniesiony peron oraz specjalną fakturę peronu 

przystankowego, która naprowadza osoby niedowidzące dokładnie na drzwi autobusu (zastosowano 

ją między innymi na przystanku przy ul. Nowej, problemem jest funkcjonowanie wyjazdu z posesji, 

który powoduje obniżenie peronu i brak specjalnej faktury, a także przedzielenie przystanku na dwie 

części i brak wiaty przystankowej). Ponadto zdarzają się przystanki (np. przy ul. Dworcowej), które nie 

są oznaczone tzw. linią przystankową (znak P – 17 wyznaczającej odcinek jezdni przeznaczony na 

przystanek autobusowy bez zatoki), czy przystanki nie posiadające podwyższonego peronu (ul. 

Dąbrowskiego). Koniecznym działaniem jest uporządkowanie przestrzeni przy ul. Dworcowej ze 

względu na parkujące samochody w obrębie przystanku. 

Ważnym aspektem jest też doprowadzenie chodników do przystanków na terenach wiejskich gminy 

(przykładowo przystanek w Małocinie). Funkcjonujące wiaty przystankowe na obszarze miejskim 

często potrzebują zabiegów konserwacyjnych lub wymiany ze względu na uszkodzone szyby, 
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nieszczelne dachy lub umieszczone graffiti (wyjątkiem są nowe wiaty, przykładowo przy ul. Staszica). 

Wiaty przystankowe powinny zostać wyposażone w gabloty do umieszczania rozkładu jazdy. 

Gmina Nakło nad Notecią nie organizuje połączeń w zakresie gminnych przewozów pasażerskich. 

Jedyną uruchamianą formą połączeń przez Gminę Nakło nad Notecią były przewozy uczniów do szkół, 

nieudostępnione dla innych pasażerów na trasach: 

• Nakło nad Notecią – Trzeciewnica – Gabrielin – Ślesin – Minikowo – Kazin – Ślesin – Gumnowice 

– Ślesin – Suchary – Karnowo – Nakło nad Notecią ul. Bydgoska 

• Bielawy – Nakło nad Notecią os. Łokietka. 

Połączenia są obsługiwane przez firmę Transport Osobowy Paweł Barczykowski. 

Oprócz połączeń szkolnych na obszarze Gminy Nakło nad Notecią funkcjonują połączenia komercyjne. 

Z dworca autobusowego przy ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią w wybrane dni dostępne są 

międzynarodowe połączenia linii 05EX, 07EX firmy Sindbad w kierunku Francji, Hiszpanii i Wielkiej 

Brytanii. 

W komunikacji regionalnej uruchamiane są połączenia od poniedziałku do soboty (tylko na trasach z i 

do Bydgoszczy) lub w dni nauki szkolnej na trasach: 

• Bydgoszcz - … Niedola – Gorzeń – Potulice – Występ – Nakło nad Notecią, 

• Bydgoszcz - … Minikowo – Ślesin – Trzeciewnica – Nakło nad Notecią, 

• Bydgoszcz - … Nakło nad Notecią – Lubaszcz – Śmielin – Sadki - … - Wyrzysk - … - Łobżenica, 

• Bydgoszcz – Białe Błota - … - Wieszki – Paterek – Nakło nad Notecią, 

• Nakło nad Notecią – Olszewka – Dębowo - … - Izabela, 

• Nakło nad Notecią – Olszewka – Dębowo – … - Mrocza, 

• Nakło nad Notecią – Olszewka – Dębowo - … - Dębionek, 

• Nakło nad Notecią – Paterek – Studzienki - … - Kcynia, 

• Nakło nad Notecią – Paterek – Wieszki  - Stary Jarużyn - … - Szubin – Kcynia, 

• Nakło nad Notecią – Paterek – Rozwarzyn – Polichno – Józefkowo - … - Kcynia, 

• Nakło nad Notecią – Lubaszcz – Śmielin – Sadki, 

• Nakło nad Notecią – Olszewka -Lubaszcz - … - Liszkówko, 

• Nakło nad Notecią – Chrząstowo – Małocin - … - Mrocza, 

• Mrocza – Kosowo – Karnowo – Chrząstowo – Nakło nad Notecią – Olszewka – Dębowo - … - 

Witosław. 

Połączenia są obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o. 

o. (PKS w Bydgoszczy). Linie komunikacyjne pozwalają na skomunikowanie w Nakła nad Notecią z 

Bydgoszczą oraz siedzibami gmin sąsiednich (Kcynia, Mrocza, Sadki, Szubin) oraz gmin Wyrzysk i 

Łobżenica w województwie wielkopolskim. 

Na obszarze Gminy Nakło nad Notecią uruchamiane są także linie komercyjne kursujące codziennie 

przez: 

• Przedsiębiorstwo ST Bus Tomasz Sobieszczański na trasach: 

o Bydgoszcz - … - Niedola – Gorzeń – Potulice – Występ – Nakło nad Notecią – Paterek, 

o Bydgoszcz - … - Minikowo – Ślesin – Trzeciewnica – Nakło nad Notecią – Lubaszcz – 

Śmielin – Sadki – Mrozowo. 

• Przedsiębiorstwo Transport Osobowy Paweł Barczykowski na trasie: 
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o Nakło nad Notecią – Paterek (kursuje od poniedziałku do soboty). 

• Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej „Argos” Tomasz Jaroński na trasie: 

o Nakło nad Notecią – Występ – Potulice (kursuje od poniedziałku do piątku), 

• Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe 4Sprint Karol Bala na trasie: 

o Nakło nad Notecią – Chrząstowo – Karnowo - … - Mrocza (kursuje od poniedziałku  

do soboty). 

• Przedsiębiorstwo Usługi Transportowe „Maj – Trans” Rafał Maik na trasie: 

o Nakło nad Notecią – Chrząstowo – Karnowo - … - Mrocza (kursuje od poniedziałku  

do piątku). 

• Usługi Przewozowo – Osobowe Tomasz Jakubowski „Trans – Tom” pod marką M – Bus  

na trasie: 

o Nakło nad Notecią – Paterek – Wieszki - … - Szubin (kursuje od poniedziałku do soboty). 

Połączenia są obsługiwane autobusami do przewozów dalekobieżnych lub regionalnych, a także 

busami dostoswanymi do przewozu osób. 

Warto dodać, że na skutek pandemii COVID – 19 PKS Bydgoszcz zawiesił kursowanie autobusów z Nakła 

nad Notecią w kierunku Białegostoku, Koszalina, Szczecina i Warszawy, a firma Flixbus połączenia w 

kierunku Kołobrzegu i Warszawy. 

Informacja o połączeniach jest rozproszona. Możliwe jest uzyskanie informacji o połączeniach na 

prywatnej platformie e – podróżnik lub na stronach internetowych i profilach społecznościowych 

przewoźników. Bilety przejazdowe nie są honorowane pomiędzy przewoźnikami. Na przystankach nie 

obowiązuje ujednolicony format tabliczki przystankowej, a pomiędzy rozkładami na dworcu 

autobusowym w Nakle nad Notecią, czy na przystankach autobusowych a informacją na stronach 

przewoźników funkcjonowały rozbieżności. Rozkłady nie posiadają też ujednoliconych oznaczeń dni 

kursowania, co może skutkować wolniejszą lub błędną ich interpretację. Warto dodać, że wspólnym 

przystankiem dla prawie wszystkich przewoźników jest ten zlokalizowany przy ul. Poznańskiej w 

pobliskim położeniu Rynku, a nie dworzec autobusowy położony przy ul. Mroteckiej. 

Gmina usytuowana jest na głównych szlakach komunikacyjnych, które obejmuje trakt wodny (rzeka 

Noteć i Kanał Bydgoski), węzeł kolejowy (Szczecin – Piła – Bydgoszcz – Warszawa), jak również jest 

bardzo dobrze dostępna w komunikacji drogowej za pomocą drogi krajowej Nr 10 i 5, dróg 

wojewódzkich Nr 241 i 246 oraz dróg powiatowych – głównie w kierunku Bydgoszczy, Torunia oraz 

Kcyni i Szubina. Położenie to jest najbardziej praktycznie korzystne wzdłuż drogi krajowej Nr 10 

(Szczecin – Bydgoszcz – Warszawa). 

Infrastruktura energetyczna  

Na terenie Gminy Nakło nad Notecią głównym dostawcą energii elektrycznej jest ENEA Sp. z o. o. W 

2018 roku operator dostarczał energię do 7.125 odbiorców, co oznaczało wzrost liczby odbiorców o 

5% względem roku 2015, w którym liczba odbiorców wynosiła 6.761. Z danych przekazanych przez 

operatora wynika, że nielegalny pobór energii elektrycznej w Gminie Nakło nad Notecią zdarza się 

niezwykle rzadko. Liczba przypadków nielegalnego poboru energii w 2019 roku wyniosła zaledwie 5, 

co oznaczało, że legalny pobór energii odnotowano w około 99,96% gospodarstw domowych objętych 

usługą operatora. 

Przeciętne zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w Gminie Nakło nad Notecią w latach 2015 – 

2018 wzrosło z poziomu 599,30 kWh do poziomu 642,37 kWh (wzrost o 7,2% względem roku 
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bazowego). Wzrost ten był wyższy niż wzrost odnotowany w analogicznym czasie na poziomie powiatu 

(wzrost o 6,8%) oraz województwa (wzrost o 6,7%). Niemniej jednak zużycie prądu przez mieszkańców 

Gminy Nakło nad Notecią wynosi 93,1% zużycia przypadającego na mieszkańca powiatu (689,73 kWh) 

oraz 91,8% zużycia prądu przez przeciętnego mieszkańca województwa (699,83 kWh). 

Z danych zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Nakła nad Notecią 2016 roku, wynika, iż 

łączna ilość energii odnawialnej wytworzonej na terenie Gminy Nakło nad Notecią w roku 2016 

wyniosła około 59,2%. W zestawieniu przyjęto, że wskaźnik dotyczy energii wytworzonej przy pomocy 

pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz poprzez spalanie drewna. 

Infrastruktura komunalna 

Podmiotami, które zaopatrują gminę w wodę oraz zajmują się odprowadzaniem ścieków i eksploatacją 

oczyszczali ścieków są: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Nakle nad Notecią oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szubinie. Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nakło 

nad Notecią eksploatowanych jest 9 ujęć komunalnych. Około 99% mieszkańców korzysta z czynnej 

sieci wodociągowej i są to wskaźniki wyższe od osiąganych przez powiat nakielski czy też województwo 

kujawsko – pomorskie. 

Na przestrzeni lat widoczny jest wzrost zużycia wody. W gospodarstwach domowych ogółem  

na 1 mieszkańca zużycie wody wynosi aktualnie ok. 31,3 m3 (w ujęciu dobowym, każda osoba zużywa 

ok. 90 l wody). Na terenie gminy wyznaczone zostały dwie następujące aglomeracje kanalizacyjne: 

− aglomeracja Nakło nad Notecią o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 28.735  

z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miejscowości Lubaszcz, której obszar 

obejmuje miejscowości: Nakło nad Notecią, Chrząstowo, Kazin, Lubaszcz, Minikowo, Olszewka, 

Paterek, Ślesin, Trzeciewnica, Mrozowo, Sadki (w części); 

− aglomeracja Potulice o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4.928 z oczyszczalnią ścieków 

zlokalizowaną na terenie Potulic (ul. Bydgoska), której obszar obejmuje miejscowości: Potulice, 

Występ. 

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią wynosi 87,8 km. Liczba czynnych 

przyłączy od budynków mieszkalnych wynosi 1.624 szt. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. z sieci 

kanalizacyjnej na terenie gminy korzystało 23.507 mieszkańców, co przekłada się na stopień 

skanalizowania wynoszący 73,8%. W 2018 r. siecią kanalizacyjną z obszaru Gminy Nakło nad Notecią 

odprowadzono 1.039,0 tys. m3 ścieków (dane GUS stan na 31.12.18 r.). 

 
Tabela 6. Ilość osób korzystająca z sieci kanalizacyjnej 

Źródło: https://stat.gov.pl/ 

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej [%] 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Polska 62 63,5 64,3 65,1 68,7 69,7 70,2 70,5 70,8 

kujawsko-pomorskie 64,3 65,2 65,6 66,1 69,1 69,6 69,9 70 70 

gmina Nakło nad Notecią 69,6 69,9 70,1 71,6 73,5 74,4 74,5 75 73,8 

https://stat.gov.pl/
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System kanalizacji zbiorczej na terenie gminy wymaga dalszej rozbudowy, natomiast sieć kanalizacyjna 

w obszarze miasta – modernizacji oraz rozbudowy na terenach nieuzbrojonych przewidzianych 

planami zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. 

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej od 2010 roku rośnie i w 2018 roku wynosił 98,8%. 

Stanowi wartość wyższą niż średnia w województwie i Polsce. Odsetek ludności korzystającej z sieci 

gazowej jest zbliżony do krajowego i wyższy niż w województwie kujawsko-pomorskim. Znacznie gorzej 

wypada natomiast odsetek mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie. W Gminie Nakło nad 

Notecią jest on niższy o ponad 10% niż średni w kraju i o ponad 8% niż średni w województwie kujawsko 

– pomorskim. 

Tabela 7. Ilość osób korzystająca z centralnego ogrzewania, sieci wodociągowej i sieci gazowej 

Źródło: https://stat.gov.pl/ 

Media wodno-kanalizacyjne  

Podmiotami, które zaopatrują Gminę Nakło nad Notecią w wodę oraz zajmują się odprowadzaniem 

ścieków i eksploatacją oczyszczalni ścieków są: Komunalne Przedsiębiorstwo Kanalizacji i Wodociągów 

Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią i Komunalne Przedsiębiorstwo Kanalizacji i Wodociągów Sp. z. o. o. w 

Szubinie. 

Zaopatrzenie w wodę: na terenie Gminy Nakło nad Notecią eksploatowanych jest 9 ujęć komunalnych. 

98,8% mieszkańców korzysta z czynnej sieci wodociągowej i są to wskaźniki wyższe od osiąganych przez 

powiat nakielski czy też województwo kujawsko – pomorskie. 

Eksploatacja wodociągów w zakresie poboru ujmowanych wód cechuje się wzrostem zużycia wody. 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca wynosi aktualnie 31,3m3 (w 

ujęciu dobowym każda osoba zużywa około 90 litrów). 

Istotnym problemem w funkcjonowaniu systemów wodociągowych są awarie występujące na sieciach 

wodociągowych. Przyczyną takich zdarzeń jest wyeksploatowanie materiału z którego zbudowane są 

wodociągi. Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne podejmują w tych kierunkach działania 

mające na celu wymianę, przebudowę czy modernizację istniejących sieci. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Odsetek mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie % 

Polska 86,4 86,5 86,6 86,8 86,9 87,1 87,4 87,5 87,7 

kujawsko-pomorskie 84,5 84,6 84,7 84,8 84,9 85,1 85,2 85,4 85,5 

gmina Nakło nad Notecią 76,6 76,7 76,7 76,8 76,8 76,9 77 77,2 77,3 

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej [%] 

Polska 87,4 87,6 87,8 88 91,6 91,8 91,9 92 92,1 

kujawsko-pomorskie 90,8 90,9 91,1 91,2 95,2 95,2 95,3 95,3 95,4 

gmina Nakło nad Notecią 95,3 95,3 95,4 95,5 98,9 98,9 98,9 98,9 98,8 

Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej [%] 

Polska 52,5 52,5 52,4 52,4 52,2 52,1 52,1 52,1 52,1 

kujawsko-pomorskie 44,7 44,4 45 44,8 43 42,7 42,9 42,6 42,5 

gmina Nakło nad Notecią 54,59 54,48 53,52 53,32 52,99 52,91 52,58 52,09 51,96 

https://stat.gov.pl/
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Gmina Nakło nad Notecią objęta jest dwoma obszarami aglomeracji kanalizacyjnych, Nakło nad 

Notecią oraz Potulice. Aglomeracja Nakło nad Notecią obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Nakło 

nad Notecią, Chrząstowo, Kazin, Lubaszcz, Minikowo, Olszewka, Paterek, Ślesin, Trzeciewnica, 

Mrozowo oraz częściowo Sadki. Natomiast Aglomeracja Potulice obejmuje swym zasięgiem 

miejscowości Potulice i Występ. 

73,8% mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej (wskaźnik wyższy od powiatowego i 

wojewódzkiego). System kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Nakło nad Notecią wymaga dalszej 

rozbudowy, natomiast sieć kanalizacyjna w obszarze miasta – modernizacji (głównie dotyczy to 

rozdziału kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy kanalizacji deszczowej w miejscach wymagających 

tego typu infrastruktury) oraz rozbudowy na terenach nieuzbrojonych przewidzianych planami 

zagospodarowanie przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową.  

Ważnym punktem zrzutu oczyszczonych ścieków dla Gminy Nakło nad Notecią są oczyszczalnie ścieków 

zlokalizowane w miejscowościach: Lubaszcz (eksploatowana przez Komunalne Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią) oraz Potulice (eksploatowana przez 

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie). 

Informacje o strukturze edukacyjnej  

W Gminie Nakło nad Notecią od 2014 roku funkcjonuje żłobek, a od 2017 roku klub dziecięcy. Odsetek 

dzieci objętych opieką w żłobkach jest stosunkowo niski i wynosi 3,4%. Co ważne, na obszarze wiejskim 

Gminy Nakło nad Notecią nie występuje infrastruktura żłobkowa. W skali całej Gminy Nakło nad 

Notecią liczba dzieci objętych opieką wynosiła 29 (w 2018 roku). 

Aktualnie w Gminie Nakło nad Notecią funkcjonuje 17 placówek wychowania przedszkolnego, które 

dysponują 53 oddziałami (1030 miejscami). Wskaźnik dzieci w placówkach wychowania 

przedszkolnego na 1000 dzieci w wieku 3 – 5 systematycznie wzrasta i w 2018 roku wynosił 841 i był 

wyższy od średniej powiatowej (760) i wojewódzkiej (792). Znaczącej poprawie uległ wskaźnik dzieci w 

wieku 3 – 5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego. W 2010 roku 

wynosił 1,91, aby w 2018 roku przyjąć wartość 0,90 (ponadto w tym samym czasie liczba dostępnych 

miejsc wzrosła o 45%). 

W roku 2018 w Gminie Nakło nad Notecią mieściło się 11 przedszkoli, w których do 44 oddziałów 

uczęszczało 955 dzieci. Dostępnych było 995 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Gminie Nakło nad 

Notecią mieściło się 8 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 593 dzieci. Dostępnych było 

507 miejsc.  

W zakresie szkolnictwa podstawowego podlegającego pod samorząd gminny identyfikuje się 10 

placówek ze 142 oddziałami. Co więcej, w badanym okresie liczba uczniów do nich uczęszczających 

wzrosła o 26%. Warto podkreślić, że liczba dzieci przypadających na jeden oddział w szkołach 

podstawowych w Nakle nad Notecią jest wyższa o dwie osoby niż w powiecie nakielskim oraz 

województwie kujawsko – pomorskim i wynosi 20. Ten czynnik może oddziaływać na jakość 

kształcenia. 

Analizując najbardziej aktualne wyniki egzaminu ósmoklasisty, zwracają uwagę gorsze od średniej 

wojewódzkiej wyniki z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. 

Z punktu widzenia jakości kształcenia na poziomie ponadpodstawowym podlegającym samorządowi 

szczebla powiatowego warto odwołać się do ogólnopolskich rankingów. W Rankingu Liceów i 
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Techników PERSPEKTYW 2020 w gronie 49 sklasyfikowanych liceów z terenu województwa na 35 

pozycji w regionie (i 944 w kraju) uplasowało się I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 

Krzywoustego. Należy odnotować coroczne obniżanie się pozycji tej szkoły. W przypadku techników: 

Technikum (ZS im. Stanisława Staszica) zajęło 41 miejsce na 66 szkół w regionie. W ujęciu 

ogólnopolskim znajduje się w grupie 500 +, a jego pozycja corocznie obniża się. 

Należy podkreślić działalność Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego 

kształcące m. in. w zawodzie technik żeglugi śródlądowej. Praktyczną naukę zawodu i praktyki 

zawodowe technikum żeglugi śródlądowej uczniowie pobierają na statku szkolnym „Władysław 

Łokietek” oraz u armatorów takich jak Żegluga Bydgoska czy Odra – Trans. Nakielska szkoła jako jedna 

z dwóch szkół w Polsce kształci marynarzy żeglugi śródlądowej (obok Kędzierzyna Kożle). 

W grupie wiekowej 3 – 24 lata na poziomie podstawowym (7 – 12 lat) kształci się 29,2% ludności. Na 1 

oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto wynosi 

95,27. 

W Gminie Nakło nad Notecią znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło 

się 594 uczniów. W 2018 zarejestrowano 160 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Gminie 

Nakło nad Notecią placówkę miały 6 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 976 

uczniów. W 2008 zarejestrowano 114 absolwentów. 

W Gminie Nakło nad Notecią znajdują się 3 Technika, w których w 30 oddziałach uczyło się 764 

uczniów. W 2018 zarejestrowano 188 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Gminie Nakło nad 

Notecią placówkę miało 8 Technik, w których w 25 oddziałach uczyło się 661 uczniów. W 2008 

zarejestrowano 117 absolwentów. 

W Gminie Nakło nad Notecią znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło 

się 152 uczniów. 

W grupie wiekowej 3 – 24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16 – 18 lat) kształci się 17,0% 

mieszkańców. Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 33,0 uczniów. 21,7 uczniów 

przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,5 uczniów przypada na oddział w technikach 

dla młodzieży. W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19 – 24 lat) 

znajduje się 24,2% mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią w wieku potencjalnej nauki. 

Placówkę ma 10 szkół podstawowych, w których w 142 oddziałach uczyło się 2.777 uczniów. Dla 

porównania w 2008 roku w Gminie Nakło nad Notecią placówkę miało 11 szkół podstawowych, w 

których w 108 oddziałach uczyło się 2.174. 

W grupie wiekowej 3 – 24 lata na poziomie podstawowym (7 – 12 lat) kształci się 29,2% ludności (28,8% 

wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 

uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto wynosi 95,27. 

W Gminie Nakło nad Notecią nie występują klasy patronackie. Brak jest współpracy z biznesem 

inicjowanej przez szkoły. 

Specyfika gminy (poniższa część prezentuje różnorodne opinie zebrane podczas badań fokusowych, 

jako punkt wyjścia do dyskusji z przedstawicielami grupy roboczej)  

Gminę Nakło nad Notecią tworzy społeczeństwo, które nie do końca jest w pełni 

zagospodarowane. 70% bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe, a przedsiębiorcy 
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lokalni nie chcą z takimi osobami współpracować, przez co nasuwa się wniosek, że należałoby stworzyć 

miejsca pracy do wykonywania prostych i podstawowych zajęć. Ogromnym problemem jest również 

zapewnienie najniższego wynagrodzenia, co z kolei jest barierą dla młodych, wykształconych osób, 

ponieważ za najniższe wynagrodzenie nie chcą podjąć żadnej pracy. Kapitał ludzki w wieku 

produkcyjnym tworzą ludzie zdolni, mający możliwości do pracy, jednocześnie nie posiadający 

odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia. 

Nakło nad Notecią jest miastem powiatowym, do którego przyjeżdżają mieszkańcy 

ościennych gmin, w celu załatwienia spraw urzędowych rangi powiatowej. Charakteryzuje się bardzo 

dobrą lokalizacją. Bliskość do dużego ośrodka miejskiego, jakim jest Bydgoszczy, nie zawsze przynosi 

oczekiwane profity. Młodzież, która wyjeżdża na studia, czy też w poszukiwaniu pracy, rozwoju 

zawodowego i osobistego, to niejednokrotnie już nie wraca w rodzinne strony. W samym Nakle nad 

Notecią brak jest możliwości pracy elastycznej, którą można by połączyć ze studiami, czy też inna 

nauką. Emigracja młodych ludzi jest nieunikniona. Przede wszystkim jest to spowodowane brakiem 

szkół wyższych na terenie naszej gminy, lub chociażby wydziału zamiejscowego. Pomimo, że w dużym 

ośrodku miejskim są zdecydowanie lepsze warunki pracy, zarobków i bytu, nie oznacza to, że w 

mniejszych ośrodkach takich jak Gmina Nakło nad Notecią, nie można stworzyć zbliżonych możliwości. 

Jeżeli takowe powstaną, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że młodzież wróci do swoich rodzin i 

przyjaciół. Młodzi mieszkańcy Gminy bardzo często wyjeżdżają do pracy poza swój region, najczęściej 

w kierunku Bydgoszczy, przez to też swoje rodzinny strony traktują niczym sypialnię. Należy zaznaczyć 

fakt, że w Gminie Nakło nad Notecią jest praca dla młodych, tylko oni sami muszą to zauważyć i 

wykazać chęci pracy u nas, zmniejszyć również swoje oczekiwania, z tych najbardziej wygórowanych, 

którym mało jaki przedsiębiorca potrafi sprostać. Wysoki poziom bezrobocia, który w naszej gminie 

pojawia się od czasów transformacji, spowodowany jest tym, że ludzie nie szukają pracy, ponieważ dla 

nich wygodniej jest żyć z pomocy państwa poprzez pobieranie wszelkiego rodzaju zasiłków socjalnych, 

co też odbywa się z pokolenia na pokolenie, które oczekuje i żąda, „bo im się należy”. 

Nieocenioną szansą dla Gminy Nakło nad Notecią jest rozwój Nadnoteckiego Parku 

Przemysłowego w Paterku. Istnieje tam bardzo dobrze rozwinięta komunikacja, a teren jest 

odpowiedni ze względu na spokój i małe zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej. Jest dużą szansą na 

powstanie nowych zakładów pracy. Bliska i dobra lokalizacja z Bydgoszczą to również pozytywny 

argument do rozwoju tego obszaru. Co prawda, gorzej jest przyciągnąć Klienta z dużego ośrodka 

miejskiego, niż w drugą stronę, ale jeżeli będzie odpowiednia organizacja i infrastruktura techniczna, 

to wszystko jest możliwe. Należy w jak najlepszy sposób ułatwić dostęp i stworzyć warunki do rozwoju 

gospodarczego firm na obszarze Nadnoteckiego Parku Przemysłowego w Paterku. Powstanie chociażby 

jednego dużego zakładu pracy na tym ternie spowoduje połączenie obszarów trzech gmin: Nakło nad 

Notecią, Kcynia oraz Szubin, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie. Tym samym miałoby to 

znamienny wpływ na rozwój Gminy Nakło nad Notecią. Pojawienie się prężnie działającego inwestora, 

który w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku planował postawić ubojnię, było bardzo 

znaczącym wątkiem dla Gminy Nakło nad Notecią. Dzięki bardzo negatywnej postawie mieszkańców 

Paterka, inwestor zrezygnował ze swoich zamierzeń. W odwrotnej sytuacji, dałoby to bardzo duże 

szanse i możliwości nie tylko dla mieszkańców sołectwa Paterek, ale zarówno całej Gminie Nakło nad 

Notecią, jak i gminom ościennym, szczególnie Gminie Kcynia i Szubin, które lokalizacyjnie znajdują się 

najbliżej. Przeciwnicy ubojni nie wskazywali konkretnych argumentów, dla niech podstawą „dyskusji” 

były krzyki i wrzaski, nie potrafili również ze spokojem wysłuchać argumentów Burmistrza. 

Niekorzystny wpływ na rozwój Parku Przemysłowego miała również ograniczona ilość spotkań z 

mieszkańcami oraz potencjalnymi inwestorami, co z kolei zaś jest wywołane pandemią COVID – 19. 



 
Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Nakło nad Notecią 2030+ 

 

 

 82 

Obecnie należy położyć wszystkie ręce na pokład, w pełni się zmobilizować, i intensywnie poszukać 

kolejnych inwestorów, którzy pod żadnym pozorem nie zrezygnują z prowadzenia swojej działalności 

w Parku. Bardzo pokrzepiający jest ów fakt, że skoro już się znalazł przedsiębiorca gotowy do 

współpracy z Gminą Nakło nad Notecią, to znajdą się następni. Potrzeba tylko wytrwałości, cierpliwości 

i czasu, tym bardziej, że cały czas obserwuje się zainteresowanie terenami Nadnoteckiego Parku 

Przemysłowego w Paterku. Pozyskanie dużego przedsiębiorcy jest bardzo trudnym wyzwaniem, ale nie 

niemożliwym do wykonania. W tym celu potrzebnych jest więcej rąk do pracy i fachowców. Mimo 

wszystko nie należy zapominać o mniejszych przedsiębiorcach, i również z takimi nawiązywać 

współpracę i się o nich zatroszczyć. Przejawem niepowodzenia bytu ubojni w Gminie Nakło nad Notecią 

był przede wszystkim brak komunikacji. Ze strony władz było to nieumyślne zaniechanie kontaktu ze 

społeczeństwem. Dodatkowo na uwagę zasługuje również fakt, że to właśnie m. in. przedsiębiorcy, a 

nie tylko mieszkańcy, wzajemnie sobie zazdroszczą. 

Nie tylko Gmina Nakło nad Notecią, ale i cały świat boryka się z dużym problemem, jakim są 

oczekiwania młodych ludzi, którzy chcą wszystko dla siebie, a nic lub niewiele, od siebie. Największy 

produkcyjny zasięg to 30+, przy czym pensje nie są najniższe, a i pracownicy nie zawsze muszą być 

wysoce wykształceniu. Przede wszystkim muszą wykazać chociaż odrobinę chęci, odpowiednie 

nastawienie i więcej zadowolenia. Tego wśród młodych ludzi brakuje. 

Jednym ze znaczących problemów samorządowców Gminy Nakło nad Notecią jest ich 

bierność, czyli tzw. brak komunikatywności międzyludzkiej. Przede wszystkim należy zmienić swój 

sposób i zacząć rozmawiać spokojnie, merytorycznie i rzeczowo. Należy nawiązać nić porozumienia. 

Pozwolić sobie na dyskusje i wymiany poglądów. 

Charakterystyczną cechą Gminy Nakło nad Notecią są produkty regionalne, np. sery ślesińskie 

czy też karp nakielski. Problemem jednak jest brak potencjału, który mógłby wesprzeć ten rodzaj 

działalności. 

Lokalni przedsiębiorcy przez wszystkim widzą w sobie konkurencję. Brak jest między nimi 

porozumienia i przyjaźni, na co znamienny wpływ ma słaba organizacji lokalnych przedsiębiorców. Nie 

oznacza to jednak, że żadni przedsiębiorcy nie potrafią ze sobą współpracować, gdyż jest nieliczna 

grupa inwestorów , która się wspiera, zwalcza złą konkurencję, szuka wspólnego „języka”, wsparcia, 

kompromisu. Dotyczy to również branż nawet bardzo ze sobą spokrewnionych. Być może dobrym 

rozwiązaniem tego problemu byłyby np. weekendowe biznesowe pogaduchy, mające na celu zbliżenie 

przedsiębiorców do siebie, aby w szczególności przestali traktować się wzajemnie niczym najwięksi 

wrogowie. 

Jednym z istotniejszych problemów Gminy Nakło nad Notecią, który zasługuje na swoją 

uwagę jest deficyt lokali mieszkalnych i brak miejsc rekreacyjnych. Wiele się mówi o rzece Noteć, o jej 

potencjale, ale brakuje konkretnych działań. Powodem tego jest to, że w Gminie jest bardzo dużo 

priorytetów, a wszystkiego od razu nie można zrobić. Niejednokrotnie należy wybierać jedno działanie 

kosztem innego. Złej jakoś przestrzeni publiczne można by wzbogacić np. poprzez zagospodarowanie 

nabrzeża Noteci: dać nowe życie łazienkom noteckim, zwiększyć ilość ścieżek rowerowych z miejscami 

odpoczynku, wzbogacić i urozmaicić parki o większą zieleń. Wskazane wyżej zamysły są w głównej 

mierze uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych. 

Najważniejszymi celami rozwoju Gminy Nakło nad Notecią, co stanowi prym, jest m. in. 

środowisko naturalne, czyli poprawa jakości powietrza, czy też rozwój gospodarki odpadowej. Należy 

podejmować takie decyzje, w wyniku których miasto nie stanie się „betonem”. Podkreślić należy, że 
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jeżeli środowisko naturalne w mieście będzie na wysokim poziomie, to tym samym poprawi się rozwój 

mieszkalnictwa. Więcej osób będzie chciało osiąść się na stałe w gminie przyjaznej środowisku, aniżeli 

takiej, gdzie zanieczyszczenie powietrza i betonowe otoczenie jest powszechne. Być może będzie miało 

to również swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu deficytu mieszkaniowego. 

Najbliższymi inwestycjami dla rozwoju Gminy Nakło nad Notecią, w dosłownym i szerokim 

tego słowa znaczeniu, jest połączenie Szubina Wieś z S5 w taki sposób, aby skomunikować Nadnotecki 

Park Przemysłowy, rewitalizacja miasta, przebudowa amfiteatru oraz budowa stadionu. Samorząd 

lokalny dąży do tego, aby nakielski Stadion dostał miano stadionu zapasowego i treningowego dla 

Bydgoskiej Zawiszy. Taka konstrukcja byłaby olbrzymią promocją naszego miasta. 

Kluczem rozwoju społeczno – gospodarczego Nakła nad Notecią jest przedsiębiorczość. 

Ograniczenia jakie napotykają przedstawicieli wolnych zawodów, gdzie na samym szczycie problemów 

jest brak miejsc na prowadzenie nowych działalności gospodarczych powoduje to, że wszyscy, którzy 

nabywają swoje uprawnienia i mają możliwość rozpoczęcia prowadzenia własnej firmy, pozostają w 

dużych miejscowościach, w których odbywały praktyki i aplikacje. Wykonujący wolne zawody wróciliby 

w swoje rodzinne strony, ponieważ byliby jednymi z niewielu z takimi kwalifikacjami, zwłaszcza, że w 

miejscu odbycia szeroko rozumianych praktyk są jednymi z wielu. W mniejszym ośrodku, jakim jest 

gmina miejsko – wiejska, zawsze będzie mniejsza konkurencja na rynku wśród określonej branży. 

Pomimo, że młodzi ludzie nie są skromni w swoich oczekiwaniach, to jednak wśród swoich zawsze jest 

bezpieczniej, chętnie chcą wracać do rodziny, znajomych, przyjaciół. W celu rozwoju jakże istotnej dla 

Gminy Nakło nad Notecią przedsiębiorczości, należy jak najlepiej, wykorzystując maksymalnie każdy 

nawet najmniejszy potencjał, skomunikować Rynek oraz Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku. 

Podsumowując rozważania na temat specyfiki Gminy Nakło nad Notecią, należy wspomnieć, 

że wciąż zapominamy o bogatej historii Krajny. Należy pokazać kulturowe mocne strony naszego 

obszaru. Istotnym elementem wszechobecnego rozwoju są szeroko rozumiane relacje międzyludzkie, 

spotkania, których jest coraz mniej. Przejawem wiodących problemów Gminy jest również brak 

zainteresowania przez przedsiębiorców, którzy mogliby podzielić się swoimi wątpliwościami, którzy 

mogliby wzbudzić zainteresowanie wszelkiego rodzaju instytucji, brak szeroko pojętej współpracy na 

linii samorząd – przedsiębiorca oraz przedsiębiorca – przedsiębiorca. W celu organizacji spotkań 

biznesowych niezbędnych jest czas. Należy opracować koncepcję działań w taki sposób, aby 

zainteresować, zachęcić do uczestnictwa większe grono przedsiębiorców. Trzeba tak zorganizować cały 

mechanizm spotkań, aby chętnie uczestniczyli w nie tylko ci najwięksi przedsiębiorcy, ale przede 

wszystkim zadbać o rozwój MŚP. Wprowadzić różne tematyki zjazdów, aby zawsze było „o czymś 

innym”, by wyzbyć się monotonii. Dużym atutem spotkań biznesowych jest również różnorodność 

miejsc, w których można je organizować. Zadbanie o to, aby nie było to zawsze Nakielski Ośrodek 

Kultury w Nakle nad Notecią. Ciekawym rozwiązaniem byłoby, gdyby takowe spotkania mogły odbywać 

się poza ośrodkami gminnymi, tj.: u innych przedsiębiorców. Istotne jest to, aby to właśnie 

przedsiębiorcy byli organizatorami, to od nich powinna wyjść inicjatywa integracji, a nie od 

urzędników, którzy winni wystąpić gościnnie. Brak ścisłej współpracy pomiędzy samorządowcami i 

przedsiębiorcami, brak dyskusji o problemach nie wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy Gminy. 

Poprzez takie działania włodarze dowiedzą się, jakie są oczekiwania inwestorów, na co mają zwrócić 

szczególna uwagę, co jeszcze mogą zrobić, lub których działań przywiązać więcej swojej uwagi. Tylko 

realna współpraca na linii przedsiębiorca – samorząd oraz przedsiębiorca – przedsiębiorca może 

skutecznie wpłynąć na rozwój lokalnej społeczności. 
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1.2. Charakterystyka gospodarcza Gminy Nakło nad Notecią 

Nieruchomości i tereny inwestycyjne 

Gmina Nakło nad Notecią nie posiada lokali przeznaczonych pod działalność. 

Teren inwestycyjny pod nazwą „Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku” zlokalizowany jest w 

województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią, w odległości 

około 3 km od Nakła nad Notecią, przy drodze wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno – Tuchola).  

Właścicielem gruntów, na którym powstał park przemysłowy, jest Gmina Nakło nad Notecią. 

Przedmiotowy obszar objęty jest w całości Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, 

zgodnie z którym w przedmiotowym terenie można zlokalizować obiekty produkcyjne, składowe i 

magazynowe. Teren położony jest w naturalnej dzielnicy przemysłowej gminy Nakło nad Notecią, w 

bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się jedna z największych firm w regionie – Zakłady Naprawcze 

Taboru Kolejowego „Paterek” Spółka Akcyjna.  

Tutaj znajduje się kilkanaście podmiotów gospodarczych o różnorodnym kierunku działania, które w 

sposób naturalny tworzą dzielnicę przemysłową. Na etap I uzbrojenia terenu parku przemysłowego w 

Paterku składał się obszar o powierzchni ok. 25 ha z bezpośrednim dojazdem do drogi wojewódzkiej 

nr 241. Realizacja zadania miała na celu kompleksowe uzbrojenie terenu parku przemysłowego w 

Paterku. Projekt obejmował kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć dróg i 

chodników, sieć teletechniczną, sieć wodno-kanalizacyjną oraz oświetlenie, prowadzące do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej infrastruktury. Poprzez stworzenie Nadnoteckiego 

Parku Przemysłowy Gmina Nakło nad Notecią na jego terenie oferuje: 

• tereny o powierzchni około 21 ha uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną, natomiast 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje 300 ha – definiuje również 

działki/nieruchomości wokół parku przemysłowego, stanowią one potencjalną ofertę 

inwestycyjną, ale we własności osób fizycznych, 

• bezpośredni dostęp do linii kolejowej nr 281, 

• pośredni dostęp do linii kolejowej nr 18 Piła – Kutno (linia na trasie wschód – zachód o 

znaczeniu regionalnym i krajowym), 

• dostęp do drogi krajowej nr 10 poprzez drogę wojewódzką nr 241 (na odcinku miasta Nakła 

nad Notecią od stycznia 2015 roku dostęp do drogi krajowej nr 10 poprzez drogę klasy G), 

• wsparcie w sprawnej realizacji procedur administracyjnych, 

• bliski dostęp do portu żeglugi śródlądowej międzynarodowej drogi wodnej E70 łączącej 

Antwerpię z Kłajpedą przez Berlin, Bydgoszcz i Nakło. 

• umowę dzierżawy na okres 10 lat zawieraną w formie aktu notarialnego z prawem 

pierwokupu, a w tym naszym Inwestorom zapewniamy m.in. czynsz za działkę nie 

przekraczający kwoty 1 000 PLN netto miesięcznie /ha, 

• od roku 2021 r. sprzedaż gruntów, 

• ulgę w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości po spełnieniu odpowiednich kryteriów, 
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• ulgę w podatku dochodowym z tytułu określonego w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych 

lub w zezwoleniu poziomu zatrudnienia. Udzielana jest na podstawie przepisów 

obowiązujących w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i wydawana jest przez PSSE. 
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Tabela 8. Nieruchomości i tereny inwestycyjne w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku - podstawowe informacje 

Sygnatura Nazwa Oznaczenie 
Powierzchnia 

[ha] 

Podstawowe 

przeznaczenie 

terenu 

Funkcje dopuszczone 

UU 

tereny 

zabudowy 

usługowej 

UU.06 0,47 tereny usługowe 

lokalizacja nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła, tzn. dana produkcja i 

zastosowane technologie nie są źródłem zagrożeń dla jakości środowiska 

i zdrowia człowieka, a także nie powodują zagrożeń środowiska w 

przypadku awarii. Do grupy nieuciążliwego przemysłu należą działalności 

typu: magazyny i składy, hurtownie, zakłady rzemiosła produkcyjnego, 

małe zakłady produkcyjne 

P 

tereny obiektów 

produkcyjnych, 

składów i 

magazynów 

P.05 11,44 

tereny 

przemysłowe 

lokalizacja funkcji usługowych, z wyłączeniem obiektów usług 

publicznych, jak usług: oświaty, wychowania, opieki społecznej, rekreacji 

i kultury fizycznej 

P.07 65,94 

a) lokalizacja składów, magazynów, hurtowni, centrów logistycznych                                                                                           

b) lokalizacja funkcji usługowych, z wyłączeniem obiektów usług 

publicznych, jak usług: oświaty, wychowania, opieki społecznej, rekreacji 

i kultury fizycznej 

P.08 12,32 

P.09 9,69 

P.10 32,73 

P.12 38,16 

P.15 10,43 

P.19 10,49 
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PR 

tereny obiektów                         

przemysłowo - 

rzemieślniczych 

PR.01 11,01 

tereny obiektów                                 

przemysłowo - 

rzemieślniczych 

a)      lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 

towarzyszącej zagospodarowaniu określonemu jako podstawowe 

przeznaczenie terenu                                            

b) lokalizacja lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe w budynku o 

innej funkcji o powierzchni nie przekraczającej 150m2                                                                      

c) lokalizacja funkcji usługowych, z wyłączeniem obiektów usług 

publicznych, jak usług: oświaty, wychowania, opieki społecznej, rekreacji 

i kultury fizycznej                                                                   d) lokalizacja 

wyłącznie nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła, tzn. dana produkcja i 

zastosowane technologie nie są źródłem zagrożeń środowiska w 

przypadku awarii; do grupy nieuciążliwego przemysłu należą działalności 

typu: magazyny i składy, hurtownie, zakłady rzemiosła produkcyjnego, 

małe zakłady produkcyjne e) lokalizacja obiektów usług hotelarskich 

wyłącznie w formie hoteli, moteli, pensjonatów i schronisk 

PR.03 12,47 

PR.04 12,98 

PR.11 3,34 
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PR.13 9,89 

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 

towarzyszącej zagospodarowaniu określonemu jako podstawowe 

przeznaczenie terenu                                             

b) lokalizacja lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe w budynku o 

innej funkcji o powierzchni nie przekraczającej 150m2      

c) lokalizacja funkcji usługowych, z wyłączeniem obiektów usług 

publicznych, jak usług: oświaty, wychowania, opieki społecznej, rekreacji 

i kultury fizycznej                                                                   d) lokalizacja 

obiektów usług hotelarskich wyłącznie w formie hoteli, moteli, 

pensjonatów i schronisk                                              

e) lokalizacja wyłącznie nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła, tzn. dana 

produkcja i zastosowane technologie nie są źródłem zagrożeń 

środowiska w przypadku awarii. Do grupy nieuciążliwego przemysłu 

należą działalności typu: magazyny i składy, hurtownie, zakłady 

rzemiosła produkcyjnego, małe zakłady produkcyjne 
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PR.16 6,69 

a) lokalizacja funkcji mieszkaniowej wyłącznie jako zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, towarzyszącą 

zagospodarowaniu określonemu jako podstawowe przeznaczenie 

terenu, 

b) lokalizacja obiektów usług hotelarskich wyłącznie w formie hoteli, 

moteli, pensjonatów i schronisk, 

c) lokalizacja funkcji usługowych, z wyłączeniem obiektów usług 

publicznych, jak usług: oświaty, wychowania, opieki społecznej, rekreacji 

i kultury fizycznej, 

d) lokalizacja wyłącznie nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła, tzn. dana 

produkcja i zastosowane technologie nie są źródłem zagrożeń dla jakości 

środowiska i zdrowia człowieka, a także nie powodują zagrożeń 

środowiska w przypadku awarii. Do grupy nieuciążliwego przemysłu 

należą działalności typu: magazyny i składy, hurtownie, zakłady 

rzemiosła produkcyjnego, małe zakłady produkcyjne 
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PR.20 4,99 

a)      lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 

towarzyszącej zagospodarowaniu określonemu jako podstawowe 

przeznaczenie terenu                                            

b) lokalizacja lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe w budynku o 

innej funkcji o powierzchni nie przekraczającej 150m2                                                                      

c) lokalizacja funkcji usługowych, z wyłączeniem obiektów usług 

publicznych, jak usług: oświaty, wychowania, opieki społecznej, rekreacji 

i kultury fizycznej                                                                   d) lokalizacja 

wyłącznie nieuciążliwego przemysłu i rzemiosła, tzn. dana produkcja i 

zastosowane technologie nie są źródłem zagrożeń środowiska w 

przypadku awarii; do grupy nieuciążliwego przemysłu należą działalności 

typu: magazyny i składy, hurtownie, zakłady rzemiosła produkcyjnego, 

małe zakłady produkcyjne  

e) lokalizacja obiektów usług hotelarskich wyłącznie w formie hoteli, 

moteli, pensjonatów i schronisk 
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Badania poziomu innowacyjności i klastrowania gminy 

Poniżej przedstawiono innowacyjne projekty gminy:  

(1) Stowarzyszenie Dorośli – Dzieciom  wraz z Miastem i Gminą Nakło nad Notecią realizowała projekt 

pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”,  dofinasowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i 

zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 lipca 2018 roku. 

Celem głównym projektu było wdrożenie do 31 lipca 2018 r. kompleksowego programu edukacyjnego 

skierowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji i 

kwalifikacji  nauczycieli w placówkach edukacyjnych w Gminie Nakło nad Notecią w okresie do 31 lipca 

2018 r. 

Celem szczegółowym 1 projektu było uzupełnienie oferty szkół o zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, 

które przyczynią się do kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych z zakresu nauk 

matematyczno – przyrodniczych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie do 

31 lipca 2018 r. 

Celem szczegółowym 2 projektu było podniesienie atrakcyjności i skuteczności działań edukacyjnych 

w 8 placówkach edukacyjnych Gminy Nakło nad Notecią poprzez doposażenie w nowoczesne materiały 

edukacyjne i naukowe w okresie do 31 lipca 2018 r. 

Celem szczegółowym 3 była poprawa jakości edukacji poprzez podniesienie kwalifikacji i wiedzy 

nauczycieli z 8 szkół z Gminy Nakło nad Notecią w okresie do 31 lipca 2018 r. 

(2) Na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi funkcjonuje 10 Minipunktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. 

miniPSZOK), do których mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej dostarczają odpady segregowane w 

jednym worku. Ponadto w miejscowości Rozwarzyn działa centralny Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Podmiotem prowadzącym ww. PSZOK-i jest KPWIK Sp. z o.o. w Nakle nad 

Notecią. Trafiają tam odpady zebrane z pozostałych gospodarstw domowych z gminy Nakło nad 

Notecią. „Gmina Nakło nad Notecią we właściwy sposób wdraża i prowadzi system gospodarowania 

odpadami komunalnymi zgodny z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Potwierdzeniem powyższego jest osiągnięcie przez gminę w 2018 r. wymaganych ww. 

ustawą poziomów, a więc: 

− poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 

do składowania, 

− poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;”. 

Z systemu osiedlowych miniPSZOK-ów korzysta ok. 16 tys. mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. 

Pozostała część mieszkańców miasta z zabudowy jednorodzinnej używa powszechnie stosowany 

system workowy.Kończącym punktem zbiórki odpadów jest centralny PSZOK w miejscowości 

Rozwarzyn, w którym koncentruje się cała selektywna zbiórka. Ponadto do tego miejsca mieszkańcy 

osobiście mogą przywozić zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, opony, odpady o dużych 

gabarytach czy odpady budowlane i rozbiórkowe. 
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Powyżej opisany system ma charakter innowacyjny i przedstawiciele gminy zostali nagrodzeni za 

pomysł oraz wdrożenie. We wrześniu 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir 

Napierała odebrał w Senacie RP statuetkę konkursu „Gmina Ekoinnowacji” oraz w tym samym roku 

Ministerstwo Środowiska nagrodziło gminę w konkursie „Zielone Miasta – w stronę przyszłości”. 

Unikalne cechy (osobliwości) gminy mogące stanowić podstawę do budowy potencjalnych 

kierunków rozwoju gospodarczego 

Zabytki: 

− Kościół Św. Wawrzyńca BM (wmurowana tablica Nadskakuły)  – klasycystyczny z 1843 roku, 

rozbudowany w 1925 r., w stylu neorenesansowym w miejscu dawnego nakielskiego grodu; 

obecnie kościół farny, 

− Kościół Św. Stanisława – neogotycki poewangelicki z 1886 – 1887, 

− Spichlerze z XVIII – XIX wieku – przy ul. Powstańców Wielkopolskich (3 szt.), Pocztowej  

i Dworcowej; w spichrzu przy ul. Pocztowej urządzono Muzeum Ziemi Krajeńskiej, 

− Cmentarz parafii nakielskich z grobowcami Rodzin Biniakowskich i Mantejewskich, kaplicą 

prochową (1891) oraz starą kostnicą, 

− Dawne koszary klasycystyczne z pierwszej połowy XIX wieku; obecnie siedziba Sądu 

Rejonowego. 

Inne obiekty godne zwiedzenia w Nakle nad Notecią: 

− Rynek z fontanną – historyczne centrum miasta, znacznie zmienione względem stanu  

z przełomu XIX i XX wieku; od 1871 roku stał tutaj pomnik Germanii rozświetlany nocą lampami 

naftowymi, przed II wojną światową znajdował się Ratusz, tzw. Mały Ratusz oraz Bank 

Komunalny; po zniszczeniach wojennych z 1945 roku w miejscu Ratusza powstała droga na 

Paterek i Poznań; od 1995 roku na Rynku stoi fontanna z posągiem dziewczyny z konewką 

podlewającą kwiaty; w okresie staropolskim na terenie Rynku znajdowało się tzw. 

Przedmieście Św. Krzyża z drewnianą kaplica i cmentarzem, 

− Plac Zamkowy – najstarsza część miasta; nakielskie stare miasto; część powstałej  

w średniowieczu dzielnicy żydowskiej; nieopodal placu w okresie staropolskim stał zamek 

ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego; 

− Eklektyczna zabudowa – w Nakle nad Notecią można spotkać wiele zabytkowych kamienic, w 

większości pochodzących z przełomu XIX i XX wieku, m. in. przy ul. Bydgoskiej, Rynek, 

Dąbrowskiego, Hallera, 

− Chata szypra z końca XVIII w. przy ul. Hallera, 

− Dworzec kolejkowy z końca XIX wieku, 

− Cukrownia Nakło – XIX-wieczna cukrownia i miejsce, gdzie znaleziono pozostałości człowieka 

sprzed ok. 5000 lat, 

− Budynek banku z 1890 roku przy ul. Hallera, 

− Zespół gimnazjum (ob. Szkoły Ogólnokształcącej im. Bolesława Krzywoustego) z II poł. XIX w., 

− Przystań ZSŻŚ z wypożyczalnią sprzętu wodnego podczas sezonu, 

− Budynek Starostwa Powiatowego – wzniesiony w latach 1893 – 1894 dla polskiej szkoły 

katolickiej, rozbudowany w 1912 roku, a w 1999 roku przeznaczony na potrzeby urzędu 

Starostwa Powiatu Nakielskiego, 
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− Kaplica prochowa – na wysokiej skarpie Pradoliny Noteci nad cmentarzem góruje kaplica z 

figurą Chrystusa; pochodzącą z 1891 roku budowlę wzniesiono w stylu neogotyckim, ze szczytu 

wzgórza, na które prowadzą schody z cmentarza rozciąga się panorama miasta, 

− Głaz narzutowy oraz wieża widokowa – w Parku im. Jana III Sobieskiego na wzniesieniu 

górującym nad pradoliną znajduje się murowana wieża widokowa z 1902 roku wzniesiona 

przez budowniczego nakielskiego Otto Münchaua (obecnie miejsce antenowe Radia Nakło), 

− Muzeum Ziemi Krajeńskiej – mieści się w danym spichlerzu zbożowym zbudowanym w 

technice szkieletowej, (popularny „mur pruski”); muzeum utworzono w latach 60. XX wieku, a 

jego tematyka dotyczy ziemi krajeńskiej począwszy od pradziejów do czasów II wojny 

światowej, częścią muzeum jest kolekcja pocztówek nakielskich oraz wystawa poświęcona 

Klemensowi Biniakowskiemu; możliwość zwiedzenia ekspozycji, zapoznania z publikacjami 

dotyczącymi Nakła i Krajny, 

− Pomnik 700 – lecia praw miejskich – dawny pomnik żołnierzy radzieckich, który przekształcono 

w 1999 roku na pomink 700 – lecia uzyskania przez Nakło nad Notecią praw miejskich, 

− Pomnik Antoniego Nadskakuły – ustawiony w Parku 700 – lecia Nakła nad Notecią obelisk ku 

czci nakielskiego rzemieślnika, zamordowane 02 czerwca 1919 roku za obronę polskości, 

− Dąb pamięci kpt. Franciszka Czułkowskiego – przy kościele pw. Św. Wawrzyńca; posadzony ku 

czci zamordowanego w Katyniu kpt. Franciszka Czułkowskiego, 

− Pomnik i kwatera wojenna Armii Radzieckiej – na cmentarzu nakielskim znajduje się kwatera 

poległych w walkach o Nakło nad Notecią i powiat wyrzyski 448 oficerów i żołnierzy Armii 

Radzieckiej; pomiędzy mogiłami wznosi się obelisk z czerwoną gwiazdą i pamiątkową tablicą, 

− Obiekty hydrotechniczne – w pobliżu Nakła nad Notecią z Notecią łączy się Kanał Bydgoski; 

poziomy wód regulują śluzy: Józefinki i Nakło Wschód, 

− Ławeczka Józefa Piłsudskiego – odsłonięta 09 września 2018 roku ; znajduje się na Rynku; 

− Konik Nakielski – kopia drewnianej średniowiecznej zabawki, odnalezionej podczas prac 

archeologicznych prowadzonych na Placu Zamkowym w latach 60. XX wieku; rzeźbę odsłonięto 

22 września 2019 roku w ramach obchodów 720 – lecia nadania praw miejskich Nakłu nad 

Notecią w Parku 700 – lecia, 

− Ława Władysława Łokietka – odsłonięta 22 września 2019 roku w ramach obchodów 720 – 

lecia nadania praw miejskich Nakłu nad Notecią w Parku 700 – lecia, 

− Pomniki przyrody (dąb szypułkowy vis – a – vis dworca PKP przy ul. Dworcowej, platan 

klonolistny przy ul. Drzymały na terenie KPWiK Sp. z o. o., dwa dęby szypułkowe przy ul. 

Krzywoustego). 

Przystań nad Notecią:  

W 2011 roku pomiędzy ulicami Poznańską i Notecką Navimor – Invest z Gdańska wybudował basen 

portowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na Noteci. Znajduje się tutaj slip obsługujące 

łodzie o masie do 5 ton, w basenie portowym czuwać może około 30 jednostek żeglarskich i 

sportowych różnej wielkości. Z Przystani mogą korzystać zarówno mieszkańcy powiatu nakielskiego, 

jak i turyści, korzystający z nabrzeża, wypożyczający sprzęt wodny oraz cumujący jednostki 

pływające. Nadnotecka Marina ma ożywić turystykę wodną w regionie, a także spopularyzować 

Drogę Wodną E70, która prowadzi z Antwerpii przez Niemcy, Polskę, Litwę do Kłajpedy. 

Turystyka w Gminie Nakło nad Notecią: 

− Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna – okolic Nakła nad Notecią na trasie Występ – Potulice – 

Chobielin Młyn powstała z uwagi na niezwykłe walory krajobrazowe, przyrodnicze  
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i dziedzictwo kulturowe tychże okolic. Ścieżka obejmuje liczne pomniki przyrody, lasy leśnictwa 

Potulice i leśnictwa Wieszki, zespół pałacowo – parkowy w Potulicach, Cmentarz Ofiar Obozu 

Hitlerowskiego w Potulicach, łąki nadnoteckie, rzekę Noteć, dworek i młyn wodny w 

Chobielinie Młyn. Trasę ścieżki, mającą kształt pętli o długości około 15 km można przemierzyć 

pieszo lub rowerem. Ścieżka rozpoczyna się przy Zespole Szkół w Występie. Na trasie ścieżki 

wyznaczono 13 przystanków opatrzonych tablicami informacyjnymi:  

1 – Dąb Szypułkowy „Szkolniak” 

2 – Droga hr. Anieli Potulickiej 

3 – Dęby Potulickie 

4 – Zespół pałacowo – parkowy w Potulicach 

5 – Cmentarz Ofiar Obozu Hitlerowskiego w Potulicach (1941 – 1945) 

6 – Dąb Szypułkowy im. Władysława Szafera 

7 – Bory Potulickie 

8 – Dolina Noteci 

9 – Las Leśnictwa Wieszki 

10 – Uroczysko Chobielin 

11 – Leśny Jar 

12 – Wzdłuż Noteci 

13 – Dworek i Młyn wodny w Chobielinie Młyn. 

− Szlaki kajakowe – rzeka Noteć stanowi największy dopływ Warty. Obejmuje swym zasięgiem 

zlewnię o powierzchni 17.330 km2. Ogólna długość rzeki wynosi 361 km. Rzekę dzieli się na 

podstawowe odcinki: 

1 – Górna Noteć – od źródeł do Nakła nad Notecią o długości 174 km, w tym Stara Noteć 

Rynarzewska – od hydrowęzła Dębinek do Nakła nad Notecią o długości 28 km, 

2 – Dolna Noteć – od Nakła nad Notecią do ujścia do Warty o długości 187 km. 

Dolna Noteć w obecnym kształcie została skanalizowana – uregulowana w latach 1906 

– 1914.  

Od ujścia rzeki Łobżonki w km 57drogi wodnej Wisła – Odra płynąc w górę Noteci,  

po 3 km dopływamy do ujścia rzeki Rokitki, którą mijamy z lewej strony. Za zakolem 

prosty odcinek prowadzący do Śluzy Nr 10 w Gromadnie. Brzegi Noteci wysokie, 

porośnięte trzciną. Z prawej strony mijamy dolny kanał jazów stopnia wodnego. 

Wpływamy do awanportu dolnego śluzy. Po prześluzowaniu wpływamy na meandrującą 

Noteć wśród nadnotecki łąk i lasów. Z lewej strony mijamy wsie: Łodzia, Anieliny,  

a z prawej widoczne dachy zabudowań Polichna i dalej Paterka. 

− Szlaki rowerowe – powiat nakielski oferuje rowerowemu turyście piękną Dolinę Noteci i trasy 

rowerowe położone w jej bliskiej odległości. Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego 

będąca fragmentem Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej jest obszarem chronionego 

krajobrazu. Wpisana została w sieć programu Natura 2000. Teren powiatu nakielskiego 

charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Na obszarze 

tym występują różne gatunki ptactwa pod ochroną oraz wiele gatunków drzew i roślin. Poza 

tym, pasjonaci turystyki rowerowej, podróżując po terenie powiatu znajdą wiele ciekawych 

obiektów krajoznawczych, m. in.: muzea, skanseny, młyny wodne, ruiny zamku, rezerwaty i 

pomniki przyrody, park krajobrazowy, zabytkowy Kanał Bydgoski ze śluzami, zespoły pałacowo 

– parkowe, zabytkowe dwory, obiekty sakralne i miejsca pamięci narodowej. Zwiedzanie Nakła 

nad Notecią i okolic rowerem pozwala odkryć wiele ciekawych miejsc. Zaczynamy dostrzegać 

wtedy piękno krajobrazu i odkrywać wcześniej nieznane, często trudno dostępne miejsca. 
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− Ornitofauna – w Dolinie Noteci i w jej okolicach podziwiać można  wiele gatunków ptactwa. Na 

szczególną uwagę zasługują gatunki wodne i błotne, które występują nieopodal Nakła nad 

Notecią. 

− Dolina Noteci – jest obszarem o ogromnym znaczeniu zarówno dla ptaków, jak i innych 

zwierząt. Obszar ten, łącznie z łąkami rozciągającymi się wzdłuż Kanału Bydgoskiego, objęty 

został ochroną w ramach programu Natura 2000, jako Dolina Środkowej Noteci i Kanału 

Bydgoskiego PLB300001. 

− Park im. Jana III Sobieskiego – położony w północnej części Nakła nad Notecią, ograniczony jest 

ulicami Mickiewicza, Armii Krajowej i Kazimierza Wielkiego. Jego powierzchnia to koło 1,65 ha, 

a wraz z przyległymi terenami, na których znajduje się kryta pływalnia, stadion oraz amfiteatr, 

to ponad 5 ha. 

Na początku XX wieku teren parku obejmował blisko 6 ha. Korty tenisowe, boisko sportowe i 

wieża widokowa (wybudowana w 1902 roku i nazwana wieżą Bolesława Krzywoustego) 

zachęcały mieszkańców Nakła do rekreacji. Po roku 1945 włączono w obręb parku teren 

cmentarzy: katolickiego i ewangelickiego, zaś utracono grunty przeznaczone na budowę szkoły 

i internatu przy ul. Staszica. 

Park posiada nieregularny układ. Główne alejki biegną od ul. Mickiewicza do ul. Kazimierza 

Wielkiego. Rosną tu m.in. klony pospolite, lipy drobnolistne, wiązy, buki, jesiony i sosny. W 

części przyszpitalnej parku liczną kolonię utworzyły gawrony. Na terenie parku znajdują się 

głazy narzutowe. Jeden z nich jest pomnikiem przyrody, o obwodzie 5,8 m, długości 4,2 m, 

szerokości 2,3 m i wysokości 1,9 m. 

Wiosną 2013 r. zakończyły się prace rewitalizacyjne. W ramach inwestycji dofinansowanej ze 

środków unijnych, Park im. Jana III Sobieskiego oraz stadion miejski im. Klemensa 

Biniakowskiego zmieniły swoje oblicze. Powstały nowe ścieżki, oświetlenie, plac zabaw, plac 

do ćwiczeń rekreacyjnych z urządzeniami fitness, fontanna oraz parking przy stadionie. 

Rozbudowane zostało zaplecze sanitarne i szatniowe stadionu, a boisko treningowe zyskało 

sztuczną murawę. Dzięki działaniom rewitalizacyjnym obszar ten stał się atrakcyjnym terenem 

rekreacyjnym oraz miejscem wypoczynku mieszkańców Nakła nad Notecią. 

− Park 700 – lecia Nakła nad Notecią – położony w centralnej części miasta, ograniczają ulice 

Sądowa, Dąbrowskiego i Św. Wawrzyńca. Jego powierzchnia to blisko 175 a. 

Powstał on w latach 30. XX w., najprawdopodobniej z inicjatywy młodzieży szkolnej, która 

dokonała pierwszych nasadzeń. Wcześniej mieścił się tam plac ćwiczebny dla stacjonującego w 

Nakle nad Notecią wojska pruskiego. Pod koniec 1945 r. na jego terenie rozpoczęto budowę 

pomnika wdzięczności Armii Sowieckiej, której blisko pół tysiąca żołnierzy zginęło podczas walk 

o miasto i okolice. 

Monument nadal znajduje się w parku, jednak w zmienionej formie – po usunięciu czerwonej 

gwiazdy stał się symbolem upamiętniającym 700 rocznicę nadania praw miejskich Nakłu. 

Zmieniła się również nazwa terenu. Od 31 maja 1999 roku nazwę Park Wolności zastąpiła Park 

700-lecia Nakła. 

Na terenie parku znajduje się centralnie umiejscowiona fontanna, od której promieniście 

rozchodzą się alejki. Przy każdej z nich stoją ławki. Jest też piaskownica dla dzieci. Rosną tu 

m.in. lipy drobnolistne, klony pospolite, jarzęby pospolite i szwedzkie, bukszpan i forsycje. Z 

uwagi na swoje położenia oraz bliskie sąsiedztwo sklepów, park cieszy się dużą popularnością. 

− Pole golfowe – w Olszewce, 3 km od Nakła nad Notecią, działa prywatne pole golfowe. 

Miłośnicy tego sportu mogą korzystać z niego od świtu do zmierzchu. W sezonie organizowane 

są turnieje golfowe, na które zjeżdżają się zawodnicy z całego regionu. 
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− Muzeum Komunikacji – w Paterku, 3 km od Nakła nad Notecią, miłośnicy motoryzacji znajdą 

dla siebie nie lada gratkę. 30 autobusów kursujących w latach 1970 – 1990 w Polsce, stroje 

kierowców, fotografie i inne eksponaty można podziwiać bezpłatnie w Muzeum Komunikacji, 

założonym przez Artura Roberta Lemańskiego. 

Warto zobaczyć: 

− Chrząstowo – Dwór, park i folwark z połowy XIX w., który za zasługi wojenne otrzymał naczelny 

felczer armii pruskiej – Wilhelm Gestemberg. 

− Suchary – Pałac w Sucharach, obecnie klasztor Pallotynów otoczony 6 ha parkiem; przy remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej sikawka konna. 

− Polichno – remiza strażacka; stodoła gliniana (pod nr 21); budynek byłej szkoły z 1912 roku. 

− Ślesin – Drewniany kościół pobudowany przez właścicieli okolicznych dóbr – Potulickich – w 

I połowie XVIII w; Dwór z początku XVIII w., folwark i park stojące na wzniesieniu, gdzie według 

legend miał stać średniowieczny obronny zamek. Fundamenty dworku pochodzą z XV w; 

budynek szpitala ufundowany przez hr. Potulickich; dworzec kolejowy; wjazd od strony Nakła 

- miejsce bitwy Powstańców Wielkopolskich w styczniu 1919 r.; rezerwaty przyrody: Łąki 

Ślesińskie, Skarpy Ślesińskie, Las Minikowski. 

− Gorzeń – prywatne stawy rybne – możliwość odpłatnego wędkowania; Jazda konna – 

prywatnie, odpłatnie. 

− Lubaszcz – Dwór raz pozostałości XIX-wiecznego parku a także folwarki dawnych właścicieli – 

rodziny Ritter; pozostałości cmentarza poewangelickiego; Groby rodziny Ritter. 

− Trzeciewnica – browar Krajan. 

− Gumnowice – pozostałości folwarku z XIX w., kompletnie zrujnowany dwór został rozebrany; 

w dworskim parku dąb czerwony i 4 topole czarne; figura Chrystusa przy wjeździe od strony 

Ślesina; W lasku naprzeciw figury resztki cmentarza poewangelickiego z ruinami grobowca 

Schlieperów. 

− Potulice – Pałac Potulickich (zatracił wiele z pierwotnego wyglądu); Kaplica grobowa, obecnie 

kościół katolicki (pobudowana w I poł.  XVIII w. przez rodzinę Potulickich; Miejsce Centralnego 

Obozu Przesiedleńczego z okresu okupacji i centralnego Obozu Pracy dla Niemców (w miejscu 

obozu obecnie Zakład Karny); Cmentarz ofiar obozu z wmurowaną tablicą pamiątkową polskich 

i niemieckich ofiar, w Zespole Szkół izba pamięci poświęcona obozowi; Dąb szypułkowy; 

Miejsce pamięci narodowej w lesie przy szkole. 

− Olszewka – Dwór, park (3,5 ha z dorodnymi dębami, kasztanowcami i wiązem) i folwark z II 

połowy XIX w. niemieckich rodzin Erdmanna i Bürschela; kaplica dworska pobudowana ok. poł. 

XIX w. jako kaplica protestancka przez niemieckiego właściciela dóbr – Erdmanna; pole golfowe 

– prywatne; szlak historyczno – przyrodniczy "Od Dębu do dębu" wiodący głównie nasypem 

kolejki wąskotorowej Olszewka – Lubaszcz; stodoła wybudowana z gliny. 

 

 



 
Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Nakło nad Notecią 2030+ 

 

 

 97 

1.3. Wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą w gminie 

Gmina na tle województwa  

Tabela 9. 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 2626 przedsiębiorstw zgodnie z bazą danych REGON. W 

grudniu 2018 r. w gminie było 1282 płatników składek ZUS oraz 1740 podatników osiągających 

przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

W Gminie Nakło nad Notecią w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2.704 podmioty 

gospodarki narodowej, z czego 1.949 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

W tymże roku zarejestrowano 255 nowych podmiotów, a 177 podmiotów zostało wyrejestrowanych. 

Na przestrzeni lat 2009 – 2017 najwięcej, bo aż 298 podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a 

najmniej, bo tylko 191 – w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (801) podmiotów wykreślono z 

rejestru REGON w 2009 roku, zaś najmniej podmiotów zostało wykreślonych w roku 2019 (177). 

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Gminie Nakło 

nad Notecią najwięcej (214) jest stanowiących spółki cywilne. Najwięcej (2.588) jest mikro – 

przedsiębiorstw, zatrudniających 0 – 9 pracowników. 

2,0%, czyli 54 podmioty jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (704) podmiotów, 

a 72,0% (1.946) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gminie Nakło nad Notecią najczęściej 

deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są handel hurtowy i detaliczny, naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,4%) oraz budownictwo (18,5%). 
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Tabela 10. 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 11. Liczba płatników składek według sekcji PKD (2018)  
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Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS.  

Wśród płatników składek, którzy opłacali składki za nie więcej niż 250 osób było łącznie 7084 osób 

ubezpieczonych w ZUS, co stanowiło 36,3% osób w wieku produkcyjnym w gminie, w tym: 

• W usługach ubezpieczonych było 4229 osób, to jest 21,6% osób w wieku produkcyjnym w 

gminie, 

• W przemyśle ubezpieczonych było 3633 osób, to jest 18,6% osób w wieku produkcyjnym w 

gminie,  

• W sekcjach zdominowanych przez podmioty publiczne było ubezpieczonych łącznie 2465 osób, 

w tym 945 osób w administracji, 653 osób w sektorze opieki zdrowotnej 797 osób w sektorze 

edukacji oraz 70 osób w sektorze kultury, było to łącznie 12,6% osób w wieku produkcyjnym 

w gminie, 

• Wśród osób ubezpieczonych było 5291 kobiet i 5729 mężczyzn, 

• Najwięcej ubezpieczonych było w wieku 25-34 lat – 2908 osób i 35-44 lat – 2856 osób. 

Tabela 12. Liczba ubezpieczonych w zależności od płatnika składek 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS. 

Najwięcej ubezpieczonych było w sekcjach: 

• Przetwórstwo przemysłowe (C) (2662 osób), 

• Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (G) 

(1579 osób), 

• Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (N) (736 osób). 
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Rysunek 7. Liczba ubezpieczonych według sekcji i płatnika składek (2018) 

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS.  

Wśród osób ubezpieczonych było 5291 kobiet i 5729 mężczyzn. Najwięcej ubezpieczonych było w 

wieku 25-34 lat – 2908 osób i 35-44 lat – 2856 osób. 

 

Rysunek 8. Liczba ubezpieczonych według wielkości płatnika składek, wieku i płci (2018)  

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS.  

Przeciętna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w gminie Nakło nad Notecią w 

grudniu 2018 r. wynosiła 2720 zł. Przeciętna podstawa wymiaru składek u mężczyzn jest wyższa niż u 

kobiet. Najwyższe podstawy wymiaru składek spośród głównych zidentyfikowanych sektorów według 

zatrudnienia odnotowane są w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (C). Podstawy wymiaru składek w 

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

 

 



 
Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Gminy Nakło nad Notecią 2030+ 

 

 

 101 

Tabela 13. 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 14. 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 15. 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 Nakło nad Notecią według danych podatkowych funkcjonuje 693 przedsiębiorstw, w tej 

grupie 82 to przedsiębiorstwa małe, a 15 przedsiębiorstwa średnie. W grupie przedsiębiorstw mikro 

dominuje rozliczanie w formie podatku PIT (628,0%). W przypadku małych przedsiębiorstw 35,4% 

rozlicza się w ramach podatku CIT, a 53,7% korzysta z rozliczenia się w formie podatku liniowego (PIT-

36L). Przedsiębiorstwa średnie są płatnikami podatku CIT. 

Tabela 16. Liczba przedsiębiorstw – podatników w 2018 r. w gminie  

 

Źródło: Obliczenia SGH na podstawie danych GUS, ZUS i KAS.  
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Przychody i dochody podatników prowadzących działalność gospodarczą w gminie 

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

rozliczających się w gminie wynosiły 1 421 661 156 zł. 

Tabela 17. 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 Nakło 

nad Notecią łącznie wyniosły 139 935 005 zł, co stanowiło 9,8% ogółu przychodów. 

Tabela 18. 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 19. Przeciętne przychody przypadające na jednego podatnika w 2018 r. w gminie  

 

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

Tabela 20. Przeciętne przychody przypadające na jednego podatnika  
w porównaniu do średniej w danym typie gminy 

 

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

Tabela 21. Przeciętne przychody przypadające na jednego podatnika  
w porównaniu do średniej w województwie 

 

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

1.4. Interesariusze gospodarki w gminie 

Instytucje otoczenia biznesu 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (https://www.rlks.naklo.pl/ ) 

https://www.rlks.naklo.pl/
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Powiązania kooperacyjne na obszarze gminy 

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich (https://rzekanotec.pl/ ) 

Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin (https://zgkns.pl/ ) 

Związek Miast Polskich (https://www.miasta.pl/ ) 

Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń  

Aktywność (przynależność) gminy do stowarzyszeń, organizacji, sieci i innych powiązań na poziomie 

regionalnym, ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym: 

Obok ośrodków/placówek z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta funkcjonują liczne 

stowarzyszenia. Stowarzyszenie te wykonują zadania z rożnych obszarów zarówno społecznych jak i 

gospodarczych. Znikoma część stowarzyszeń działa w obszarze środowiskowym. Na terenie Gminy 

Nakło nad Notecią funkcjonują takie stowarzyszenia jak: 

− Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,  

− Nakielski Klub Abstynenta,  

− Fundacja SALUS HOMINI,  

− Fundacja Wspierania Edukacji,  

− Fundacja „Civitas”,  

− Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego,  

− Stowarzyszenie „Krajna”,  

− Nakielskie Stowarzyszenie NAKIELSIS DEO,  

− Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej OIKOS,  

− Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej DOMAN,  

− Stowarzyszenie Patriotyczno-Historyczne 1939,  

− Stowarzyszenie RAZEM DLA TRÓJKI,  

− Stowarzyszenie RAZEM RAŹNIEJ,  

− Towarzystwo Przyjaciół Nakła, 

− Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, 

− Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, 

− Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”, 

− Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” 

Sektor pozarządowy  

a) Stowarzyszenia: 

− Konfederacja Wolnych Żeglarzy „Zęzożłopy”, 

− Nakielskie Stowarzyszenie Nakielsis Deo, 

− OIKOS Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej, 

− Stowarzyszenie „Razem Raźniej”, 

− Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego, 

− Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego. 

b) Fundacje: 

− Fundacja „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, 

− Fundacja Wspierania Edukacji im. Stanisława Staszica. 

https://rzekanotec.pl/
https://zgkns.pl/
https://www.miasta.pl/
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Podmioty ekonomii społecznej: 

a) Klub Integracji Społecznej w Nakle nad Notecią 

b) Warsztat Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” 

c) Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” 

d) Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 

e) Zelan Sp. z o. o. 

f) Polam – Nakło S. A. 

Izby gospodarcze/rzemieślnicze/rolnicze 

Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza (biuro terenowe w Nakle nad Notecią), 

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Cech Rzemiosł Różnych w Nakle nad 

Notecią) (https://izbarzem.pl/o-nas/czlonkowie-izby/wykaz-organizacji/cech-rzemiosl-roznych-w-

nakle/ ), 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (https://www.rlks.naklo.pl/ ). 

Koła gospodyń wiejskich 

a) Koło Gospodyń Wiejskich w Ślesinie, 

b) Koło Gospodyń Wiejskich „Sucharzanka”, 

c) Koło Gospodyń Wiejskich w Michalinie, 

d) Koło Gospodyń Wiejskich Karnowo, 

e) Koło Gospodyń Wiejskich w Rozwarzynie, 

f) Koło Gospodyń Wiejskich w Paterku, 

g) Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeciewnicy, 

h) Koło Gospodyń Wiejskich „Występianki” w Występie, 

i) Koło Gospodyń Wiejskich „Mieszkanki Gumnowic”, 

j) Koło Gospodyń Wiejskich w Karnówku. 

1.5. Analiza SWOT (do omówienia z grupą roboczą) 

Mocne strony: 

1) Stosunkowo duża populacja zamieszkująca miasto i gminę. 

2) Ranga osadnicza i status miasta powiatowego. 

3) Transformacja części miejscowości w gminie z rolniczych w typowo podmiejskie o 

wzrastającej atrakcyjności osiedleńczej. 

4) Zróżnicowana struktura osadnicza, miejsko – wiejski charakter gminy. 

5) Wzrost liczby przedsiębiorstw o 2,5% w badanym okresie. 

6) Funkcjonowanie Nadnoteckiego Parku Przemysłowego. 

7) Działalność dużych podmiotów gospodarczych, takich jak: P. H. P. Eksport – Import 

Włodzimierz Kawczyński, „Cukrownia Nakło”, czy też Zakłady Naprawcze Taboru 

Kolejowego „Paterek”. 

8) Realizacja dużych projektów inwestycyjnych, przeznaczenie na inwestycje istotnego 

odsetka budżetu. 

9) Duża liczba organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz fundacji działających w gminie. 

10) Poszerzenie się strefy zabudowy podmiejskiej, suburbanizacja wewnątrz gminna. 

https://izbarzem.pl/o-nas/czlonkowie-izby/wykaz-organizacji/cech-rzemiosl-roznych-w-nakle/
https://izbarzem.pl/o-nas/czlonkowie-izby/wykaz-organizacji/cech-rzemiosl-roznych-w-nakle/
https://www.rlks.naklo.pl/
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11) Duża liczba terenów atrakcyjnych przyrodniczo oraz przebieg Noteci jako ważnego zasobu 

endogennego. 

12) Funkcjonowanie żłobka oraz wzrastający wskaźnik objęcia dzieci wychowaniem 

przedszkolnym. 

13) Istotne zasoby i potencjały w zakresie produktów lokalnych i wyróżników potencjalnie 

tworzących markę Nakła nad Notecią. 

14) Działalność Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego. 

15) Położenie w obszarze funkcjonalnym Bydgoszczy, w tym przynależność do Metropolii 

Bydgoszcz. 

16) Stosunkowo atrakcyjny i strategiczny przebieg układu drogowego i kolejowego. 

17) Sprawne funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, w tym zakresie minipszoków. 

18) Wysokie poczucie stanu bezpieczeństwa mieszkańców. 

19) Przestępczość niższa od średniej wojewódzkiej oraz wyższa wykrywalność sprawców. 

20)  Dobra jakość (funkcjonalność) Straży Pożarnej – szybki czas reakcji. 

21) Malejący odsetek mieszkańców korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. 

Słabe strony: 

1. Spadająca liczba ludności (o 2,6% w badanym okresie) i niekorzystne prognozy (spadek o 

3,6% w perspektywie 2030 roku). 

2. Niski poziom bezpiecznego ruchu drogowego. 

3. Spadające wskaźniki przyrostu naturalnego i trwale niekorzystny bilans migracji. 

4. Starzenie się społeczności lokalnej (dynamizacja zjawiska) i niski odsetek osób w wieku 

produkcyjnym. 

5. Niska jakość przestrzeni publicznych. 

6. Słabość rynku pracy (emigracja zarobkowa), niski poziom rozwoju i atrakcyjności lokalnego 

rynku pracy. 

7. Brak obejścia terenów zabudowanych miejscowości Paterek w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 241. 

8. Niższe tempo rozwoju w porównaniu do regionu i grupy porównawczej. 

9. Wzrastający poziom zużycia wody pitnej oraz brak prowadzenia polityki mikro i makro 

retencji wody. 

10. Stosunkowo wysoki stopień bezrobocia oraz niski odsetek osób z wykształceniem 

wyższym. 

11. Brak zadowalającej liczby miejsc pracy o wysokiej jakości umożliwiających samorealizację 

i rozwój. 

12. Spadek wpływów z tytułu podatków lokalnych oraz z tytułu podatków dochodowych od 

osób fizycznych i prawnych. 

13. Rosnące kwoty wydatków przekazywanych na pomoc społeczną. 

14. Niska aktywność obywatelska mieszkańców i integracji społecznej (niska frekwencja 

wyborcza i brak mechanizmów współzarządzania). 

15. Rosnące zapotrzebowanie na porady lekarskie podstawowe i ambulatoryjne. 

16. Zła jakość powietrza. 

17. Rosnące zużycie energii elektrycznej przez mieszkańców gminy. 

Szanse: 

1. Podnoszenie jakości życia w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią. 

2. Działania na rzecz podnoszenia atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej. 
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3. Prowadzenie aktywnej polityki prorodzinnej i senioralnej. 

4. Dobre przygotowanie techniczne i planistyczne do nowej perspektywy finansowej UE na 

lata 2021 – 2027. 

5. Skoordynowanie działań prośrodowiskowych obejmujących transport ochronę 

bioróżnorodności, rozwijanie terenów zielonych oraz ograniczenie emisji. 

6. Stworzenie atrakcyjnej oferty czasu wolnego na terenie gminy, w tym rozwój zielonych 

przestrzeni publicznych. 

7. Ożywienie społeczno – gospodarcze centrum Gminy Nakło nad Notecią. 

8. Rozwijanie oferty mieszkaniowej/osiedleńczej, mieszkania komunalne, budownictwo 

wielorodzinne. 

9. Rozwój połączeń komunikacyjnych z Bydgoszczą zwiększająca atrakcyjność osiedleńczą. 
10. Rozwój sieci dróg rowerowych, w tym połączenie miejscowości ościennych z Gminą. 

Zagrożenia: 

1. Rozwijanie się szarej strefy w strukturze lokalnej gospodarki. 

2. Kryzys gospodarczy spowodowany „lockdownem” związanym z pandemią koronawirusa 

COVID – 19. 

3. Wzrastające obciążenia związane z wydatkami na pomoc społeczną (świadczenia socjalne) 

i usługi publiczne. 

4. Obniżenie dochodów w gospodarstwach domowych oraz zmniejszona pula środków 

pozostających w dyspozycji. 

5. Wzrost niekorzystnych zachowań społecznych (patologie życia społecznego, uzależnienia, 

przestępczość). 

6. Dalsze ograniczenie samodzielności finansowej gminy i niezależności od transferów z 

budżetu państwa. 

7. Niska świadomość mieszkańców z zakresu ochrony powietrza oraz brak alternatywnych 

środków transportu. 

8. Wzrastające natężenie ruchu samochodowego. 

9. Rosnące ceny działek oraz czynszów. 
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