UCHWAŁA NR XVIII/8/16
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016 2023”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć aktualizację „Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016 – 2023”
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uwarunkowania rozwoju Miasta
wynikające z postanowień dokumentów
krajowych i europejskich
Uwarunkowania ustawowe do prowadzenia polityki rozwoju miasta
Podstawę prawną dla prowadzenia polityki rozwoju gminy oraz jej formułowania w postaci
dokumentów strategicznych wyznaczają zapisy ustawy o samorządzie lokalnym z dn. 8 marca 1990 r.,
(Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95) oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658).
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w art. 3 ust. 3 mówi, iż politykę rozwoju na szczeblu
lokalnym prowadzi samorząd powiatowy i gminny. Od strony formalnej i prawnej opracowanie
i przyjmowanie dokumentów programowych i gospodarczych reguluje ustawa o samorządzie
lokalnym, mówiąca w art. 18 ust. 2, iż do zadań rady gminy należy uchwalanie dokumentów
gospodarczych (a za takowy należy uznać strategię i program rozwoju), za których uprzednie
opracowanie w formie projektu uchwały odpowiada prezydent miasta (art. 30 ust. 2).
Art. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stwierdza, iż przez politykę rozwoju należy
rozumieć „zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu
zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej,
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych
miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej”. . Zgodnie z art. 4 ust. 1 uzppr politykę
rozwoju prowadzi się „na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych”.

Wpływ dokumentów nadrzędnych na politykę rozwojową Grudziądza
Funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością prowadzenia polityki
strategicznej na wszystkich szczeblach administracyjnych w zgodzie z celami rozwojowymi
określanymi na szczeblu wspólnotowym. Podstawowym dokumentem wskazującym kierunek
rozwojowy Unii Europejskiej wobec pojawiających się wyzwań w nadchodzącej perspektywie 2020
roku jest Strategia EUROPA 2020, której głównym celem jest poprawa konkurencyjności Europy w
wymiarze gospodarczym, społecznym, przestrzennym przy jednoczesnej poprawie standardów życia
jej mieszkańców. Dokument ten wyznacza trzy obszary priorytetowe:
•
•
•

„Inteligentny rozwój” (ang. smart growth) – czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy
i innowacjach;
„Zrównoważony rozwój” (ang. sustainable growth) – czyli transformacja w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej;
„Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu” (ang. inclusive growth) – czyli wspieranie
gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność
gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Do oceny postępów w realizacji Strategii „Europa 2020” określono pięć wymiernych celów
rozwojowych do osiągnięcia w roku 2020 na poziomie unijnym, wraz z skonkretyzowaniem ich
wartości docelowych na poziomie poszczególnych krajów UE.
6
Id: 9AE5D3AF-8987-4B34-8E35-F1CF37ABB305. Uchwalony

Strona 7

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ
Instrumentami w zakresie realizacji celów są przygotowane przez Komisję Europejską inicjatywy
przewodnie (ang. flagship initiatives) a także opracowywane przez państwa członkowskie programy
stabilności i konwergencji oraz krajowe programy reform.
Dokumentami na szczeblu krajowym, które służą kształtowaniu polityki rozwojowej Polski,
przyczyniając się do wypełnienia zapisów Strategii Europa 2020 są Polska 2030 – Trzecia Fala
Nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz Strategia Rozwoju Kraju 2020 –
Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Państwo określające w swych
zapisach zbieżne ze sobą główne obszary strategiczne rozwoju kraju do których nalezą:
•
•
•

konkurencyjność i innowacyjność gospodarki;
równoważenie potencjału rozwojowego regionów (spójność społeczna i terytorialna);
efektywność i sprawność państwa;

Obie krajowe strategie zakładają ukierunkowanie wysiłków polityki regionalnej na wzmacnianiu
endogenicznych potencjałów wszystkich terytoriów oraz rozwijania mechanizmów wzmacniających
rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych z głównych ośrodków wzrostu (miast i metropolii) na
otoczenie, zgodnie z modelem terytorialnego równoważenia rozwoju. Wskazują na odpowiedzialność
JST za rozwój danego terytorium, zaznaczając jednocześnie konieczność wsparcia samorządów
odpowiednimi instrumentami finansowymi, gwarantującymi ich uczestnictwo w kształtowaniu
polityki regionalnej. Interwencja publiczna powinna być dostosowana do specyfiki miast i ich
obszarów funkcjonalnych, służąc pogłębianiu specjalizacji decydujących o przewagach
komparatywnych całego regionu.
Strategie państwowe wskazują, iż kluczem do rozwoju obszarów miejskich jest próba sensownego
dopasowania instytucji miasta oraz jego oferty do potrzeb ludzkich i społecznych, a także
gopsodarczych związanych z cyklem życia, a w szczególności ze starzeniem się społeczeństw
wielkomiejskich, oraz zmianą funkcji gospodarczej miast. Rozwój nowoczesnych miast wymaga
równoległego ukierunkowania działań strategicznych na rozwoju podstawowej infrastruktury
miejskiej (komunikacji, kanalizacji, oświetlenia, usług kulturalnych – bibliotek, domów kultury, etc.),
jak i rozwoju nowej infrastruktury – związanej z przestrzeniami promującymi aktywne życie
publiczne, umożliwiającymi interakcje, wyzwalającymi kreatywność, podnoszącymi jakość życia
mieszkańców i tworzącymi warunki dla nowych form spędzania wolnego czasu (ang. leisure time) w
mieście. Postindustrialny charakter gospodarki miast prowadzi do prymatu rozwoju usług nad
przemysłem i przenoszenia się przedsiębiorstw do stref inwestycyjnych na obrzeżach miejskich lub na
tereny rolniczo-przemysłowe wokół miast, które w ten sposób powiększają powierzchnię
zurbanizowaną. Rozwój miast powinien opierać się na wykorzystywaniu specyfiki terytorialnej i
pogłębianiu specjalizacji (w przemyśle, usługach, rolnictwie, czy turystyce) decydujących o przewadze
komparatywnej danego obszaru. Szczególnie autorzy ŚSRK znaczne możliwości w zakresie
specjalizacji regionalnej widzą w zastosowaniu instrumentu jakim jest przekształcanie skupisk firm w
dynamiczne klastry, o wysokim poziomie konkurencji, współpracy, interakcji i zdolności kreowania
efektów zewnętrznych.
Dokumentami na szczeblu krajowym i wojewódzkim, których zapisy w bardziej precyzyjny sposób
wyznaczającą kierunki rozwoju polityki miejskiej są:





Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego;
Krajowa Polityka Miejska;
Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
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Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 stanowi najważniejszy dokument krajowy
wyznaczający kierunki i zasady prowadzenia polityki rozwoju w zakresie przestrzennym.
KPZK 2030 wpisuje się w nowy paradygmat rozwoju regionalnego ukierunkowany na wzmacnianie
wewnętrznych potencjałów regionów i planowanie interwencji publicznej przez pryzmat wymiaru
terytorialnego. Założeniem KPZK 2030 jest równoważenie potencjału rozwojowego kraju skupionego
wokół policentrycznie rozmieszczonych ośrodków metropolitalnych i wojewódzkich, poprzez
wsparcie obszarów funkcjonalnych, w tym zwłaszcza obszarów funkcjonalnych miast regionalnych
i subregionalnych, które współtworzą podstawową sieć osadniczą kraju.
Grudziądz wg typologii miejskich obszarów funkcjonalnych zastosowanej w dokumencie KPZK 2030
został zakwalifikowany jako jeden z ośrodków regionalnych. Obszary funkcjonalne ośrodków
regionalnych tworzone są wokół ośrodków miejskich liczących między 100, a 300 tysiącami
mieszkańców, niepełniących funkcji ośrodków wojewódzkich, ale mających duży potencjał i duże
znaczenie dla rozwoju kraju z punktu widzenia celów polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju. Są to miasta pełniące ważne role administracyjne, społeczne i gospodarcze, koncentrujące
niektóre funkcje metropolitalne (np. usługi wyższego rzędu), ale o skali oddziaływania znacznie
mniejszej niż ośrodki metropolitalne czy wojewódzkie.
Status Grudziądza, jako ośrodka o oddziaływaniu regionalnym, wiąże się koniecznością planowania
działań rozwojowych przez pryzmat miasta odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie nie
tylko sąsiednich gmin, ale całego regionu, będąc motorem jego rozwoju.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
Jedną z dziewięciu strategii rozwoju, które mają posłużyć wdrożeniu postanowień długo
i średniookresowej strategii rozwoju kraju jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Dokument
zakłada nowe podejście do rozwoju regionalnego, które wyraża się m.in. w skoncentrowaniu
wielopoziomowej interwencji polityki regionalnej na wybranych obszarach tematycznych
i przestrzennych (m.in. w ramach tzw. obszarach strategicznej interwencji). Maksymalizacja
efektywności interwencji może być zachowana dzięki skupieniu jej na terytoriach cechujących się
największą zdolnością do kreowania wzrostu gospodarczego, a tym samym dających największe
szanse na osiągnięcie oczekiwanego rezultatu w skali międzynarodowej.
Realizacji tak określonego kierunku wsparcia regionalnego mają służyć działania ukierunkowane na
efektywne wykorzystanie potencjału endogenicznego: miejskich ośrodków regionalnych
i subregionalnych, obszarów wiejskich oraz innych obszarów funkcjonalnych o wyraźnej specjalizacji
przestrzennej, a także na budowanie przewag konkurencyjnych na tych terenach, które wcześniej
w niewielkim stopniu uczestniczyły w procesach rozwojowych (zwiększając ich potencjał
absorpcyjny).
Wspomniane „obszary strategicznej interwencji” polityki regionalnej, w pierwszej kolejności obejmą
najważniejsze obszary miejskie, z uwagi na pełnioną przez nie rolę kluczowych węzłów współpracy
gospodarczej, społecznej, naukowej, kulturalnej i instytucjonalnej, a przez to ich oddziaływanie w
skali ponadlokalnej. W myśl KSRR interwencja publiczna powinna być skupiona na jak najlepszym
wykorzystywaniu wewnętrznych potencjałów rozwojowych miast poprzez podejmowanie działań
prorozwojowych i prozatrudnieniowych, ukierunkowanych na rozwijaniu i uzupełnianiu ich funkcji
społecznych, gospodarczych, publicznych i komunikacyjnych (szczególnie w zakresie transportu
8
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publicznego). Wsparcie wiodących obszarów zurbanizowanych ma pomóc w wytworzeniu powiązań
funkcjonalnych z obszarami peryferyjnymi, a tym samym do równoważenia rozwoju całego obszaru
województwa i kraju.

Krajowa Polityka Miejska
Strategicznym celem przyjętej Krajowej Polityki Miejskiej jest „wzmocnienie zdolności miast do
kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia wartościowych miejsc pracy oraz poprawa jakości
życia ich mieszkańców”.
Miasta i tereny zurbanizowane powinny stanowić główny czynnik napędzający rozwój kraju
w wymiarze gospodarczym, kulturowym i społecznym. KRM wskazuje na potrzebę postrzegania miast
i planowania ich rozwoju przez pryzmat ich obszarów funkcjonalnych, a nie granic administracyjnych.
Kreowana na szczeblu miejskim polityka rozwojowa ma zatem oddziaływać nie tylko na obszar
wewnętrzny miasta, ale także na wchodzące z nimi w interakcje gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.
Zintegrowane podejście terytorialne do rozwoju miast ma pozwolić na lepsze wykorzystanie ukrytych
lub niewłaściwie dotychczas wykorzystanych, szeroko rozumianych zasobów i specyficznych
potencjałów, stwarzając tym samym optymalne warunki dla realizacji tych celów rozwojowych
obszarów miejskich, które mają znaczenie dla całego kraju.
Celami polityki miejskiej do roku 2020 są:
•
•

•
•
•

„Podwyższenie zdolności miast do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia”;
„Wspomaganie rozwoju obszarów problemowych (w tym niektórych obszarów wiejskich)
polityki regionalnej poprzez wzmacnianie funkcji miast małych i średnich oraz
przeciwdziałanie upadkowi ekonomicznemu miast”;
„Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie,
ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich”;
„Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie
zjawiskom suburbanizacji”;
„Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem
na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych”

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpisuje się
w postanowienia dokumentów krajowych, nadając miastu Grudziądz status regionalnego ośrodka
równoważenia rozwoju województwa (obok Włocławka i Inowrocławia). Ośrodki te cechują się
„wielkomiejskim” charakterem zagospodarowania, prezentując potencjał wykraczający poza
standardowe wyposażenie miast powiatowych (znacznie szersza oferta edukacyjna, obecność
mediów o zasięgu ponadlokalnym, instytucji otoczenia biznesu, instytucji kultury, itd.). Miasta o
znaczeniu regionalnym mają stać się zatem osnową nowoczesnej struktury przestrzenno –
funkcjonalnej regionu, poprzez pełnienie funkcji centrów gospodarki, węzłów transportowo –
teleinformatycznych, o obszarze obsługi ludności obejmującym sąsiednie powiaty.
Jako istotny problem rozwoju województwa PZP WK-P wskazuje na zbyt mały w stosunku do
znaczenia w sieci osadniczej województwa potencjał społeczno-gospodarczy Włocławka i Grudziądza.
Przeciwdziałaniu zapaści rozwojowej oraz wzmocnieniu potencjału tych miast mają posłużyć działania
realizowane w ramach 3. celu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego, który ma skupić się
na „Modernizacji struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu, osiąganej w następstwie rozwoju
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miast średnich (Włocławek, Grudziądz, Inowrocław), a także pozostałych miast powiatowych, jako
węzłów systemów transportowych i teleinformacyjnych oraz obszarów z unikatowymi walorami
środowiska przyrodniczego i predyspozycjami do użytkowania rekreacyjnego”. Głównymi kierunkami
działań zalecanymi dla ośrodków równoważenia rozwoju ma być: sytuowanie w nich szkół wyższych
typu zawodowego, rozwój instytucji lecznictwa specjalistycznego, wzmocnienie instytucji kultury
o znaczeniu regionalnym, rozwój sektora finansowo-bankowego i instytucji otoczenia biznesu, rozwój
mas- mediów, rozbudowa układu komunikacyjnego oraz modernizacja transportu publicznego.

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji
2020+
Najważniejszym dokumentem wpływającym na działania rozwojowe Miasta Grudziądza jest Strategia
Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020, której osią przewodnią jest
modernizacja województwa, rozumiana jako zdecydowane działania skoncentrowane na dziedzinach
szczególnie ważnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców i konkurencyjności województwa.
SRWK-P określa wyzwania strategiczne o charakterze ogólnym (horyzontalnym) takie jak:






wyzwania demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa;
wiodącą rolę innowacyjności i kreatywności w kształtowaniu wszelkich procesów społecznogospodarczych, a zwłaszcza w budowaniu konkurencyjności gospodarki i poprawy jej
efektywności;
postępujące usieciowienie wszelkich procesów społeczno-gospodarczych – „globalizacja”;
dominującą rolę metropolii w kształtowaniu rozwoju regionów;

a także wyzwania specyficzne dla województwa kujawsko-pomorskiego, wynikające z jego
endogenicznych problemów:






konieczność radykalnego ograniczenia bezrobocia połączona z szeroko rozumianym
rozwojem gospodarki województwa;
konieczność zasadniczej poprawy warunków życia ludności wiejskiej;
nadanie impulsów rozwojowych wschodniej części województwa;
opracowanie założeń polityki miejskiej;
zbudowanie tożsamości i marki regionalnej.

Charakter wyzwań stojących przed całym województwem jest dalece zbieżny z wyzwaniami
rozwojowymi Miasta Grudziądza na najbliższe lata. Przełamywanie barier i wydobywanie
potencjałów województwa mają posłużyć 4 Priorytety i 8 Celów strategicznych. Należy podkreślić, że
każdy z priorytetów może być realizowany za pomocą kilku celów strategicznych (i najczęściej jest
realizowany za pomocą większości wskazanych celów).
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Priorytety:
Konkurencyjna
gospodarka

Modernizacja
przestrzeni wsi i
miast

Silna metropolia

Nowoczesne
społeczeństwo

Cele strategiczne:
Gospodarka i
miejsca pracy

Aktywne
społeczeństwo i
sprawne usługi

Dostępność i
spójność

Innowacyjność

Nowoczesny
sektor rolnospożywczy

Bezpieczeństwo

Sprawne
Zarządzanie

Tożsamość i
dziedzictwo

Rycina 1. Schemat priorytetów i celów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 - Plan
modernizacji 2020+

Obok konkretnych działań przypisanych poszczególnym Celom strategicznym realizacji celów SRWK-P
w wymiarze terytorialnym, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa jak i Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego ma posłużyć dziewięć Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).
Wyzwaniem, które w sposób bezpośredni dotyczy Grudziądza jest konieczność wykreowania
impulsów rozwojowych we wschodniej części województwa, którego realizacji ma posłużyć Obszar
Strategicznej Interwencji „Przełamanie zapaści społeczno-gospodarczej wschodniej części
województwa”. Działanie wskazuje na kluczową rolę ośrodków regionalnych Włocławka i Grudziądza
w stymulowaniu tej części regionu. SRWK-P stwierdza, iż trudna sytuacja społeczna i gospodarcza
doprowadziła do przerwania naturalnych więzi pomiędzy tymi miastami, a obszarami otaczającymi, a
potencjał tych miast w obecnym stanie jest za słaby, aby generować impulsy rozwojowe na obszary
egzogeniczne i kształtować przewagę konkurencyjną regionu. Obszar Strategicznej Interwencji
„Przełamanie zapaści społeczno-gospodarczej wschodniej części województwa” wiąże się ściśle z
innymi OSI (zwłaszcza OSI „wzrost zatrudnienia”) jednak jest identyfikowany ze względu na
szczególnie złożony charakter problematyki (z naciskiem na konsekwencje niedorozwoju
gospodarczego dla jakości życia mieszkańców, ale równocześnie konsekwencje niskiego poziomu
rozwoju społecznego dla możliwości aktywizacji gospodarczej) oraz jej podobieństwo w ramach
całego rozległego obszaru wschodniej części województwa. Szczególne wsparcie dla powiatów
wschodniej części województwa w polityce regionalnej nie powinno się więc opierać na stosowaniu
szczególnych instrumentów rozwoju – odmiennych od planowanych do użycia dla rozwiązywania
problemów innych części województwa, ale na priorytetowym zastosowaniu tych instrumentów
wobec tej części województwa1.
Innymi Obszarami Strategicznej Interwencji, które obejmują swym zasięgiem oddziaływania Miasto
Grudziądz są:



OSI: „Polityka miejska i rewitalizacja miast”;
OSI: „Rozwój uzdrowisk”;

1

Na przykład SRWK-P wskazuje, iż w ramach priorytetu: „Gospodarka i rynek pracy” Działania na rzecz
Włocławka i Grudziądza będą traktowane priorytetowo (w stosunku do innych miast odpowiadających im
poziomów hierarchicznych) ze względu na rolę tych miast w kształtowaniu podregionalnych rynków pracy.
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OSI: „Zagospodarowanie Dolnej Wisły i nowy stopień wodny”;
OSI: „Wzrost zatrudnienia”;

W ramach Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obok działań horyzontalnych
skierowanych dla całego obszaru województwa. zidentyfikowano przedsięwzięcia wprost skierowane
do realizacji na terenie Grudziądza, są to:
 opracowanie i wdrożenie pakietu działań na rzecz rozwoju turystyki rehabilitacyjnozdrowotnej w oparciu o zasoby Geotermii Grudziądz;
 usprawnienie systemów transportowych największych miast i obszarów podmiejskich
Bydgoszczy- Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. W tym:
o budowa obwodnicy Grudziądza w przebiegu DK16;
o przebudowa kompleksu dworcowego w Grudziądzu w celu utworzenia węzła
multimodalnego dla obsługi połączeń miasta i sąsiednich powiatów;
o opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu funkcjonowania transportu
podmiejskiego („transport aglomeracyjny”) w obszarach funkcjonalnych: BydgoszczyTorunia oraz Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia;
 utworzenie Środowiskowych Centrów Edukacji Doświadczalnej we Włocławku, Grudziądzu
i Inowrocławiu;
 wzmocnienie potencjału regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. W. Biegańskiego
w Grudziądzu;
 utworzenie Muzeum Jazdy Polskiej w Grudziądzu;
 utworzenie Muzeum Chleba w Spichlerzu w Grudziądzu;
 budowa sali widowiskowej w Grudziądzu łącząca funkcje targowo-wystawiennicze i
sportowo-widowiskowe.
Wskazanie powyższych zadań na poziomie wojewódzkim oznacza pewne zobowiązanie do ich
uwzględnienia (realizacji) przy planowaniu działań rozwojowych gminy-miasta Grudziądz na
najbliższe lata.

Dokumenty miejskie kształtujące politykę rozwoju
Zaktualizowana Strategia rozwoju Miasta Grudziądza w swej części diagnostycznej jak i
postulatywnej uwzględniać będzie zapisy dokumentów operacyjno-planistycznych kształtujących
politykę rozwojową miasta do których zaliczamy, m.in.:








Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grudziądza;
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Grudziądz na lata 2015 – 2018
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019 – 2022;
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy – miasto
Grudziądz;
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015;
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Grudziądza;
Strategię promocji Miasta Grudziądza na lata 2012-2017;
Wieloletnią Prognozę Finansową 2016-2027;

oraz wiele innych dokumentów o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, kształtujących politykę
gospodarczą, społeczną, przestrzenną i kulturalną miasta.
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Odrębnym dokumentem, który ma posłużyć rozwojowi Miasta Grudziądza oraz gmin tworzących na
mocy porozumienia2 jego obszar funkcjonalny w zgodzie z kierunkami rozwoju terytorialnego
województwa kujawsko-pomorskiego jest Strategia Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza
i jego obszaru funkcjonalnego. Strategia OSI ma przyczynić się do umacniania idei partnerstwa
samorządów tworzących obszar funkcjonalny Grudziądza, poprzez realizację zintegrowanych,
kompleksowych projektów o charakterze ponadlokalnym, wzmacniających powiązania funkcjonalne
pomiędzy gminami, a przez to stymulować wewnętrzny potencjał rozwojowy regionu. Zapisy tego
dokumentu również będą warunkować kierunki rozwojowe Miasta Grudziądza określone w
niniejszym opracowaniu.

2

Porozumienie w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa
kujawsko-pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim
funkcjonalnie podpisane przez Gminę Miasto Grudziądz, Gminę Grudziądz, Gminę Dragacz, Gminę Gruta,
Gminę Radzyń Chełmiński oraz Gminę Rogóźno
13
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Diagnoza strategiczna Miasta Grudziądza
Tabela 1. Podstawowe dane o mieście (2014 r.)

Powierzchnia miasta
Liczba ludności
- w tym na pobyt stały
- w tym kobiet
Gęstość zaludnienia
Bezrobotni zarejestrowani
- w tym kobiety
Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON

2

57,76 km
97 176 os.
89 596 os.
50 914 os.
2
1 682 os./km
5 862
3 201
8 042

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS; Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu; Urząd Miejski w Grudziądzu

Funkcje miasta
Grudziądz, usytuowany w centralnej części Pomorza Nadwiślańskiego, pełni rolę naturalnej stolicy
regionu, którego potencjał ludnościowy wynosi prawie 300 tys. mieszkańców. Zasięg oddziaływania
Grudziądza obejmuje takie miejscowości jak: Świecie n/Wisłą, Nowe n/Wisłą, Chełmno, Wąbrzeźno,
Jabłonowo Pomorskie, Łasin czy Rogóźno. Rola Grudziądza jako ośrodka miejskiego o znaczeniu
regionalnym została określona w licznych dokumentach strategicznych i planistycznych na szczeblu
centralnym i wojewódzkim. Grudziądz stanowi regionalny ośrodek administracji, kultury, zdrowia
i gospodarki, oddziaływujący na swoje bliższe i dalsze otoczenie. Szczególną rolę w zachodzących
procesach urbanizacyjno-rozwojowych miasta pełni jego obszar funkcjonalny, w którego skład
wchodzą gminy: Grudziądz, Dragacz, Rogóźno, Gruta oraz Radzyń Chełmiński3. Obszar funkcjonalny
stanowi naturalne zaplecze miasta, oparte na silnych powiązaniach społecznych, gospodarczych
i komunikacyjnych oraz interakcjach, warunkujących rozwój samego miasta jak i całego regionu.
Grudziądz pełni ważną rolę administracyjną w regionie. W mieście obecne są takie urzędy jak:
Starostwo Powiatu Ziemskiego, Urząd Gminy Grudziądz, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd
Pracy, Oddział Powiatowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Komenda Miejska Policji,
Biuro Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy, Urząd Skarbowy, Przedstawicielstwo Urzędu
Marszałkowskiego, Punkt Paszportowy Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowa Komenda Uzupełnień,
Obwodowy Urząd Miar.
Tradycje wojskowości, które są mocno zakorzenione w historii miasta, obecnie znajdują wyraz
w funkcjonowaniu 8 Batalionu Walki Radioelektronicznej im. Z. Podhorskiego, 13 Wojskowego
Oddziału Gospodarczego oraz Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela.
Grudziądz to także siedziba licznych organizacji społecznych, związków, zrzeszeń i towarzystw,
których działalność ma znaczenie integrujące społeczność miasta z sąsiadami, także w sferze
związków gospodarczych, np. poprzez funkcjonujące zrzeszenia producentów, rzemieślników,
przedsiębiorców, kupców itp.

3

Delimitacja i charakterystyka obszaru funkcjonalnego Grudziądza oraz propozycja zasięgu realizacji
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego
i Regionalnego, 2014 r.
14
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Na niwie międzynarodowej Grudziądz współpracuje z trzema miastami partnerskimi, są to: Gütersloh
z Niemiec, Falun ze Szwecji oraz Nanning z Chin. Miasto jest również jednym z założycieli i członków
Federacji Miast Kopernikańskich. Kontakty z miastami partnerskimi rozwijają się na płaszczyźnie
kulturalnej i sportowej, a także wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zagadnień gospodarczych i
administracyjnych.
W

2016

r.

Miasto

Grudziądz

świętować

będzie

725.

rocznicę

lokacji

miasta.
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Ludność
Demografia
Od 2003 r. ogólna liczba mieszkańców Grudziądza nie osiąga poziomu 100 000 osób, w 2014 r. liczba
mieszkańców miasta wynosiła 97 176 osób, z czego 89 596 osób (92,2%) było zameldowanych na
pobyt stały. Od 2007 r. zaobserwować można trend malejący liczby ludności. W całym badanym
okresie (lata 2007-2014) zmalała o 1 914 osób. Niekorzystne zmiany demograficzne wynikają przede
wszystkim z utrzymującego się od kilku lat niskiego poziomu przyrostu demograficznego, starzenia się
społeczeństwa oraz migracji mieszkańców. Większość mieszkańców Grudziądza stanowią kobiety,
tj. 52,4%.
Wykres 1. Liczba ludności zamieszkującej Grudziądz w latach 2007-2014.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS; Ewidencja ludności, Urząd Miejski w Grudziądzu Urząd Stanu Cywilnego.

Gęstość zaludnienia wynosi obecnie 1 682 osób na 1 km² i kształtuje się na poziomie
charakterystycznym dla dużych miast Polski.
Wykres 2. Ruch naturalny ludności Grudziądza: zgony, urodzenia żywe, przyrost naturalny (lata 2007-2014)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Miejski w Grudziądzu - Urząd Stanu Cywilnego.
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Przez cały okres 2007-2014 urodzenia żywe przekraczały liczbę zgonów i odnotowywano dodatni
przyrost naturalny ludności. Najwięcej urodzeń żywych miało miejsce w 2010 r. , dzięki czemu na ten
rok przypadł także najwyższy poziom przyrosty naturalnego w badanym okresie. Niestety od
kolejnego roku przyrost naturalny zaczął gwałtownie spadać i w 2013 r. wynosił 107. Coraz niższe
wskaźniki przyrostu naturalnego związane są przede wszystkim ze starzeniem się społeczeństwa,
migracją ludności w wieku reprodukcyjnym, a także postępującymi zmianami społecznoobyczajowymi zachodzącymi w Polsce i Europie.
Wykres 3. Piramida demograficzna Grudziądza (2014 r.)
mężczyźni
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Struktura wiekowa mieszkańców Grudziądza w 2014 r. kształtowała się w sposób następujący: osoby
w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 roku życia) stanowiły 17,5% społeczeństwa, osoby w wieku
produkcyjnym (w wieku 18-59/64 lat) stanowiły 62,2%, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym
(powyżej 59/64 lat) 20,3%. Największą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku 55-59 lat (8 232 os.)
oraz 30-34 (7 965 os.). Jest to charakterystyczna cecha dla polskiego społeczeństwa obrazująca dwa
wyże demograficzne: powojenny wyż z lat 50. oraz wyż z przełomu lat 70. i 80.
Ponad 20% udział ludności w wieku poprodukcyjnym oznacza, iż Grudziądz dwukrotnie przekracza
próg starości zaawansowanej społeczeństwa wg metodologii ONZ, który określony został na poziomie
10%. Jak pokazują prognozy w kolejnych latach proces starzenia się społeczeństwa będzie
postępował i w 2035 r. osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowiły aż 29% populacji miasta.
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Wykres 4. Zmiana struktury wiekowej ludności na przestrzeni lat.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Dane dotyczące sum sald migracji w Grudziądzu i gminach stanowiących jego bezpośrednie
otoczenie, pokazują, iż Grudziądz ulega charakterystycznemu zjawisku „rozlewania się”(ang. urban
sprawl) dużych miast na ich obrzeża. W latach 2007-2014 na skutek migracji widoczny był wyraźny
przyrost ludności w gminie Grudziądz oraz niewielki przyrost ludności w gminie Dragacz, przy
jednoczesnym odpływie mieszkańców z samego Grudziądza i z pozostałych gmin powiatu
grudziądzkiego. Procesy migracyjne stanowią nieodzowny element zachodzących procesów
urbanistyczno-aglomeracyjnych jakie dokonują się w otoczeniu miasta o silnym oddziaływaniu
społeczno-gospodarczym. Odpływ mieszkańców z miasta na teren gminy Grudziądz, wiąże się z
chęcią osiedlania się współczesnej klasy średniej na terenach atrakcyjnych dla budownictwa
jednorodzinnego, przy jednoczesnym utrzymaniu ułatwionego dostępu do zaplecza usługowego,
infrastruktury i rynku pracy miasta. Zjawisko suburbanizacji wiąże się z jednej strony ze
wzmacnianiem powiązań funkcjonalnych pomiędzy miastem, a jego otoczeniem, z drugiej strony zaś
odpływ mieszkańców oznacza ograniczone wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków
bezpośrednich.
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Rycina 2. Suma sald migracji z lat 2007-2014 w Grudziądzu i sąsiednich gminach.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Zachodzące zjawiska demograficzne dotyczące starzenia się społeczeństwa jak i migracji
zewnętrznych będą wpływały na stan ludności Grudziądza w nadchodzących latach. Wg prognoz
demograficznych wykonanych przez Główny Urząd Statystyczny ludność Grudziądza do 2035 roku
spadnie o 8,14%, tj. 7 913 osób.
Wykres 5. Prognoza demograficzna GUS dla miasta Grudziądz.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Postępujące zmiany demograficzne wiążą się z koniecznością reorientacji działań samorządów w
wielu dziedzinach ich funkcjonowania. Planując działania na nadchodzące lata należy mieć na uwadze
zmianę struktury grup docelowych i potrzebę wzmocnienia oferty usług publicznych dla seniorów,
m.in. poprzez
dostosowanie oferty opieki medycznej i opieki społecznej do rosnącego
zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, dostosowanie infrastruktury oraz
komunikacji publicznej w celu ułatwienia poruszania się i funkcjonowania osobom starszym i
niepełnosprawnym, zwiększenie oferty sportowej i kulturalnej, która posłuży aktywizacji seniorów,
itp. itd. Ponadto malejąca liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, również wiąże się z licznymi
utrudnieniami, oznaczana, np. zmniejszone subwencje dla szkół, zmniejszony popyt na część usług, a
w dalszej perspektywie również na wzrost tzw. obciążenia demograficznego. Konieczne jest zatem
prowadzenie aktywnej polityki prorodzinnej, która przyczyni się do zwiększenia przyrostu
naturalnego oraz zahamowania odpływu mieszkańców poza teren miasta.

Jakość kapitału ludzkiego
Kapitał ludzki, w realiach dynamicznie zmieniającej się cywilizacji informacyjnej, stanowi główny
czynnik warunkujący konkurencyjność miast i regionów. Jakość wykształcenia mieszkańców
i posiadane przez nich kwalifikacje zawodowe i osiągnięcia stanowią o potencjale rozwojowym
lokalnej społeczności. Struktura wykształcenia mieszkańców Grudziądza pokazuje, iż wykształcenie
mieszkańców odpowiada charakterystyce gospodarczej miasta, ukierunkowanej na produkcję
przemysłową i usługach nie wymagających wysokiej specjalizacji. Świadczy o tym wysoki wskaźnik
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (28%) i średnim zawodowym (20%), przewyższające
średnie poziomy dla kraju i województwa kujawsko-pomorskiego. Udział osób z wykształceniem
gimnazjalnym i podstawowym osiąga poziom równy średniej krajowej, wynosząc odpowiednio 5%
i 20%. Osoby nie posiadające wykształcenia szkolnego stanowią 1% lokalnej społeczności. Dla
poprawnego rozwoju dużego ośrodka miejskiego jakim jest Grudziądz konieczne jest także
zapewnienie wysoko wyspecjalizowanych kadr, które dzięki posiadanej wiedzy i umiejętnościom
pozwolą na wzrost innowacyjności i efektywności pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach
publicznych. Niestety udział osób z wykształceniem wyższym stanowi zaledwie 14%. Główną
przyczyną takiego stanu rzeczy jest odpływ wykształconych, młodych ludzi do innych ośrodków
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miejskich, tzw. „drenaż mózgów”. Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy, brak odpowiedniej
oferty szkolnictwa wyższego oraz niższy poziom średnich wynagrodzeń powodują, że młodzi ludzie
migrują zagranicę lub do dużych miast wojewódzkich, w poszukiwaniu lepszych perspektyw
zawodowych i finansowych.
Wykres 6. Struktura wykształcenia ludności na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Podsumowanie - Konkluzje strategiczne




Konieczność zmierzenia się z wyzwaniami demograficznymi takimi jak: niż
demograficzny, spadek liczby mieszkańców miasta, starzenie się społeczeństwa;
Odpływ mieszkańców Grudziądza spowodowany zjawiskami suburbanizacji oraz
migracją zarobkową mieszkańców;
Niski średni poziom wykształcenia mieszkańców na tle województwa i kraju;
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Rynek pracy
Stopa bezrobocia
Sytuacja na grudziądzkim rynku pracy przez wiele lat po transformacji ustrojowej była wysoce
negatywna. Obraz ten ulega systematycznej poprawie na przestrzeni kilku ostatnich lat, co ma
związek z dywersyfikacją rynku gospodarczego oraz lokowaniem w Grudziądzu nowych firm z
kapitałem tak krajowym jak i zagranicznym.
Funkcja Grudziądza jako miasta wojskowo-przemysłowego na skutek transformacji ustrojowej po
1989 r. została w znacznym stopniu ograniczona. Zredukowano liczbę jednostek wojskowych
i stacjonujących tu żołnierzy, a także zlikwidowano duże zakłady przemysłowe w mieście (np. Stomil)
co doprowadziło do załamania lokalnej gospodarki, wzrostu bezrobocia strukturalnego oraz migracji
zarobkowej mieszkańców do większych miast wojewódzkich i poza granice kraju. Stopa bezrobocia
rejestrowanego w Grudziądzu od wielu lat osiąga niekorzystne poziomy, znacznie przekraczając
średnią stopę bezrobocia dla kraju i województwa kujawsko-pomorskiego. Od 2012 r. widać jednak
ożywienie na grudziądzkim rynku pracy, związane ze stopniową poprawą sytuacji przedsiębiorstw po
załamaniu gospodarczym w 2008 r. Na koniec 2013 r. stopa bezrobocia w Grudziądzu wynosiła 20,0,
w 2014 r. 16,4 (spadek o 3,6), natomiast w III kwartale 2015 r. na dzień 30 września spadła o kolejne
3 punkty procentowe do poziomu 13,4 (przy średnich wynoszących: dla kraju 9,7, dla województwa
kujawsko-pomorskiego 13,0)4.
Wykres 7. Kształtowanie się stopy bezrobocia w latach 2007-2014
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.pup.grudziadz.com.pl/urzad_pracy/stopa_bezrobocia.html,
dostęp dnia 08.10.2015 r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w Grudziądzu na tle innych ośrodków miejskich (dla danych z 2014 r.)
potwierdza relatywnie wysoki poziom bezrobocia w mieście. Spośród głównych miast województwa
kujawsko-pomorskiego i wybranych ośrodków miejskich o znaczeniu regionalnym jedynie Włocławek

4

http://www.pup.grudziadz.com.pl/urzad_pracy/Stopa_2015.html, dostęp dnia 30.10.2015 r.
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oraz Inowrocław (miasto + powiat ziemski) posiadają poziom bezrobocia wyższy niż Grudziądz, z kolei
Elbląg, plasował się nieznacznie poniżej.
Wykres 8. Stopa bezrobocia w Grudziądzu na tle innych dużych miast województwa kuj.-pom. oraz wybranych miast
o charakterze regionalnym (stan na XII 2014 r.)

20

18,9

16,4

15,3
8,1

10,3

11,1

7,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowych Urzędów Pracy mających siedzibę w przytoczonych
miastach.

Struktura bezrobocia
Najwięcej osób pozostających bez zatrudnienia stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym,
podstawowym lub nie posiadające wykształcenia – 38%. Kolejną grupę stanowią osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 28% i policealnym lub średnim zawodowym – 17%.
Taką strukturę bezrobotnych warunkują dwa czynniki: z jednej strony osoby nisko wykształcone,
które straciły prace na skutek przemian restrukturyzacji gospodarki wykazują niskie zainteresowanie
przekwalifikowaniem i podjęciem zatrudnienia w innych dziedzinach, z drugiej strony zaś z rosnącym
zainteresowaniem osób młodych edukacją zawodową i związanym z tym wchodzeniem na lokalny
rynek pracy absolwentów szkół zawodowych i techników.
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Wykres 9. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w 2014 r. Wykres 10. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w
w powiecie grudziądzkim grodzkim ze względu na 2014 r. w powiecie grudziądzkim grodzkim ze względu na
wykształcenie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2014 r.,
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu.

Analizując strukturę wiekową osób bezrobotnych zauważyć można, iż przeważającą część stanowią
osoby w wieku 25-34 lat – 26%. Jest to zjawisko występujące powszechnie, bowiem osoby młode
dopiero wchodzące na rynek pracy, często wykazują wysoką mobilność pomiędzy zakładami pracy, co
skutkuje przejściowym pozostawaniem przez nie bez zatrudnienia. Wysoki udział osób w wieku
dojrzałym 45-54 lat (22%) stanowi zjawisko niepożądane, oznacza bowiem niedopasowanie
kwalifikacji tych osób do współczesnych wymogów rynku pracy, a także uprzednią niemożność
osiągnięcia przez te osoby ustabilizowanej pozycji na zajmowanym stanowisku pracy. Należy zatem
wspierać programy społeczno-edukacyjne służące przekwalifikowywaniu się osób dojrzałych oraz
podnoszeniu przez nie umiejętności zawodowych. Naturalny wpływ na wysoki poziom wskaźników
bezrobocia w opisanych przedziałach wiekowych ma także struktura demograficzna ludności, w
której przeważają osoby w wieku 25-39 lat i 50-64 lat.
Negatywnym zjawiskiem jest wysoki poziom bezrobocia długotrwałego, który w 2014 r. wynosił
w Grudziądzu aż 61%. Wysoki poziom liczby osób długotrwale bezrobotnych stanowi sytuację wysoce
niepożądaną, wpływa bowiem na degradację zawodową i psychiczną osób pozostających bez
zatrudnienia, obniżając motywację tych osób do poszukiwania pracy5. Bezrobocie długotrwałe
pociąga za sobą znaczne problemy dla lokalnej społeczności takie jak deprecjacja zasobów ludzkich
na rynku pracy, pauperyzacja dotkniętych nim rodzin, czy powstawanie tzw. „szarej strefy”.

5

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za rok 2014, Powiatowy Urząd Pracy
w Grudziądzu, 2015
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Wykres 11. Wybrane kategorie obrazujące strukturę bezrobocia w Grudziądzu na koniec 2014 r.
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu prowadzi liczne działania na terenie powiatu ziemskiego
i grodzkiego służące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ważnymi inicjatywami, obok
programów i działań statutowych Urzędu finansowanych z Funduszu Pracy czy środków
przekazywanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej są projekty realizowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Do najciekawszych inicjatyw realizowanych w ostatnich
latach w ramach EFS były projekty: „Ja Wam pokażę – Idę do pracy” (program sektorowy,
realizowany w latach 2008-2014 łączna kwota udzielonego wsparcia 57,2 mln zł), „Przedsiębiorczość
szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Wiek nie jest barierą - projekt dla osób 50+”,
„Firmolandia BIS”, „Unijna Firmolandia” , „Szkolenia i staż szansą na angaż”, „Schematom STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, „Staż, szkolenia,
etat”, „Młodzi aktywni”, „Kobieta pracująca”. Ponadto PUP w Grudziądzu realizował 5 projektów w
formie partnerstwa z Grudziądzkim Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty, były to projekty:
„Pełnosprawni w pracy”, „Pomarańczowe wsparcie 50+ na grudziądzkim rynku pracy” (partnerami
byli także: Agrotec Polska Sp. z o.o., 50 Company), „Praca dla niepełnosprawnych”, „Grudziądzkie
Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej”, „Grudziądzki KIS”. Powyższe projekty skierowane były w
szczególności do osób bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiet,
osób w wieku 50+, osób wchodzących na rynek pracy, niepełnosprawnych itd.), a także zagrożonych
bezrobociem.
Problem bezrobocia stanowi kluczowy czynnik obniżający jakość życia społecznego i gospodarczego
miasta. Konieczne zatem jest prowadzenie dalszych działań na różnych płaszczyznach miejskiej
polityki społecznej, gospodarczej i oświatowej. Przeciwdziałanie trwałemu wykluczeniu zawodowemu
i społecznemu mieszkańców powinno opierać się na organizacji szerokiego programu szkoleń oraz
kursów służących zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności przez osoby bezrobotne,
kształtowaniu profili kształcenia szkół zawodowych w powiązaniu z wymogami rynku pracy,
współpracy z lokalnymi pracodawcami w kwestii programów stażowych i praktyk, jak i promocji oraz
wspieraniu samozatrudnienia.

Struktura zatrudnienia
Najwięcej osób w Grudziądzu pracuje w przemyśle i budownictwie (37%) oraz usługach (33%).
Handlem, naprawą pojazdów, transportem, gospodarką magazynową, działalnością gastronomicznoturystyczną i komunikacyjną zajmuje się 24%, natomiast pozostała część ludności świadczy usługi
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specjalistyczne w zakresie finansów, ubezpieczeń oraz obsługi rynku nieruchomości (4%) lub
prowadzi działalność rolniczą, leśną, łowiecką lub rybacką (2%).
Wykres 12. Struktura pracujących w Grudziądzu wg sekcji PKD 2007 (2013 r.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

W 2014 r. w Grudziądzu zgłoszono 3 597 ofert pracy. Najczęściej poszukiwanymi zawodami były:
sprzedawca, technik prac biurowych, magazynier, robotnik gospodarczy, kasjer handlowy i kucharz6.
Analizując zawody deficytowe i nadwyżkowe na podstawie ofert pracy zgłoszonych z terenu powiatu
grodzkiego i ziemskiego można stwierdzić, iż największe szanse na znalezienie zatrudnienia mają:
archiwiści i muzealnicy (zarówno powiat jak i miasto), hodowcy zwierząt gospodarskich, asystenci
nauczycieli, operatorzy wprowadzania danych, administratorzy systemów komputerowych,
projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży, szklarze (zarówno powiat jak i miasto), pracownicy
call center, pracownicy zajmujący się sprzątaniem, technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni.
Przewagą strony popytowej nad podażową cechują się z kolei takie zawody jak: mechanicy maszyn
i urządzeń rolniczych i przemysłowych, barmani, operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów
spożywczych i pokrewni, kierowcy operatorzy wózków jezdniowych, sortowacze odpadów.
Mimo, że monitoring zawodów ograniczony jest jedynie do oficjalnie zarejestrowanych osób
bezrobotnych i ofert pracy zgłoszonych do Urzędu Pracy, a znaczna część przepływu pracowników na
rynku pracy odbywa się poza urzędowymi rejestrami, to powyższa analiza pozwala na dokonanie
przybliżonej oceny trendów zachodzących na lokalnym rynku pracy. Przeważającą grupą zawodów
deficytowych były profesje związane z szeroko rozumianym rynkiem usług, co odzwierciedla ogólną
strukturę zatrudnienia w mieście. Widoczne jest również zapotrzebowanie na osoby wykonujące
wysokowyspecjalizowane zawody, w tym zawody techniczne i inżynierskie, czy niektóre zawody
rzemieślnicze, co potwierdza opinię przedsiębiorców o niedostatecznym dopływie tego typu kadr,
hamującym rozwój lokalnej gospodarki. Monitoring zawodów powinien być istotnym punktem
warunkującym decyzje w zakresie opracowywania kierunków kształcenia, zwłaszcza w szkolnictwie
zawodowym. Ścisłe powiązanie polityki oświatowej na szczeblu ponadgimnazjalnym z analizą
trendów rynku pracy zwiększy szanse absolwentów na znalezienie zatrudnienia, a także zapewni
dopływ odpowiednich kadr poszukiwanych przez lokalnych przedsiębiorców.

6

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2014 r., Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
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Poziom średnich wynagrodzeń
W 2014 r. poziom średnich wynagrodzeń brutto w Grudziądzu – 3196,00 zł, był niższy, aniżeli średnia
krajowa – 4 003,99 zł czy wojewódzka – 3 439,06 zł. W ujęciu regionalnym Grudziądz nie stanowi
ośrodka atrakcyjnego pod względem zarobków dla pracowników zamieszkujących sąsiednie powiaty.
Spora różnica w poziomie średnich zarobków w porównaniu z położonymi w niedalekiej odległości
dużymi miastami wojewódzkimi jak Toruń, Bydgoszcz czy Trójmiasto (aglomeracja Gdańska, Gdyni i
Sopotu) powoduje odpływ mieszkańców z Grudziądza do tych miast z przyczyn ekonomicznych.

ŚREDNIA MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO
W PLN

Wykres 13. Porównanie średnich miesięcznych wynagrodzeń brutto w Grudziądzu na tle wybranych samorządów w Polsce
(2014 r.)

5000,00
4500,00
4000,00
4003,99
3500,00
3439,06
3000,00
2500,00
4701,11
2000,00 3677,79 3876,00
3530,87 3146,55 3250,603305,50 3482,66 3204,19
1500,00
3196,00
1000,00
500,00
0,00

Śr. miesięczne wynagrodzenia brutto

Średnia krajowa

Średnia wojewódzka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Analizując strukturę zarobków z 2013 r. dostrzec można, iż pod względem średnich wynagrodzeń
sektor publiczny wyraźnie dominuje nad płacami w sektorze prywatnym (średnie płace niższe o około
26%). Z kolei najbardziej korzystny poziom średnich płac spośród sektorów gospodarczych był
udziałem sektora przetwórstwa przemysłowego oraz sektora budownictwa.
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Wykres 14. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w gospodarce krajowej w Grudziądzu (2013) w zł
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Podsumowanie - Konkluzje strategiczne





Dynamiczny spadek poziomu bezrobocia w ostatnich latach – osiągnięcie
poziomu stopy bezrobocia zbliżonego do średniej wojewódzkiej;
Negatywna struktura bezrobocia – ponad 60% stanowią osoby długotrwale
bezrobotne;
Wysoki udział sektorów usługowych oraz przemysłu i budownictwa w
strukturze pracujących;
Relatywnie niski poziom średnich wynagrodzeń;
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Gospodarka
Struktura podmiotów gospodarczych
Wskaźniki dotyczące liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Grudziądza prezentują się
wysoce niekorzystnie. W latach 2007-2014 o ponad 10 % spadła liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych. Jednym z istotnych powodów załamania gospodarczego było oddziaływanie
globalnego kryzysu gospodarczego, który poprzez zawirowania na światowych rynkach finansowych
przełożył się także na krajowy rynek wewnętrzny, czego odzwierciedleniem była wyższa dynamika
niekorzystnych zmian w lokalnej gospodarce w latach 2009-2011. Pośredni wpływ na działalność
gospodarczą ma również malejąca liczba ludności w mieście, która może przekładać się na spadek
popytu konsumpcyjnego. Od 2012 r. można zaobserwować stopniowe ożywienie gospodarcze, liczba
prywatnych podmiotów gospodarczych stopniowo wzrasta, choć wciąż daleka jest od poziomów
sprzed kryzysu.
Rozpatrując przedstawione dane statystyki publicznej dot. przedsiębiorstw należy mieć na uwadze, że
istotny wpływ na różnice w ilości podmiotów w latach 2009-2011 miały również wezwania do
uaktualnienia wpisów do ewidencji działalności gospodarczej w związku z wdrożeniem CEIDG
(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wówczas usunięto część
nieaktualnych wpisów i nie zgłoszonych wcześniej zamknięć działalności, co w pewnym stopniu
pogłębiło negatywny obraz miasta w oficjalnych statystykach po 2010 r., choć w istocie nie miało
realnego odzwierciedlenia w stanie lokalnej gospodarki.
Wykres 15. Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru REGON funkcjonujące na terenie Grudziądza (lata 2007-2014)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

W ujęciu relatywnym, tzn. odnoszącym się do liczby mieszkańców, wskaźniki dot. przedsiębiorczości
również prezentują się niekorzystnie. W 2014 r. liczba podmiotów przypadających na 10 tys.
mieszkańców wynosiła 828, a więc o 80 podmiotów mniej niż w 2007 r. Grudziądz posiada
zdecydowanie najniższe wartości tego wskaźnika na tle średniej krajowej i wojewódzkiej oraz na tle
innych miast o podobnym potencjale rozwojowym.
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Wykres 16. Liczba przedsiębiorstw przypadających na 10 tys. mieszkańców w wybranych miastach w Polsce (2014 r.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Przyczyną relatywnie niskiej liczby przedsiębiorstw w Grudziądzu jest także niska skłonność
mieszkańców do podejmowania samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej, o czym
świadczy udział os. fiz. prowadzących działalność gosp. w odniesieniu do liczby mieszkańców w wieku
produkcyjnym. Promocja i wsparcie samozatrudnienia jest ważnym narzędziem walki z bezrobociem,
stąd mała aktywność gospodarcza mieszkańców jest tym bardziej niepokojącym zjawiskiem.
Wykres 17. Wskaźnik przedsiębiorczości – liczba os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogóle ludności w
wieku produkcyjnym (2014)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Pod względem wielkości w strukturze grudziądzkich podmiotów gospodarczych przeważają
mikroprzedsiębiorstwa (do 9 osób zatrudnionych) – 95,3% oraz przedsiębiorstwa małe (10-49
zatrudnionych) – 3,4%. 89 podmiotów (1,1%) to przedsiębiorstwa średnie (50-249 zatrudnionych),
a jedynie 18 podmiotów to przedsiębiorstwa duże zatrudniające powyżej 250 osób, z czego 1
zatrudnia powyżej 1 000 pracowników. Jest to struktura gospodarcza oparta na funkcjonowaniu
sektora MŚP -małych i średnich przedsiębiorstw, charaktersytyczna dla większości miast w Polsce.
Wyrazem tego jest duży udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podmioty
tego typu stanowią 90% wszystkich przedsiębiorstw.
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Wykres 18. Struktura wielkości przedsiębiorstw wpisanych do rejestru REGON w Grudziądzu (2014 r.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności wg. sekcji PKD 2007 w Grudziądzu zdecydowanie
przeważają podmioty zajmujące się handlem i naprawą pojazdów (27,9%). Jest to naturalne
zjawisko, bowiem właśnie w tych sektorach działa większość mikro i małych przedsiębiorstw.
Interesujący jest wysoki ponad piętnastoprocentowy udział podmiotów zajmujących się opieką
zdrowotną i pomocą społeczną, spowodowany zapewne działalnością na terenie Grudziądza
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, prywatnych praktyk lekarskich, a także ośrodków
rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych. Kolejnymi pod względem liczby podmiotów sekcjami gospodarki
są budownictwo – 10% oraz przetwórstwo przemysłowe – 7% .
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Wykres 19. Struktura podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w Grudziądzu wg sekcji PKD 2007 (2014 r.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS

Wpływ na stan gospodarki Grudziądza, mają zjawiska charakterystyczne dla większości dużych,
polskich miast. Drobny handel, stanowiący podstawę sektora MŚP, wypierany jest przez działalność
sieci dyskonotwych i marketów. Centra usługowo-handlowe lokalizowane są na obrzeżach miast,
co powoduje mniejsze zainteresowanie ofertą przedsiębiorstw zlokalizowanych w centrum miasta,
stopniowo prowadząc do deprecjacji roli gospodarczej „starego miasta” w przestrzeni miejskiej.
Postępująca restrukturyzacja przemysłu doprowadziła do zamknięcia lub ograniczenia działalności
dużych zakładów produkcyjnych, stanowiących o sile gospodarczej miasta, z uwagi na ich niską
ekonomiczną efektywność. Szczególnym przykładem jest zakład GZPG „Stomil”, który stanowił
główny ośrodek rozwoju gospodarczego miasta w XX w. W latach 70. w GZPG pracowało około 7 tys.
osób. Po 1989 r. nastąpił spadek produkcji wyrobów gumowych i w celu ratowania miejsc pracy
zakład uległ podziałowi na mniejsze spółki, co niestety nie przyniosło zamierzonego rezultatu i
większość z nich uległa likiwdacji. Dziś na terenie zakładu utworzono Grudziądzki Park Przemysłowy, a
tradycję produkcji wyrobów kauczukowych kultywuje kilka firm prywatnych.
Tabela 2. Główne podmioty gospodarcze działające w Grudziądzu

Rodzaj działalności

Przedsiębiorstwo
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Przemysł lekki

Branża zbrojeniowa
Branża papiernicza
Branża budowlana

Branża
chemiczna
Branża spożywcza

Przemysł metalowy

Branża mechaniczna

Centra logistyczno-dystrybucyjne

MSU S.A.
Zakład Produkcji Obuwia Lemigo
Żal-Met
PPH SARA Sp. z o.o.
Vischer Caravelle Poland Sp. z o.o.
Vadain International Sp. z o.o.
Gaja Sp. j.
Intermax Sp. z o.o.
Lubawa S.A.
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
Schumacher Packaging
Heutink Poland Sp. z o.o
Melbud S.A.
Solgrud
Elektrobud
Mueller – Fabryka Świec S.A.
La Rive S.A.
Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o.
Limito S.A.
Zakład Produkcji Cukierniczej „Wisła”
Wytwórnia Octu i Majonezu „Ocetix” Sp. z o.o.
Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska
Taylor Prune
Polgrud/ Eldom
Iglotex
Przedsiębiorstwo Wyrobów Stalowych Sp. z o.o.
Taskomont 3 Sp. z o.o.
Termetal Glaner
Formit
Stalsystem
PPH Technostal
UNIA Group Sp. z o.o.
Hydro-Vacuum S.A.
Ventrure-Industries Sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Unitex Sp. z o.o
SKS Connecto Sp. z o.o.
Rossmann Polska
Brenntag Polska
Jeronimo-Martins Polska

Źródło: opracowanie własne.
Obecnie lokalny przemysł kształtują głównie spółki działające w przemyśle: papierniczym,
spożywczym, metalowym, chemicznym, lekkim i budowlanym. Z roku na rok rośnie także rola handlu
i usług w kształtowaniu siły gospodarczej miasta. Grudziądz stanowi ważne centrum usługowohandlowe dla znacznej części ludności północnej części województwa kujawsko-pomorskiego i
południowych powiatów województwa pomorskiego. W mieście zlokalizowane są liczne galerie
handlowe, hipermarkety i dyskonty, a także Galeria Alfa będąca największym centrum handloworozrywkowym w regionie.
W nadchodzącej perspektywie największą szansę dla rozwoju gospodarczego regionów i
subregionów upatruje się w specjalizacji gospodarczej oraz powstawaniu inicjatyw klastrowych.
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Kooperacja i współpraca w takich strukturach pozwala podmiotom gospodarczym na wymianę
doświadczeń, technologii, wspólne działania w zakresie promocji i marketingu na rynkach
zewnętrznych, usprawnia także przepływ wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku pracy.
W 2015 r. siedem grudziądzkich firm założyło „Grudziądzki Klaster Przemysłu Lekkiego Sp. z o.o.”,
którego głównym celem jest wzmocnienie lokalnego przemysłu włókienniczego oraz podejmowanie
wspólnych działań w zakresie kształcenia młodzieży i dorosłych. Klaster tworzą: PPHU VISSCHER CARAVELLE Poland Sp. z o.o., VADAIN INTERNATIONAL Sp. z o.o., PPH SARA Sp. z o.o., LEMIGO Sp.
z o.o., GAJA Sp. z o.o., PW SAWEX oraz Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Podstawą do podjęcia inicjatywy był zdiagnozowany brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr
(szwaczek, projektantów, ślusarzy i operatorów maszyn, itd.), który hamował dalszy rozwój
przedsiębiorstw. Głównym kierunkiem działań firm zrzeszonych w klastrze będzie tworzenie
i promowanie programów szkoleniowych w grudziądzkich szkołach ponadgimnazjalnych, dających
uczniom biorącym w nich udział możliwość zarabiania już w trakcie nauki poprzez program
stypendialny, a także dając uczniom kształcącym się w klasach patronackich gwarancję późniejszego
zatrudnienia. Osoby dorosłe, również będą objęte programami służącymi ich przekwalifikowaniu, po
to, aby mogły podjąć pracę w firmach tworzących GKPL Sp. z o.o. Przedstawione działania GKLP Sp.
z o.o., stanowią ważną inicjatywę dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, przyczynią się
bowiem do poprawy jakości edukacji zawodowej w grudziądzkich szkołach, jak również przyczynią się
do większego dopasowania strony popytowej i podażowej na lokalnym rynku pracy.
Dodatkowym celem zrzeszonych firm, jest kreowanie innowacji produktowych, procesowych
i organizacyjnych. Klaster stanowi dogodną platformę służącą wymianie wiedzy i doświadczeń
pomiędzy przedsiębiorcami, jak również narzędzie pozwalające na wspólne uczestnictwo w
krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach: wystawach, targach czy misjach gospodarczych.
Firmy planują również wspólną realizację zakupów oraz pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na
projekty członków klastra.
Przykładem innego lokalnego przedsiębiorstwa należącego do ogólnopolskiego „Klastra Przewozu
Osób” jest PKS Grudziądz S.A. „Klaster Przewozu Osób” zrzesza 13 przedsiębiorstw świadczących
przewozy regionalne i krajowe, a jego celem jest wspólne działanie oraz pozyskiwanie środków
finansowych na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii i systemów komunikacji i obsługi
pasażerów, a także rozwiązań informacyjno-organizacyjnych zwiększających efektywność zrzeszonych
podmiotów.
Nowy dogmat gospodarczego rozwoju w układzie terytorialnym ukierunkowany jest na rozwoju
endogenicznych potencjałów regionów, szczególnie w sektorach kreatywnych. Ich zdiagnozowaniu
i wskazaniu kierunków dalszego rozwoju służyć mają strategie na rzecz rozwoju inteligentnych
specjalizacji. W ramach opracowanej w 2012 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 wskazano 8 inteligentnych specjalizacji stanowiących o potencjale gospodarczym województwa,
do których zaliczamy takie dziedziny jak7:





Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania;
Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna;
Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa;
Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych;

7

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2012 r.
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Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT;
Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka;
Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe;
Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły, kreatywne.

Miasto jak i region posiada potencjał oraz zaplecze niezbędne do rozwoju inteligentnych specjalizacji
oraz różnych form współpracy gospodarczej. np. w przemyśle papierniczym, czy produkcji wyrobów
kauczukowych. Odpowiednie zdiagnozowanie potencjałów regionu w ramach danego sektora
gospodarczego oraz wspólne działanie samorządu i przedsiębiorstw na rzecz jego rozwoju, może
doprowadzić do ożywienia gospodarczego tej części województwa, przynosząc szerokie korzyści
materialne i społeczne.

Atrakcyjność inwestycyjna
Biorąc pod uwagę pozycję Grudziądza w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej regionów,
konkurencyjność miasta w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych należy uznać jako średnią.
Coroczny ranking Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w 2014 r. ocenił podregion grudziądzki
jako obszar dostatecznie atrakcyjny dla lokowania działalności usługowej oraz działalności
przemysłowej, obszar o niskiej atrakcyjności dla spółek prowadzoących działalność przemysłową oraz
działalność w zakresie wysokich technologii8. Wpływ na taki rozkład wyników ma niewątpliwie brak
zaplecza naukowo-badawczego, a także brak odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanych kadr,
które umożliwiają rozwój technologiczny i organizacyjny produkcji przemysłowej, a także wzmacniają
kreatywność i innowacyjność przedsiębiorstw. Wysoka ocena atrakcyjności pod kątem sektora usług
wynika ze sporej liczby ludności z wykształceniem zawdowym i średnim, atrakcyjności turystycznej
regionu oraz dobremu skomunikowaniu i połozeniu geograficznemu miasta, co umożliwia rozwój
szeroko pojętych usług niespecjalistycznych.
Na tle innych obszarów w województwie kujawsko-pomorskim podregion grudziądzki posiada nieco
wyższy średni poziom atrakcyjności aniżeli podregion włocławski czy inowrocławski. Najwyższa ocena
podregionu bydgosko-toruńskiego we wszystkich kategoriach jest zjawiskiem naturalnym, związanym
z charakterem i potencjałem obu miast wojewódzkich i siłą ich oddziaływania na otoczenie.

8

Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
2014 r.
34
Id: 9AE5D3AF-8987-4B34-8E35-F1CF37ABB305. Uchwalony

Strona 35

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ
Wykres 20.Porównanie atrakcyjności inwestycyjnej wybranych obszarów funkcjonalnych (dane za 2014 r.).
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Skala 1-5, gdzie 1 – bardzi niska, 2 – niska, 3 –dostateczna, 4 – wysoka, 5 – bardzo wysoka.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2014, Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową, 2014 r.

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego, stanowią 13,9% prywatnych spółek handlowych
funkcjonujących w Grudziądzu, czyli 0,8% ogółu grudziądzkich przedsiębiorstw. Dla porównania
w innych wybranych miastach województwa kujawsko-pomorskiego i miastach o charakterze
regionalnym liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w liczbie spółek handlowych ogółem
prezentuje się w sposób następujący: Koszalin – 18,9%, Słupsk – 17,6%, Elbląg – 13,2%, Toruń –
14,7%, Bydgoszcz – 13,0%, Włocławek – 13,5%, Inowroclaw – 10,1%9. Powyższa statystyka pokazuje,
iż na tle innych miast województwa atrakcyjność Grudziądza wśród inwestorów zagranicznych jest
dosyć wysoka, jednak w odniesieniu do miast regionalnych jak Słupsk czy Koszalin zdecydowanie
niższa.
Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym na grudziądzkim rynku gospodarczym jest napływ nowych
inwestycje z kapitałem polskim, w postaci firm o ugruntowanej pozycji na rynku, z mniejszą niż u firm
zagranicznych skłonnością do relokacji. Ponadto przedsiębiorstwa decydują się na rozwój
i reinwestycje w Grudziądzu, co potwierdza atrakcyjność inwestycyjną miasta.
Urząd Miejski w Grudziądzu we współpracy ze spółkami miejskimi, pełniącymi funkcję Instytucji
Otoczenia Biznesu wdrożył liczne rozwiązania, służące poprawie wizerunku i atrakcyjności miasta
w oczach potencjalnych inwestorów. Jednym z najważniejszych rozwiązań było utworzenie funkcji
„opiekuna inwestora”, który wspiera firmę na każdym etapie realizacji inwestycji oraz w czasie jej
dalszego funkcjonowania na rynku. W celu zwięszkszenia przystępności i przyśpieszenia procedur
administracyjnych wprowadzony został system elektroniczny „e-urząd” pozwalajacy za
pośrednictwem Elekotrnicznego Biura Obsułgi Klienta na zdalne przesyłanie niezbędnych
dokumentów i wnoszenie opłat urzędowych za pomocą Internetu. Potencjalny inwestor może także
liczyć na pomoc i wsparcie samorządu w takich obszarach jak: tworzenie konsorcjum kapitałowo –
inwestycyjnego przy realizacji inwestycji w formule parterstwa publiczno-prywatnego,
współfinansowaniu przez Urząd części przedsięwzięć infrastrukturalnych, zwolnienie od podatku od
nieruchomości – w ramach pomocy de minimis na okres do 5 lat lub pomocy regionalnej na okres do
9

Bank Danych Lokalnych, GUS.
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10 lat, obniżanie stawek czynszu za lokale użytkowe, udostępnianie na preferencyjnych warunkach
nieruchomości i terenów stanowiących majątek miasta, dostosowywanie profilu kształcenia
zawodowego szkół do potrzeb inwestrów10.
Instytucje Otoczenia Biznesu oferują ponadto kompleksowe usługi dla firm, takie jak: pożyczki,
poręczenia kredytów, usługa wirtualnego biura oraz preferencyjnych stawek za najem powierzchni
przemysłowych, biurowych i konferencyjnych. Przedsiębiorcy z Grudziądza i okolic mogą przystąpić
do Grupy Zakupowej funkcjonującej w ramach Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, która dzięki
wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi platformy zakupowej pozwala osiągać wymierne oszczędności
w dokonywaniu zakupów towarów i usług. W 2013 roku Prezydent Miasta powołał Grudziądzką Radę
Gospodarczą. Rada jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjującym w sprawach dotyczących
sfery społeczno – gospodarczej Grudziądza. W skład rady wchodzi 16 osób, reprezentujących firmy
o różnej wielkości i branżach. Do zadań Rady należy miedzy innymi: opiniowanie dokumentów
strategicznych miasta, konsultowanie propozycji rozwiązań w zakresie regulacji podatków lokalnych
i opłat komunalnych, realizowanie wspólnie z władzami miasta projektów gospodarczych,
opiniowanie działalności miasta w zakresie np. gospodarki nieruchomościami czy planowania
przestrzennego. Celem istnienia Rady jest również tworzenie wspólnego lobby przedsiębiorców i
samorządowców w sprawach kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw lub miasta w sferze
gospodarczej, reprezentowanie interesów środowiska przedsiębiorców działających na terenie
Grudziądza oraz koordynacja wspólnych działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.
Miasto Grudziądz posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne, których powierzchnia wynosi łacznie
około 41 ha (dotyczy terenów niezagospodarowanych). Wszystkie tereny posiadają pełene uzbrojenie
i są zlokalizowane w pobliżu głównych szlaków komunikacynych miasta: drogach krajowych nr 16, nr
55, Trasie Średnicowej, czy przy węźle autostrady A1. Część dostępnych terenów w ramach
Grudziądzkiego Parku Przemysłowego ma charakter terenów inwestycyjnych typu brownfield,
zlokalizowanych w byłych zakaładach produkcyjnych GZPGum „Stomil” S.A.
Tabela 3. Dostępne tereny inwestycyjne w Grudziądzu
Lp.

Nazwa terenu

Powierzchnia
działki w
hektarach

Powierzch
nia
użytkowa
obiektu

Objęty planem
miejscowym
(tak/nie)

Uzbrojony
(tak/nie)

Liczba
inwesto
rów

Liczba
nowych
inwestorów
w latach
2011-14

Tereny niezabudowane (typ greenfields)
1.

Tereny PSSE w
dzielnicy Tuszewo

92,76 ha
Niezagospoda
rowane: 31,44
ha

Nd.

Tak – przemysł,
składy usługi

Tak

4

3

2.

Tereny GPP i PSSE w
dzielnicy Lotnisko

30,63 ha
Niezagospoda
rowane: 4,37

Nd.

Tak – produkcja,
składy

Tak

3

2

3.

Teren GPP przy ul.
Krętej

3,42 ha

Nd.

Tak - przemysł,
składy usługi

Tak

0

0

4.

Teren komunalny przy
ul. Składowej

2,06

Nd.

Tak – produkcja,
składy

Tak

0

0

Tereny zabudowane (typ brownfields)

10

Grudziądzki Przewodnik Przedsiębiorcy, Urząd Miejski w Grudziądzu, 2011 r.
36

Id: 9AE5D3AF-8987-4B34-8E35-F1CF37ABB305. Uchwalony

Strona 37

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ

1.

Hale Przemysłowe
GPP

2.

Inkubator
Przedsiębiorczości
(I etap)

1,48

12.000 m

0,31

3.267 m

2

2

Nie – studium
przewiduje dla
terenu funkcję
przemysłową

Tak

1

1

Nie – studium
przewiduje dla
terenu funkcję
przemysłową

Tak

14

14

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu
Duży wpływ na atrakcyjność terenów zlokalizowanych w Grudziądzu ma objęcie ich Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE). Podstrefa Grudziądz cechuje się drugimi co do wielkości
powierzchni terenami inwestycyjnymi w całej PSSE11. Podmioty gospodarcze podejmujące działalność
na terenach PSSE mogą liczyć na szereg udogodnień inwestycyjnych w postaci okresowych zwolnień
podatkowych zgodnie z Ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
(Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600), a także na wsparcie merytoryczne i administracyjne przy realizacji
procesu inwestycyjnego. PSSE została w 2014 r. doceniona w światowym rankingu stref
ekonomicznych prowadzonym przez fDi Magazine, zdobywając wyróżnienie dla strefy aktywnie
wdrażającej i promującej społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. CSR - Corporate Social
Responsibility), m.in. przez prowadzone w PSSE programy dla młodych matek, stypendia dla
naukowców oraz szkolnictwo zawodowe12.
W związku ze sporym zainteresowaniem terenami w Grudziądzu, obserwowanym po oddaniu do
użytku odcinak autostrady A1 od Strykowa do Torunia kluczowym działaniem na przyszłość wydaje
się być rozpoczęcie procesu przygotowania kolejnych w pełni uzbrojonych terenów pod przyszłe
potrzeby inwestorów. Zakłada się bowiem zapełnienie grudziądzkiej podstrefy PSSE na poziomie 75%
już do końca 2016 r.
Głównym obszarem inwestycyjnym, położonym przy autostradzie A1, który może z powodzeniem
konkurować z Grudziądzką Podstrefą PSSE jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE). ŁSSE
swoją przewagę opiera na dogodnym położeniu geograficznym w samym centrum kraju na przecięciu
najważniejszych osi tranzytowych o znaczeniu europejskim, dostępną dużą powierzchnią terenów
objętych strefą i dostępem do dużego rynku zbytu, jaki zapewnia aglomeracja łódzka. ŁSSE to także
lider rankingów światowych pod kątem wsparcia sektora MŚP13.
Relatywna bliskość mocnego konkurenta jakim jest ŁSSE, wiąże się z koniecznością wzmacniania
posiadanych „miękkich” czynników konkurencyjnych, rozumianych jako szeroko pojęte zaplecze
okołobiznesowe. Kontynuacja i rozwój dobrych praktyk takich jak: elektroniczna obsługa
interesantów, uproszczenie procedur administracyjnych, pomoc merytoryczna i administracyjna w
trakcie procesu inwestycyjnego czy elastyczne reagowanie władz samorządowych na potrzeby
inwestorów, będą nadal wpływać na postrzeganie Grudziądza jako miasta przyjaznego
przedsiębiorcom. Niezwykle ważne jest zapewnienie dopływu do zakładów pracy odpowiednio
wykwalifikowanych kadr, stąd konieczne jest utrzymanie dobrych relacji pomiędzy biznesem, a
szkołami zawodowymi, a także współpraca z regionalnymi szkołami wyższymi i jednostkami
naukowo-badawczymi, umożliwiająca wymianę wiedzy i pozyskiwanie kadr o wysokiej specjalizacji.
Rozbudowa zaplecza konferencyjno-biznesowego, a także systematyczne rozszerzanie oferty
11

http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/sse/sopot, dostęp na dzień 22.09.2014 r.
http://www.strefa.gda.pl/pl/aktualnosci/polskie-strefy-ekonomiczne-wyroznione.html, dostęp na dzień
21.10.2014 r.
13
http://www.fdiintelligence.com/Locations/fDi-Global-Free-Zones-of-the-Year-2014-Winners, dostęp na dzień
21.10.2014 r.
12
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aktywnie działających instytucji otoczenia biznesu, dodatkowo uatrakcyjni miasto w oczach
inwestorów.
Dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych objętych preferencyjnymi warunkami podatkowoadministracyjnymi, a także ich dogodne położenie w przestrzeni miasta, przy głównych szlakach
komunikacyjnych stanowi niewątpliwy atut, budujący konkurencyjność Grudziądza. Istotną rolę,
warunkującą efektywne wykorzystanie tego potencjału w kolejnych latach, obok działań
promocyjnych i inwestycji prorozwojowych miejskiego samorządu, będzie miała działalność lokalnych
instytucji otoczenia biznesu.

Instytucje otoczenia biznesu
Na terenie miasta Grudziądz funkcjonuje kilka podmiotów, które aktywnie angażują się we
wspieranie działalności lokalnych przedsiębiorstw, poprzez ofertę usług doradczych, wsparcie
finansowe oraz wsparcie merytoryczne. Są to szeroko pojęte instytucje otoczenia biznesu (IOB). Opis
zakresu działań najważniejszych z nich został przedstawiony w tabeli.
Tabela 4. Instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące w Grudziądzu

Nazwa instytucji
Kujawsko-Pomorski
Fundusz Pożyczkowy

Grudziądzkie Poręczenia
Kredytowe Sp. z o.o.

Grudziądzki Park
Przemysłowy Sp. z o.o.

Zakres działalności
Fundusz ma na celu wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz
rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie poprzez stymulowanie
powstawania nowych podmiotów gospodarczych, na terenie
województwa kujawsko – pomorskiego. Zakres działalności Funduszu
obejmuje: ułatwianie dostępu do finansowania zewnętrznego
(szczególnie w postaci pożyczek ze środków własnych i funduszy
europejskich), szkolenia, doradztwo, promowanie powstawania
infrastruktury okołobiznesowej oraz współdziałania nauki i biznesu.
Celem spółki jest wspieranie rozwoju gospodarczego małych i średnich
przedsiębiorców, w szczególności poprzez ułatwienie im dostępu do
finansowania dłużnego. Spółka ta zajmuje się także kompleksową
obsługą przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania kapitału miedzy
innymi poprzez doradztwo i organizowane szkolenia. Inicjatorem
powołania GPK był samorząd miejski Grudziądza.
Celem GPP jest przyciąganie zewnętrznego kapitału inwestycyjnego,
zagospodarowanie mienia po byłych zakładach GZPGum „Stomil” S.A.,
rozwój sektora MŚP, a przez to wzrost konkurencyjności inwestycyjnej
i gospodarczej regionu grudziądzkiego. Działający od 2004 r. Park
Przemysłowy oferuje inwestorom możliwość dzierżawy lub nabycia w
pełni uzbrojonych w media hal produkcyjnych i gruntów.
Ponadto w ramach GPP powołany został Inkubator Przedsiębiorczości,
który oferuje
nowopowstałym firmom kompleksową obsługę
biznesową, w której skład wchodzą: możliwość rejestracji
przedsiębiorstwa dla celów ewidencyjnych w ramach tzw.
Wirtualnego Biura, korzystnych warunków wynajmu pomieszczeń pod
działalność gosp. na terenie GPP oraz usługi doradcze, w tym pomoc w
zakresie prawnym, administracyjnym i podatkowym.
Działaniem na rzecz ułatwienia funkcjonowania grudziądzkich
przedsiębiorstw na rynkach krajowych jest również prowadzenie przez
GPP Grupy oraz Platformy Zakupowej dla przedsiębiorstw, które
pozwalają w efektywny i zorganizowany sposób zaplanować dostawy
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oraz zakupy produktów. Stworzenie zbiorowej oferty, umacnia
pozycję negocjacyjną z kontrahentami zewnętrznymi, a przez to
umożliwia uzyskanie lepszych cen, przyczyniając się do znacznych
oszczędności przedsiębiorstw korzystających z usługi.
Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości,
Izba Gospodarcza oraz
Izba Handlowa
w Grudziądzu

Podmioty te zrzeszają lokalnych rzemieślników, przedsiębiorców
i handlowców, broniąc i reprezentując interesy lokalnego biznesu. Ich
aktywność ukierunkowana jest na prowadzeniu działalności
informacyjnej i doradczej, służącej stymulowaniu zrównoważonego
rozwoju gospodarczego miasta i regionu.
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości jest również organem
założycielskim
Zasadniczej
Szkoły
Zawodowej
Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Grudziądzu. Szkoła istnieje od września 2010 r.,
naukę pobiera w niej ponad 200 uczniów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/o-funduszu/, dostęp
na dzień 12.08.2015 r.; http://www.gpp.grudziadz.pl/oparku.html, dostęp na dzień 20.10.2015 r.;
http://grudziadz.pl/pl/contents/content/15/166, dostęp na dzień 12.08.2015 r.

Podsumowanie - Konkluzje strategiczne









Relatywnie niska liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON;
Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców;
Wykształcenie wyraźnych specjalizacji gospodarczych (przemysł lekki,
spożywczy, mechaniczny, chemiczny, zbrojeniowy, logistyka i dystrybucja) i
aktywne umacnianie pozycji konkurencyjnej lokalnych przedsiębiorstw
(utworzenie Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego);
Przeciętny poziom atrakcyjności inwestycyjnej regionu;
Dostęp do wysoce atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w ramach PSSE i GPP
oraz innych narzędzi wsparcia dla inwestorów;
Obecność instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój podmiotów
gospodarczych;
Brak zaplecza naukowego i wysoko wykwalifikowanych kadr ogranicza rozwój
sektorów kapitałochłonnych na terenie miasta.
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Budżet miasta
W 2014 roku w mieście Grudziądzu osiągnięto dochód na poziomie powyżej 505 mln zł. Od spadku
w 2009 roku dochód miasta stale rośnie. Natomiast ogółem, w latach 2008-2015 dochód miasta
Grudziądza wzrósł o blisko 92 mln zł, tj. 22,2%. W analogicznym okresie (2009-2014) widoczny był
również wzrost wydatków budżetowych. W 2014 r. poziom wydatków budżetowych wynosił ponad
536 mln zł co oznacza wzrost w porównaniu z 2008 r. o 31,5%, czyli około 128,5 mln zł. Poziom
wydatków inwestycyjnych nie wykazywał wyraźnego trendu i miał charakter skokowy.
W badanym okresie dwukrotnie osiągnięto nadwyżkę budżetową w roku 2008 oraz 2013,
w pozostałych latach budżet miasta wykazywał deficyt.
Wykres 21. Kształtowanie się budżetu Miasta Grudziądza w okresie 2008-2014
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106 998 482,45
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- 61 038 144,69
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Źródło: Wydział finansowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Realizacja licznych inwestycji i związane z tym powstawanie deficytu budżetowego doprowadziło do
zwiększenia zadłużenia Miasta i wzrostu związanych z tym kosztów obsługi długu publicznego. Jak
pokazuje poziom wydatków związanych z obsługą długu, w przeliczeniu na każde 1 000 zł dochodu
Grudziądz prezentuje się korzystnie na tle innych miast województwa kujawsko-pomorskiego
i północnej Polski pod względem możliwości obsługi zadłużenia. W Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015-2027 Urząd Miejski w Grudziądzu nie przewiduje powstawania deficytu w okresie lat
2016-2027.
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zł

Wykres 22. Wydatki wybranych miast na prawach powiatu na obsługę długu publicznego na 1000 zł dochodów budżetów
ogółem
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS

Najistotniejszym źródłem dochodów budżetowych miasta (wg stanu na 2014 r.) były dotacje celowe
oraz subwencje z budżetu państwa (po 29%). Wpływy z podatków i opłat ogółem stanowiły 29%.
Dochody z majtku w całości wynosiły 3%, resztę dochodów stanowiły wpływy z odsetek i pozostałych
źródeł.
Pozostałe dochody;
9%

Subwencje z
budżetu państwa ;
29%

Pozostałe dochody z
majątku; 1%
Odsetki; 0%

Dotacje celowe i
środki z innych
źródeł; 29%

Dochody
majątkowe; 2%
Udział w podatkach
budżetu państwa;
15%

Podatki i opłaty;
14%

Źródło: Wydział finansowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Ważnym wskaźnikiem obrazującym siłę lokalnej gospodarki jest średni dochód na mieszkańca z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT).
W latach 2009 – 2014 dochód z tytułu podatku PIT w przeliczeniu na mieszkańca wzrósł o 177,33 zł,
czyli o 31,3%. Był to najwyższy odnotowany wzrost wśród wszystkich rozpatrywanych miast na
prawach powiatu. Ogólny poziom dochodów z tytułu PIT przypadający na mieszkańca, mimo
41
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odnotowanego wzrostu był najniższy spośród analizowanych samorządów, co potwierdza wcześniej
prezentowane dane dotyczące relatywnie niskiego poziomu średnich dochodów mieszkańców
Grudziądza.

zł

Wykres 23. Dochody wybranych miast na prawach powiatu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na
mieszkańca
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
POLSKA

KUJAWS
Bydgosz
KOcz
POMORS
KIE

Koszalin

992,47

899,34

796,67

854,83

870,56

565,90

2010 1039,53 1037,15

822,46

767,85

821,91

825,02

2011 1109,90 1083,90

897,57

832,06

883,67

893,15

2012 1144,57 1108,89

930,83

869,32

918,43

2013 1189,10 1129,45

942,86

903,73

941,67

2014 1278,46 1194,03 1022,47

962,28

2009 1057,78

Toruń

Grudziąd Włocław
z
ek

Płock

Słupsk

Elbląg

684,64

908,53

723,56

549,18

684,16

737,29

711,46

617,58

745,20

818,96

791,80

934,52

671,70

768,13

841,14

817,78

998,82

698,70

790,67

865,13

857,64

1008,39 1047,36

743,23

853,21

923,99

943,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS

Dochody z tytułu podatku CIT również prezentowały się niekorzystnie na tle rozpatrywanych
samorządów, jest to o tyle istotne, iż obrazuję one pośrednio poziom dochodu generowanego przez
lokalne przedsiębiorstwa, świadcząc tym samym o możliwościach gospodarczych miasta. W latach
2009-2014 dochody na mieszkańca z tytułu podatku CIT notowały liczne wahania, co odzwierciedla
zawirowania na rynkach związane z następstwami kryzysu ekonomicznego i niestabilną sytuacją
geopolityczną. Mimo niesprzyjających czynników zewnętrznych ich poziom wzrósł nieznacznie w
badanym okresie o 6%. w Jest to zjawisko pozytywne, gdyż część samorządów odnotowała spadki w
tym zakresie.

zł

Wykres 24.Dochody wybranych miast na prawach powiatu z tytułu podatku dochodowego od przedsiębiorstw (CIT) na
mieszkańca
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS
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Instrumentem, który ma pozwolić na zrównoważony rozwój państw europejskich i ich regionów,
zgodnie z postulatami Strategii EUROPA 2020 są fundusze spójności, które na mocy porozumienia
pomiędzy Komisją Europejską, a Rządem Rzeczypospolitej, zwanego Umową Partnerstwa są
rozdysponowane w ramach programów operacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym.
Środki dostępne w ramach programów operacyjnych stanowią ważny czynniki stymulujący
możliwości rozwojowe samorządów w Polsce. Miasto Grudziądz posiada doświadczenie w zakresie
efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzone projekty inwestycyjne i społeczne.
W latach 2008-2014 Urząd Miejski w Grudziądzu zrealizował projekty inwestycyjne o łącznej wartości
wynoszącej 674 526 499,00 zł z czego 244 416 838,79 zł (36%) stanowiło wsparcie ze środków
unijnych14.

zł

Wykres 25. Dane dotyczące wysokości pozyskanych funduszy z UE przez gminę-miasto Grudziądz w latach 2008-2014
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Źródło: Wydział Finansowy Urząd Miejski w Grudziądzu
Skuteczność samorządu w pozyskiwaniu środków unijnych potwierdza wskaźnik środków z UE
przeznaczonych na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na mieszkańca, który w
latach 2010-2014 była zdecydowaną domeną dwóch miast wschodniej części województwa
kujawsko-pomorskiego Grudziądza i Włocławka.

14

Według planów na grudzień każdego roku
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Zł

Wykres 26. Środki gmin z UE na finansowanie programów i projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS

Wysoka skuteczność i doświadczenie urzędników w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
stanowi istotny walor biorąc pod uwagę nowe rozdanie alokacji unijnej w ramach nowej perspektywy
2014-2020.

Podsumowanie - Konkluzje strategiczne





Obserwowalny dodatni trend dochodów ogółem budżetu miasta;
Relatywnie niski koszt obsługi zadłużenia miasta;
Relatywnie niskie dochody miasta z tytułu podatku CIT oraz PIT;
Wysoka skuteczność pracowników Urzędu Miejskiego w pozyskiwaniu
finansowania unijnego na tle samorządów miejskich o podobnej
charaktersytyce.

15

Różnice w danych w wykresach dot. pozyskanych funduszy na mieszkańca wynikają z metodologii liczenia
ludności – GUS włącza w zasób ludności zarówno mieszkańców zameldowanych na pobyt stały jak i czasowy.
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Bezpieczeństwo publiczne, polityka społeczna i opieka zdrowotna
Działalność Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem publicznym na terenie
powiatu grodzkiego jak i powiatu ziemskiego, na terenie którego zlokalizowane są dwa posterunki
w Łasinie i Radzyniu Chełmińskim. Obszar działania KMP w Grudziądzu podzielony jest na 5 rewirów
na które składa się 36 rejonów dzielnicowych, z czego Rewir I i Rewir II łącznie obejmują 20 rejonów
dzielnicowych zlokalizowanych w granicach Miasta Grudziądz.
Statystyki policyjne pokazują, iż od 2009 r. systematycznie spada ogólna liczba przestępstw
popełnionych w Grudziądzu. Czyny popełnione przez osoby nieletnie podlegały wahaniom, przy czym
w trzech ostatnich latach (2012-2014) widać tendencję spadkową także w tym zakresie.
Wykres 27. Liczba popełnionych przestępstw
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Źródło: Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
Tabela 5. Kategorie przestępstw wobec których wszczęto postępowanie
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Źródło: Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu
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Policyjna statystyka zdarzeń drogowych wykazuje również trend spadkowy: zmalała liczba kolizji
i wypadków drogowych, co istotne także tych ze skutkiem śmiertelnym. Najczęstszą przyczynę
zdarzeń drogowych stanowiły wymuszenia pierwszeństwa przejazdu oraz nadmierna prędkość.
Nietrzeźwość łącznie była powodem 8% odnotowanych zdarzeń. Na poprawiające się wskaźniki
bezpieczeństwa na drogach wpływ miały zapewne przeprowadzone inwestycje w rozbudowę
i modernizację układu komunikacyjnego miasta, a także zaostrzona polityka stosowania fotoradarów
przez Policję oraz Straż Miejską.
Tabela 6. Policyjna statystyka zdarzeń drogowych w Grudziądzu.

Ogółem
zdarzenia
drogowe (razem)
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kolizji
drogowych
Liczba
wypadków
ogółem
w tym z udziałem
pieszych
Liczba
poszkodowanych ze
skutkiem śmiertelnym
Liczba
poszkodowanych
ogółem

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2 228

1 352

1 974

1 246

1 557

1 102

1 123

2129

1 299

1 912

1 213

1 494

1 068

1 094

99

33

62

33

63

34

29

42

17

71

20

10

5

16

22

1

13

3

8

1

2

108

40

74

33

61

35

30

Źródło: Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
Wykres 28. Przyczyny zdarzeń drogowych w latach 2008-2014

Inne
38%

Nadmierna
prędkość
22%
Wymuszenie
przejazdu
29%

Nietrzeźwość
pieszych
1%
Nietrzeźwość
kierowców
7%

Błędy pieszych
3%

Źródło: KMP w Grudziądzu
Ponadto na terenie Grudziądza funkcjonują dwa zakłady karne typu zamkniętego zlokalizowane przy
ul. Wybickiego 10/22 (Zakład Karny Nr 1) oraz przy ul. Sikorskiego 13/17 (Zakład Karny Nr 2).
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Straż Miejska w Grudziądzu
Reagując na popełnione wykroczenia strażnicy w 2014 r. ujawnili 20 698 wykroczeń (w 2013 r. –
23 238) i jest to spadek o 11%r. stwierdzono 11 947 wykroczeń porządkowych, i 8 751
komunikacyjnych. Działania w 2014 r. ukierunkowane były na ujawnianie wykroczeń porządkowych,
które stanowiły blisko 58% ogółu wykroczeń (11 947), pozostałe 8 751 wykroczeń dotyczyło
wykroczeń komunikacyjnych, które w stosunku do roku 2013 spadły o 1 213. Tak znaczący spadek
liczby wykroczeń w ruchu drogowym stanowi pozytywny efekt prowadzenia kontroli w ruchu
drogowym.
Tabela 7. Statystyki interwencji Straży Miejskiej w Grudziądzu

2008

2009

2010

Liczba interwencji
ogółem
21 225
21 608
21 256
w tym: zgłoszone
przez mieszkańców
6 562
8 244
11 474
Liczba pouczeń
12 837
Liczba poleceń
1 932
15 110
10 831
Liczba mandatów
5 067
4 764
5 431
Liczba przekazanych
interwencji Izbie
Wytrzeźwień
252
319
322
Liczba złożonych
wniosków o ukaranie
do sądu
1 137
1 359
1 895
Źródło: Komenda Straży Miejskiej w Grudziądzu

2011

2012

2013

2014

20 618

28 261

20 169

18 840

16 407

19 217

13 924
5 865

18 521
8 831

9 733
16 231
1121
6 094

9 201
14 587
820
4 888

294

321

390

508

829

909

913

1 223

Z przedstawionych danych dotyczących efektów działania Straży (jako reakcji na popełnione
wykroczenia) wynika, iż strażnicy w większości kończyli postępowania po ujawnieniu wykroczenia
pouczeniem, zwróceniem uwagi, ostrzeżeniem lub zastosowaniem innego środka oddziaływania
wychowawczego, w drugiej kolejności nakładali grzywny w drodze mandatu karnego, a najmniej
kierowali wniosków o ukaranie do sądu. Działania Straży zgodne były z zasadą nierepresyjnego
podchodzenia do sprawców wykroczeń, skupianiu się w większości na zasadzie prewencyjno –
wychowawczej i pouczaniu o konieczności przestrzegania obowiązującego porządku prawnego.
Strażnicy z własnej inicjatywy najczęściej podejmowali interwencje związane ze spożywaniem
alkoholu w miejscu zabronionym (w 2014 r. - 3 063 przypadków), o czym świadczy także wzrost
statystyk liczby interwencji przekazanych Izbie Wytrzeźwień. Mieszkańcy natomiast najczęściej
zgłaszali sprawy związane ze złym parkowaniem pojazdów. Na skutek zgłoszeń mieszkańców
najczęściej ujawniano wykroczenia dotyczące odpowiednio: spożywania alkoholu, nieporządku,
parkowania pojazdów, zwierząt oraz zakłócania spokoju.
W ostatnich latach dzielnicowi Straży Miejskiej podjęli wiele działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa i estetyki miasta: lokalizację pojazdów, których stan wskazywał na długotrwałe ich
nieużywanie., przeprowadzenie kontroli prawidłowego wyposażenia posesji w numery porządkowe,
likwidację koczowisk bezdomnych, udzielano MPGN oraz administracjom spółdzielni mieszkaniowych
asyst przy szczególnie niebezpiecznych interwencjach w lokalach mieszkaniowych, przeprowadzano
akcje informacyjne skierowane do właścicieli psów w zakresie ich wyprowadzania i sprzątania po
nich, brano udział w akcjach wyłapywania dzikich zwierząt, aktywnie włączano się w zabezpieczenie
imprez masowych, likwidowano „dzikie wysypiska”.
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Straż Miejska aktywnie włączała się także w realizację programów prewencyjnych ukierunkowanych
na edukację dzieci i młodzieży. Czynnie propagowano w środowiskach uczniowskich wzory
bezpiecznych zachowań i postaw. W samym 2014 r. zrealizowano 14 programów profilaktycznych w
74 placówkach oświatowych, w ramach których przeprowadzono 233 spotkania, w których
uczestniczyło łącznie 3 906 uczniów oraz 2 641 dzieci.16
System Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Grudziądzu powstał w 2007 r. i od tego czasu jest
systematycznie rozbudowywany. Przez 6 lat zlokalizowany był w pomieszczeniach Komendy Miejskiej
Policji przy ul. Chełmińskiej. W 2014 r. Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta zostało przeniesione
do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Piłsudskiego. Aktualnie do Centrum przyłączonych jest 300
kamer, w tym 119 miejskich. Pozostałe to kamery, których właścicielem są spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
Spółka z o.o., Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku itp. W 2014 r. przy jego obsłudze
zatrudnionych było 2 strażników Straży Miejskiej oraz 8 pracowników administracyjnych17.
Tabela 8. Skuteczność działania Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Grudziądzu

Jednostka
zgłaszająca
Straż Miejska
Policja
Łączna liczba
zgłoszeń, w
tym:
- wykroczeń
- przestępstw

2009

2010

2010

2012

2013

2014

648
284

458
356

587
381

352
121

413
139

1 084
149

932

814

968

473

552

1233

BD
BD

BD
BD

887
81

429
44

531
21

1200
33

Źródło: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Grudziądzu za 2014 r., Komenda Straży Miejskiej w
Grudziądzu, 2015 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
W skład Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wchodzą dwie jednostki
ratowniczo-gaśnicze: JRG I przy ul. Piłsudskiego 25/27 oraz JRG II przy ul. ul. Strażackiej 1.
W latach 2008-2014 liczba interwencji Straży Pożarnej wahała się, nie wykazując wyraźnego trendu.
W latach 2013 i 2014 wyraźne wzrosła liczba fałszywych alarmów w porównaniu do lat
poprzedzających. Najczęstszą przyczyną interwencji PSP w Grudziądzu w badanym okresie były
zagrożenia miejscowe – 50% interwencji, a w dalszej kolejności pożary – 47% i fałszywe alarmy – 3%.
Tabela 9. Statystyki interwencji Straży Pożarnej w Grudziądzu

Interwencje ogółem
Pożary

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 253

1 772

915

1 261

1 126

1 051

1 123

40

67

57

62

61

53

Mieszkania 66

16

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Grudziądzu za 2014 r., Komenda Straży Miejskiej w
Grudziądzu, 2015 r.
17
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Grudziądzu za 2014 r., Komenda Straży Miejskiej w
Grudziądzu, 2015 r.
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Miejscowe
zagrożenia

Lasy

40

33

10

17

34

19

22

Inne

534

711

381

584

472

338

383

Mieszkania 240

308

190

247

225

229

269

Inne

354

660

249

327

303

302

313

19

20

18

29

30

102

83

Fałszywe alarmy

Źródło: Państwowa Straż Pożarna w Grudziądzu

Opieka zdrowotna
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu stanowi uznany ośrodek
opieki medycznej o znaczeniu regionalnym, którego obszarem działania są głównie powiaty
województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiaty województw ościennych. W szpitalu udzielane są
także świadczenia zdrowotne dla pacjentów z innych regionów Polski i z zagranicy. Szpital jest
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, pełnoprofilowym, pełniącym całodobowe
ostre dyżury we wszystkich specjalnościach.
Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu
w Polsce - obiekty są w pełni monitorowane i objęte siecią informatyczną, pomieszczenia szpitalne
mają najwyższy standard i wyposażone zostały w najnowszy sprzęt medyczny. Grudziądzki szpital to
nie tylko 38 oddziałów łóżkowych w podstawowych, specjalistycznych, a nawet
wysokospecjalistycznych dziedzinach, ale również zespoły poradni specjalistycznych i
konsultacyjnych, a także pełne zaplecze diagnostyczne. Szpital w Grudziądzu zlokalizowany jest na
obrzeżach miasta, a jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi ponad 96 tys. m2. Z roku na rok
systematycznie rośnie także liczba łóżek, a za tym również liczba hospitalizowanych. W ciągu roku
hospitalizowanych jest średnio około 39 tysięcy pacjentów. Ponadto Szpital jest największym
pracodawcą w mieście i powiecie grudziądzkim – w 2014 r. zatrudniał 2 125 osób, z czego blisko 64%
stanowił personel medyczny.
Szpital w Grudziądzu spełnia najwyższe normy posiadając liczne certyfikaty, m.in.: ISO 22000:2005 –
„Żywienie zbiorowe pacjentów, usługi cateringowe”, Certyfikat „Szpital bez bólu” oraz ISO 9001:2008
za wdrożenie systemu zarządzania jakością w zakresie diagnostyki, leczenia zachowawczego
i zabiegowego stacjonarnego i ambulatoryjnego18.
Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, w zakresie realizacji inwestycji,
zapewnienia i organizacji ich finansowania oraz pośredniczenia w tym finansowaniu, wspierana jest
ze strony spółki – Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. , której głównym udziałowcem jest
gmina-miasto Grudziądz.
Opiekę całodobową świadczą także niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej takie jak: NZOZ Ośrodek
Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski w Grudziądzu prowadzony przez "Opus II" Spółka z o.o. oraz
NSZOZ "Oko-Med" M.T. w Grudziądzu w ramach Zespółu Chirurgii Jednego Dnia. Pozycja Grudziądza
jako ośrodka miejskiego o dużym znaczeniu pod względem opieki zdrowotnej wzmocniona jest także
funkcjonowaniem na terenie miasta 36 przychodni lekarskich, świadczących usługi w szerokim
zakresie specjalizacji.
18

http://bieganski.org/pl/szpital [dostęp na dzień 27.10.2015 r.]
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W ostatnich latach widoczny był systematyczny wzrost liczby osób hospitalizowanych, a także
udzielonych porad specjalistycznych. Liczba wyjazdów karetek kształtowała się na podobnym
poziomie w granicach 15-16,5 tys. interwencji.
Tabela 10. Infrastruktura medyczna w Grudziądzu – działalność Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr W.
Biegańskiego w Grudziądzu.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ilość oddziałów szpitalnych

30

31

32

35

36

38

Liczba łóżek

797

830

885

874

961

1097

Ilość leczonych

34 671

36 782

37 868

39 033

39 527

40 317

Liczba poradni
specjalistycznych
Ilość porad specjalistycznych

38

41

51

58

57

57

186 664

190 932

206 189

202 809

237 481

243 584

Ilość wyjazdów karetek "S" i
"P"
Liczba aptek w Grudziądzu

16 597

15 089

15 377

15 357

16 176

16 658

25

30

35

35

33

33

Źródło: Urząd Miejski, Wydział Spraw Społecznych; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

W ramach Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
funkcjonuje Oddział Medycyny Paliatywnej (forma stacjonarna) oraz Hospicjum Domowe (forma
niestacjonarna).
Istotnym problemem, z którym mierzy się większość regionów w Polsce jest brak oddziałów
geriatrycznych oraz specjalistów w zakresie geriatrii. Najbliższym ośrodkiem posiadającym taki
oddział jest Szpital Uniwersytecki im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Brak wyspecjalizowanych kadr w
tym zakresie, w obliczu postępującego starzenia się społeczeństwa, stanowi poważne wyzwanie dla
zakładów opieki zdrowotnej. Warto zatem czynić starania o przyciągniecie odpowiednich kadr, a
także wspierać wszelkie inne formy opieki nad osobami starszymi (usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne,
rehabilitacyjne, itp.).
W 2014 r. na każdy 1 punkt apteczny przypadało 3 135 mieszkańców, co stanowi lepszy wynik niż
średnia dla województwa – 3 567, ale nieco gorszy aniżeli średnia krajowa – 3 094.

Pomoc społeczna
Na terenie Grudziądza funkcjonują następujące placówki pomocy i opieki społecznej:











Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Grudziądzu,
dzienny dom pomocy,
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób przewlekle
somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku,
5 placówek opiekuńczo-wychowawczych,
Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu prowadzony przez Grudziądzkie Centrum Caritas,
warsztaty terapii zajęciowej.
2 schroniska dla bezdomnych;
noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

.
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Tabela 11. Infrastruktura społeczna na terenie Grudziądza

Domy pomocy
społecznej

Liczba placówek
Liczba osób przebywających w
placówkach
Liczba placówek

Centrum Pomocy
Dziecku i Poradnictwa
Rodzinnego
Schroniska dla
bezdomnych
Noclegownie dla
bezdomnych mężczyzn

Liczba osób przebywających w
placówkach
Liczba
Osoby przebywające w domach
(średniomiesięcznie)
Liczba
Osoby przebywające na noclegu
(średniomiesięcznie)

2012
3
441

2013
1
424

2014
1
428

5

5

5

108

101

114

2
149

2
144

2
140

1
34

1
40

1
39

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

W ostatnich latach liczba rodzin objętych pomocą społeczną oscylowała wokół 5,5 tys. rodzin, mimo
to widoczny był spadek ogólnej liczby osób w rodzinach, które były objęte pomocą społeczną.
Wykres 29. Pomoc społeczna udzielana osobom potrzebującym

13 046

12 593

5 500

2008

5 768

2009

12 396

12 039

5 495

2010

5 638

2011

Liczba rodzin objętych pomocą

11 979

11 950

5 534

2012

5 547

2013

10 537

5 054

2014

Liczba osób
w rodzinach

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Mimo sporego spadku w ostatnich latach, odsetek mieszkańców miasta Grudziądza korzystających z
pomocy społecznej (dot. osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie pomocy społecznej) był
relatywnie wysoki i w 2014 roku wyniósł 10,8%.
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Wykres 30. Odsetek ludności korzystającej z pomocy społecznej w 2014 r.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

11,2

WŁOCŁAWEK

12,4

TORUŃ

5,7

BYDGOSZCZ

5,0

GRUDZIĄDZ

10,8
0

2

4

6

8

10

12

14

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2014, Regionalny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu, 2015

Za niepokojący należy uznać fakt, iż odnotowano wzrost odsetka klientów długotrwale korzystających
z pomocy społecznej z 49,1% w 2013 roku do 54,8% w 2014 roku. Długotrwałe uzależnienie
funkcjonowania rodziny od środków pochodzących z pomocy społecznej, ma bowiem negatywny
wpływ na funkcjonowanie rodziny oraz pogłębianie zjawiska wykluczenia społecznego jej członków.
Głównym powodem przyznania pomocy społecznej było ubóstwo i bezrobocie, co stanowi
odzwierciedlenie utrzymującej się relatywnie trudnej sytuacji na grudziądzkim rynku pracy.
Tabela 12. Przyczyny udzielenia pomocy i wsparcia – liczba rodzin objętych wsparciem

2010
4 569
4 165
1 385
1 805
206
244

2011
4 352
4 044
1 501
1 786
212
241

2012
4 416
4 036
1 485
1 798
198
229

2013
4 495
4 035
1 213
1 794
177
599

2014
3 975
3 529
1 156
1 678
183
463

Ubóstwo
Bezrobocie
Długotrwała lub ciężka choroba
Niepełnosprawność
Bezdomność
Potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności
Bezradność w sprawach opiekuńczo1 595
1 531
1 490
1 196
160
wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
Alkoholizm
618
595
652
625
610
Narkomania
45
52
40
48
73
Trudność w przystosowaniu do życia po
161
107
152
124
115
zwolnieniu z zakładu karnego
Przemoc w rodzinie
116
314
345
485
559
Zdarzenia losowe
24
18
24
21
24
Sieroctwo
0
0
1
1
1
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014; Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011, MOPR,
Grudziądz

Istotną rolę we wspieraniu instytucji pomocy społecznej pełnią organizacje pozarządowe – sektor
NGO (ang. Non Governmental Organizations). Według „Bazy organizacji Pozarządowych
województwa kujawsko-pomorskiego” (dostęp na listopad 2015) na ternie Grudziądza funkcjonowało
40 organizacji pozarządowych, z czego 32 podmioty stanowiły stowarzyszenia, 2 organizacje
kościelne i wyznaniowe, 1 fundacja oraz 5 podmiotów nieskategoryzowanych. Najwięcej podmiotów
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deklarowało działania w zakresie pomocy społecznej i wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji
życiowej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania kultury fizycznej i
sportu.
Tabela 13. Zakres działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Grudziądza (część podmiotów
zadeklarowało działalność w kliku obszarach, stąd liczba NGO w zestawieniu nie jest tożsama z ogólną liczbą organizacji)

Zakres działania
pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzem zawodowym
działalność charytatywna
działalność na rzecz mniejszości narodowych
ochrona i promocja zdrowia
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
nauka, edukacja, oświatowa i wychowanie
krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
promocja i organizacja wolontariatu
Źródło: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/index.php [dostęp na dzień 16.11.2015]

Liczba
NGO
17
2
7
1
4
10
3
1
2
8
1
7
11
2
3
3
1
1
2

Do organizacji aktywnie włączających się w pomoc społeczną na terenie miasta możemy zaliczyć:
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty, Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im.
św. Brata Alberta, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Grudziądzu, Stowarzyszenie „Promyk”,
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Grudziądzu, Liga Obrony Kraju
Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka z siedzibą w Bydgoszczy, Stowarzyszenie ,,Uśmiech",
Polski Związek Radioorientacji Sportowej z siedzibą w Warszawie, Bank Żywności19.
Przykładami podejmowanych w ostatnich latach inicjatyw z zakresu pomocy społecznej
i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu mogą być:

19



„Kujawsko-Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej” wzmacniający potencjał
sektora ekonomii społecznej poprzez utworzenie spółdzielni socjalnych;



„Rewitalizacja społeczna grudziądzkiej Starówki” – której celem głównym jest zwiększenie
poziomu aktywności i jakości życia 130 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
utworzenie mieszkania adaptacyjnego dla osób wychodzących z bezdomności;



„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” –
utworzenie Centrum dla Rodzin, które ma służyć integracji społecznej rodzin, program
realizowany w partnerstwie lidera - PUP w Grudziądzu z gminami powiatu grudziądzkiego;

Dane urzędów gmin.
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Projekt socjalny pn. „Baw się i ruszaj”, który zapewnia osobom małoletnim możliwość
aktywnego wypoczynku.

Podsumowanie - Konkluzje strategiczne








Poprawiające się wskaźniki w kwestii bezpieczeństwa publicznego;
Rozbudowana infrastruktura medyczna – status ponadregionalnego ośrodka
zdrowia;
Rozbudowana infrastruktura opieki społecznej o znaczeniu ponadlokalnym;
Mimo spadku w ostatnich latach, wciąż utrzymujące się relatywnie wysokie
wskaźniki objęcia ludności pomocą społeczną;
Wysoki udział osób długotrwale objętych pomocą społeczną, świadczący o
utrzymywaniu się negatywnych zjawisk społecznych i wykluczeniu części
mieszkańców;
Zaangażowanie lokalnych organizacji pozarządowych w działalność służącą
aktywizacji i inkluzji społecznej mieszkańców;

Edukacja i szkolnictwo wyższe
Wychowanie przedszkolne
Wskaźnik objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat wzrósł w przeciągu 6 lat o
28,6% i w 2014 r. wynosił 75,7%. Bazę wychowania przedszkolnego w Grudziądzu tworzy 8
przedszkoli publicznych oraz 9 przedszkoli prywatnych dotowanych przez miasto20. W dwóch
przedszkolach miejskich: PM „Tarpno” i PM „Kopernik” funkcjonują oddziały integracyjne dla dzieci
niepełnosprawnych.
Wykres 31. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (%)

47,1

2008

52,7

54,4

2009

2010

62,4

65,7

2011

2012

70,9

2013

75,7

2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strateg – System Monitorowania Rozwoju, GUS.

Dzięki przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Grudziądzu modernizacji i rozbudowie budynków
przedszkoli publicznych łączna liczba miejsc w przedszkolach wzrosła z 1850 do 2350. Przedszkola

20

Dane identyfikacyjne szkół i placówek wg danych SIO z 30.09.2013 r. w: Centrum Informatyczne Edukacji,
Ministerstwo Edukacji Narodowej
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niepubliczne oferują z kolei 800 miejsc (stan na 2013 r.)21. W 2014 r. zapełnienie miejsc w
przedszkolach kształtowało się na poziomie 97,4%.
Tabela 14. Podstawowe dane o stanie infrastruktury przedszkolnej w Grudziądzu (lata 2008-2014)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Przedszkola
ogółem
w tym
samorządowe

12

15

15

16

16

17

17

8

8

8

8

8

8

8

Oddziały
ogółem

96

105

105

122

127

135

139

2355

2535

2542

2682

3150

3325

3215

2220

2342

2378

2822

3011

3129

3129

Miejsca
ogółem
Dzieci ogółem

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu Wydział Edukacji

Szkoły podstawowe i gimnazja
Miasto posiada dobrze rozwiniętą sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych. W mieście funckjonuje
15 szkół podstawowych, w tym 2 specjalne oraz 12 gimnazjów, w tym 2 specjalne.
Tabela 15. Szkoły podstawowe w Grudziądzu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba szkół podstawowych

15

15

15

15

15

15

16

Liczba oddziałów

262

250

249

248

247

251

277

Liczba uczniów

5 678

5517

5 419

5 458

5 379

5 331

5 704

466,41

464,49

466,63

451,15

468,68

482,52

Liczba etatów nauczycieli w szkołach
502
samorządowych

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Edukacji

Postępujący niż demograficzny i spadek liczby mieszkańców miasta przekłada się także na liczbę
uczniów wszystkich grudziądzkich placówek oświatowych. Spadek liczby udzniów odbija się na
rentowności prowadzonych placówek oświatowych i powoduje konieczność ograniczania przez
samorząd miasta liczby etatów nauczycielskich.
W latach 2008-2013 liczba uczniów szkół podstawowych spadła o 347 uczniów (6,1%), po czym
w 2014 r. odnotowano wyraźny wzrost o 373 uczniów. Gwatłowny przyrost uczniów w 2014 r. jest
efeketem wprowadzenia reformy szkolnictwa i objęcia nauką dzieci w wieku 6 lat.

21

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy-miasta Grudziądz w roku szkolnym 2012/2013, Urząd
Miejski w Grudziądzu, 2013 r.
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Wykres 32. Kształtowanie się liczby uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych w Grudziądzu (lata 2008-2014)

135

188
174
5500

2008

159

166

5343

5260

5292

5223

5198

2009

2010

2011

2012

2013

156

133

5569

2014

szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży - uczniowie
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych - uczniowie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS

Porównując wyniki uczniów grudziądzkich szkół podstawowych na tle uczniów z innych miast
województwa kujawsko-pomorskiego oraz średnią wojewódzką i krajową można zauważyć, iż
grudziądzcy uczniowie kończący edukację na poziomie podstawowym osiągnęli średnie wyniki z obu
części Sprawdzianu 6-klasisty na poziomie niższym, aniżeli średnia krajowa i wojewódzka, a także
uczniowie z Torunia, Bydgoszczy czy Włocławka.
Tabela 16. Średnie wyniki uczniów grudziądzkich szkół podstawowych ze Sprawdzianu 6-klasisty

Sprawdzian 6 - klasisty 2014/2015
Średni wynik - część I
ogółem

j. polski

matematyka

Średni wynik - część
II (j. angielski)

Grudziądz

63

70

56

73

powiat grudziądzki

60

66

54

71

Bydgoszcz

67

74

60

81

Toruń

69

74

64

81

Włocławek

63

71

55

75

Kujawsko-Pomorskie 64

70

58

75

Polska

73

61

78

67

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Liczba uczniów gimnazjów w latach 2008-2014 spadła o 638 uczniów (17,4%). Spadek liczby uczniów
przełożył się także na ograniczenie liczby oddziałów, a także etetów nauczycielskich w placówkach
oświatowcyh podległych samorządowi.
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Wykres 33. Kształtowanie się liczby uczniów szkół gimnazjalnych zlokalizowanych w Grudziądzu (lata 2008-2014)

192

176

174

186

185

175

150

3458

3159

3040

2886

2795

2774

2795

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne - uczniowie
gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych - uczniowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.
Tabela 17. Szkoły gimnazjalne w Grudziądzu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba gimnazjów

14

15

15

14

14

14

15

w tym samorządowych

12

12

12

12

12

12

12

Liczba oddziałów

160

154

148

143

141

140

134

Liczba oddziałów szkół
samorządowych

152

145

140

132

132

128

Liczba uczniów

3 661

3550

3 384

3207

3 135

3 053

3 023

Liczba etatów nauczycieli w
gimnazjach samorządowych

331,24

327,5

463,27

327,69

320,61

324,66

322,74

136

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Edukacji

Miernikiem poziomu jakości kształcenia mogą być średnie wyniki uczniów grudziądzkich szkół
odniesione do średnich wyników wojewódzkich i krajowych. W 2015 r. uczniowie piszący egzamin
gimnazjalny, w każdym z egzaminów obowiązkowych tj. jeżyka polskiego, historii i wiedzy o
społeczeństwie, matematyki, nauk przyrodniczych oraz języka angielskiego osiągnęli wyniki niższe
aniżeli średnia krajowa i wojewódzka. Także na tle innych miast województwa kujawsko-pomorskiego
wyniki grudziądzkich gimnazjalistów prezentowały się przeciętnie.
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Tabela 18. Średnie wyniki z egzaminów państwowych osiągane przez gimnazjów w Grudziądzu (2014 r.)

Egzamin gimnazjalny 2014/2015

Historia i WOS

j. polski

przedmioty
przyrodnicze

matematyka

j. angielski
(podst.)

Grudziądz

62

58

47

44

63

powiat
grudziądzki

61

59

47

43

54

Bydgoszcz

66

64

52

52

71

Toruń

65

61

53

52

70

Włocławek

62

58

47

46

65

KujawskoPomorskie

62

60

48

47

63

Polska

64

62

50

48

67

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

Przytoczone statystyki pokazują, iż jakość kształcenia w grudziądzkich placówkach oświatowych
wykazuje pewne braki. Prowadzone są działania zmierzające do poprawy poziomu nauczania
i uzyskiwania lepszych wyników ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej i egzaminów
gimnazjalnych w grudziądzkich szkołach: organizowane są zajęcia pozalekcyjne w każdej ze szkół,
a coroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych poddawane są szczegółowej analizie przez zespoły
przedmiotowe i rady pedagogiczne22.

Szkoły ponadgimnazjalne
Grudziądz stanowi ośrodek edukacji ponadgimnazjalnej o charakterze ponadlokalnym.
W grudziądzkich szkołach średnich i zawodowych naukę pobierają uczniowie ze znacznego obszaru
północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego jak i południowych gmin
województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Według danych pochodzących z
elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, w 2015 r. wśród kandydatów do
grudziądzkich szkół znaleźli się uczniowie z 7 powiatów: grudziądzkiego, świeckiego, chełmińskiego,
brodnickiego, wąbrzeskiego, kwidzyńskiego i nowomiejskiego23.
W Grudziądzu funkcjonuje 5 liceów ogólnokształcących, 1 szkoła zawodowa specjalna oraz 1 szkoła
specjalna przysposabiająca do pracy, a także 6 zespołów szkół zawodowych. Ofertę szkół
zawodowych uzupełnia prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Zdawalność matur w 2015 r. w grudziądzkich szkołach ponadgimnazjalnych w pierwszym podejściu
(w maju) wynosiła 80% i była równa średniej zdawalności w kraju i wyższa aniżeli średnia dla
województwa kujawsko-pomorskim. Średnie wyniki matur z przedmiotów podstawowych i
wybranych przedmiotów dodatkowych pokazują, iż uczniowie grudziądzkich szkół osiągali dobre
wyniki na tle województwa i nieco niższe aniżeli wyniki ogólnopolskie, co świadczy o umiarkowanie
dobrym poziomie nauczania w grudziądzkich liceach i technikach.

22
23

Tamże
Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2014/2015, Urząd Miejski w Grudziądzu, 2015 r.
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Tabela 19. Porównanie średnich wyników matur uczniów grudziądzkich szkół ponadgimnazjalnych na tle wybranych
samorządów

Średni wynik matur 2014/2015
Zdawalność j. polski –
matur
podst.

matematyka j. angielski – podst.
podst.
biologia

chemia

geografia

Grudziądz

80%

66

52

76

40

50

43

powiat
grudziądzki

50%

54

37

59

35

-

-

Bydgoszcz

82%

65

56

81

47

58

48

Toruń

84%

67

58

79

51

57

44

Włocławek

78%

68

53

73

45

59

39

KujawskoPomorskie

73%

65

52

75

42

52

40

Polska

80%

66

55

77

43

52

41

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

W ostatnich latach liczba uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych wykazywała trend
malejący. Ogólna liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Grudziądzu do 2013 r. spadła o 1 320
osób w porównaniu z 2006 r. Od 2007 r. można zaobserwować wyraźną zmianę preferencji
absolwentów gimnazjów przy wyborze szkoły w której kontynuują naukę. Młodzież coraz chętniej
wybiera ofertę grudziądzkich techników aniżeli liceów ogólnokształcących i trend ten wyraźnie
wzrasta.
Wykres 34. Uczniowie grudziądzkich szkół ponadgimnazjalnych (lata 2006-2014).
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licea ogólnokształcące bez specjalnych
technika dla młodzieży bez specjalnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych , GUS

Wpływ na ten trend ma sytuacja na rynku pracy, gdzie cenione jest posiadanie wyuczonych
kwalifikacji zawodowych, a także bogata oferta szkół zawodowych przygotowująca młodzież do
podjęcia pracy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, usługach, czy prowadzeniu gospodarstwa
rolnego lub do kontynuacji edukacji na technicznych i ekonomicznych uczelniach wyższych.
Kierunkami, które cieszą się największą popularnością w technikach są: technik informatyk, technik
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ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa i
technik logistyk. W zasadniczej szkole zawodowej powodzeniem cieszą się takie zawody jak: kucharz,
mechanik pojazdów samochodowych oraz klasy wielozawodowe24.
Tabela 20. Profile kształcenia szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie Grudziądza.

Lp.
1.
2.

Nazwa szkoły
Zespół Szkół
Ekonomicznych
Zespół Szkół Budowlanych
i Plastycznych

Profil kształcenia
 Technikum: ekonomista/logistyk




Technikum: budownictwa; drogownictwa; usług fryzjerskich.
Liceum plastyczne: plastyk.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: murarz-tynkarz; monter sieci
instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie.
Technikum: mechanik pojazdów samochodowych; mechanik.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik pojazdów
samochodowych;
elektromechanik
pojazdów
samochodowych.
Technikum: informatyczne; mechatroniczne; elektroniczne;
elektryczne; analityczne; urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej.
Technikum: hotelarstwa; technologii żywności; obsługi
turystycznej; żywienia i usług gastronomicznych.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz; sprzedawca; cukiernik.

3.

Zespół Szkół
Mechanicznych




4.

Zespół Szkół Technicznych



5.

Zespół Szkół
GastronomicznoHotelarskich



6.

Zespół Szkół Rolniczych



Technikum: architektury krajobrazu; weterynarii; organizacji
reklamy; rolnicze; agrobiznesu; mechanizacji rolnictwa.

7.

Zasadnicza Szkoła
zawodowa Rzemiosła
i Przedsiębiorczości (szkoła
niepubliczna)



Zasadnicza Szkoła Zawodowa: blacharz samochodowy;
cukiernik; elektromechanik; elektromechanik pojazdów
samochodowych; elektryk; fotograf; fryzjer; kucharz; lakiernik;
mechanik pojazdów samochodowych; monter sieci; instalacji i
urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie; murarz; murarz-tynkarz;
piekarz; sprzedawca; stolarz; ślusarz.



Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu

Grudziądzkie zespoły szkół zawodowych aktywnie starają się rozwijać zakres i jakość działalności
oświatowo-wychowawczej, systematycznie doposażając swoje pracownie i sale lekcyjne. Kluczowym
aspektem dla wzrostu efektywności i prawidłowego przebiegu kształcenia zawodowego jest
współpraca szkół zawodowych z zakładami przemysłowymi i przedsiębiorstwami, umożliwiająca
uczniom zdobywanie wiedzy praktycznej i dająca szansę na późniejsze zatrudnienie, a także wspólne
tworzenie profili kształcenia szkół w zgodzie z obowiązującymi standardami i wymogami rynku pracy.
W tym celu w zespołach szkół zawodowych w Grudziądzu wdrożony został projekt „Nowa jakość
kształcenia w grudziądzkich szkołach zawodowych”, którego celem jest uatrakcyjnienie i podniesienie
jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę i konsultowanie z przedsiębiorcami programów
nauczania i programów praktyk, organizację zajęć dodatkowych i uzupełniających oraz zakup
nowoczesnego wyposażenia pracowni i sal lekcyjnych. Inicjatywa ta jest niezwykle istotna dla
dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego w Grudziądzu, które stanowi ważny czynnik wpływający
na rozwój gospodarczy regionu i ograniczenie problemu bezrobocia ludzi młodych na lokalnym rynku
pracy.

24

Tamże
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Ponadto oprócz wszystkich typów szkół gmina-miasto Grudziądz prowadziła takie typy placówek jak:
Centrum Kształcenia Praktycznego, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię PsychologicznoPedagogiczną, Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”.

Edukacja ustawiczna
Grudziądz posiada rozbudowaną ofertę szkół policealnych, gdzie młodzież i osoby dorosłe mają
możliwość rozwijania swoich zdolności, wzbogacania wiedzy, udoskonalania posiadanych kwalifikacji
zawodowych lub zdobywania nowego zawodu. Jak pokazują analizy Grudziądz posiada niski poziom
wyedukowania społeczeństwa na tle województwa i kraju, a znaczna część osób posiada kwalifikacje
zawodowe niedostosowane do współczesnych wymogów rynku pracy, co skutkuje utrzymywaniem
się zjawiska bezrobocia strukturalnego w mieście. Edukacja ustawiczna stanowi zatem niezwykle
ważne zagadnienie z perspektywy lokalnego rynku pracy i rozwoju gospodarczego
Tabela 21. Oferta szkół policealnych w Grudziądzu (stan na 2014 r.).
Lp.
1.

Nazwa szkoły
Medyczne Szkoła Policealna Nr 1

Profil kształcenia
dietetyk/ratownik medyczny

2.

Medyczna Szkoła Policealna Nr 9

opiekun medyczny/ technik masażysta

3.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

technik administracji, Technikum uzupełniające: pojazdów
samochodowych

4.

Policealne Studium Zawodowe FAMA (szkoła
niepubliczna)
Szkoła Policealna Grudziądzkiej Szkoły Wyższej
(szkoła niepubliczna)
Policealne Studium Zawodowe (szkoła
niepubliczna)

technik administracji/ technik rachunkowości

Policealne Studium Centrum Edukacji Dorosłych
(szkoła niepubliczna)
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych
„Twoja Szkoła” (szkoła niepubliczna)
Policealne Studium ESAN (szkoła niepubliczna)

technik ochrony fizycznej osób i mienia

10.

Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” (szkoła
niepubliczna)

technik ochrony fizycznej osób i mienia

11.

Policealna Szkoła TEB Edukacja (szkoła
niepubliczna)

12.

Policealna Szkoła Dla Dorosłych ATS (szkoła
niepubliczna)
Policealna Szkoła dla Dorosłych ATSA (szkoła
niepubliczna)
Policealna Szkoła dla Młodzieży ATS (szkoła
niepubliczna)
Policealne Medyczne Studium Zawodowe
„FAMA” (szkoła niepubliczna)
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa „Pascal”
(szkoła niepubliczna)

asystentka stomatologiczna/ higienistka stomatologiczna/
technik masażysta/ technik administracji/technik
bezpieczeństwa i higieny pracy/technik informatyk/technik
rachunkowości/ technik usług kosmetycznych
opiekun medyczny/opiekunka dziecięca

5.
6.

7.
8.
9.

13.
14.
15.
16.
17.

Policealne Studium Zawodowe „ZSOIZ” (szkoła
niepubliczna)

technik archiwista/technik bezpieczeństwa i higieny pracy
opiekun medyczny/technik administracji/ technik
bezpieczeństwa i higieny pracy/technik informatyk/ technik
rachunkowości

technik administracji/technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik farmaceutyczny

technik administracji/technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik masażysta, terapeuta zajęciowy
opiekun medyczny
technik administracji/technik bezpieczeństwa i higieny pracy/
technik usług kosmetycznych
technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu.

W Grudziądzu funkcjonuje 17 szkół policealnych posiadających szeroki zakres profili kształcenia na
kierunkach: społecznych, technicznych, medycznych, gastronomiczno-turystycznych, kosmetycznych,
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w zakresie bezpieczeństwa, czy administracji. Dzięki bogatej ofercie szkolnictwa policealnego osoby
dorosłe mogą w sposób efektywny dokonywać wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej.
Kształcenie ustawiczne skierowane jest także do osób nieposiadających pełnego wykształcenia.
Osoby chcące nadrobić posiadane braki edukacyjne mogą skorzystać z oferty zlokalizowanych w
Grudziądzu: 8 liceów, 1 gimnazjum, 1 technikum oraz 1 szkoły zawodowej kształcących osoby
dorosłe.

Szkolnictwo wyższe
Miasto Grudziądz nie posiada rozwiniętych tradycji akademickich. Szkolnictwo wyższe opiera się
głównie na funkcjonowaniu ośrodków zamiejscowych i szkołach prywatnych, a ich oferta przyciąga
głównie osoby zamieszkujące miasto i sąsiadujące powiaty. Według stanu na 2015 r. w Grudziądzu
funkcjonował Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
oferujący naukę na studiach dziennych I stopnia na kierunku: menedżersko-finansowym oraz trzy
szkoły wyższe, będące uczelniami niepublicznymi25:





Uczelnia im. Edwarda Herzberga (dawniej Grudziądzka Szkoła Wyższa) - oferująca studia
stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach inżynierskich jak: mechanika i budowa maszyn,
mechatronika, a także licencjackich: politologia;
Wyższa Szkoła Demokracji - oferująca studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na
kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, inżynieria bezpieczeństwa;
zamiejscowy ośrodek dydaktyczny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi świadczący studia II stopnia oferowane za pomocą platformy zdalnego nauczania.

Z uwagi na bliskość dużych ośrodków akademickich, o ugruntowanej renomie jak Bydgoszcz, Toruń,
Olsztyn czy Gdańsk, a także słabnący popyt na usługi edukacyjne, związany głównie z niżem
demograficznym uczelnie wyższe wycofują się z działalności w Grudziądzu. Szczególnym wyrazem tej
tendencji była likwidacja w ostatnich latach zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Politechniki
Gdańskiej oraz chwilowa decyzja o wstrzymaniu działalności Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu26.
Wykres 35. Liczba studentów szkół wyższych w wybranych miastach województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012 2014 r.

TORUŃ

2014

GRUDZIĄDZ

INOWROCŁAW

2593

3255

3802

479

435

463

257

455

731
BYDGOSZCZ

2013

26354

27802

30385

34616

36423

40167

2012

WŁOCŁAWEK

25

Wykaz uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych; Wykaz Instytucji Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
26
W 2013 r. UMK w Toruniu podjął decyzję o likwidacji ZOD w Grudziądzu, obecnie w placówce świadczone są
jednak studia stacjonarne licencjackie oraz studia podyplomowe
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Statystyki pokazują, iż z roku na rok rola szkolnictwa wyższego w Grudziądzu jest marginalizowana,
a poziom liczby studentów w grudziądzkich uczelniach drastycznie spada. W 2014 r. w Grudziądzu
studiowało zaledwie 257 osób, co oznacza, iż Grudziądz stanowi obecnie piąty co do wielkości
ośrodek edukacji na poziomie wyższym w województwie kujawsko-pomorskim.
Brak rozwiniętego środowiska naukowego w Grudziądza oraz ograniczony dostęp do uczelni
wyższych wpływa na jakość wykształcenia ludności, a także na możliwości rozwoju gospodarczego
miasta, szczególnie w dziedzinach wysokospecjalistycznych i zaawansowanych technologicznie.

Podsumowanie - Konkluzje strategiczne










Rosnący wskaźnik objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat;
Dobry dostęp do bazy przedszkolnej i oświatowej;
Malejąca liczba uczniów we wszystkich typach placówek oświatowych,
powoduje spadek ich rentowności i konieczność ograniczania etatów
nauczycielskich;
Konieczność poprawy oferty edukacyjnej - średnie wyniki osiągane przez
uczniów grudziądzkich szkół na egzaminach państwowych niższe aniżeli średnie
dla kraju i województwa;
Grudziądz, dzięki rozbudowanemu i prężnie działającemu szkolnictwu
zawodowemu stanowi regionalny ośrodek edukacji ponadgimnazjalnej;
Szeroka oferta kształcenia w ramach szkolnictwa ustawicznego i
uzupełniającego;
Słabnąca pozycja grudziądzkiego szkolnictwa wyższego;
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Kultura, sport i rekreacja
Działalność instytucji kultury o znaczeniu lokalnym i regionalnym
Do najważniejszych placówek kulturalnych o znaczeniu ponadlokalnym zaliczyć należy instytucje
mieszczące się w Grudziądzu takie jak: Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi, Centrum Kultury Teatr,
Bibliotekę Miejską im. Wiktora Kulerskiego, czy Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.
Ponadto w Grudziądzu znajduje się nowoczesny multipleks – kino Helios z 5 salami kinowymi i blisko
1 300 miejsc.
Powstały w 1991 r. na bazie dawnego Teatru Ziemi Pomorskiej i Klubu Akcent, Centrum Kultury Teatr
stanowi najważniejszą instytucję życia kulturalnego miasta. Centrum Kultury prowadzi działalność
impresaryjną w zakresie teatru, muzyki i kabaretu, będąc również organizatorem licznych wydarzeń
cyklicznych, imprez plenerowych, wystaw, koncertów i festiwali. CKT zarządza dwoma budynkami:
Klubem Akcent przy ul. Wybickiego z restauracją, salą bankietową oraz galerią, a także budynkiem
Teatru przy ul. Teatralnej 1, gdzie mieszczą się: Duża sala teatralna na 405 miejsc z profesjonalnie
wyposażoną scenę, Mała sala teatralna na 50 miejsc oraz Koncertowa sala kameralna na 140 miejsc.
Centrum Kultury Teatr wspiera działalność i twórczość amatorską, m.in. poprzez działające w jego
ramach zespoły rockowe oraz chór mieszany „Alla Camera”, a także poprzez organizację warsztatów
plastycznych i teatralnych dla dzieci i młodzieży27.
Najciekawszymi wydarzeniami organizowanymi przez Centrum Kultury Teatr są:






festiwal Grudziądzka Wiosna Teatralna,
Koncerty Niedzielne z muzyka klasyczną,
przeglądy twórczości młodych Kieszeń Sceniczna i Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje
Artystyczne,
festiwal plenerowy Lato na Starym Mieście,
koncerty plenerowe w ramach Dni Grudziądza i Pożegnania Wakacji.

Tabela 22. Informacje statystyczne o działalności Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba imprez

180

177

177

200

244

212

563

w tym plenerowych

20

20

29

15

26

7

18

Liczba uczestników

75 635

70 203

82 466

78 896

52 176

94 041

86 164

w tym dzieci i młodzież

16 981

16 182

17 352

27 410

7 903

26 082

BD

Źródło: Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Grudziądzu działa od 1972 r.
wpisując się w historię Grudziądza jako miasta związanego z życiem i działalnością wielkiego
uczonego Mikołaja Kopernika. W trakcie przedstawianego w Planetarium programu widzowie siedzą
w fotelach i oglądają wyświetlane przez projektor gwiazdy, Słońce, Księżyc, planety i inne obiekty
astronomiczne oraz zjawiska atmosferyczne. Możliwości projektora planetarium uzupełniane są przez
przeźrocza, animacje komputerowe i projektory efektów specjalnych, pozwalając tym samym na
tworzenie seansów w formie multimedialnych przedstawień. W trakcie pojedynczego seansu w sali
planetarium może znajdować się 36 osób, co kategoryzuje grudziądzkie planetarium jako małe. Przy
27

http://www.teatr.grudziadz.pl/index.php?p=onas&q=teatr, dostęp na dzień 14.10.2014 r.
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Planetarium działa także Międzyszkolne Koło Astronomiczne, skupiające młodzież wszystkich typów
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy
astronomicznej na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Członkowie Koła z powodzeniem
biorą udział w licznych konkursach i konferencjach związanych z wiedzą astronomiczną i
geograficzną. Planetarium wspólnie z Urzędem Miejskim w Grudziądzu organizuje także coroczne Dni
Kopernikowskie, będące ciekawym wydarzeniem naukowo-kulturalnym propagującym wiedzę
astronomiczną i historię miasta.28
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu mieści się w kilku zabytkowych budynkach na
grudziądzkim Śródmieściu: w byłym klasztorze benedyktynek, Pałacu Opatek oraz w nadwiślańskich
spichrzach. Muzeum jako swoje posłannictwo przyjmuje „ochronę dziedzictwa lokalnego poprzez
gromadzenie i zabezpieczenie zabytków związanych z historią, kulturą, sztuką i tradycjami
mieszkańców Grudziądza oraz ziemi chełmińskiej”. Muzeum prowadzi obecnie (2015 r.) 5 wystaw
stałych: „Galerię Współczesnego Malarstwa Pomorskiego”, „Tradycje Kawaleryjskie”, „Historia
Grudziądza”, „Historia grudziądzkiego lotnictwa”, „Wystawy archeologiczne”. Wśród wystaw
czasowych, które były prezentowane w Muzeum w ostatnich latach można wymienić m.in. wystawy:
„Bronisław Malinowski. Mistrz Olimpijski. Lekkoatleta.”, „Kolekcja Aleksandra Kazimierza
Wyrwińskiego. Militaria, falerystyka, malarstwo, varia. Dar Anny Stefanii Wyrwińskiej”, "Tajemnice
klasztoru benedyktynek", „Wielka Wojna (1914-1918). Châteauroux – Gütersloh – Verdun”, „Ulice
i zaułki Grudziądza. Wybickiego – Legionów”, „Ptaki. Od archeologii do fotografii cyfrowej”, „Cezary
Kopik - Rzeźba. W 40. Rocznicę Pracy Twórczej” „Józef Kolarczyk (1922-1994). Malarstwo, grafika –
w 20.rocznicę śmierci artysty”, "Chiny w obiektywie. Piękno, tradycja, nowoczesność". „Kobiety
Tymona Niesiołowskiego”, „Wystawa Nauczycielskiej Grupy Twórczej NaGruT” oraz „Gütersloh
w obiektywie”.
Tabela 23. Informacje statystyczne o działalności Muzeum im. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu

Liczba wystaw stałych
Liczba wystaw czasowych
Liczba zwiedzających

2008
7
18
21 505

2009
7
18
32 835

2010
7
12
27 182

2011
7
16
32 780

2012
7
18
29 542

2013
7
15
28 902

2014
6
16
30 262

Źródło: Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

Ponadto Muzeum prowadzi działalność edukacyjną w zakresie historii powszechnej, historii sztuki,
archeologii, malarstwa, rzeźby oraz innych form plastycznych. Zajęcia prowadzone są w specjalnie
przygotowanej do tego sali, wyposażonej w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i narzędzia
umożliwiające poznanie różnorodnych technik plastycznych. Odbiorcy mogą wybierać spośród
bogatej oferty zajęć warsztatowych i lekcji muzealnych. Oferta muzealna to także koncerty przy
świecach, konferencje naukowe, sympozja i wykłady.
Działalność kulturalną w wymiarze lokalnym na terenie Grudziądza świadczy Biblioteka Miejska wraz
z podległymi jej 9 filiami. W ramach działalności statutowej biblioteka oferuje korzystanie z bogatych
zasobów materiałów bibliotecznych i książek na różnych nośnikach , publikuje materiały związane z
historią Grudziądza, prowadzi Dyskusyjne Kluby Książki, organizuje wystawy i spotkania autorskie. W
2008 r. w zbiorach biblioteki znajdowało się: 233 406 książek, 6 491 czasopism oraz 23 305 zbiorów
specjalnych (mikrofilmów, materiałów audiowizualnych, itp.) 29. W 2014 roku łączna liczba
woluminów w posiadaniu biblioteki wynosiła 247 144 pozycje.

28
29

http://www.grudziadz.planetarium.pl/index.php
http://www.biblioteka.grudziadz.pl/index.php?m=galeria, dostęp na dzień 14.10.2014 r.
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Tabela 24. Informacje statystyczne obrazujące działalność Biblioteki Publicznej w Grudziądzu.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Biblioteki

1

1

1

1

1

1

1

Filie

10

10

10

10

10

9

9

-

-

247 144

247 144

21 715

21 837

13 707

13 132

712

496

333 329

346 816

5 456

9 456

Punkty
6
6
4
1
1
biblioteczne
Woluminy
263 202
263 247
263 475
262 804
260 886
ogółem
w tym w Filii
21 981
21 729
21 871
21 889
21 959
Pedagogicznej
Liczba
16 480
15 705
15 199
14 493
14 072
czytelników
w tym w Filii
1 508
1 328
1 142
999
828
Pedagogicznej
Wypożyczenia
376 061
391 149
399 133
390 104
382 260
ogółem
w tym w Filii
25 116
24 284
25 814
18 516
13 549
Pedagogicznej
Źródło: Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

Ważną rolę, szczególnie w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a także rozwijaniu ich pasji
artystycznych pełni Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Placówka dba o rozwój fizyczny i intelektualny
młodych osób w wieku od 5 do 21 lat, umożliwiając uczestnictwo w zajęciach pracowni:
modelarskich, tanecznych, szachowych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, teatralno-lalkarskich,
rekreacji ruchowej, szaradziarstwa, miłośników fantastyki oraz orkiestry dętej. Placówka dba o jakość
prowadzonych zajęć systematycznie podnosząc standard wyposażenia obiektu oraz szkoląc
pracujących w niej nauczycieli. Jej działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju pasji młodych
dzieci i młodzieży oraz zdobywania przez nie dodatkowej wiedzy w zakresie nauki, techniki, czy sztuki,
wykraczającej poza program szkoły, a także do integrowania się całej lokalnej społeczności podczas
organizowanych przez nią wydarzeniach kulturalnych i artystycznych30.
Innymi niż wymienione wydarzeniami kulturalno-artystycznymi o wymiarze ponadlokalnym, czy
krajowym są:




Zjazd Kawalerzystów II RP – coroczny zjazd byłych absolwentów grudziądzkiej przedwojennej
Centralnej Szkoły Kawalerii oraz grudziądzkich jednostek kawalerii, kultywuje historię
i tradycję polskiej jazdy, będąc unikatowym wydarzeniem dla miłośników militari i historii;
Pomorska Gala Światła i Energii – jest to wydarzenie artystyczne łączące przedstawienia
w zakresie iluminacji, sztuki teatralnej, w tym przedstawień teatrów ulicznych, oraz muzyki.
Główna scena znajduje się na nadwiślańskich błoniach, w sąsiedztwie monumentalnych
spichrzy, nadając wydarzeniu wysoki efekt estetyczny i wizualny.

Infrastruktura sportowa
Zarówno historia jak i współczesność pokazują, iż sport i kultura fizyczna stanowią istotny punkt dla
Grudziądzan, kształtujący również ich tożsamość. Zarówno obecność elitarnych jednostek
wojskowych na terenie garnizonu w Grudziądzu jak i posiadanie w gronie mieszkańców Grudziądza
sportowców, którzy zapisali się historii polskiego i światowego sportu zobowiązuje do kultywowania
tych tradycji.
30

http://www.oppgrudziadz.hg.pl/, dostęp na dzień 20.10.2014 r.
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Istniejąca na terenie Grudziądza infrastruktura sportowa stwarza możliwość trenowania, szkolenia
i doskonalenia umiejętności w wielu różnorodnych dyscyplinach. Zaczynając od tych bardzo
popularnych w całym kraju, jak piłka nożna, siatkówka czy piłka ręczna przez pływanie, lekką atletykę,
sporty walki, po podnoszenie ciężarów, kolarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, jeździectwo, a także
siłowanie na rękę, szachy, żeglarstwo oraz wiele innych. Na terenie Miasta można także korzystać
z kompleksów boisk „Orlik 2012”, kortów tenisowych, strzelnicy sportowej, krytych pływalni, hal
sportowych i toru kartingowego. Baza sportowa użytkowana jest przez kluby sportowe prowadzące
działalność na terenie Grudziądza.
Tabela 25. Placówki i miejsca rekreacji

2009
2010
2011
2012
Pływalnie kryte
3
3
3
3
Baseny odkryte
1
1
1
1
Siłownie
5
5
7
7
Sauny
5
5
5
5
Korty tenisowe
5
3
3
1
Strzelnice
3
2
2
2
sportowe
Ośrodki
2
2
2
2
jeździeckie
Przystań wodna
1
1
1
1
Liczba stadionów
4
3
4
4
Liczba miejsc na
20000
15000
15000
15000
stadionach
Liczba
hal
5
5
5
5
sportowych
Liczba miejsc w
2500
2000
2000
2000
halach
Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu Wydział Kultury, Sportu i Promocji

2013
3
1
7
5
2
2

2014
3
1
7
5
2
2

2

2

1
4
15000

1
4
15000

5

5

2000

2000

Własnością miasta są następujące kompleksy sportowe:
 Kompleks obiektów przy ul. Piłsudskiego 14 – w skład kompleksu wchodzą m.in
pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z naturalną nawierzchnią i trybunami,
pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, kompleks boisk
sportowych zbudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, korty tenisowe,
hala sportowa, zaplecze i infrastruktura towarzysząca. Stadion wraz z płytą boiska jest
systematycznie modernizowany, głównie pod kątem wymagań licencyjnych Polskiego
Związku Piłki Nożnej. W najbliższym czasie planowana jest gruntowna modernizacja obiektów
sportowych oraz parkingu i dróg dojazdowych.
Obiekty przy ul. Piłsudskiego 14 użytkowane są przez następujące kluby sportowe:
o

Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia” założony został w 1923 roku prowadzący
obecnie 3 sekcje sportowe – lekka atletyka, judo, piłka nożna. Najpopularniejszą
sekcją klubu pod kątem kibicowskim i sportowym jest sekcja piłkarska. W ramach
utworzonej w 2013 r. spółki prawa handlowego pod nazwą Olimpia Grudziądz S.A.
funkcjonuje m.in. drużyna seniorska piłkarzy, która od sezonu 2011/2012 gra w I lidze
piłki nożnej.
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o








Autonomiczna Sekcja Tenisa Stołowego „Olimpia-Unia” , której zawodnicy grają
obecnie w Superlidze Tenisa Stołowego oraz w Europejskich Pucharach. W latach
2011 i 2013 wywalczyli również Drużynowe Mistrzostwo Polski.
o Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka, którego celem jest
organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji,
turystyki, wypoczynku i kultury wśród osób niepełnosprawnych.
o Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „TENISMAX”, które obecnie dzierżawi 4 korty do
tenisa ziemnego, na których prowadzi swoją działalność statutową związaną z
tenisem ziemnym.
Stadion żużlowy przy ul. Hallera 4 – użytkowany przez Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe i
Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. Tradycje sportów motorowych kultywuje działające od
2002 roku Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe, w 2013 r. przekształcone w spółkę prawa
handlowego działającą pod tradycyjną nazwą Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. Od 2004
roku grudziądzanie startują w I lidze. W 2014 roku GKM Grudziądz awansował do najwyższej
klasy rozgrywkowej w Polsce - Ekstraligi, jednak po zakończeniu sezonu 2014/2015 ponownie
zanotował spadek. Drużyna rywalizuje obecnie w I lidze i cieszy się dużym zainteresowaniem
kibiców. Stadion żużlowy jest systematycznie modernizowany: w najbliższym czasie planuje
się budowę zadaszenia, modernizację całej korony stadionu wraz z bramami wjazdowymi
oraz parkingami i komunikacją wewnętrzną.
Obiekt sportowy przy ul. Sportowców 3 – użytkowany przez dwa kluby sportowe:
o Klub Sportowy „Stal” istniejący od roku 1948 jest użytkownikiem boiska do piłki
nożnej oraz hali sportowej. W klubie działają trzy sekcje sportowe: sekcja piłki
koszykowej, sekcja piłki siatkowej chłopców oraz sekcja piłki nożnej chłopców.
o Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” od wielu lat kończą sezon jako Klubowi
Mistrzowie Polski. Zawodnicy Klubu brali udział w trzech ostatnich Igrzyskach
Olimpijskich i regularnie stają na podium Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata
Juniorów. W Klubie działają sekcje kolarstwa szosowego i kolarstwa torowego.
Obiekt sportowy przy ul. Portowej 8 – użytkowany przez Klub Wioślarski „Wisła” posiadający
wieloletnie tradycje i osiągnięcia sportowe w zakresie wioślarstwa.
Obiekt sportowy przy ul. Słowackiego (dwa pełnowymiarowe boiska z nawierzchnią
naturalną), użytkowany przez grudziądzkie szkoły i kluby sportowe.

Obok wyżej wymienionych klubów sportowych, na obszarze Grudziądza działają również kluby
w oparciu o infrastrukturę sportową nie należącą do miasta; są to przede wszystkim:
 Miejski Klub Sportowy „Start” prowadzi sekcje bokserską i podnoszenia ciężarów. Istnieje od
1952 r. od roku 1997 roku występuje w I lidze Drużynowych Mistrzostw Polski w podnoszeniu
ciężarów. Przedstawiciele sekcji bokserskiej zdobywali medale i tytuły mistrzów
województwa oraz kraju. Klub organizuje bokserskie mecze międzypaństwowe, obozy kadry
Polski, Mistrzostwa Polski i turnieje międzynarodowe.
 Aeroklub Nadwiślański utworzony w 1932 r. w podgrudziądzkiej miejscowości Lisie Kąty.
Aeroklub prowadzi działalność w sekcjach: balonowej, modelarskiej, szybowcowej
i samolotowej. Lotnisko Lisie Kąty o wymiarach 1200×800 metrów umożliwia bezpieczne
wykonywanie szkolnych lotów samolotowych i szybowcowych. Zapewnia również
przylatującym samolotom obsługę w zakresie operacji lotniczych, tankowania i obsługi
technicznej.
 Uczniowski Klub Sportowy „Rotmistrz”- od 2004 r. prowadzi działalność związaną z rozwojem
i popularyzacją ruchu szachowego.
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 Jeździecki Klub Sportowy „Rywal” - prowadzi zajęcia z nauki jazdy konnej, kursy instruktorskie
i zajęcia dla osób niepełnosprawnych.
 Międzyszkolny Klub Sportowy - powstał w 1998 roku, prowadzi sekcję piłki ręcznej; w 2006 r.
drużyna seniorów awansowała do II ligi piłki ręcznej mężczyzn.
 Uczniowski Klub Sportowy „Szarża Grudziądz” – stowarzyszenie, które zajmuje się szkoleniem
dzieci i młodzieży w zakresie rugby.
 Grudziądzki Klub Shorin-Ryu – stowarzyszenie skupia sekcje karate dzieci, młodzieży i
dorosłych, samoobrony jiu-jitsu oraz kobudo.
 Grudziądzki Klub Pływacki „Orka” – prowadzi naukę pływania dla uczniów grudziądzkich szkół
oraz prowadzi szkolenie sportowe w zakresie pływania i dwuboju nowoczesnego dla dzieci
i młodzieży.
 Towarzystwo Sportowe „Koset” – zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w zakresie piłki
siatkowej.
 Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” – prowadzi szkolenie w zakresie sportu pływackiego.
 Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy Grudziądzkich – jest klubem zrzeszającym uczniów,
rodziców i sympatyków sportów modelarskich.
 UKS „Arm Fanatic Sport” – to stowarzyszenie, które skupia sympatyków armwrestlingu czyli
siłowania na rękę.
Wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej służącej stowarzyszeniom sportowym
polega w głównej mierze na przebudowie i/lub remoncie istniejących obiektów znajdujących się
w niedostatecznym stanie technicznym oraz zakupem sprzętu sportowego i wyposażenia obiektów
w celu poprawy warunków uprawiania sportu.
Głównym organizatorem wydarzeń widowiskowo-sportowych, krzewicielem kultury fizycznej
i zarządcą obiektów sportowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu. MORiW
administruje czterema kąpieliskami – dwiema plażami nad Jeziorem Rudnickim, plażą nad jeziorem
Tarpno oraz sezonowymi basenami odkrytymi. Ośrodek jest także operatorem Kempingu nr 134**
nad Jeziorem Rudnickim, w którym w 31 domkach znajdują się 124 miejsca noclegowe. Przy
kempingu działa pole namiotowe i karawaningowe na ponad 200 miejsc. W ramach MORiW
funkcjonuje Miejski Punkt Informacji Turystycznej. Ośrodek, poprzez udział w imprezach targowo –
wystawienniczych oraz wydawanie przewodników i folderów informacyjnych, zajmuje się turystyczną
promocją Grudziądza.
MORiW organizuje szereg imprez turystyczno – rekreacyjnych: wycieczki autokarowe po okolicach
Grudziądza, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, marsze nordic walking, biegi przełajowe. Ośrodek jest
także organizatorem zawodów rekreacyjnych w zakresie nordic walking, biegania i siatkówki
plażowej. Instruktorzy MORiW prowadzą naukę chodzenia z kijkami, szkółkę biegania oraz naukę
pływania.
W sezonie zimowym Ośrodek uruchamia sztuczne lodowisko31.
Tabela 26. Dane statystyczne obrazujące działalność MORiW w latach 2008-2014

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku

Rajdy

31

liczba imprez

2008
2009
2010
Imprezy rekreacyjne
8
6
9

2011

2012

2013

2014

7

6

7

6

http://www.moriw.pl/o-nas [dostęp na dzień 10.09.2015 r.]
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rowerowe
Biegi
Nordic
walking
Baseny
miejskie

Plaża
miejska

Camping
Lodowisko

liczba uczestników
liczba imprez
liczba uczestników
liczba imprez
liczba uczestników

891
1
40
6
240

liczba biletów
ulgowych
liczba biletów
normalnych

18 991

686
662
1
1
160
80
4
7
140
350
Sprzedaż
18 687
20 030

917
2
235
1
60

692
6
430
5
506

1 283
10
1 798
5
650

868
9
2 130
1
350

12 911

13 334

12 593

7 740

5 520

5 673

8 310

4 140

5 595

6 047

4 470

razem
liczba biletów
ulgowych
liczba biletów
normalnych

24 511
15 071

24 360
15 812

28 340
19 317

17 051
10 015

18 929
10 848

18 640
13 205

12 210
15 728

8 624

13 040

14 100

4 638

9 378

12 094

16 865

razem
liczba korzystających
liczba biletów
ulgowych
liczba biletów
normalnych

23 695
1 567
7 445

28 852
1 786
6 257

33 417
1 469
2 119

14 653
2 370
13 818

20 226
1 692
13 799

25 299
1 122
11 300

32 593
2 062
7 844

3 191

12 761

10 345

2 191

2 601

3 016

3 042

razem
liczba wypożyczeń
łyżew

10 636
2 390

19 018
4 377

12 464
1 976

16 009
4 063

16 400
4 860

14 316
3 364

10 886
2 486

Źródło: Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

Dziedzictwo kulutrowo-historyczne Grudziądza i jego walory turystyczne
Poczucie tożsamości lokalnej i regionalnej jest w mieście zróżnicowane. Społeczność lokalna jest
dobrze zorganizowana, a tradycje lokalne i regionalne, w tym szczególnie uznawane za tradycyjne
wartości pomorskie – ukształtowane historycznie, mają trwałe miejsce w wartościach kulturowych
regionu. Związki z miastem utrzymują wychowankowie Centrum Wyszkolenia Kawalerii, której
siedzibą był w okresie międzywojennym Grudziądz. Grudziądz wyróżnia historycznie
wielokulturowość, stanowiąca mieszankę dziedzictwa polskiego i pruskiego. Jej materialnym
odzwierciedleniem są liczne zabytki i obiekty kulturowe. Na terenie miasta znajduje się 39 obiektów
wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. Znaczenie ponadregionalne mają niewątpliwie
zespoły zabytkowe Grudziądza do których należy zaliczyć przede wszystkim:
1. Układ urbanistyczny miasta Grudziądza, którego początki sięgają XIII w.
2. Obiekty związane z infrastrukturą miasta:
 kolegium jezuickie (ul. Ratuszowa 1),
 dom towarowy Jontofsohna (ul. Rynek 22),
 pojedyncze przykłady średniowiecznych kamienic,
 zwarty kompleks 26 spichrzów o unikatowej zabudowie panoramicznej w Europie,
 fragmenty średniowiecznych murów miejskich z XIV w. oraz Brama Wodna,
 Park Miejski na Górze Zamkowej,
 cmentarz komunalny.
3. Obiekty architektury fortyfikacyjno-obronnej:
 relikty zamku krzyżackiego z XIII w.
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Twierdza Grudziądz złożona z Cytadeli (1776-1778), pierścienia wewnętrznego (1889-1907)
i linii zewnętrznej (do 1914), l zespoły koszar z k. XVIII w.
4. Architektura sakralna
 kościół farny p.w. św. Mikołaja,
 kościół p.w. Świętego Ducha zbudowany w XIII w.,
 kościół pojezuicki p.w. św. Franciszka Ksawerego, wzniesiony w latach 1648-1715,
 klasztor benedyktynek - obecnie siedziba muzeum, zbudowany w latach 1728-1731.
5. Zabytki techniki
 zespół fabryki maszyn A. Ventzki, z przełomu XIX/XX w.
 budowle hydrotechniczne: Rów Hermana i Kanał Trynki oraz drewniane wodociągi.
Ważnym zagadnieniem w kontekście poprawy stanu obiektów zabytkowych oraz ogólnej estetyki
i ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego centrum miasta jest prowadzona przez Urząd
Miejski polityka rewitalizacji. Rewitalizację możemy rozumieć jako wieloletnie, zintegrowane
działania, inicjowane i koordynowane przez samorząd gminny, w celu wyprowadzenia ze stanu
kryzysowego określonych obszarów miast. Zintegrowanie oznacza, iż działania powinny być
podejmowane równoczesne we wszystkich sferach funkcjonowania danego obszaru, tj.:
ekonomicznej, społecznej, infrastrukturalnej, przestrzennej, modernizacji zabudowy (w tym
mieszkaniowej), przekształceń funkcjonalnych oraz adaptacji części budynków pod nowe funkcje.
Koncentracja planowych działań na wybranym obszarze ma – poprzez efekt synergii – doprowadzić
do trwałych zmian jakościowych obszaru objętego programem rewitalizacji, a tym samym przyczynić
się do poprawy warunków życia mieszkańców, wzrostu funkcjonalności i rozwoju całego miasta i jego
otoczenia.
Głównym dokumentem określającym działania w tym zakresie jest Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta Grudziądza na lata 2009-2015. Na podstawie przeprowadzonej na potrzeby LPR delimitacji w
oparciu o zestaw wskaźników uznano, iż w ramach kompleksowego podejścia do procesu
rewitalizacji, w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015 wsparciem
objęty zostanie obszar śródmiejski ograniczony ulicami: ul. Gen. Sikorskiego i ul. Szpitalną (wraz z
całym obszarem należącym do byłego szpitala), ul. Piłsudskiego, ul. F. Focha i ul. Teatralną (wraz z
całym obszarem należącym do Centrum Kultury Teatr), ul. Gen. Hallera, ul. Narutowicza, ul.
Chełmińską, ul. Brzeźną, ul. Wiślaną, ul. Gdyńską, na północ wzdłuż nabrzeży Wisły do wysokości ul.
Solnej, ul. Solną, ul. J. Wybickiego do skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego.
Dokument LPR wskazał szereg działań „twardych” w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury
i substancji budowalnej (w tym zabytkowej) jak i działań „miękkich” o charakterze społecznym i
kulturowym, które z powodzeniem udało się wdrożyć, a które przyczynią się do zniwelowania barier
społecznych, gospodarczych i fizycznych na zdiagnozowanym obszarze kryzysowym32. Prowadzone
działania pozwoliły także na renowację obiektów zabytkowych (m.in. kościołów: pw. Św. Mikołaja,
pw. Św. Krzyża, pw. Ducha Świętego, pw. Niepokalanego Serca N.M.P.), a także modernizację ulic
Starego Miasta wraz z budową małej infrastruktury, zwiększając jego atrakcyjność turystyczną.
Przyjęte w 2015 r. dokumenty na szczeblu rządowym regulujące politykę rewitalizacyjną w Polsce, tj.
Ustawa o polityce rewitalizacji oraz Narodowy Plan Rewitalizacji, potwierdzają rosnącą rolę
rewitalizacji jako jednego z głównych czynników determinujących prawidłowy rozwój kraju
w nadchodzących latach. W myśl tych dokumentów działania rewitalizacyjne traktowane będą jako
nieobowiązkowe działania własne gminy, zwiększając tym samym pole administracyjno-formalne
podejmowania i finansowania takich działań, a nowym instrumentem ich realizacji powinny być
32

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015, Urząd Miejski w Grudziądz, 2009 r.
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Gminne Programy Rewitalizacji. Aktualizacja LPR Grudziądza w oparciu o nowe ramy prawne jak i
środki dostępne w ramach funduszy unijnych daje nadzieję na znaczące ograniczenie problemów
społecznych i przestrzennych na najbardziej zdegradowanych obszarach oraz stopniowego
wytworzenia impulsów, które przyczynią się do ich rozwoju.
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Ponadto obok działań o charakterze renowacyjnym i zabezpieczającym w dalszym ciągu powinna być
realizowana koncepcja promocji wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla wzmocnienia
świadomości historycznej i tożsamości regionalnej mieszkańców oraz podniesienia atrakcyjności
turystycznej miasta.

Atrakcje turystyczne
Grudziądz posiada wszelkie predyspozycje ku rozwojowi turystyki aktywnej oraz wypadowej, dzięki
rozwiniętej infrastrukturze rekreacyjno-turystycznej w mieście i okolicy.
Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazuje potencjalne produkty turystyczne
województwa, które w najbliższych latach powinny kształtować atrakcyjność i postrzeganie regionu
wśród osób odwiedzających region kujawsko-pomorski. Wśród obiektów zlokalizowanych
w Grudziądzu wskazano dwa potencjalne obiekty turystyczne: rozwój produktu turystyki historycznej
i militarnej na bazie twierdzy Grudziądz oraz rozwój turystki zdrowotnej na bazie potencjału
Geotermii Grudziądz. Potwierdza to, iż kompleks Geotermii Grudziądz Sp. z o.o. zlokalizowany w
Maruszy stanowi obiekt kluczowy dla rozwoju funkcji rehabilitacyjno-uzdrowiskowej w regionie.
Spółka świadczy usługi z zakresu balneologii z wykorzystaniem solanki do celów leczniczych, również
w formie piramidy z tężnią, umożliwiającą inhalację oraz wypoczynek. Dodatkowo w ramach
kompleksu funkcjonuje studio sylwetki, w którym mieszczą się trzy baseny z solanką o różnym
stężeniu, dwie sauny, dwie wanny jacuzzi oraz szeroka oferta usług służących poprawie zdrowia:
salon kosmetyczny, siłownia, bar witaminowy. Głównym udziałowcem obiektu jest gmina-miasto
Grudziądz, której udział w kapitale zakładowym spółki wynosi 96,35 %. Do najważniejszych
planowanych inwestycji należy renowacja otworu ujęcia solanki oraz sieci dostarczającej solankę do
obiektów przy ulicy Warszawskiej 36, wymiana części infrastruktury przygotowującej i
podgrzewającej solankę oraz przekształcenie ośrodka Fitness w ośrodek Medical Fitness
wykorzystując bliskość i potencjał szpitala oraz szerokie zainteresowaniem usługami medical fitness
oraz komercyjną rehabilitacją.
Rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi sprzyjają również obiekty zlokalizowane wokół Wielkiego
Jeziora Rudnickiego (164 ha): ośrodki wypoczynkowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego, pola
namiotowe, punkty małej gastronomii, plaża miejska (na około 5 tys. osób). W pobliżu jeziora
znajduje się także kompleks turystyczno-rekreacyjny miasteczko westernowe Kansas City – MEGA
PARK. W skład MEGA PARKU wchodzą m.in: miasteczko westernowe, ZOO safari, park dinozaurów,
park rozrywki oraz park tematyczny „Kraina bajek, baśni i legend” i wiele innych atrakcji dla dzieci i
dorosłych. Wyposażenie jest sukcesywnie rozbudowywane, a w istniejących obiektach organizowane
są liczne zajęcia, występy i wydarzenia.
Terenami przyrodniczymi sprzyjającymi rekreacji są również okolice Jeziora Tarpno, miejskie tereny
zieleni, m.in. las komunalny, ogród botaniczny, park miejski czy nadwiślańskie błonia, które zostały
w znacznym stopniu zagospodarowane w ostatnich latach w infrastrukturę sprzyjającą rekreacji.
Atrakcją jest także nowoczesna marina rzeczna na Wiśle, która stała się wizytówką zrewitalizowanego
grudziądzkiego nadbrzeża.
Do atrakcji turystyczno-rekreacyjnych należy zaliczyć również m.in. halowy tor kartingowy DRIFT,
strzelnice sportowo-bojowe przy ul. Dworcowej, parki linowe czy pole do minigolfa i kręgielnię
zlokalizowane w grudziądzkich hotelach.
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Baza noclegowa i ruch turystyczny
W ostatnich latach wzrosła liczb turystów odwiedzających Grudziądz. W 2014 r. łączna liczba
turystów, którzy korzystali z obiektów noclegowych w Grudziądzu wynosiła 33 492 osób, z czego
2 562 (7,6%) stanowili turyści zagraniczni. W porównaniu z 2008 r. zanotowano zatem 13,5% wzrost
ruchu turystycznego.
W badanym okresie turyści zagraniczni stanowili średnio 7,8% turystów odwiedzających Grudziądz.
Najwięcej turystów zagranicznych w okresie lat 2008-2014 pochodziło z Niemiec – 38,4%, Holandii –
7,3%, Litwy – 4,4%, Wielkiej Brytanii – 4,1%, Finlandii – 3,8%, Włoch – 3,7%, Ukrainy – 3,6%, Szwecji
– 3,3% oraz Federacji Rosyjskiej – 2,9%33.
Wykres 36. Liczba turystów odwiedzających Grudziądz korzystająca z usług obiektów noclegowo-hotelowych
(lata 2008-2014)
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22454
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Turyści zagraniczni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Baza noclegowa w Grudziądzu opiera się na działalności 8 hoteli (6 hoteli ***, 1 hotelu **, 1 hotelu
*), schroniska młodzieżowego, 3 ośrodków wypoczynkowych oraz 10 obiektów
nieskategoryzowanych34. Obiekty noclegowe uzupełniają kwatery prywatne oraz gospodarstwa
agroturystyczne zlokalizowane w samym Grudziądzu jak i jego okolicy.
Tabela 27. Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych Grudziądza (lata 2008-2014))

2008

2011

2012

2013

2014

Stała
815
851
872
1 021
Obiekty hotelarskie
650
686
707
856
- w tym hotele klasy ***
276
312
302
414
- w tym hotele klasy **
40
35
38
38
- w tym hotele klasy *
26
26
28
28
- w tym obiekty
308
313
339
376
nieskategoryzowane
Gospodarstwa agroturystyczne
15
15
15
15
Schroniska młodzieżowe
150
150
150
150
Sezonowa
889
858
858
858
Ośrodki wypoczynkowe
489
458
458
458
Schroniska młodzieżowe
400
400
400
400
Razem baza noclegowa
1 704
1 709
1 730
1 879
Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu Wydział Kultury, Sportu i Promocji.

1 006
841
414
38
28
361

968
803
414
38
28
323

1 088
923
461
38
28
396

15
150
858
458
400
1 864

15
150
910
510
400
1 878

15
150
910
510
400
1 998

33
34

2009

2010

Na podstawie skumulowanych danych z lat 2008 - 2014; źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS
Informacja turystyczna w Grudziądzu.
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Ogólna liczba miejsc turystycznych dostępnych w obiektach turystycznych w latach 2008-2014
wzrosła. W ciągu 7 lat o 273 miejsc (42%) wzrosła natomiast liczba miejsc w grudziądzkich hotelach,
wynosząc w 2014 r. 923 miejsca, czyli 46% wszystkich miejsc noclegowych.
Biorąc pod uwagę relatywnie niskie zainteresowanie ofertą turystyczną Grudziądza oraz niedużą
dynamikę liczby turystów odwiedzających Grudziądz należy uznać, iż baza turystyczna jest
wystarczająca.
Relatywnie niewielki odnotowywany ruch turystyczny wynika także z faktu, iż Grudziądz dla
znacznej części odwiedzających stanowi kilkugodzinny lub jednodniowy punkt wycieczki, tzn. turyści
zwiedzają zabytki i atrakcje zlokalizowane w mieście, korzystają z części usług (np. gastronomicznych)
jednak nie decydują się na skorzystanie z oferty noclegowej czy dłuższy pobyt. Paradoksalnie wpływ
na to ma dobre skomunikowanie Grudziądza z dużymi miastami i rejonami kraju o wyższej
atrakcyjności i rozpoznawalności turystycznej jak: Trójmiasto, tereny nadmorskie, Toruń, Bydgoszcz,
Bory Tucholskie, Kaszuby czy Warmia i Mazury.
Grudziądz posiadający ciekawą i rozbudowaną ofertę turystyczno-rekreacyjną, liczne zabytki
i urokliwe tereny przyrodniczo-krajobrazowe posiada potencjał, aby stać się atrakcyjnym miejscem
dla rozwoju turystyki wypadowej czy weekendowej. Położenie przy ważnych szlakach
komunikacyjnych centralnej i północnej Polski, przy odpowiednim rozwoju i zabezpieczeniu zaplecza
konferencyjno-hotelowego, może być również atutem dla rozwoju funkcji turystyki biznesowej i
przyciąganiu klientów biznesowych zainteresowanych organizacją szkoleń, konferencji czy innych
wydarzeń firmowych.

Podsumowanie - Konkluzje strategiczne









Funkcjonowanie instytucji kultury o znaczeniu ponadlokalnym;
Rozbudowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna sprzyjająca aktywności
ruchowej mieszkańców;
Unikatowe dziedzictwo kulturowo-historyczne;
Konieczność kontynuacji działań rewitalizacyjnych w mieście, z uwagi na stan
techniczny zabudowy w centrum miasta oraz architektury zabytkowej;
Potencjał dla rozwoju turystyki wypadowej, uzdrowiskowej i biznesowej, oparty
na dobrym skomunikowaniu, zasobach naturalnych, unikatowym dziedzictwie
kulturowo-historycznym i posiadanych atrakcjach turystycznych (m.in.
Geotermia, Planetarium, Marina);
Relatywnie niski ruch turystyczny w mieście;
Utrzymujący się w świadomości turystów statusu „miasta przejazdowego” (brak
motywacji u osób odwiedzjących do zatrzymania się);
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Transport
Transport drogowy

Inowrocław

Włocławek

Gdańsk

Olsztyn

Warszawa

Szypliszki

Świecko

Terespol

Cieszyn

Medyka

Odległość
km
Czas min.

Bydgoszcz

Miejscowość

Toruń

Grudziądz posiada bardzo dobre skomunikowanie z zewnętrznym układem transportowym. Pobliska
„Autostrada bursztynowa” A1 łącząca północ z południem Polski stanowi jeden z najważniejszych
szlaków transportowych o znaczeniu krajowym i europejskim, będąc jednocześnie kluczowym
impulsem prorozwojowym miasta. Ważną funkcję pełnią także trzy drogi krajowe przecinające
Grudziądz: droga krajowa Nr 16 (Dolna Grupa – Olsztyn - Ogrodniki), droga krajowa Nr 55 (Stolno –
Malbork – Nowy Dwór Gdański), droga krajowa Nr 95 (łączy autostradę A1 z DK Nr 55 stanowi
element miejskiej trasy średnicowej) oraz droga krajowa Nr 91 (Głuchów - Częstochowa - Łódź Gdańsk ; tzw. stara jedynka) położona po drugiej stronie Wisły w gminie Dragacz.
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72,4
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Rycina 3. Długość i średnie szacowane czasy optymalnych połączeń drogowych Grudziądza z wybranymi miastami w Polsce.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Google Maps, dostęp na dzień 04.08.2014 r.
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Stopniowa rozbudowa i modernizacja dróg krajowych i autostrad wpływa na znaczącą poprawę
komfortu podróżowania oraz skracanie czasów przejazdu. Średni czas przejazdu z Grudziądza do
największych miast regionu: Torunia, Bydgoszczy i Gdańska wynosi od 50 do 70 minut, co umożliwia
mieszkańcom Grudziądza sprawne korzystanie z rozbudowanej oferty usługowej, handlowej oraz
rynku pracy ośrodków wojewódzkich. Kluczową inwestycją ponadregionalną w latach 2015-2019
usprawniającą podróż do Bydgoszczy i Poznania będzie budowa trasy ekspresowej S5 na odcinku
między Bydgoszczą, a węzłem autostrady A1 w Nowych Marzach35, która zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
zostanie wydłużona do Ostródy, przebiegając m.in. przez teren gminy-miasta Grudziądz36
Tabela 28. Podstawowe dane dotyczące wewnętrznej infrastruktury drogowej w Grudziądzu.

2008

2009

Długość
dróg w
km

Ogółem
228
228,3
Krajowe
17
17,3
Wojewódzkie
9
8,52
Powiatowe
203
203,23
Gminne
BD
BD
Wewnętrzne
7
7,41
Liczba pojazdów
43397
45634
- w tym samochodów
32 318
34 065
osobowych
Liczba opraw
6377
6 377
oświetleniowych
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

2010

2011

2012

2013

2014

234,59
17,3
8,52
53,08
148,79
6,90
47495

237,94
17,3
8,52
53,08
149,06
9,98
49322

237,94
17,3
8,52
53,08
149,06
12,5
51145

237,94
17,3
8,52
53,08
149,06
12,5
53182

242,12
20,77
7,72
63,91
141,86
7,86
55806

35 233

36 571

37 877

39 479

41 479

6 587

6 634

7 062

6 990

7 122

Przez miasto Grudziądz przebiega łącznie ponad 242 km dróg, z czego około 28,5 km stanowią drogi
krajowe i wojewódzkie, 63,91 km drogi powiatowe, 142 km stanowią drogi gminne, a 7,8 km drogi
wewnętrzne37. Układ drogowy Grudziądza w ostatnich latach był rozbudowywany i modernizowany.
Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji możemy zaliczyć:









Przebudowę ul. Paderewskiego;
Przebudowę ul. Mikołaja z Ryńska i ul. Waryńskiego;
Przebudowę ul. Portowej;
Przebudowę ul. Magazynowej i jej skrzyżowania z Szosą Toruńską;
Przebudowę ulic starego miasta w Grudziądzu w ramach lokalnego programu rewitalizacji
miasta Grudziądza na lata 2009-2015;
Budowę dodatkowych pasów ruchu na ul. Warszawskiej;
Budowę ul. Konstytucji 3-maja;
Realizację 2 etapów budowy Trasy Średnicowej;

Największą inwestycją drogową realizowaną przez Urząd Miejski w Grudziądzu była budowa Miejskiej
Trasy Średnicowej, której ostatni II odcinek został ukończony w 2014 r. Trasa Średnicowa łączy drogę
krajową Nr 16 (Grudziądz-Olsztyn-Suwałki) z autostradą A1 i drogą krajową nr 55 (Grudziądz – Toruń),
wyprowadzając tym samym główny ruch tranzytowy poza centrum miasta. Inwestycja ta znacząco
35

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, nowelizacja na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia
5 sierpnia 2014 r.
36
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-zmieniajace-rozporzadzenie-wsprawie-sieci-autostrad-i-dro-0.html [stan na dzień 13.10.2015 r.]
37
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy – miasto Grudziądz, Urząd
Miejski w Grudziądzu, 2013 r.
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odciąży wewnętrzny układ komunikacyjny miasta, zwiększając tym samym jakość podróżowania i
bezpieczeństwo na ulicach miasta. Usprawnienie układu transportowego powinno wpłynąć także na
atrakcyjność inwestycyjną miasta, a w szczególności terenów zlokalizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie nowo oddanej obwodnicy miejskiej.
Kluczowym elementem wewnętrznej infrastruktury transportowej Grudziądza jest najdłuższy w
Polsce most drogowo-kolejowy im. B. Malinowskiego łączący Grudziądz z gminą Dragacz, obsługujący
ruch drogowy na osi wschód-zachód (droga krajowa Nr 16). Z uwagi na fakt, iż jest to jedyna, stała i
bezpłatna przeprawa mostowa przez Wisłę, w „godzinach szczytu” występują tu częste zatory
komunikacyjne. Wybudowana przeprawa mostowa na autostradzie A1 na południu miasta oraz Trasa
Średnicowa powinny w pewnym stopniu odciążyć ruch w okolicach mostu i odblokować Śródmieście
Grudziądza. W sferze koncepcyjnej jest również budowa przeprawy mostowej opodal ujścia Osy,
będąca elementem planowanej północnej obwodnicy Grudziądza łączącej węzeł autostradowy
„Warlubie: z drogą krajową Nr 16.
Ważnym zagadnieniem wpływającym na jakość i bezpieczeństwo podróżowania jak i efektywność
energetyczną i środowiskową miasta jest także stan oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe
w mieście stanowią majątek gminy-miasta Grudziądz jak i spółki Energa-Oświetlenie. Na majątku
gminy-miasto Grudziądz zamontowane są oprawy z wysokoprężnymi sodowymi źródłami światła
o mocy od 70W do 400W w zależności od klasy drogi i jej parametrów. Na majątku EnergaOświetlenie (dane za 2013 r.) zamontowanych jest 3 059 opraw z wysokoprężnymi sodowymi
źródłami światła i 773 oprawy rtęciowe. Obecnie w ramach przebudowy dróg montowane są bardziej
wydajne oprawy typu LED. W planach modernizacji oświetlenia w pierwszej kolejności należy
przewidzieć do wymiany oprawy typu rtęciowego (773 szt.) i oprawy sodowe o mocach 400W (386
szt.). Koszty utrzymania oświetlenia (umowy konserwacyjne) w roku 2015 przewidziano na 1.100.000
zł brutto.
Obciążenie ruchem komunikacyjnym wzrasta wraz z systematycznym wzrostem liczby pojazdów, ich
liczba w latach 2008-2014 wzrosła o 28,5%. W 2014 r. w Grudziądzu na każde 1 000 mieszkańców
przypadało 426 zarejestrowanych samochodów osobowych. Dynamika wzrostu liczby pojazdów
zdecydowanie przewyższa możliwości infrastrukturalne i finansowe miasta w tworzeniu nowych
miejsc parkingowych. Dlatego też mimo, kolejnych, realizowanych inwestycji w tym zakresie na
terenie Grudziądza, liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca. Zatłoczenie centrum miasta
spowodowało, iż znaczna część obszaru Śródmieścia Wewnętrznego objęta jest strefą płatnego
parkowania.

Komunikacja miejska
Sieć komunikacji publicznej na terenie miasta, gminy Rogóźno oraz gminy Grudziądz, na mocy
zawartego porozumienia, organizowana jest przez Wydział Transportu Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu. Komunikacja publiczna na terenie miasta składa się z 18 tras autobusowych oraz 1 linii
tramwajowej, które obsługiwane są przez dwóch przewoźników: firmę Arriva Sp. z o.o. oraz Miejski
Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu.
Grudziądz jest najmniejszym miastem w Polsce, posiadającym czynną samodzielną sieć tramwajową,
niebędącą częścią systemu tramwajowego innego większego miasta38. Linie tramwajowe kursują
wzdłuż „kręgosłupa” miasta, pomiędzy dzielnicą Tarpno na północy miasta, centrum miasta,
Dworcem Kolejowym, a dzielnicą Rządz w południowej części Grudziądza.
38

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tramwaje_w_Grudzi%C4%85dzu, dostęp na dzień 17.10.2014 r.
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Tabela 29. Porównanie średniego popytu na usługi komunikacji publicznej w Grudziądzu na tle systemów komunikacyjnych
miast o podobnej charakterystyce (w nawiasach rok wykonania badania marketingowego)

Komunikacja tramwajowa w Grudziądzu
(2011)
Komunikacja autobusowa w Grudziądzu
(2013)

Dzień powszedni
7,2 os./km

Sobota
5,9 os./km

Niedziela
4,9 os./km

3,8 os./km

2,8 os./km

2,8 os./km

Miasto

Średnia miesięczna dla miejskiego systemu komunikacji
(os./km)
Grudziądz (2013)
3,6
Olsztyn (2013)
5,0
Słupsk (2012)
5,0
Koszalin (2012)
4,5
Pabianice (2011)
3,6
Piła (2013)
2,9
Płock (2011)
2,4
Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy – miasto Grudziądz,
Urząd Miejski w Grudziądzu, 2013 r.

Popyt na usługi grudziądzkiej komunikacji publicznej na tle miast o podobnej charakterystyce
prezentował się przeciętnie. Przyjmuje się, iż o wyborze środka transportu decydują takie czynniki
jak: bezpośredniość, częstotliwość, punktualność oraz dostępność.
W ostatnich latach na terenie Grudziądza prowadzone były liczne inwestycje związane z rozbudową
dróg i torowisk. Największą z nich był projekt inwestycyjny realizowany w latach 2013-2015 pt.
„Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu”, którego łączny koszt szacuje się na około 55 mln zł.
W wyniku realizacji projektu został zakupiony nowy tabor tramwajowy, torowiska, a także pętla
tramwajowa „Tarpno” zostały poddane gruntownemu remontowi, zmodernizowano sygnalizacje
świetlną w mieście wprowadzając zintegrowane systemy bezkolizyjnego przejazdu tramwajów, a
także rozpoczęto prace nad budową Centrum Nadzoru Ruchu. Rozbudowie infrastruktury
towarzyszyło także wprowadzenie pewnych dogodności dla pasażerów, jak np. możliwość nabycia
biletu okresowego przez Internet za pomocą platformy GoPay i samodzielnego wydrukowania jego
wersji papierowej lub przesłania na urządzenie mobilne czy montaż tablic LED na niektórych
przystankach informujących o realnych czasach połączeń39. Powstałe w związku z prowadzonym
procesem inwestycyjnym spore utrudnienia komunikacyjne (np. okresowe zamknięcie popularnej
tramwajowej linii Nr 2 oraz odcinków ulic) miały wpływ na decyzję mieszkańców co do używanego
środka transportu i obniżenie popytu na transport miejski.
Innym czynnikiem wpływającym negatywnie na zainteresowanie usługami komunikacji miejskiej jest
obecność prywatnych firm przewozowych, które stanowią istotną konkurencję szczególnie na liniach
podmiejskich. Przewiduje się, iż w związku z niżem demograficznym, odpływem mieszkańców oraz
wzrostem liczby zarejestrowanych pojazdów prognozowany popyt na komunikację miejską będzie
spadał w najbliższych latach. Powstrzymanie bądź odwrócenie tej tendencji będzie możliwe jedynie
w przypadku zwiększenia dostępności i jakości oferty transportu publicznego, poprzez zarówno
modernizację taboru i infrastruktury, jak i próbę rozszerzenia sieci na tereny trudnodostępnych
dzielnic i gmin sąsiadujących z Grudziądzem. 40

39

Wydział Transportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy – miasto Grudziądz, Urząd
Miejski w Grudziądzu, 2013 r.
40
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Tabela 30. Przewoźnicy obsługujący miejską komunikację publiczną (stan na VII.2014 r.)
Lp.

Operator transportu
publicznego w gminie

Rodzaj transportu

Liczba pojazdów

1.
2.

Arriva sp. z o.o.
MZK sp. z o.o.

autobusy (wł. spółki)
autobusy
(wł. spółki )

23 szt.
45 szt.

3.

MZK sp. z o.o.

tramwaje (wł. spółki)
tramwaje (wł. gminy)

24 szt. (w
techniczny)
6 szt.

Obsługiwane trasy
3, 12, 18, 21
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 22, N, R

tym

2
2

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu

Sprawność zarządzania oraz rozwój transportu publicznego na terenie miasta zostały docenione
w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w 2014 roku w którym
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu zajął wysoką 6 lokatę. Ranking organizowany jest
przez Strefę Gospodarki - ogólnopolski dodatek dziennika Gazeta Prawna. W kryteriach oceny brano
pod uwagę nie tylko kondycję finansową firm, ale także dane techniczne, działalności na rzecz
lokalnej społeczności i zdobyte osiągnięcia.
Zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr
5, poz. 13 z późn. zm.), w 2013 r. gmina – miasto Grudziądz opracowała „Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy – miasto Grudziądz”, którego głównym celem
jest „zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju
transportu, czego głównym przejawem jest udział transportu zbiorowego w przewozach na poziomie
nie mniejszym niż 50% i rozwój, w tym w szczególności – unowocześnianie – trakcji elektrycznej”41.
Kierunki działań określone w tym dokumencie stanowić będą podstawę dla określania priorytetów
inwestycyjnych w zakresie rozwoju transportu publicznego na najbliższe lata.

Komunikacja publiczna ponadlokalna
Transport autobusowy o zasięgu ponadlokalnym obsługiwany jest przede wszystkim przez PKS
Grudziądz Sp. z o.o. oraz Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Grudziądzu, świadczące swoje usługi
także na terenie sąsiadujących gmin. Dłuższe trasy w ramach województwa jak i w układzie krajowym
obsługiwane są przez firmy zewnętrzne jak Arriva RP Sp. z o.o., Kujawsko-Pomorski Transport
Samochodowy S.A. czy PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. Ważną rolę pełnią także liczni prywatni
przewoźnicy, którzy uzupełniają ofertę połączeń miejskich i międzygminnych, tacy jak: TOMKAS,
Sprint-Bus, Merc-Bus, MARKO-BUS, czy PHU Arkadiusz Lewandowski „Eurobus”42.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko –
pomorskiego43nadaje Grudziądzowi status jednego ze strategicznych zintegrowanych węzłów
przesiadkowych o znaczeniu krajowym, ważnym dla spójności komunikacyjnej województwa
kujawsko-pomorskiego, w którym przecinają się linie międzynarodowych, międzywojewódzkich
i wojewódzkich przewozów pasażerskich.
W myśl Planu zintegrowany węzeł przesiadkowy powinien stanowić miejsce na dogodną i
komfortową zmianę środka transportowego, a także być wyposażony w niezbędną do pełnej obsługi

41

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy – miasto Grudziądz, Urząd
Miejski w Grudziądzu, 2013 r.
42
Dane przewoźników prywatnych zostały opracowane na podstawie tablic przystankowych zaczerpniętych z
serwisu internetowego www.e-podroznik.pl, dostęp na dzień 12.08.2014 r.
43
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko –
pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2014 r.
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podróżnych infrastrukturę i urządzenia. Do najważniejszej funkcji węzłów strategicznych nalezy
integracja:
a) różnych systemów publicznego transportu zbiorowego (kolejowego i autobusowego) lub
różnych linii jednego systemu wojewódzkich przewozów pasażerskich,
b) systemów publicznego transportu zbiorowego wojewódzkich przewozów pasażerskich
z systemem indywidualnego transportu samochodowego,
c) linii komunikacyjnych wojewódzkich przewozów pasażerskich z liniami ponadregionalnymi
(przewozów pasażerskich międzynarodowych i międzywojewódzkich) oraz lokalnymi
(głównie przewozów pasażerskich powiatowych oraz w uzasadnionych przypadkach –
przewozów gminnych).
Realizacji funkcji strategicznego węzła komunikacyjnego posłuży duża, zintegrowana inwestycja
komunikacyjna Miasta Grudziądz w ramach, której planowana jest budowa dworca multimodalnego
przy ul. Dworcowej (obok dworca głównego PKP) dla obsługi pasażerów transportu publicznego
miejskiego (tramwaje i autobusy) i pozamiejskiego (PKP, PKS, busy, transport międzynarodowy) oraz
prywatnego (samochody, motory, rowery), przebudowa istniejących linii tramwajowych (m.in.
ul. Toruńska, Chełmińska, Focha, Dworcowa), przebudowa Alei i Placu 23 Stycznia pod kątem
usprawnienia jego funkcji jako głównego węzła przesiadkowego miejskiej komunikacji publicznej,
uruchomienie linii autobusów elektrycznych na trasie Szpital – Al. 23 Stycznia wraz z budową
niezbędnej
infrastruktury (stacje ładowania dla autobusów i samochodów elektrycznych)
i przebudową ulic leżących w trasie linii (np. ul. Ikara), a także zakup nowego taboru tramwajowego
i autobusowego (elektrycznego).

Komunikacja kolejowa
Przebiegające przez Grudziądz niezelektryfikowane, jednotorowe linie kolejowe Nr 208 oraz Nr 207
obsługujące ruch osobowy i transportowy zbiegają się na stacji Grudziądz. Linie te mają charakter
regionalny i obsługiwane są przez dwóch przewoźników: samorządowe Przewozy Regionalne Sp. z
o.o. oraz prywatnego przewoźnika z kapitałem niemieckim firmę Arriva RP Sp. z o.o. Przejazdy
kolejowe z Grudziądza prowadzone są na następujących trasach44:








Grudziądz – Toruń (10 połączeń w ciągu dnia)
Grudziądz – Mełno (13 połączeń);
Grudziądz – Wierzchucin (1 połączenie);
Grudziądz – Laskowice Pomorskie (6 połączeń);
Grudziądz – Bydgoszcz (3 połączenia);
Grudziądz – Malbork (3 połączenia);
Grudziądz – Gdynia (1 połączenie);

Częste połączenia kolejowe i autobusowe, ze stacjami kolejowymi w Laskowicach Pomorskich (24 km
od Grudziądza) i w Jabłoniowe Pomorskim (34 km od Grudziądza), stanowiącymi węzły przesiadkowe,
umożliwiają mieszkańcom Grudziądza podróżowanie transportem kolejowym w układzie
ponadregionalnym, na trasach głównej magistrali kolejowej CE 65 (Gdynia – Laskowice Pomorskie Bydgoszcz – Katowice – Czechy/Słowacja) oraz trasie kolejowej Nr 353 (Poznań – Toruń – Jabłonowo
Pomorskie - Olsztyn - Korsze).

44

Trasy i liczba połączeń zgodnie z rozkładem jazdy na dzień powszedni, z dnia 21.10.2014 r.
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W Grudziądzu oprócz Dworca Głównego zlokalizowane są dwa przystanki obsługujące przewozy
osobowe: Grudziądz Mniszek oraz Grudziądz Przedmieścia, a także przystanek Grudziądz Owczarki
pełniący od 2009 r. rolę stacji towarowej. W planach rozwoju połączeń kolejowych na terenie
Grudziądza i przejęciu przez nie części przewozów komunikacji miejskiej możliwe jest utworzenie
dodatkowych przystanków kolejowych: przy ul. Południowej, przy ul. Jana Pawła II, przy ul.
Jaśminowej oraz w rejonie ulic Narutowicza i Rejtana45.
Barierę dla rozwoju połączeń bezpośrednich z Grudziądza obsługujących dalsze trasy krajowe, a także
transport towarowy stanowią przestarzałe technologicznie i niezelektryfikowane torowiska. Spółka
PKP PLK rozpoczęła gruntowną modernizację i naprawę torowisk, w ramach której zostaną
wymienione podkłady, uzupełniony zostanie tłuczeń, a także zmodernizowane zostaną urządzenia
sterowania ruchem i sygnalizatory na przejazdach drogowych. Inwestycja obejmie wszystkie linie
obsługujące miasto Grudziądz tj. na odcinki: Grudziądz - Jabłonowo Pomorskie (planowane ok. 10
min. skrócenie przejazdów), Grudziądz – Chełmża (skrócenie przejazdów o ok. 20 min.), Grudziądz –
Laskowice Pomorskie (zakończona inwestycja pozwala na wzrost prędkości z 50km/h do 80km/h co
skraca czas przejazdu na całej trasie o 30 min.) oraz w dalszej kolejności na trasie Grudziądz –
Malbork46. Zakończenie modernizacji torowisk znacznie poprawi komfort podróżowania koleją, będąc
istotnym krokiem rozwojowym dla transportu publicznego w Grudziądzu i jego otoczeniu.

Transport lotniczy
Grudziądz posiada dobre skomunikowanie drogowe z dwoma lotniskami międzynarodowymi: Portem
Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku (114 km) oraz Portem Lotniczym w Bydgoszczy (75 km) do
których podróż wynosi odpowiednio 67 i 62 minuty47. Umożliwia to mieszkańcom Grudziądza
sprawne podróżowanie w celach turystycznych i biznesowych.
W bezpośrednim sąsiedztwie miasta zlokalizowane jest Lotnisko Lisie Kąty, które może obsługiwać
małe samoloty śmigłowcowe. Podmiotem, który zarządza terenem lotniska jest Aeroklub
Nadwiślański, który kultywuje tradycje przedwojennej, grudziądzkiej Wyższej Szkoły Pilotów. Lotnisko
poza obsługą lotów oferuje miłośnikom awiacji kursy pilotażu oraz możliwość działalności w sekcjach:
szybowcowej, balonowej, samolotowej czy modelarskiej. Aeroklub organizuje na swoim terenie także
pokazy i pikniki lotnicze, a goście i klienci mogą skorzystać na miejscu z hotelu i klubowej kawiarni48.

Transport wodny i żegluga śródlądowa
Rzeka Wisła stanowiąca w przeszłości jeden z najważniejszych rzecznych szlaków transportowych
Europy, w dzisiejszych czasach jest praktycznie niewykorzystywana. O roli i funkcji Wisły w historii
gospodarczej Grudziądza, świadczą chociażby monumentalne spichrze, tworzące unikalną sylwetę
miasta. Grudziądz, malowniczo położony nad Wisłą, nieopodal ujścia Osy, posiada spory potencjał dla
rozwoju żeglugi w celach turystycznych i komunikacyjnych.
Pojawiające się w ostatnich latach inicjatywy mają na celu „przywrócenie” rzeki miastu. Stopniowo
prowadzona jest rewitalizacja nabrzeży i rozbudowa małej infrastruktury, sprzyjającej rekreacji
i wypoczynkowi nad rzeką. W zrewitalizowanym historycznym porcie Schulza stworzona została
nowoczesna marina rzeczna w skład której wchodzą: przystań jachtowa i żeglarska, centrum
noclegowo-konferencyjne, kort tenisowy, plac dla kamperów, oraz oryginalna, obrotowa kładka
pieszo-rowerowa. Odpowiednio wypromowana i wykorzystana marina ma szansę stać się atrakcją
45

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy – miasto Grudziądz, Urząd
Miasta Grudziądz, 2013 r.
46
http://www.rynek-kolejowy.pl/54403/szybsza_kolej_do_grudziadza.htm, dostęp na dzień 20.10.2014 r.
47
Na podstawie Google Maps, dostęp na dzień 15.10.2014 r.
48
http://www.lisie.pl/o-nas/aeroklub/, dostęp na dzień 14.10.2014 r.
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turystyczną regionu i przyczynić się do rozwoju żeglugi i rekreacji nad Wisłą i Osą. Interesującą ideą,
może być uruchomienie tramwaju rzecznego, który mógłby stanowić uzupełnienie oferty turystycznej
i komunikacyjnej miasta.
Coraz częściej dostrzega się potencjał turystyczny Wisły i jej dorzecza, a liczne organizacje promują
przywrócenie żeglugi śródlądowej na Wiśle (np. akcje: „Pomorski Klaster Rzeczny”, „Po drugie –
Autostrada wodna na Wiśle”), szczególnie na odcinku od Płocka do ujścia rzeki. Grudziądz należący
do Związku Miast Nadwiślańskich powinien wspierać podobne inicjatywy, które służą wskrzeszeniu
i promocji ekologicznego transportu rzecznego i żeglugi śródlądowej na rzece i jej dopływach.
Odpowiednio wykorzystana bliskość rzeki może okazać się bowiem silnym czynnikiem
prorozwojowym miasta i jego otoczenia.
Dogodne położenie Grudziądza w układzie komunikacyjnym i transportowym zapewnia mu także
łatwy dostęp do największych portów morskich w Polsce. Dwa niezamarzające porty w Gdańsku i
Gdyni, dzięki intensywnej rozbudowie infrastruktury portowej posiadają cztery terminale
kontenerowe o zdolności przeładunkowej 1,5 mln TEU, dwa nowoczesne terminale do obsługi
statków ro-ro (przystosowanych do przewozu ładunków tocznych i pojazdów) oraz trzy terminale do
obsługi promów pasażersko-samochodowych. Stopniowa modernizacja portów oraz rosnąca sieć
połączeń liniowych sprawia, iż znaczenie Trójmiasta w światowej żegludze morskiej z roku na rok
wzrasta.

Ruch pieszy i rowerowy
Większość ulic i dróg w Grudziądzu posiada wydzielone chodniki dla pieszych. Ciągi piesze tworzą
dostatecznie spójny system, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się
pieszych.
Turystyczne oznakowane szlaki piesze przebiegające przez Grudziądz od lat mają tę samą łączną
długość wynoszącą 194,15 km. Systematycznie rośnie natomiast długość ścieżek rowerowych.
Tabela 31. Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe w Grudziądzu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Szlaki razem (km)

214,51 218,39 222,87 226,97 229,77 230,86 245,37

w tym oznakowane szlaki piesze

194,15 194,15 194,15 194,15 194,15 194,15 194,15

w tym ścieżki rowerowe

20,36

24,24

28,72

32,82

35,62

36,71

51,22

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu Wydział Kultury, Sportu i Promocji

W 2014 r. łączna długość ścieżek rowerowych na terenie miasta wynosiła 51,22 km. Dominującym
rodzajem prowadzenia ruchu rowerowego na terenie Grudziądza są drogi rowerowe wyznaczane
wzdłuż chodnika oraz samodzielne drogi rowerowe. W przeważającej części nawierzchnia
wytyczonych ścieżek rowerowych wykonana jest z kostki fazowanej lub niefazowanej, dla nowych
ścieżek stosuje się zaś nawierzchnię asfaltową. Na terenach poza strefą zamieszkania wytyczono
głównie ciągi pieszo-rowerowe, choć ich parametry nie zawsze spełniają przyjęte przez miasto
wytyczne. Coraz częściej stosuje się także prowadzenie ruchu rowerowego w jezdni (kontrpasy, pasy
rowerowe wydzielone w jezdni, uspokojenie ruchu, itp.). Ogólny stan techniczny infrastruktury
rowerowej w Grudziądzu należy ocenić jako dobry49.
49

Inwentaryzacja istniejących dróg rowerowych w ramach Koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej oraz jej
rozbudowy, Zarząd Dróg Miejskich, 2014 r.
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Rycina 4. Docelowy układ infrastruktury rowerowej Grudziądza
Źródło: Koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej oraz jej rozbudowy, Zarząd Dróg Miejskich, 2014 r.

Mimo, iż sieć połączeń rowerowych jest sukcesywnie rozwijania to wciąż nie tworzy w pełni spójnego
systemu w ramach miasta jak i w ramach połączeń z sąsiadującymi gminami, co znacząco ogranicza
możliwości bezpiecznego przemieszczania się ludności tym środkiem transportu. W 2014 r. Urząd
Miasta podjął prace nad stworzeniem koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej, której wdrożenie
ma na celu usprawnienie sieci tras rowerowych, a także promocję roweru jako alternatywnego
i przyjaznego środka transportu. Przedsięwzięcie obejmuje inwentaryzację istniejących ścieżek
rowerowych oraz wykonanie szczegółowych planów około 100 km nowych ciągów. Koncepcja
obejmuje m.in. projekt układu tras rowerowych głównych, zbiorczych oraz rekreacyjno-sportowych,
uszczegółowienie rozwiązań dla poszczególnych rejonów miasta z podziałem na etapy, lokalizację
parkingów zadaszonych oraz odkrytych, miejsc odpoczynku i wypożyczalni rowerów (w ramach
tzw. systemu rowerów miejskich), a także propozycję rozwiązań technicznych i przekrojów
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konstrukcyjnych planowanych tras50. Wdrożenie postanowień tego dokumentu może wydatnie
przyczynić się do popularyzacji alternatywnych środków transportu, a tym samym do zmniejszenia
zanieczyszczeń i uspokojenia ruchu drogowego na terenie miasta.
W Grudziądzu powstał także fragment Wiślanej Trasy Rowerowej, będącej ponadregionalnym
szlakiem turystycznym, prowadzonym wzdłuż Wisły skarpami nadrzecznymi. Celem WTR jest
uatrakcyjnienie i rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej terenów nadwiślańskich oraz
ukierunkowanie ruchu turystycznego w sposób nieinwazyjny dla przyrody i środowiska naturalnego.
W ramach inwestycji na terenie grudziądzkich nadbrzeży zrealizowane zostały ciągi pieszo-rowerowe
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także punkty widokowe, umożliwiające podziwianie
nadwiślańskiej przyrody i sylwety miasta.

Podsumowanie - Konkluzje strategiczne







50

Dogodne położenie miasta w układzie transportowym kraju (bliskość autostrady A1,
trzech dróg krajowych i budowanej drogi ekspresowej S5);
Rozbudowa wewnętrznego systemu komunikacyjnego (budowa Trasy Średnicowej,
modernizacja transportu tramwajowego), poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu
drogowego w mieście;
Przebiegający proces modernizacji linii kolejowych w okolicach Grudziądza, stanowi
kluczowy impuls dla zwiększenia wykorzystania tego typu transportu w regionie;
Szansa rozwoju żeglugi śródlądowej, a zwłaszcza rekreacyjno-turystycznej na rzece
Wiśle i Osie;
Przyjęcie planów operacyjnych służących rozwojowi infrastruktury transportowej, w
tym ścieżek rowerowych.

http://www.zdm-grudziadz.pl/inwestycje/informacje-biezace/561-uwagikoncepcja.html
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Zagospodarowanie przestrzenne
Miasto Grudziądz podzielone jest na 24 dzielnice. Do dzielnic z największym udziałem terenów
zainwestowanych (powyżej 80%) zaliczyć należy: Śródmieście Wewnętrzne, Śródmieście Zewnętrzne
oraz dzielnicę Chełmińską. Najniższe zainwestowanie (pomijając Nabrzeże Wiślane, Park-Las
Komunalny oraz Rudnik) wykazują dzielnice z przewagą użytków rolnych: Tuszewo Południowe,
Pastwisko, Owczarki Wschodnie oraz Owczarki (poniżej 15% terenów zainwestowanych).

Rycina 5. Podział Miasta Grudziądz na dzielnice
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, Urząd Miejski
w Grudziądzu, 2012 r.

Dzielnice Grudziądza:
A – Stare Miasto
B – Śródmieście Wewnętrzne
C – Śródmieście Zewnętrzne
D – Małe Tarpno
E - Owczarki
F- Owczarki Wschodnie
G – Wielkie Tarpno
H – Tuszewo Północne
I - Sadowo
J - Kuntersztyn
K – Tuszewo Południowe
L - Lotnisko
M - Warszawska
N - Chełmińska
O - Strzemięcin
P - Park-Las Komunalny
R - Rządz
S – Rządz Przemysłowy
T - Rudnik
U - Mniszek
W - Węgrowo
X - Pastwisko
Y – Rządz Delta
Z – Nadbrzeże Wiślane

Największy obszar miasta zajmują użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, sady), które stanowią 1/3
całości powierzchni miasta. Drugim co do wielkości obszarem są lasy i grunt leśne (18,8%). Tereny
zabudowane zajmują zaledwie 19,8%, co oznacza, iż miasto ma jeszcze spore rezerwy ekspansji
wewnętrznej.
Tabela 32. Grunty według form użytkowania (2014 r.)

ha
Ogółem, w tym:

Użytki rolne

- Sady
- Grunty
orne
- Łąki
- Pastwiska

Udział w pow. Miasta

1 922

33,3%

4

0,1%

1 388

24,0%

279
251

4,8%
4,3%
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Ogółem, w tym:
Lasy i grunty leśne

1 088

18,8%

- Komunalne

784

13,6%

- Państwowe

202

3,5%

102
1 144
427
464

1,8%
19,8%
7,4%
8,0%

731

12,7%

5 776

100%

- Prywatne
Tereny zabudowane
Wody
Drogi
Pozostałe grunty i nieużytki
Powierzchnia miasta

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zaktualizowane w 2012 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Grudziądza wskazuje blisko 45% powierzchni miasta pod funkcję mieszkaniową, pod
produkcję przemysłową i usługi łącznie przeznaczono 16%, 13% wskazano jako tereny pod rozwój
komunikacji, 9% to infrastruktura techniczna, 14% to zieleń i wody. Zaledwie 1% został wskazany pod
rozwój funkcji rolniczej.
Wykres 37. Kategorie przeznaczenia powierzchni miasta w SUiKZP

2%

Mieszkaniowa wielorodzinna
Mieszkaniowa jednorodzinna

14%

1%

21%

Usługowa
Produkcyjna

9%

Komunikacyjna

13%

Infrastruktury technicznej

24%

Użytkowania rolniczego

12%

Zieleni i wód
Inne

4%

Źródło: Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Największa powierzchnia gruntów stanowi własność komunalną (37%). Wysoki udział gruntów
komunalnych pozwala na aktywne kreowanie polityki gospodarowania gruntami, co przekłada się
również na usprawnienie procesu inwestycyjnego. Mimo zachodzących od kilku lat przekształceń
restrukturyzacyjnych (szczególnie mienia powojskowego oraz mienia Agencji Nieruchomości
Rolnych), wciąż blisko ¼ gruntów stanowi mienie Skarbu Państwa (24%). Własność prywatna stanowi
31% powierzchni miasta, a inne formy własności obejmują 8% gruntów.
Obszar o wielkości 3 753,71 ha (stan na 31.12.2013 r.) objęty jest 82 planami miejscowymi (MPZP),
co stanowi 64,96% powierzchni miasta. Dla porównania w 2007 r. obowiązywały 72 MPZP
pokrywające 43,7% powierzchni. Rosnące i relatywnie duże pokrycie miasta planami miejscowymi
należy ocenić jako zjawisko pozytywne, zwiększające prawdopodobieństwo kształtowania przestrzeni
miejskiej w sposób świadomy, zgodny z przyjętymi ramami oraz wizją zrównoważonego ładu
przestrzennego miasta. W zapisach obowiązujących planów miejscowych najwięcej – 29,8%
powierzchni zajmują tereny zabudowy usługowej. W dalszej kolejności tereny: zieleni i wód – 19,9%,
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komunikacyjne – 19,5%, zabudowy mieszkaniowej – 18,6% infrastruktury technicznej - 6,5%
zabudowy techniczno-produkcyjnej – 4%. Najmniejszą powierzchnię – 1,7%, zajmują tereny
użytkowane rolniczo.
Na obszarach nieobjętych MPZP występuje konieczność wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. W latach 2009-2014 wydano łącznie 458 decyzji, z czego
najwięcej dotyczyło zabudowy jednorodzinnej (168 decyzji). Malejąca liczba wydanych decyzji
związana jest z rosnącym pokryciem miasta planami miejscowymi.
Wykres 38. Struktura wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (lata 2009-2014)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS
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Infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna
Mieszkalnictwo
Analizując wskaźniki dotyczące bazy mieszkaniowej widoczna jest systematyczna poprawa sytuacji
w mieście w tym zakresie. Zarówno liczba mieszkań jak i przeciętna powierzchnia użytkowa
przypadająca na osobę systematycznie rosły w ostatnich latach, co znajduje uzasadnienie zarówno
w nowych instytucjach deweloperskich, jak i w malejącej ogólnej liczbie ludności.
Tabela 33.Podstawowe dane dot. rozwoju mieszkalnictwa w Grudziądzu

Mieszkania w tys.
Pow. użytkowa w tys. m2
Średnia pow. użytkowa 1
mieszkania w m2
Pow. użytkowa na 1 osobę w
m2

2008
35,9
2014,7
56,2

2009
36,1
2032,3
56,3

2010
36,2
2044
56

2011
37,9
BD
55

2012
38
2158
57

2013
38
2175
57

2014
38,4
2186,6
57

20,3

20,5

20,7

BD

22

22

22,5

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Liczba mieszkań oddawanych do użytku w kolejnych latach wykazywała wyraźne wahania. Najwyższa
liczba nowo powstałych mieszkań przypadła na rok 2013, w którym oddano do użytku 207 mieszkań
o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 17,5 tys. m3.
Tabela 34. Mieszkania oddane do użytku

Mieszkania

Powierzchnia
użytkowa w tys. m2

Ogółem
Spółdzielcze
Komunalne
Inne
Indywidualne
Ogółem

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

106
16
0
0
90
14,3

207
0
86
47
74
17,8

132
0
0
82
50
11,6

141
0
0
66
75
14,4

102
0
0
29
73
12,3

207
0
0
62
145
17,5

153
0
91
8
54
12,3

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity:
Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości Sp. z o.o. w Grudziądzu jest spółką utworzoną
w drodze przekształcenia zakładu budżetowego działającą na podstawie Uchwały Rady Miasta
Grudziądz Nr XXII/96/00 z dnia 27 września 2000 roku w sprawie przekształcenia zakładu
budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego. Obecny
udział gminy-miasto Grudziądz w kapitale zakładowym spółki wynosi 98,84 %. Przyjęta forma prawna
pozwala na prowadzenie działalności o charakterze nie tylko publicznym, ale również zarobkowym.
Główne zadanie statutowe MPGN to zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych
o niskich dochodach w imieniu Gminy, ale jednocześnie jako podmiot prawa handlowego Spółka
zobowiązana jest do racjonalnego wykorzystania zasobu tj. zbilansowania wpływów i wydatków w
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celu zapobiegnięcia jego dekapitalizacji oraz możliwie najefektywniejszego wykorzystania zasobów
dla dobra mieszkańców Grudziądza. Przedsiębiorstwo samo pozyskuje środki na pokrycie kosztów
utrzymania budynków. Jest właścicielem lub współwłaścicielem 303 obiektów. Ponadto administruje
174 budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych oraz 142 - zleconymi przez gminę lub
właścicieli prywatnych. Zarządza również 400 lokalami użytkowymi, klubem sportowym: "Stal",
ośrodkami zdrowia, stanowiącymi własność Gminy Miasta Grudziądza. Spółka dokonuje pełnej
obsługi technicznej administrowanych nieruchomości wraz z przeprowadzaniem remontów. Dzięki
posiadaniu odpowiednich zasobów ludzkich usługi MPGN obejmują także: pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wyceny nieruchomości, przeglądy techniczne budynków, obsługę inwestycyjną,
nadzory budowlane, czy wykonywanie kosztorysów.
Wielkość potrzeb mieszkaniowych wyznaczają Spółce ustawowe obowiązki oraz liczba złożonych
wniosków osób ubiegających się o przydział lokali komunalnych. Podstawowym zadaniem Spółki jest
tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, osób o niskich dochodach
zapewniając im lokale komunalne, socjalne ( na podstawie orzeczonych wyroków sądowych) i lokale
zamienne. Najemcy, po pewnym okresie czasu mają możliwość wykupu wynajmowanych lokali
mieszkalnych korzystając z bonifikaty. W budynkach o uregulowanym stanie prawnym prowadzona
jest także sprzedaż odzyskanych mieszkań za pełną ich wartość. Prowadząc sprzedaż lokali
mieszkalnych w budynkach wspólnotowych Spółka nie tylko otrzymuje 100% dochód ze sprzedaży
lokalu, ale także zmniejsza swoje udziały w danej nieruchomości, przenosząc ciężar związany z
bieżącym uiszczaniem zaliczek na koszt zarządu nieruchomością wspólną na nowego właściciela.
Do najważniejszych planowanych inwestycji MPGN należy budowa nowych budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, dalsza rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w strefie
śródmiejskiej oraz termomodernizacja i remonty budynków pozostających w zasobach Spółki. W swej
działalności spółka wykorzystuje możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii
Europejskiej, m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu
rewitalizacji strefy śródmiejskiej Grudziądza.
Przedmiotem działalności Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest
budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. W ramach swojej działalności
Spółka może również nabywać budynki mieszkalne, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów
przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, wynajmować lokale
użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa, sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd
budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa oraz prowadzić inną działalność
związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Grudziądzkie TBS Sp. z o.o. administruje siedmioma budynkami mieszkalnymi, w których mieści
się 529 lokali mieszkalnych. Udział gminy-miasto Grudziądz w kapitale zakładowym spółki wynosi
23,75 %. Podstawowymi planami inwestycyjnymi GTBS jest budowa kolejnych budynków
mieszkalnych.

Usługi komunalne - gospodarka odpadami komunalnymi, wodociągi i kanalizacja
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., której całościowym udziałowcem jest gmina-miasto
Grudziądz stanowi głównego dostawcę usług komunalnych w mieście. Przedmiotem statutowej
działalności Spółki jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków oraz prowadzenie składowiska odpadów i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
gospodarki odpadami.
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Gospodarka odpadami komunalnymi
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) od 1 lipca 2013 roku to gmina (a nie właściciel nieruchomości, jak w
starym systemie) ma obowiązek zorganizowania systemu gospodarki odpadami na swoim terenie, a
także sprawowania nadzoru nad odbieraniem oraz dalszym zagospodarowaniem odpadów
komunalnych.
Gmina miasto Grudziądz razem z 27 innymi gminami powiatów grudziądzkiego, sępoleńskiego,
świeckiego i tucholskiego należy do Regionu 1 Tucholsko – Grudziądzkiego. Regionalną Instalacją
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla gminy miasto Grudziądz jest RIPOK w Zakurzewie,
zarządzany przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię Sp. z o.o., który dzięki przeprowadzonej
modernizacji wyposażony jest m.in. w:
•
•
•
•

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia) o przepustowości 40 000
Mg/rok (przy pracy I zmianowej),
instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (procesy biologicznej stabilizacji)
o wydajności 20 000 Mg/rok,
instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie odpadów organicznych,
w tym zielonych) o wydajności 6 000 Mg/rok.

Gmina miasto Grudziądz objęła nowym systemem gospodarowania odpadami nieruchomości
zamieszkałe oraz w części – niezamieszkałe, wydzielając 5 sektorów, gdzie sektory I-IV są obsługiwane
przez firmy wyłonione w przetargach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) gmina-miasto Grudziądz zobowiązana jest do
osiągnięcia wskaźników poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej
50% oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70%. W
tym celu został uruchomiony dodatkowy - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych –
tzw. PSZOK przy ul Składowej. Za obsługę Punktu odpowiedzialny jest Miejski Zakład Komunikacyjny
Sp z o.o. W PSZOK każdy mieszkaniec gminy-miasto Grudziądz może bezpłatnie oddać tzw. odpady
problemowe, czy też odpady niebezpieczne takie jak np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Ponadto zgodnie z przyjętymi przez Radę Miejską w Grudziądzu uchwałami czynnikiem
zwiększającym skłonność mieszkańców od segregacji odpadów są stawki opłat miesięcznych za
wywóz odpadów od gospodarstwa domowego: przy zdeklarowanej segregacji opłata jest niższa, zaś
za niesegregowane odpady wyższa.
Efekt tych działań jest wyraźnie widoczny, statystyki pokazują bowiem, iż liczba wywiezionych
odpadów zmieszanych (stałych i płynnych) sukcesywnie maleje, przy jednoczesnym wzroście liczby
odpadów ze zbiórki selektywnej. Szczególnie zauważalny jest zwłaszcza wzrost segregacji frakcji szkła
i tworzyw sztucznych.
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Wykres 39. Liczba odpadów komunalnych wywiezionych na wysypiska
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Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wykres 40. Odpady z selektywnej zbiórki odpadów
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Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Sieć wodno-kanalizacyjna
Grudziądz cechuje się relatywnie dobrą dostępnością podstawowej infrastruktury wodnokanalizacyjnej na tle średniej wojewódzkiej i krajowej, znacznie przekraczającą próg 90%, dlatego też
przyrost ludności korzystającej z sieci był relatywnie nieduży w ostatnich latach.
Wykres 41. Udział ludności korzystającej z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
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Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.
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Infrastruktura sieciowa jest sukcesywnie rozwijania, szczególnie związane jest to z powstawaniem
nowych osiedli zabudowy i koniecznością doprowadzenie do nich infrastruktury technicznej, jak
również modernizacją istniejących instalacji.
Tabela 35. Infrastruktura sieci wodno-kanalizacyjnej w Grudziądzu

Sieć
wodociągowa

Sieć
kanalizacyjna

Ogółem
Magistrale
Rozdzielnie
Przyłączenia
Ogółem
Sanitarna
Ogólnospławna
Deszczowa

2008
260,4
32,5
169,2
58,7
371,7
179,8
2,9
189,0

2009
267,9
32,5
175,1
60,3
374,2
181,0
2,9
193,2

2010
276,2
34,7
178,7
62,8
381,8
182,0
2,9
197,0

2011
282,1
35,1
181,7
65,3
BD
183,05
2,9
BD

2012
297
40,8
188,4
67,8
BD
183,2
2,9
BD

2013
300,8
40,8
191,1
68,9
BD
186,6
2,9
BD

2014
306,3
40,8
194,3
71,2
196,3
193,4
2,9
BD

Źródło: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu
Sieć wodociągowa na terenie miasta Grudziądza w większości wykonana jest w układzie
pierścieniowym (system zamknięty), co pozwala na bezawaryjny przesył wody. Biorąc pod uwagę
roczne dostawy wody, widoczny jest systematyczny spadek zapotrzebowania na wodę wśród
odbiorców indywidualnych (gospodarstw domowych), co spowodowane jest przede wszystkim
spadkiem liczby mieszkańców miasta, a także oszczędnością
(instalowanie wodomierzy,
nowoczesnych, oszczędnych urządzeń AGD, itd.). Widoczny jest również nieznaczny trend wzrostowy
zapotrzebowania na wodę ze strony przemysłu, a także skokowy wzrost w 2013 r. zapotrzebowania
ze strony pozostałych odbiorców.
Tabela 36. Roczne dostawy wody w tys. m3

Ogółem
Gospodarstwa
domowe
Przemysł
Pozostali
odbiorcy

2007
4 448,9

2008
5 040,2

2009
5 136,8

2010
5 153,9

2011
5 181,1

2012
5 064,3

2013
5 113,2

2014
5 196,4

3 328,9

3 343,0

3 286,3

3 223,3

3 170,2

3 120,5

2 838,1

2 815,1

577,8

1 081,8

1 295,4

1 315,2

1 423,6

1 373,5

1 298,2

1 421,5

542,2

615,4

555,1

615,4

587,3

570,3

976,9

959,8

Źródło: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu

Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody w Lesie Rudnickim wynosi 32 tysiące m 3 wody
dobowo przy poborze rzeczywistym wynoszącym około 15 tysięcy m3 wody. Taka ilość w pełni
zabezpiecza zapotrzebowanie miasta i gminy w wodę. W 2011 r. przeprowadzona została
modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, która objęła:
•
•
•

Pompownię drugiego stopnia (budowa 4 nowych pomp sieciowych, rurociągów i armatury,
montaż lamp UV, elewacja ścian i posadzek),
Galerię rurociągów (kompletna wymiana rurociągów i armatury, zabudowa aeratorów
kaskadowych, elewacja ścian i posadzek),
Ujęcie wody (budowa sześciu nowych studni głębinowych).

Dzięki przeprowadzonym pracom usprawniono technologię uzdatniania wody poprzez wykonanie
nowego systemu jej napowietrzania (aeratory kaskadowe), wymianę skorodowanych rurociągów
i armatury oraz wprowadzenie pełnej automatyzacji i monitorowania procesu uzdatniania wody.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody tłoczonej do miasta zabudowano
także dwie lampy UV.
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Docelowym punktem do którego trafiają ścieki komunalne jest oczyszczalnia w Nowej Wsi k/
Grudziądza. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki kolektorem dosyłowym i ścieki dowożone samochodami
asenizacyjnymi. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna ze stabilizacją osadu w procesie
fermentacji beztlenowej, przystosowana do przyjęcia 26 400 m3 ścieków na dobę. W ostatnich latach
w trosce o ochronę środowiska wprowadzono następujące modernizacje:
•
•

•

w zakresie ograniczenia wydobywania się odorów: wykonano zamknięcie pompowni ścieków
surowych; okresowo stosuje się środki pochłaniające odory powstałe w kratowni,
w zakresie ograniczenia hałasu - zainstalowano izolację akustyczną na budynku stacji
dmuchaw i kolektorze powietrznym oraz zastosowano falowniki przy chłodnicach
zewnętrznych gazogeneratorów
wyprodukowany podczas stabilizacji osadu biogaz w komorach fermentacyjnych jest
wykorzystywany do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej. Łączne zużycie energii
elektrycznej wynosi około 250000 kWh/ miesiąc, z czego obecnie ponad 60 % uzyskuje się
dzięki gazogeneratorom napędzanym za pomocą silników zasilanych biogazem.

Inwestycje w zakresie dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej związane są z postanowieniami Traktatu
Akcesyjnego i koniecznością implementacji dyrektywy 91/271/EWG51 do prawodawstwa polskiego.
Zgodnie z zapisami dyrektywy warunkami koniecznymi do spełnienia przez aglomerację wymogów
akcesyjnych są :


Warunek I - Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada ładunkowi
generowanemu na ich obszarze.



Warunek II - Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości
aglomeracji. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna
z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W każdej oczyszczalni
zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone
usuwanie biogenów.



Warunek III - Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych
gwarantujących blisko 100% poziom obsługi.

Instrumentem krajowym służącym prawidłowemu wdrożeniu postanowień Dyrektywy 91/271/EWG
jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Celem Programu, przez realizację
ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za
tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK, wraz z jego
aktualizacjami, jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono
działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM52 większej od 2 000, w
systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Oczyszczalnia w Nowej Wsi, zgodnie z
zapisami KPOŚK, została zaliczona do grupy oczyszczalni powyżej 100 000 RLM.

51

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz.
WE L 135 z 30.5.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26
52
RLM - Równoważna liczba mieszkańców, oznacza ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych,
wyrażony jako wskaźnik pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60g tlenu na
dobę.
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Tabela 37,. Charakterystyka systemów kanalizacji aglomeracji ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych

Nazwa oczyszczalni
Teren objęty systemem

Nowa Wieś/ k. Grudziądza
Miasto Grudziądz, Gmina Grudziądz

Typ oczyszczalni

PUB1 - biologiczna z podwyższonym usuwaniem
związków azotu (N) i fosforu (P) spełniająca
standardy
odprowadzanych
ścieków
dla
aglomeracji ≥ 100 000 RLM,

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem
ustanawiającym aglomeracje
53
RLM rzeczywiste
Łączna wydajność oczyszczalni w RLM
Przepustowość istniejącej oczyszczalni, [m3/d] średnia

198 000

Liczba przydomowych oczyszczalni
Długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i
ogólnospławnej) w aglomeracji
Długość planowanej do rozbudowy sieci kanalizacyjnej
(IV AKPOŚK)
Szacowany koszt rozbudowy sieci
Spełnienie warunku wydajności (I)
Spełnienie warunku jakości oczyszczanych ścieków (II)

353
239,6 km

186 725
164 550
26 400

27,8 km
9 570 000 zł
NIE
TAK

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2013 r., Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej; projekt IV Aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - IV
AKPOŚK, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

W ramach IV Aktualizacji KPOŚK nie przewiduje się prowadzenia inwestycji dla oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych na terenie Grudziądza. Planowana jest natomiast rozbudowa sieci kanalizacyjnej co
wiąże się z niespełnieniem Warunku III i niewystarczającym objęciem mieszkańców aglomeracji siecią
kanalizacyjną54.

Ciepłownictwo
Wytwórcą i dystrybutorem energii cieplnej oraz energii elektrycznej na obszarze Grudziądza zajmuje
się grupa OPEC Grudziądz Sp. z o.o.. Udział gminy-miasto Grudziądz w kapitale zakładowym spółki
wynosi 100,00 %. Grupę OPEC tworzą spółki:
a) OPEC-BIO Sp. z o.o. podstawowa działalność w zakresie zbiorów biomasy i przetwarzania jej
na biopaliwa;
b) OPEC-INEKO Sp. z o.o. podstawowa działalność w zakresie wytwarzanie ciepła użytkowego,
wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu, obrotu energią elektryczną i zarządzania
Ośrodkiem Kultury Fizycznej „BASEN”;
c) OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. podstawowa działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła za
pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta oraz eksploatacji
urządzeń ciepłowniczych;
d) OPEC-TERMO Sp. z o.o. podstawowa działalność w zakresie eksploatacji 22 kotłowni
lokalnych oraz 2 systemów ciepłowniczych, w których wytwarzane jest ciepło na potrzeby
53

Rzeczywista równoważna liczba mieszkańców obliczona na podstawie sumy: liczby mieszkańców aglomeracji,
wartości RLM pochodzącej od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (zarejestrowane miejsca
noclegowe) oraz wartości RLM pochodzącej z przemysłu występującego na obszarze aglomeracji.
54
Docelowy poziom os. korzystających z systemu kanalizacyjnego na koniec 2015 r. dla aglomeracji większych
niż 150 000 RLM (Grudziądz) wynosi 98%
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centralnego ogrzewania,
technologiczne.

podgrzania

ciepłej

wody

użytkowej

oraz

na

potrzeby

Tabela 38. Infrastruktura ciepłownicza na terenie Grudziądza

jedn.
miary
szt.
szt.
szt.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1
23
2

1
23
2

1
23
2

1
22
2

1
22
2

1
22
2

1
21
2

Długość sieci
ciepłowniczej wodnej
w tym sieci preizolowane

km

95,6

89 217

96

97,6

97,3

97,7

97,8

km

29,5

30 141

30

34,5

39,1

39,6

39,8

Długość sieci
ciepłowniczej parowej
węzły cieplne - własność
spółki
węzły cieplne - własność
odbiorców

km

0

-

2,2*

0

-

2,37

1,92

szt.

505

506

521

526

532

544

546

szt.

97

98

78

78

76

76

76

Elektrociepłownie
Kotłownie lokalne
w tym z lokalnym
systemem ciepłowniczym

*sieci należące do odbiorcy

Źródło: OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

Głównym źródłem ciepła jest zarządzana przez OPEC – INEKO Elektrociepłownia Łąkowa o mocy
nominalnej 200,3 MWt wyposażona w 3 kotły wodne (K4, K5 I K7) produkujące gorącą wodę oraz 3
kotły parowe (K1-K3) produkujące parę przegrzaną55. Para wodna z kotłów kierowana jest do turbiny
o mocy elektrycznej 6 MW. Cała instalacja podłączona jest do jednego wspólnego emitora o
wysokości h=80m. Poza centralnym źródłem ciepła OPEC-TERMO GRUDZIĄDZ posiada 2 lokalne
systemy ciepłownicze w obrębie ulic Łyskowskiego i Lipowej oraz 21 kotłowni lokalnych
niskoparametrowych, gdzie, jako paliwo stosuje się głównie gaz ziemny oraz olej opałowy56. Poniżej
przedstawiono lokalizację tych kotłowni wraz z mocą nominalną instalacji cieplnych57:
















ul. Nadgórna 47 o mocy nominalnej 0,13 MW,
ul. Kosynierów Gdyńskich 35 o mocy nominalnej 0,08 MW,
ul. Kosynierów Gdyńskich 17 o mocy nominalnej 0,066 MW,
ul. Ratuszowa 1 o mocy nominalnej 0,315 MW,
ul. Jaśminowa 2 o mocy nominalnej 0,175 MW,
ul. Lipowa 33 o mocy nominalnej 0,46 MW,
ul. Lipowa 42 o mocy nominalnej 0,042 MW,
ul. Łyskowskiego 35 o mocy nominalnej 0,15 MW,
ul. Sportowców 2 o mocy nominalnej 0,05 MW,
ul. Konarskiego 10 o mocy nominalnej 0,08 MW,
ul. Parkowa 12 o mocy nominalnej 0,285 MW,
ul. Dworcowa 35 o mocy nominalnej 0,13 MW,
ul. Groblowa 15 o mocy nominalnej 0,13 MW,
ul. Klasztorna 4 o mocy nominalnej 0,045 MW,
ul. Wodna 3-5 o mocy nominalnej 0,17 MW,
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz, Urząd Miejski w Grudziądzu, 2015;
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Grudziądz na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2019 – 2022, Urząd Miejski w Grudziądzu, 2014
57
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz, Urząd Miejski w Grudziądzu, 2015;
56
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ul. Legionów 28 o mocy nominalnej 0,13 MW,
ul. Wybickiego 38 o mocy nominalnej 0,13 MW,
ul. Solna 9a o mocy nominalnej 0,17 MW,
ul. Nadgórna 30 o mocy nominalnej 0,279 MW,
ul. Armii Krajowej 39 o mocy nominalnej 0,17 MW,
ul. Jagiełły 9 o mocy nominalnej 0,3 MW,
ul. Bema 1 o mocy nominalnej 0,3 MW.

Od 2010 r. widoczny jest trend spadkowy w zakresie sprzedaży energii cieplnej w Grudziądzu, co było
związane z malejącą liczbą odbiorców, jak i z wzrostem średnich zewnętrznych temperatur w trakcie
trwania sezonu grzewczego. Pomiędzy rokiem 2010, a 2014 sprzedaż ciepła spadła o ponad 16,6%, z
kolei zamówiona moc cieplna została ograniczona o 11,4%.
Tabela 39. Sprzedaż energii cieplnej na terenie Grudziądza

jedn.
miary

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnie temperatury zewn.
sezonu grzewczego w roku
kalendarzowym

oC

5,68

3,52

1,14

3,77

3,13

3,17

4,78

Sprzedaż ciepła

tys.GJ

1 170,8

1 352,7

1 463,1

1 314,2

1 350,0

1 323,7

1 220,0

w tym dla mieszkalnictwa

tys.GJ

598,2

602,4

673,2

565,8

584

577,4

530

w tym dla użyteczności
publicznej
w tym dla przemysłu

tys.GJ

273,9

274,5

306,1

249

264

258,3

230

tys.GJ

298,7

475,8

483,8

499,4

503

488,1

460

Zamówiona moc cieplna

MW

163,2

161

157,5

160,5

158,3

155,8

155,7

w tym dla mieszkalnictwa

MW

87,8

86,9

84,8

83,8

82,1

81,9

81,5

w tym dla użyteczności
publicznej
w tym dla przemysłu

MW

47,6

47,5

45,9

48,3

47,9

44,9

45,1

MW

27,8

26,6

26,8

28,4

28,3

29

29,1

Źródło: OPEC Grudziądz Sp. z o.o.
Do najważniejszych planowanych inwestycji należy budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej
z przyłączami c.o., modernizacja węzłów cieplnych oraz budowa kotła parowego na biomasę.
Inwestycje w sferze ciepłownictwa będą realizowane w zgodności z Planem gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz.

Gazownictwo
PGNiG S. A. dostarcza do odbiorców zlokalizowanych na obszarze miasta Grudziądz gaz ziemny
wysokometanowy typu E. Operatorem oraz właścicielem infrastruktury gazowej średniego,
podwyższonego średniego oraz wysokiego ciśnienia na terenie miasta Grudziądz jest Polska Spółka
Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział w Gdańsku (PSG).
W Grudziądzu od 2012 r. widoczny jest spadek zużycia gazu jak i łącznej liczby odbiorców.
Największym odbiorcą w zakresie sprzedaży gazu ziemnego jest sektor gospodarstw domowych –
18 546 odbiorców w 2014 r., z czego 5 218 z przeznaczeniem na ogrzewanie mieszkań.
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LICZBA ODBIORCÓW GAZU

Wykres 42.Liczba odbiorców gazu w Grudziądzu w latach 2008-2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Inni

573

3 274

2 975

557

649

669

827

Przemysł

121

121

106

132

159

136

136

21 408

32 145

31 229

31 124

34 932

20 956

18 546

Gospodarstwa domowe

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Tabela 40. Dane statystyczne dotyczące infrastruktury sieci gazowej w Grudziądzu

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Infrastruktura sieciowa
Długość sieci
ogółem w km
Magistrale

152

155,9

163,8

173,9

188,09

194,79

197,44

13

13

13

13

15,15

15,15

15,15

1

1

1

1

1

1

1

3618

3678

3781

3903

4004

4088

4173

Stacje I*

2

2

0

0

0

0

0

Stacje II*

7

7
7
7
Zużycie gazu w tys. m3

9

9

10

Rozdzielnie
Przyłącza

Razem
Gospodarstwa
domowe
Przemysł
Inni

18945,5

20106,8

19567,9

18931,4

22881

22011

16986,3

9689,7

9656,6

9363,2

8636,7

9707,4

9906

8438,3

4966,7

5667,9

4478,2

5529,3

8011

7792

5006,6

*

4782,3

5726,5

4765,4

5162,6

4313

3541,4

*nie uwzględniano podziału w latach ubiegłych

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Gazownia Gdańska, Biuro Obsługi Klienta Grudziądz.

Wraz z ekspansją miasta, do nowopowstałych osiedli doprowadzana jest infrastruktura sieciowa, co
skutkuje systematycznym wzrostem łącznej długości sieci gazowej w mieście, która od 2008 do 2004
roku wzrosła o blisko 45,5 km (około 30%) oraz wzrostem liczby przyłączy.
Według informacji Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku, w najbliższym czasie
przedsiębiorstwo planuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia na potrzeby przedsiębiorstwa
Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o. o. PSG zamierza wykorzystać ww. gazociąg do
zmiany kierunku zasilania paliwem gazowym miasta Grudziądz poprzez wybudowanie nowej stacji
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gazowej dla miasta Grudziądz w pobliżu stacji przewidzianej dla Schumacher Packaging Zakład
Grudziądz Sp. z o. o.58
Ponadto na omawianym terenie działalność prowadzi Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Gdańsku. Spółka eksploatuje następujące obiekty:
 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500; MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn – Reszki,
 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 400; MOP 5,5 MPa relacji Gustorzyn – Pruszcz Gdański,
 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250; MOP 5,5 MPa relacji Turznice – Grudziądz,
 węzeł gazowy wysokiego ciśnienia „Mniszek” o przepustowości Qn=12 400 m3/h.

Energetyka
Właścicielem poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego na obszarze miasta
Grudziądza jest spółka ENERGA-OPERATOR S. A. Zasilanie miasta Grudziądza odbywa się
napowietrznymi liniami 110 kV przez następujące Główne Punkty Zasilania (GPZ) o napięciu 110/15
kV59:










GPZ Śródmieście, na którym pracują dwa transformatory o mocy 16 MVA każdy. Stacja
zasilana jest dwiema liniami 110 kV: napowietrzno – kablową z kierunku GPZ Strzemięcin
oraz napowietrzną z GPZ Łąkowa,
GPZ Łąkowa, na którym pracują dwa transformatory o mocy 25 MVA każdy. Stacja zasilana
jest dwiema liniami 110 kV: napowietrzno – kablową z kierunku GPZ Świerkocin oraz
napowietrzną z GPZ Śródmieście,
GPZ Świerkocin, na którym pracuje jeden transformator o mocy 10 MVA. Stacja zasilana jest
dwiema napowietrzno – kablowymi liniami 110 kV: z kierunku GPZ Łąkowa i stacji
elektroenergetycznej 400/220/110 kV GPZ Gr. Węgrowo (stacja Polskich Sieci
Elektroenergetycznych – PÓŁNOC Spółka Akcyjna;
GPZ Strzemięcin, na którym pracują dwa transformatory o mocy 6,3 MVA każdy. Stacja
zasilana jest pięcioma liniami 110 kV: napowietrzno – kablową z kierunku GPZ Śródmieście
i napowietrznymi z kierunku: GPZ 400/220/110 kV Gr. Węgrowo, GPZ Mniszek, Warlubie
i z kierunku Żur,
GPZ Rządz, na którym pracuje jeden transformator o mocy 16 MVA. Stacja zasilana jest
dwiema napowietrznymi liniami 110 kV: z kierunku GPZ 400/220/110 kV Gr. Węgrowo, GPZ
Mniszek.

Wymienione GPZ-ty pracują w oparciu o zewnętrzne powiązania z układem systemu energetycznego
wysokiego napięcia tj. 400 kV, 220 kV i 110 kV, a przez układ transformacji zasilana jest cała sieć
napowietrzna i kablowa średniego i niskiego napięcia.
W latach 2012 – 2014 widoczny był systematyczny spadek ilości energii elektrycznej dostarczonej do
odbiorców, która w badanym okresie spadła o 11,3% z 184 731,97 MWh do 163 883,92 MWh. Wpływ
na malejące zużycie energii elektrycznej ma przede wszystkim zmniejszenie liczby odbiorców we
wszystkich grupach taryfowych jak i rosnąca popularność stosowania rozwiązań i urządzeń
energooszczędnych zarówno wśród odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych czy
komunalnych.

58

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz, Urząd Miejski w Grudziądzu, 2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grudziądza, Urząd Miejski
w Grudziądzu, 2011
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Mimo, iż najwięcej odbiorców energii elektrycznej korzysta z taryfy G (93,2%), która obejmuje
m. in. gospodarstwa domowe, to największym zużyciem energii elektrycznej charakteryzuje się taryfa
B (blisko 37% zużycia), do której należą m. in. przedsiębiorcy.
Tabela 41. Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej z podziałem na poszczególne grupy taryfowe

2012

2013
2014
Energia
Energia
Energia
Liczba
Liczba
Liczba
Taryfa
dostarczona
dostarczona
dostarczona
odbiorców
odbiorców
odbiorców
w MW/h
w MW/h
w MW/h
1
11 280,48
1
10 689,18
1
13 561,02
A
49
75 892,32
49
67 135,84
47
60 523,57
B
2 874
34 727,55
2 886
34 072,20
2 723
32 592,03
C
39 814
62 795,92
38 622
57 156,87
38 328
57 181,10
G
16
15,70
15
58,52
12
26,20
R
RAZEM
42 754
184 711,97
41 573
169 112,61
41 111
163 883,92
Źródło: Dane spółki: Energa-Operator za: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz, Urząd
Miejski w Grudziądzu, 2015

ENERGA Operator planuje w latach 2015 – 2019 działania inwestycyjne dotyczące rozbudowy
i modernizacji sieci elektroenergetycznej, ukierunkowane głównie na modernizacji i rozbudowie linii
przesyłowych, wymianie-modernizacji rozłączników, przyłączy napowietrznych, stacji i rozdzielni
transformatorowych. Ponadto w latach 2016 – 2025 planowana jest rozbudowa SE Grudziądz
Węgrowo w zakresie rozbudowy rozdzielni 400 kV, która umożliwi między innymi przyłączenie dwóch
linii blokowych 400 kV wyprowadzających moc 874 MW z planowanej Elektrowni CCGT Grudziądz Sp.
z o. o. , której planowany termin przyłączenia to rok 2021. Dla wyprowadzenia mocy z elektrowni
systemowych realizowana jest budowa 2-torowej linii 400 kV Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk
Przyjaźń. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na koniec 2018 roku. Ponadto dla
zwiększenia bezpieczeństwa realizowana pracy sieci realizowana jest budowa 2-torowej linii 400 kV
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Pątnów –
Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na koniec 2019 roku.
Istniejąca linia 220 kV relacji Jasiniec – Grudziądz Węgrowo zostanie z kolei zdemontowana60.
Rejon Grudziądza wskazywany jest także jako potencjalne miejsce predystynowane do lokalizacji
elektrowni konwencjonalnej w północnej części Gminy Grudziądz (Zakurzewo, Mokre) z uwagi na
przebieg magistrali elektroenergetycznych oraz istniejące możliwości „obudowy” takiej inwestycji
lokalizacją przemysł o dużym zapotrzebowaniu na energię. Taka inwestycja wzmocniłaby zasilanie
północnego obszaru Polski w energię elektryczną i obniżyłaby jej koszty dla mieszkańców w
kontekście uwolnienia cen energii61.

Podsumowanie - Konkluzje strategiczne







Rosnące pokrycie miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
Rezerwy gruntów komunalnych i państwowych, umożliwiają aktywne kreowanie
polityki rozwoju przestrzennego miasta;
Poprawiające się wskaźniki w zakresie mieszkalnictwa;
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (w tym zmodernizowana oczyszczalnia
ścieków, składowisko odpadów, sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia oraz
magistrala gazowa);
Spadająca liczba użytkowników oraz zużycie podstawowych mediów;

60

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz, Urząd Miejski w Grudziądzu, 2015
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grudziądza, Urząd Miejski w
Grudziądzu, 2011
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Stan środowiska przyrodniczego w mieście
Podstawowe uwarunkowania środowiskowe
Gmina miasto Grudziądz, wg regionalizacji fizyczno – geograficznej, w przeważającej części leży
w mezoregionie Kotliny Grudziądzkiej, zwanej też Basenem Grudziądzkim, która stanowi środkową,
najszerszą część makroregionu Doliny Dolnej Wisły. Północno - wschodni skraj gminy leży
w mezoregionie Pojezierza Chełmińskiego w makroregionie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.
Region ten cechuje się interesującą formą geo-morfologiczną, która związana jest z jego położeniem
w dorzeczu Wisły.
Miasto położone jest na prawym brzegu rzeki Wisły. Malowniczą panoramę miasta tworzą
urozmaicona rzeźba Basenu Grudziądzkiego, jego terasy rzeczne, ostańce wysoczyznowe w postaci
Kępy Fortecznej i Strzemięcińskiej, stanowiące naturalne punkty widokowe na pradolinę Wisły.
W Grudziądzu i jego bezpośrednim sąsiedztwie ustanowione zostały liczne rezerwaty oraz inne
formy ochrony przyrody, jak np. obszary ochrony siedlisk Natura 2000. Najważniejszymi obiektami
objętymi różnymi formami ochrony przyrody na terenie Grudziądza są62:









Nadwiślański Park Krajobrazowy – przy granicy z gminą,
Chełmiński Park Krajobrazowy – 1,29 km,
Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły – w granicy gminy,
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi – 0,31 km,
Natura 2000 – Obszary Specjalnej Ochrony – Dolina Dolnej Wisły PLB040003 – w granicy
gminy,
Natura 2000 – Specjalne Obszary Ochrony – Cytadela Grudziądz PLH040014 – w obszarze
gminy,
Natura 2000 – Specjalne Obszary Ochrony – Dolina Osy PLH040033 – 0,20 km,
Użytek ekologiczny – Ostoja Miłoleśna,

Na terenie gminy miasto Grudziądz znaleźć można 49 pomników przyrody, których gmina jest
zarządcą. Wszystkie pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Grudziądza stanowią drzewa (dęby,
platany, kasztanowce, lipy, modrzewie i buki).
Wysoki udział terenów przyrodniczych wpływa na atrakcyjność turystyczną i krajobrazową obszaru,
jednocześnie wiążąc się z prawnymi ograniczeniami zabudowy oraz prowadzenia różnych form
działalności na tych terenach, co niekiedy może stanowić barierę dla rozwoju gospodarki
przestrzennej miasta.

Lasy komunalne i zieleń miejska
W samym Grudziądzu udział gruntów leśnych jest wysoki i wynosi 19% powierzchni miasta63. Lasy
Komunalne pełnią funkcję biotyczną (środowiskotwórczą) kształtują mikroklimat oraz zaspokajają
potrzeby rekreacyjno – wypoczynkowe społeczeństwa. Dodatkowo pełnią funkcje ochronne
tj. ochrony naturalnych warunków życia człowieka, ochrony krajobrazu naturalnego, ochrony ujęć
wody przed zanieczyszczeniami.
Znajdujące się na terenie Grudziądza niewielkie kompleksy leśne, posiadają znaczny procent łąk, co
stanowi idealny biotop dla zwierząt kopytnych, a w szczególności danieli. W lutym 2014 r. w trakcie
prowadzenia inwentaryzacji zwierzyny naliczono 130 szt. tego gatunku w tym 11 szt. osobników
białych.
62
63

http://geoportal.rdos-bydgoszcz.pl/, dostęp na dzień 22.08.2014 r.
Dane GUS.
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Lasy Komunalne miasta Grudziądza posiadają aktualny Plan Urządzenia Lasu Komunalnego Miasta
Grudziądza zgodnie z zapisami, którego prowadzona jest gospodarka leśna na terenie miasta.
Podstawowymi składnikami zorganizowanej zieleni miejskiej w Grudziądzu są:
 Park Miejski na Górze Zamkowej;
 Park Miejski ul. Hallera – park leśny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych
z cennym drzewostanem w postaci alei dębowej w układzie liniowym;
 Zespół Twierdzy Grudziądz – zieleń forteczna i parkowa w tym Lasek Strzemięciński i Lasek
Garnizonowy;
 Promenady spacerowe (przy murach miejskich i plantach nad Trynką);
 Ogród Botaniczny;
W strukturze przestrzennej miasta Grudziądza ważną rolę odgrywają również ogrody działkowe,
których ponad historia na terenie Grudziądza liczy ponad 100 lat – powstałe w 1897„Kąpiele
Słoneczne” były bowiem pierwszym ogrodem działkowym w Polsce. Obecnie na terenie miasta
funkcjonuje 57 obiektów tego typu o łącznej powierzchni 252 ha. Największe kompleksy ogrodów
działkowych zlokalizowane są w pobliżu terenów przemysłowych w dzielnicach Rządz, Małe Tarpno
i Lotnisko. Biorąc pod uwagę postępującą presję urbanizacyjną i zanikanie ich pierwotnej funkcji,
należy dążyć do utrzymania tych terenów jako enklaw zieleni i spokoju, rozważając ewentualność ich
adaptacji pod nowe formy użytkowania, np. jako parków czy ogrodów botanicznych64.

Gleby
Powierzchnia terenu gminy miasto Grudziądz ukształtowała się w wyniku procesów geologicznych
i rzeźbotwórczych, które miały miejsce w czwartorzędzie, a w szczególności w plejstocenie, w czasie
zlodowacenia bałtyckiego. Najważniejszymi procesami były: egzaracyjna i akumulacyjna działalność
lądolodu, erozja i akumulacja wód lodowcowych i rzecznych, denudacja, procesy deflacyjne
i działalność człowieka. Rzeźba terenu jest młoda i charakteryzuje się dużą różnicą wysokości
bezwzględnej, która dochodzi do 75,0 m.
Największą powierzchnię wśród gleb o oznaczonym typie zajmują gleby bielicoziemne (gleby
bielicowe, skrytobielicowe i rdzawe) - blisko 55%. Drugą, pod względem powierzchni, grupą są gleby
brunatnoziemne (gleby brunatne właściwe, gleby płowe, gleby brunatne i wyługowane), które
zajmują ok. 15% powierzchni miasta z ustalonym typem gleb. Podobny udział (ok. 15%) mają gleby z
rzędu pobagiennych (gleby murszowo-mineralne, czarne ziemie).Mniejszy udział mają mady oraz
gleby należące do rzędu bagiennych.
Rolnicza przydatność terenu zależy od stosunków wodnych oraz od właściwości skał macierzystych,
agroklimatu, rzeźby terenu aktualnej zawartości próchnicy, odczynu i biologicznej aktywności
środowiska. Wśród gruntów ornych o oznaczonej klasie bonitacyjnej (nieco ponad 36% pow. miasta),
przeważają grunty klas najniższych V i VI zajmujące łącznie prawie 64 % powierzchni z oznaczonymi
klasami bonitacyjnymi. Klasa I nie występuje na terenie Grudziądza, a klasa II zajmuje tylko 0,4%
powierzchni z oznaczonymi klasami. Gleby o średniej przydatności rolniczej III i IV klasa, łącznie
stanowią 35,7% gruntów ornych. 65
Duży udział gleb o najniższej wartości bonitacyjnej (V i VI klasa) nie sprzyja prowadzeniu działalności
rolniczej, pozwala z kolei na bezkonfliktowy rozwój urbanizacji oraz powiększanie zasobów leśnych.
Z danych Spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 roku przez GUS wynika, że na terenie gminy

64

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grudziądza, Urząd Miejski w
Grudziądzu, 2012
65
Tamże
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miasto Grudziądz funkcjonowało 410 gospodarstw rolnych z czego 75% prowadzi działalność rolniczą.
W 2010 roku 207 z nich (czyli 67,2%) miało zajęty teren pod uprawę roślin. 51,7% wszystkich
gospodarstw stosuje na swoim terenie nawozy sztuczne66.
Wykres 43. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w powierzchni sklasyfikowanych gleb

VI z
1%

III a III b
2% 9%

II
0%
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IV b
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29%

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grudziądza

W celu ochrony gleb prowadzony jest monitoring, mający na celu analizę poszczególnych właściwości
badanych gleb i wpływ na nie działalności antropogenicznych. Stan gleb na terenie Grudziądza
z każdym rokiem się pogarsza – gleby ulegają degradacji fizycznej i chemicznej, na co największy
wpływ mają: rolnictwo, przemysł, transport oraz budownictwo. Najczęstszą przyczyną degradacji
fizycznej gleb są erozja wietrzna, eksploatacja kruszywa i postępująca urbanizacja (wzrost zabudowy)
Degradacja chemiczna oraz zakwaszanie gleb jest efektem intensywnego nawożenia mineralnego
i organicznego w rolnictwie, zanieczyszczenia przemysłowego (głównie materią organiczną) oraz
rosnącym natężeniem ruchu kołowego.
Naturalne zagrożenia geologiczne w postaci ruchów masowych gleb występują w strefie skarpy
nadwiślańskiej, w szczególności w obszarze zabudowanym zabytkowym kompleksem spichlerzy.
Obsunięcia skarpy nadwiślańskiej poddane są monitoringowi, co pozwala na kontrolowanie zjawiska
i podjęcie działań, eliminujących jego skutki. Zjawiska obrywu i osuwisk występują także w strefie
zboczy Kępy Strzemięcińskiej i Kępy Fortecznej, a w szczególności w miejscach, które zostały
naruszone niekontrolowaną eksploatacją kopalin pospolitych67.

Wody powierzchniowe
Gmina miasto Grudziądz posiada bogatą sieć hydrograficzną, co uwarunkowane jest jej położeniem w
obrębie Basenu Grudziądzkiego. Rozwinięciu się różnych form wód powierzchniowych sprzyjała
zróżnicowana budowa geologiczna, urozmaicona rzeźba terenu oraz działalność człowieka. Przez
teren Grudziądza przepływają przede wszystkim Wisła, Osa, Kanał Główny, Marusza, Kanał Trynka i
Rów Hermana. Ponadto na terenie miasta znajduje się kilka jezior z czego największe to Jezioro
Rudnickie Wielkie (pow. 160,9 ha), Jezioro Tarpno (pow. 27 ha) i Jezioro Rządz.
Monitoring stanu wód, od uzyskania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, prowadzony jest według
tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu
wód do roku 2015.

66

Bank Danych Lokalnych, GUS
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grudziądza, Urząd Miejski
w Grudziądzu, 2012
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Zgodnie z ekspertyzami WIOŚ w Bydgoszczy dotyczącymi cieków płynących na terenie Grudziądza za
rok 2012 oraz badaniami stanu jezior z lat 2007-2012 klasyfikacja stanu jakościowego wybranych
punktów pomiarowych prezentowała się następująco68:


Osa (punkt pomiarowy: ujście do Wisły, Zakurzewo 0,7 km)– ocena biologiczna:
umiarkowana; ocena fizyczno-chemiczna: poniżej poziomu dobrego, stan sanitarny:
niezadowalajacy; Porównanie z wynikami z lat wcześniejszych wykazało niewielką poprawę
jakości wód na stanowiskach pomiarowych, z wyjątkiem azotanów i wskaźników
bakteriologicznych.



Rów Hermana (punkt pomiarowy: ujście do Wisły, Grudziądz 0,1 km) – ocena fizykochemiczna: dobra (klasa II), stan sanitarny: zły. W odniesieniu do badań z roku 2006, widać
wyraźną poprawę jakości wód w całym analizowanym zakresie, również sanitarnym.



Kanał Trynka (punkt pomiarowy: ujście do Wisły, Grudziądz 0,1 km) – – ocena biologiczna:
słaba (IV klasa); ocena fizyko-chemiczna: dobra (klasa II), stan sanitarny: zły. W stosunku do
wcześniejszych badań prowadzonych w roku 2002, stwierdzono poprawę jakości wód, w
całym analizowanym zakresie fizykochemicznym.



Jez. Rudnickie Wielkie (gm. M. Grudziądz, stan na 2009 r.) – ocena biologiczna: słaba, ocena
fizyko-chemiczna: pow. II klasy, stan ekologiczny: słaby. Słaby stan wód oznacza, że
występują w nich znaczne odchylenia od charakteru naturalnego – występują zbiorowiska
organizmów inne niż występowałyby w warunkach niezakłóconych.

Ogólny stan chemiczny i biologiczny głównych cieków wodnych oraz zbiorników powierzchniowych
na terenie Grudziądza należy ocenić jako umiarkowany. Poprawa jakości usług kanalizacyjnych oraz
działalności oczyszczalni ścieków może przyczynić się do poprawy jakości niektórych z nich, choć
ważną przyczyną eutrofizacji cieków i zbiorników wodnych pozostaje także nawożenie pól przez
rolników.

Wody podziemne
Ujęcie komunalne dla Grudziądza położone jest w obrębie Kotliny Grudziądzkiej (Basenu
Grudziądzkiego). Na jego obszarze pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości 2-5
m. Jest on eksploatowany przez studnie gospodarskie na obszarach niezwodociągowanych. Są to
plejstoceńskie piaski rzeczne terasów nadzalewowych i stożków napływowych. Studnie głębinowe
w obszarze Doliny Dolnej Wisły ujmują piaski i żwiry pojawiające się na głębokościach 10-20 m,
stratygraficznie należące do interglacjału eemskiego i stadiału głównego zlodowacenia północnopolskiego. Miąższość ujmowanego poziomu wodonośnego w rejonie Grudziądza sięga nawet do 30 m
i charakteryzuje się wysoką wodoprzewodnością (500-1500 m2/dobę). Piaski rzeczne stadiału
głównego oraz piaski i żwiry rzeczne interglacjału eemskiego na rozległych obszarach stanowią jedną
warstwę wodonośną. Rozdzielają je lokalnie płaty glin zlodowacenia Vistulianu.
W 2008 roku została przeprowadzona weryfikacja przebiegu granic Jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd) wydzielonych w 2005 roku, a w wyniku tych prac powstał nowy podział Polski
w zakresie JCWPd. Teren Grudziądza leży na obszarze JCPWd 31 obejmującym bezpośrednią zlewnię
Wisły w obrębie doliny Wisły oraz JCWPd 40 obejmującego zlewnie Drwęcy i Osy. Wg badań
przeprowadzonych w 2012 roku przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ)
68

Ocena stanu wód powierzchniowych zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy.
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opublikowanych w „Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód podziemnych
w dorzeczach w podziale na 161 i 172 JCWPd, stan na rok 2012” stan chemiczny JCWPd nr 31 i nr 40
określono jako stan dobry.
WIOŚ w Bydgoszczy ostatnie badania jakości wód podziemnych na terenie gminy miasto Grudziądz
prowadził w latach 2000 – 2004 dla dwóch punktów pomiarowych nr 05 i 95. Wg tych badań punkt
95 w latach 2000 – 2004 zaklasyfikowany został do III klasy czystości wód. Punkt nr 05 w latach 2000
– 2003 również został przydzielony do III klasy czystości wód (wody zadowalającej jakości), natomiast
w roku 2004 do II klasy (wody dobrej jakości).69

Zanieczyszczenie powietrza
Według podziału określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r.
w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914)
w województwie kujawsko - pomorskim wydzielono 4 strefy; aglomerację bydgoską, miasto Toruń,
miasto Włocławek i strefę kujawsko-pomorską. Ocenę jakości powietrza atmosferycznego
w województwie kujawsko-pomorskim wykonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy.
Tabela 42. Klasyfikacja strefy kujawsko - pomorskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia

NO2
A

Kryterium – poziom dopuszczalny
SO2
CO
Pb
C6H6
PM2,5
Faza I Faza II
A
A
A
A
A
C1

Kryterium – poziom docelowy
BaP
As
Cd
Ni
O3
C

C

A

A

A/D2*

*dla kryterium celu długookresowego
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko - pomorskim za rok 2014,
WIOŚ w Bydgoszczy, 2015

Miasto Grudziądz należy do strefy kujawsko-pomorskiej70, która podobnie jak pozostałe strefy,
według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi znalazła się w niekorzystnej klasie
C, ze względu na ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 i stężenie
średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 w kilku punktach pomiarowych, w tym m. in. w punkcie
znajdującym się na terenie gminy miasto Grudziądz – punkt pomiarowy przy ul. Sienkiewicza.
Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dotyczą wyłącznie stężeń 24-godzinnych. Nie
są przekraczane stężenia średnie dla roku. Należy podkreślić, że stężenia pyłu PM10 oraz BaP
wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko sezonu zimowego
(grzewczego). Zimą notuje się znacznie wyższe wartości niż latem ze względu na niską emisję
energetyczną z palenisk domowych, która stanowi istotne źródło zanieczyszczeń. Zaliczenie strefy do
klasy C oznacza, że należy większą uwagę skupić na zadaniach zawartych w Programie ochrony
powietrza dla strefy kujawsko - pomorskiej oraz Planie Zadań Krótkoterminowych.
Klasyfikacja stref ze względu na ochroną roślin okazała się bardzo korzystna dla strefy kujawsko pomorskiej (jedynej w województwie podlegającej tej klasyfikacji) ze względu na SO2, NOx i O3,
ponieważ uzyskała klasę A .

69

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Grudziądz na lata 2015 – 2018 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2019 – 2022, Urząd Miejski w Grudziądzu, 2014
70
W Rocznej ocenie jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko - pomorskim za rok 2014
uwzględniono pomiary wykonane m. in. w Grudziądzu w punkcie pomiarowym przy ul. Sienkiewicza oraz ul.
Piłsudskiego (airpointer)
105
Id: 9AE5D3AF-8987-4B34-8E35-F1CF37ABB305. Uchwalony

Strona 106

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ
Według rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego za rok 2014 w województwie kujawskopomorskim poziomy celu długoterminowego dla ozonu zostały przekroczone dla wszystkich czterech
stref (klasa D2) w przypadku ochrony zdrowia, jak również dla strefy kujawsko-pomorskiej w
przypadku ochrony roślin.
Obszar przekroczeń stężeń średnich rocznych BaP w pyle PM10 wg. WIOŚ Bydgoszcz dotyczy części
miasta Grudziądza obejmującej osiedla: Śródmieście, Centrum, Tarpno, Wielkie Tarpno, Kuntersztyn,
Lotnisko, Kawalerii Polskiej, Kopernika, Chełmińskie, Wyzwolenia, Owczarki, Mniszek o łącznej
powierzchni 19,54 km2. Jako przyczyny takiego stanu podaje się oddziaływanie emisji związanych z
indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w
centrum miasta i intensywnym ruchem.

3

Rycina 6. Zasięg obszaru średniorocznych przekroczeń benzo(a)pirenu w ng/m w pyle zawieszonym PM10 w Grudziądzu
(fioletowa granica)

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko - pomorskim za rok 2014,
WIOŚ w Bydgoszczy, 2015

Natomiast część miasta Grudziądza obejmująca osiedla: Śródmieście, Centrum, Tarpno, Wielkie
Tarpno, Kuntersztyn, Lotnisko, Kawalerii Polskiej, Kopernika, Chełmińskie, Wyzwolenia o łącznej
powierzchni 16,5 km2 została wyznaczona jako obszar przekroczeń stężeń 24-godzinnych pyłu
zawieszonego PM10. Jako przyczyny podaje się oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków, oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze
leżącej w pobliżu stacji oraz jako przyczynę dodatkową - niekorzystne warunki
klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie szczególnie niekorzystnej sytuacji
meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza, w rozważanym okresie.

106
Id: 9AE5D3AF-8987-4B34-8E35-F1CF37ABB305. Uchwalony

Strona 107

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ

Rycina 7. Zasięg obszaru przekroczeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu (żółta granica)

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko - pomorskim za rok 2014,
WIOŚ w Bydgoszczy, 2015
Tabela 43. Zanieczyszczenie powietrza notowane w Grudziądzu w latach 2012 - 2014 r.
Lp.

1

Lokalizacja stacji

ul. Sienkiewicza 27

2

ul. Piłsudskiego 51

3

ul. Paderewskiego
182

4

ul. Lotnicza 34/44

5

ul. Rynek 13

6

ul. Podhalańska /
Sportowców

7

ul. Kunickiego 37

8

ul. Waryńskiego
123

9

ul. Solidarności

Metoda
wykonywania
pomiarów

Zanieczyszczenie

manualna

Stężenie średnie roczne
3
[µg/m ]

pył zawieszony PM10

2012
34,8

2013
30,9

2014
35,5

Poziom
dopuszczalny
albo docelowy
3
[µg/m ]
40

Liczba
pomiarów
dobowych

manualna

pył zawieszony PM2,5

BD

17,2

24,6

25

362

manualna
manualna
manualna
manualna
manualna
pasywna
automatyczna
automatyczna
automatyczna
automatyczna
automatyczna

ołów *
kadm *
nikiel *
arsen *
benzo(a)piren *
benzen
SO2
NO2
NOx
NO
pył zawieszony PM10

0,0399
0,0009
0,0019
0,0015
0,005
BD
4,9
25,7
71,7
30,1
35,7

0,0234
0,0007
0,00013
0,0012
0,0032
2,34
5,2
21,5
61,1
25,8
33,7

0,0209
0,0006
0,0010
0,0011
0,0044
1,80
4,5
27,5
87,2
38,9
35,7

0,5
0,005
0,020
0,006
0,001
5
40
40

362
362
362
362
362
168
361
360
360
360
359

automatyczna
pasywna
pasywna
pasywna
pasywna
pasywna
pasywna
pasywna
pasywna
pasywna
pasywna
pasywna
pasywna
pasywna

CO
SO2
NO2
SO2
NO2
SO2
NO2
SO2
NO2
SO2
NO2
SO2
NO2
SO2

650,2
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD

686,8
8,9
12,5
5,3
15,9
12,2
13,7
4,3
8,9
10,6
10,9
7,1
12,8
BD

755,0
6,8
11,1
5,5
14,0
10,2
15,3
4,0
7,7
10,5
10,1
5,0
11,6
5,3

40
40
40
40
40
40
-

361
-**
-**
-**
-**
-**
-**
-**
-**
-**
-**
-**
-**
-**

362
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pasywna
NO2
pasywna
SO2
pasywna
NO2
11 bramki A1
pasywna
SO2
(Trasa Średnicowa) pasywna
NO2
* - w pyle zawieszonym PM10
** - pomiary z miesięczną ekspozycją próbników
10

(Trasa Średnicowa)
ul. Południowa
(Trasa Średnicowa)

BD
BD
BD
BD
BD

BD
BD
BD
BD
BD

17,2
4,3
15,1
4,9
10,2

40
40
40

-**
-**
-**
-**
-**

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Większość emitowanych zanieczyszczeń ma charakter ciepłowniczy i pochodzi z instalacji służących
ogrzewaniu budynków oraz wody użytkowej. Wśród emitowanych zanieczyszczeń dominują:
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz pył zawieszony. Emisja z indywidualnych systemów
cieplnych obejmuje swoim zasięgiem przeważnie lokalne kotłownie, a także indywidualne paleniska
domowe, w których zainstalowane są piece o niewielkiej mocy. Pojedynczy emitor wprowadza małą
ilość zanieczyszczeń, jednak duże ich zagęszczenie na obszarze zabudowy mieszkaniowej powoduje,
że gromadzą się w miejscu ich powstawania i wpływają niekorzystnie na lokalny stan powietrza.
Nierzadko paleniska te są w złym stanie technicznym i wymagają natychmiastowej wymiany bądź
modernizacji. Często sprawność tych urządzeń jest na bardzo niskim poziomie, co powoduje wzrost
emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo zły stan przewodów wentylacyjnych, a także kominów, potęguje
ten efekt, stanowiąc ogromne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia mieszkańców korzystających z
tych urządzeń. Najczęściej stosowanym paliwem w przypadku indywidualnego ogrzewania mieszkań
jest węgiel kamienny, a niejednokrotnie w domowych paleniskach spalane są różnego rodzaju
odpady. Powoduje to emisję do powietrza groźnych dla zdrowia substancji, w tym benzo(a)pirenu,
benzenu oraz pyłu PM10.
Pomiary zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wskazują, że to właśnie powierzchniowe źródła
emisji z sektora komunalno-bytowego są odpowiedzialne za przekroczenia wartości normatywnej
B(a)P. Konieczne są zatem działania pozwalające ograniczyć zjawisko tzw. „niskiej emisji”, która
znacząco wpływa na jakość powietrza. Do zmniejszenia szkodliwych substancji i zanieczyszczeń
w powietrzu atmosferycznym mogą przyczynić się inwestycje ukierunkowane na rozbudowę sieci
gazowej oraz termomodernizację budynków, uwzględniającą modernizację instalacji grzewczej wraz
z wymianą źródeł ciepła na bardziej efektywne ekologicznie, w tym korzystające z odnawialnych
źródeł energii, wymiana urządzeń i opraw świetlnych na bardziej energooszczędne, czy też rozwój
komunikacji publicznej, w tym alternatywnych środków transportu. W celu przejścia na bardziej
efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i środowiskowymi w 2015 r. Miasto Grudziądz
opracował Plan Gospodarki Niskoemisyjnej71, który zawiera szczegółowy opis stanu infrastruktury
energo-ciepłowniczej i potrzeb w tym zakresie, jak i przedstawia szerokie spektrum działań i
projektów, które pozwolą na stopniowy rozwój Grudziądza, jako miasta efektywnego energetycznie.

Hałas
Hałas jest obecnie traktowany jako jeden z czynników zanieczyszczających środowisko. Najbardziej
uciążliwymi emitorami hałasu i wibracji, mającymi zasadniczy wpływ na klimat akustyczny
środowiska, są: trasy komunikacyjne (pojazdy samochodowe, motocykle, ciągniki, pociągi), zakłady
przemysłowe oraz place budowy na skutek stosowania hałaśliwych i wibracyjnych technologii oraz
maszyn i urządzeń oraz miejsca publiczne takie jak: centra handlowe, deptaki, skwery oraz inne
miejsca zbiorowego nagromadzenia ludności.
Najpowszechniejszym źródłem hałasu w środowisku jest komunikacja samochodowa. Wzrost
zagrożenia hałasem drogowym związany jest przede wszystkim z gwałtownym przyrostem w
71

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz, Urząd Miejski w Grudziądzu, 2015
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ostatnich latach natężenia przewozów towarowych i osobowych w ruchu lokalnym oraz
tranzytowym. Dane gromadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska wykazują, że w ostatnich
latach rośnie liczba skarg ludności na nadmierny hałas drogowy w środowisku72.
Do głównych czynników, mających wpływ na poziom emisji hałasu komunikacyjnego należą:
natężenie ruchu, struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego, stan
techniczny pojazdów, rodzaj i stan techniczny nawierzchni, organizacja ruchu drogowego oraz
charakter zabudowy terenów otaczających73. Hałas kolejowy i lotniczy ma jedynie lokalne
oddziaływanie.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity, Dz.
U.z 2014 r., poz. 112). Pomiarów kontrolnych hałasu dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy. W 2014 r. na terenie miasta Grudziądza wykonywano co miesiąc pomiary
hałasu drogowego przy ul. Piłsudskiego., które wskazują na przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu zarówno w porze dziennej, jak i w nocy.
Tabela 44. Wyniki pomiaru hałasu pochodzącego z ruchu komunikacyjnego ulicy Piłsudskiego (DK nr 55 i DK nr 16) w roku
2014 w Grudziądzu z automatycznej stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego 51

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Miesiąc

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

Odległość
punktu
pomiarowego
do jezdni

Wysokość
pomiaru
nad
terenem

8m

4m

Długookresowy
średni poziom
dźwięku A LDWN
[dB]
69,0
70,1
72,2
73,1
74,9
74,8
74,6
73,1
72,1
73,1

Dopuszczalna
norma
A LDWN
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

11 listopad
72,8
68
12 grudzień
72,6
68
Średnia
72,9
68
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Długookresowy
średni poziom
dźwięku A LN

Dopuszczalna
norma

60,9
61,7
63,9
65,4
67,8
67,4
67,3
65,3
64,3
65,6

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

65,3
65,0
65,3

59
59
59

A LN

Podsumowanie - Konkluzje strategiczne




Relatywnie wysoka liczba obszarów przyrodniczych objętych ochroną prawną;
Utrzymujące się przekroczenia norm środowiskowych, szczególnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hałasu jak i zanieczyszczenia wód powierzchniowych;
Słaba jakość bonitacyjna gleb, nie sprzyja rozwojowi funkcji rolniczej, umożliwiając
jednocześnie rozwój funkcji o charakterze miejskim;

72

Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r., Bydgoszcz 2015 r.
http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/raport_regionalny/kujawsko_pomorskie

73
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Analiza TOWS/SWOT
Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej, jest zestawienie mocnych
i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy miejskiej) oraz określenie jego
szans i zagrożeń rozwojowych. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza:
 S – Strengths (silne strony), wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego
podmiotu,
 W – Weaknesses (słabości), wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego
podmiotu,
 O- Opportunities (możliwości), wszystko to, co stwarza dla analizowanego podmiotu szansę
korzystnej zmiany,
 T – Threats (zagrożenia), wszystko to, co stwarza dla analizowanego podmiotu
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Na podstawie diagnozy stanu oraz warsztatów strategicznych zostały wypracowane tezy analizy
SWOT.
W prace nad aktualizacją Strategii udało się zaangażować przedstawicieli licznych środowisk i
instytucji, posiadających ekspercką wiedzę w zakresie lokalnej gospodarki, infrastruktury komunalnej,
aktywności społeczności lokalnej, oświaty, kultury, sportu, itd.. Udział „lokalnych liderów” na etapie
wskazywania strategicznych czynników rozwojowych wniósł do dyskusji informacje, których
zdiagnozowanie na podstawie danych wtórnych byłoby niemożliwe.
Przyjęta metoda pozwoliła na zebranie, skondensowanie i uszeregowanie najważniejszych informacji
o potencjale rozwojowym miasta oraz o dostrzeganych barierach. Zwracając jednocześnie uwagę na
pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia.

Zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń

Mocne strony

Waga

Słabe strony

Waga

Dogodne położenie miasta w układzie
Bezrobocie
o niekorzystnej
strukturze,
transportowym kraju (bliskość autostrady A1,
skutkujące zjawiskiem wykluczenia społecznego
0,10
0,14
trzech dróg krajowych i budowanej drogi
znacznej części mieszkańców;
ekspresowej S5);
Dostęp do wysoce atrakcyjnych terenów
Niezadowalający poziom przedsiębiorczości
inwestycyjnych w ramach PSSE i GPP oraz innych 0,09 mieszkańców oraz relatywnie niska liczba 0,11
narzędzi wsparcia dla inwestorów;
podmiotów gosp.;
Poprawa komunikacji w mieście, dzięki
Brak
wystarczającego
zasobu
rozbudowie
wewnętrznego
układu 0,08 wyspecjalizowanych kadr, dostosowanych do 0,10
transportowego oraz podjętych inwestycjach w
profilu działalności lokalnych przedsiębiorstw;
rozwój komunikacji publicznej, w tym także w

110
Id: 9AE5D3AF-8987-4B34-8E35-F1CF37ABB305. Uchwalony

Strona 111

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ
rozbudowę ścieżek rowerowych;
Wykształcenie
wyraźnych
specjalizacji
Słabnąca pozycja grudziądzkiego szkolnictwa
gospodarczych (przemysł lekki, spożywczy,
wyższego
mechaniczny, chemiczny, zbrojeniowy, logistyka i
dystrybucja) i aktywne umacnianie pozycji 0,07
0,10
konkurencyjnej
lokalnych
przedsiębiorstw
(utworzenie Grudziądzkiego Klastra Przemysłu
Lekkiego)
Silna pozycja Grudziądza w środkowej części
Niezadowalający stan techniczny zabudowy w
Pomorza
Nadwiślańskiego
jako
ośrodka
centrum miasta oraz architektury zabytkowej;
0,07
0,09
administracyjnego, kulturalnego i gospodarczohandlowego;
Grudziądz, dzięki rozbudowanemu i prężnie
Zanikanie funkcji
działającemu szkolnictwu zawodowemu stanowi 0,07 centrum miasta.
regionalny ośrodek edukacji ponadgimnazjalnej;

handlowo-usługowej

w
0,08

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (w
Relatywnie niski poziom średnich wynagrodzeń;
tym zmodernizowana oczyszczalnia ścieków,
0,07
składowisko odpadów, sieć elektroenergetyczna
wysokiego napięcia oraz magistrala gazowa);
Potencjał dla rozwoju turystyki wypadowej,
uzdrowiskowej i biznesowej, oparty na dobrym
skomunikowaniu,
zasobach
naturalnych,
unikatowym
dziedzictwie
kulturowo- 0,07
historycznym
i
posiadanych
atrakcjach
turystycznych (m.in. Geotermia, Planetarium,
Marina);

Konieczność poprawy oferty edukacyjnej średnie wyniki osiągane przez uczniów
grudziądzkich szkół na egzaminach państwowych
niższe aniżeli średnie dla kraju i województwa;
0,08

Liczne tereny rekreacyjne oraz rozbudowana
Przekroczenia norm środowiskowych;
baza sportowa, sprzyjające aktywności fizycznej 0,06
mieszkańców;
Lecznictwo
szpitalne
ponadlokalnym;

o

znaczeniu

0,06

0,08

0,08

Niski średni poziom wykształcenia mieszkańców
0,07
na tle województwa i kraju;

Obecność
instytucji
otoczenia
biznesu
Niska atrakcyjność rankingowa regionu;
wspierających
rozwój
podmiotów 0,06
gospodarczych;

0,06

Przygotowane dokumenty operacyjne oraz
urbanistyczno-planistyczne, pozwalające na
0,06
efektywne zarządzanie procesem rozwoju
miasta.
Doświadczenie

kadr

Urzędu

Miejskiego

w

0,05
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pozyskiwaniu funduszy ze środków UE;
Dobry dostęp
oświatowej;

do

bazy

przedszkolnej

i

0,04

Efektywne gospodarowanie zasobem
mieszkaniowym;

0,04

Bliskość międzynarodowych portów lotniczych i
morskich;

0,03

W wielu opracowaniach planistycznych jak i w opinii mieszkańców podstawowy potencjał rozwojowy
Grudziądza stanowi jego wysoce korzystna lokalizacja w układzie komunikacyjnym kraju. Położenie
przy autostradzie A1, oraz na przecięciu dróg krajowych Nr 5 (przyszłej drogi ekspresowej S5), Nr 16
oraz Nr 55 jak i niewielkie oddalenie od portów lotniczych i morskich oraz dużych rynków trzech
miast wojewódzkich (Torunia, Bydgoszczy i Gdańska) tworzą wyjątkowo dogodną lokalizację dla
centrów dystrybucyjno-logistycznych i firm produkcyjnych.
Inwestorzy chcący ulokować swoją działalność gospodarcza na terenie Grudziądza mogą liczyć nie
tylko na rozbudowany układ komunikacyjny, ale także na dostępne, w pełni uzbrojone tereny
inwestycyjne, jak i liczne udogodnienia, w tym zwolnienia podatkowe w ramach Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działające na terenie Grudziądza instytucje otoczenia biznesu (IOB)
również służą wsparciem doradczym jak i preferencyjnymi formami wsparcia finansowego dla
nowopowstałych podmiotów.
Dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, tradycje przemysłowe regionu jak i silne zaplecze
w postaci rozwiniętego szkolnictwa zawodowego zaowocowały wytworzeniem się specjalizacji
gospodarczych, stanowiących o dzisiejszym obrazie gospodarczym miasta. Przejawem rosnącej
pozycji grudziądzkich przedsiębiorstw oraz wytworzeniu się ich ściślejszych związków z miastem jest
utworzenie w 2015 r. Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego, który wpłynie zarówno na poprawę
oferty edukacyjnej lokalnych szkół ponadgimnazjalnych jak i na umocnienie konkurencyjności
zrzeszonych firm.
Jednym z powodów utworzenia klastra był także sprzeciw lokalnych przedsiębiorstw wobec
niedopasowania kierunków kształcenia do profilu ich działalności, a przez to powstawanie deficytu
odpowiednio wykwalifikowanych kadr na rynku pracy. Stan ten był dodatkowo pogłębiany
stopniowym ograniczaniem oferty szkolnictwa wyższego w Grudziądzu, co jest o tyle istotne, że
znaczna część osób młodych po ukończeniu studiów w miastach wojewódzkich, z uwagi na relatywnie
wyższe wynagrodzenia i perspektywy rozwoju, nie wraca do rodzinnego miasta. Zjawisko to
potwierdzają niskie na tle województwa i kraju wskaźniki wykształcenia mieszkańców. Niepokojące
w tym kontekście są średnie wyniki egzaminów państwowych osiągane przez uczniów
grudziądzkich szkół, które w znacznej mierze prezentują się gorzej na tle innych miast
województwa jak i na tle średnich wyników dla kraju, mimo, iż dostępność placówek oświatowych
wzrasta i są one systematyczne doposażane w nowoczesne materiały dydaktyczne i pomoce
naukowe.
Brak odpowiedniego poziomu kadr jak i zaplecza naukowego przekłada się na niskie możliwości
rozwoju innowacyjnych sektorów kapitałochłonnych w mieście, będących głównym motorem
rozwoju gospodarczego nowoczesnych społeczności. Fakt ten przekłada się także na niską
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atrakcyjność rankingową podregionu grudziądzkiego, utrudniając konkurowanie o nowych
inwestorów zewnętrznych.
Tempo rozwoju grudziądzkich przedsiębiorstw nie jest niestety wystarczające, nie przekłada się
bowiem na jakość życia mieszkańców miasta, biorąc pod uwagę niski poziom średnich płac w
mieście jak i utrzymujące się niekorzystne wskaźniki rynku pracy. Poziom bezrobocia nadal
przekracza średnią krajową i wojewódzką, a duży udział osób długotrwale bezrobotnych zwiększa
ryzyko rozszerzania się zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego wśród grudziądzan. Mimo
dogodnych warunków infrastrukturalnych jak i rozbudowanego zaplecza wsparcia przedsiębiorczości,
ludność Grudziądza w porównaniu z innymi podobnymi samorządami wykazuje niską skłonność do
podejmowania samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co również
przekłada się na niekorzystną sytuację na rynku pracy.
Silna pozycja Grudziądza jako miasta o charakterze regionalnym, zabezpieczającego potrzeby około
300 tys. ludności w zakresie administracji, usług, handlu była dodatkowo wzmacniania w ostatnich
latach licznymi inwestycjami w rozwój tzw. „twardej infrastruktury”. Rozwinięta została oferta
grudziądzkich spółek komunalnych poprzez modernizację instalacji, zwiększając ich efektywność
środowiskową i ekonomiczną oraz poprawiając dostępność przedsiębiorstw i mieszkańców do
infrastruktury technicznej. Ponadto prowadzony był szeroki program rozbudowy dróg,
z dokończeniem budowy II etapów Trasy Średnicowej na czele oraz wdrożeniem projektu
modernizacji komunikacji publicznej w mieście, które przełożyły się na znaczącą poprawę komfortu
podróżowania i bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Realizacja szerokiego programu
inwestycyjnego nie byłaby możliwa przy ograniczeniu finansowym budżetu miasta, gdyby nie wysoka
skuteczność samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym głównie środków unijnych.
Doświadczenie wyniesione z poprzednich perspektyw finansowych będzie niezwykle istotne przy
ubieganiu się o środki dysponowane w ramach nowej perspektywy 2014-2020. W tym celu, mając
równocześnie na uwadze skuteczne zarządzanie procesem rozwojowym miasta, Urząd Miejski
w Grudziądzu opracował i przyjął liczne programy operacyjne i urbanistyczno-planistyczne
umożliwiające efektywną alokację środków zewnętrznych jak i poprawę pozycji konkurencyjnej
miasta i jakość życia jego mieszkańców.
Na pozycję Grudziądza, jako głównego
rozbudowana oferta kulturalna, dobry
przede wszystkim rozbudowana oferta
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
medycznych o wysokiej jakości.

ośrodka w regionie, wpływ mają także takie czynniki jak
dostęp do infrastruktury przedszkolnej i oświatowej, a
usług medycznych i rehabilitacyjnych, ze szczególną rolą
im. dr W. Biegańskiego, świadczącego szeroki zakres usług

Niestety miasto wciąż zmaga się z licznymi problemami wpływającymi na jakość życia mieszkańców.
Mimo poprawy efektywności zarządzania zasobami mieszkaniowymi Grudziądza, wciąż generalny
stan techniczny znacznej części budynków w mieście, szczególnie w centrum, jest wysoce
niezadowalający. Szczególnie widoczny jest brak zmodernizowanych instalacji grzewczych i wysoka
energochłonność zastosowanych rozwiązań technicznych, która przekłada się na utrzymywanie się
tzw. zjawiska niskiej emisji jak i zwiększonego ryzyka pożarowego. Zjawisko niskiej emisji stanowi
obok wzmożonego ruchu komunikacyjnego, główny czynnik wpływający na jakość parametrów
środowiskowych, które w ostatnich latach wykazywały przekroczenia w zakresie hałasu jak
i zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz benzo(a)pirenem, których działanie jest
wysoce szkodliwe dla zdrowia mieszkańców.
Poprawa parametrów środowiskowych jest o tyle istotna, że Grudziądz posiada niewątpliwe walory
krajobrazowo-przyrodnicze, które przy odpowiedniej promocji i rozbudowie infrastruktury mogą
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kształtować ofertę turystyczną miasta. Potencjał turystyczny to przede wszystkim cenne, unikatowe
zabytki (Cytadela, Spichrze, Stare Miasto, mury miejskie, itd.), atrakcje turystyczne z Wieżą Klimek i
Geotermią Grudziądz na czele oraz liczne obiekty i tereny rekreacyjno-sportowe (Błonia, Jez.
Rudnickie, Aeroklub, Marina, sieć ścieżek rowerowych), sprzyjające aktywnym formom
wypoczynku turystów jak i mieszkańców miasta. Rozwój oferty turystycznej i promocji miasta
powinien stać się jednym z kluczowych kierunków rozwojowych w nadchodzących latach.
Podstawowym działaniem powinna być renowacja zaniedbanych obiektów zabytkowych i ich
adaptacja pod nowe funkcje turystyczne i kulturalne, a przede wszystkim dalsza rewitalizacja
grudziądzkiej starówki, która przyczyni się do zahamowania negatywnych zjawisk w tej części miasta,
a przede wszystkim zamierania tradycyjnie pełnionej przez centrum funkcji handlowo-usługowej na
rzecz galerii handlowych i dyskontów zlokalizowanych na osiedlach.

Szanse

Waga

Zagrożenia

Waga

Konieczność zmierzenia się z wyzwaniami
Nowa perspektywa 2014-2020, szansą na
demograficznymi takimi jak: niż demograficzny,
realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych i 0,13
0,20
spadek liczby mieszkańców miasta, starzenie się
społecznych.
społeczeństwa;
Plany rozbudowy infrastruktury drogowej i
Odpływ mieszkańców Grudziądza do ościennych
kolejowej o znaczeniu ponadregionalnym, w tym
gmin oraz miast wojewódzkich (Torunia,
0,12
0,18
stworzenie
zintegrowanego
węzła
Bydgoszczy,
Gdańska), w
tym
wysoko
przesiadkowego w Grudziądzu;
wykwalifikowanych specjalistów;
Korelacja pomiędzy sytuacją gospodarczą w
kraju, a utrzymującą się niestabilną sytuacją
Przedłużenie funkcjonowania SSE do 2026 r.,
polityczno-gospodarczą w Europie (kryzys
0,12
0,17
utrzymanie ulg inwestycyjnych dla nowych firm
migracyjny, osłabienie „Strefy euro” na skutek
kryzysu finansowego, działania wojenne w Syrii i
na Ukrainie);
Dalszy
rozwój
współpracy
ponadgimnazjalnych z pracodawcami

szkół

Utrzymanie statusu „miasta przejazdowego”
0,10 (brak motywacji u osób odwiedzjących do 0,17
zatrzymania się);

Brak wypracowanych praktyk w zakresie
Popularność postaw prozdrowotnych wśród
transferu technologii i współpracy pomiędzy
społeczeństwa, w tym także popularyzacja
0,10 sektorem
naukowo-badawczym,
a 0,15
turystyki
aktywnej
oraz
rehabilitacyjnoprzedsiębiorstwami powodujący utrzymywanie
uzdrowiskowej;
się niskiego poziomu innowacyjności w kraju.
Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw działających w
sektorach
należących
do
Regionalnych
Rosnące obciążenie wewnętrznego układu
0,09
0,13
Inteligentnych
Specjalizacji
Województwa
drogowego, szczególnie w centrum miasta.
Kujawsko-Pomorskiego;
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Wzrost znaczenia edukacji zawodowej –
popularyzacja
szkół
zawodowych
wśród 0,09
młodzieży;
Zawiązanie partnerstwa w ramach Obszaru
0,09
Strategicznej Interwencji Grudziądza;
Nadanie kluczowego znaczenia polityce miejskiej
w polityce rozwoju kraju i tworzenie licznych
0,08
instrumentów wsparcia miast i ich obszarów
funkcjonalnych;
Inicjatywy na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej,
a zwłaszcza rekreacyjno-turystycznej na rzece 0,08
Wiśle i Osie;
Najistotniejszą szansą dla wzrostu dynamiki rozwoju miasta w perspektywie krótko i
średniookresowej są bez wątpienia środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej pozwalające na
realizację ważnych inwestycji infrastrukturalnych oraz programów społecznych w wielu obszarach
funkcjonowania miasta. Wzmocnienie możliwości absorpcji środków zewnętrznych w nowej
perspektywie na lata 2014-2020 będzie możliwe również dzięki instrumentom terytorialnego
wymiaru wsparcia, skierowanego na politykę miejską, a w szczególności na rozwój ośrodków
regionalnych i subregionalnych wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. Niezwykle istotnym
czynnikiem pozwalającym na efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje działań w
wymiarze ponadlokalnym oraz wspólne przeciwdziałanie wyzwaniom obecnym w obszarze
funkcjonalnym Grudziądza, jest zawiązanie w ostatnich latach partnerstwa 6 gmin tworzących
obszar funkcjonalny Grudziądza na rzecz realizacji działań w tzw. OSI – Obszarze Strategicznej
Interwencji Grudziądza. Rozwój nowoczesnych miast i aglomeracji możliwy jest bowiem jedynie
przy umacnianiu powiązań funkcjonalnych pomiędzy miastem rdzeniowym, a jego zapleczem
funkcjonalnym, a przez to wykorzystaniu wszystkich endogenicznych potencjałów i zasobów regionu.
Głównym wyzwaniem dla współczesnych samorządów są zachodzące w Polsce i Europie procesy
demograficzne. Europejskie społeczeństwa stopniowo starzeją się, a przyrost naturalny jest znikomy
lub ujemny, przez co maleje liczba ludności, a obciążenie demograficzne wzrasta. Zjawiskiem, które
również wpływa na stan ludności i możliwości rozwojowe miast, jest występujące powszechnie
zjawisko suburbanizacji, czyli odpływu mieszkańców, w większości należących do klasy średniej, na
bardziej atrakcyjne tereny podmiejskie, często leżące poza granicami administracyjnymi miasta.
Pociąga to za sobą liczne wyzwania w kwestii rozwoju i dostosowania komunikacji publicznej,
infrastruktury komunalnej czy polityki przestrzennej prowadzonej przez miasto i sąsiadujące gminy.
Wzrastające obciążenie indywidualnym ruchem drogowym, powoduje powstawanie zatorów
komunikacyjnych, zmniejszenie przepustowości dróg oraz brak wystarczającej liczby miejsc
parkingowych w centrum miasta. Szansą na zwiększenie popularyzacji środków komunikacji
publicznej w Grudziądzu i jego obszarze funkcjonalnym jest realizacja inwestycji w modernizację linii
kolejowych oraz budowę zintegrowanego regionalnego węzła przesiadkowego na podstawie
dworca w Grudziądzu. Na zwiększenie przepustowości i dostępu komunikacyjnego miasta wpływ
będą miały także planowane inwestycje GDDKiA w rozbudowę dróg krajowych, a w szczególności
realizację drogi ekspresowej S5.
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Mieszkańcy mniejszych ośrodków miejskich, z uwagi na brak zatrudnienia lub możliwości edukacji czy
rozwoju, decydują się na migrację zarobkową do dużych miast wojewódzkich lub poza granice kraju.
Proces ten widoczny jest także w Grudziądzu. Jest to zjawisko wysoce niepokojące, gdyż w znacznej
mierze osoby odpływające z miasta to osoby wykwalifikowane lub ludzie młodzi, co prowadzi nie
tylko do pogłębiania się trudnej sytuacji demograficznej, ale również do znacznego osłabienia
wpływów do budżetu miasta z tytułu podatków dochodowych. Malejący potencjał zasobów ludzkich
przekłada się również na możliwości rozwojowe lokalnych podmiotów gospodarczych. Obecny trend
wspierania rozwoju gospodarczego ukierunkowany jest na wzmacnianie endogenicznych
potencjałów i specjalizacji gospodarczych (zwłaszcza tych określonych jako RIS – Regionalne
Inteligentne Specjalizacje), które pozwolą umocnić pozycję konkurencyjną regionu i przełożą się na
innowacyjność lokalnych przedsiębiorstw. Istotnym zagrożeniem dla możliwości rozwojowych i
wdrażania innowacji przez firmy jest brak wypracowanych praktyk transferu wiedzy i technologii
pomiędzy jednostkami naukowymi a sektorem biznesowym, co znacząco hamuje postęp
technologiczny przedsiębiorstw. Konieczne jest zatem wsparcie inicjatyw służących rozwojowi
sektora B+R, ale również dalszej współpracy na linii lokalne przedsiębiorstwa – szkoły
ponadgimnazjalne. Wspólne opracowywanie kierunków kształcenia i programów nauczania
dostosowanych do obecnych wymogów pracodawców, będzie się wiązać z obopólnymi korzyściami:
z jednej strony pracodawcy otrzymają wykwalifikowany zasób pracowników o skróconym czasie
potrzebnym na adaptację do nowego miejsca pracy z drugiej strony uczniowie uzyskają możliwość
gwarancji zatrudnienia po ukończeniu edukacji, a przede wszystkim umiejętności adekwatne
do współczesnych potrzeb pracodawców. Działania te wzmocnią widoczny ogólnokrajowy trend
popularyzacji szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży, która w sposób bardziej świadomy
dokonuje wyboru kierunku kształcenia, analizując możliwości przyszłego zatrudnienia.
Pozytywnym czynnikiem wpływającym na napływ inwestorów do Grudziądza jest przedłużenie
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce do 2026 r., a co za tym idzie utrzymanie
ulg inwestycyjnych dla firm. Zwiększenie stabilności finansowej firm jest szczególnie ważne
w kontekście zawirowań natury politycznej i gospodarczej, które dokonują się w Europie i na
Świecie, a w sposób pośredni uderzają także w polski rynek wewnętrzny (embarga
międzynarodowe, zachwiania cen surowców na rynkach światowych, zachwiania kursów walut).
Istotną dziedziną nowoczesnych gospodarek opartych na sektorze usług jest turystyka. W
świadomości turystów krajowych i zagranicznych Grudziądz stanowi ciekawy punkt turystyczny, ale
będący niejako „po drodze” do dużych popularnych miast czy regionów turystycznych, stąd ich niska
skłonność do noclegu czy dłuższego pobytu w mieście, co hamuje potencjał rozwojowy regionu w
tym obszarze. Na odwrócenie tego trendu może wpłynąć rosnąca wśród społeczeństwa popularność
postaw prozdrowotnych, korzystania z infrastruktury uzdrowiskowej i spa, a także aktywnych form
spędzania wolnego czasu, które dzięki obecnej infrastrukturze oraz warunkom naturalnym
w Grudziądzu i okolicy mogą być z powodzeniem rozwijane. Ważnym elementem tego procesu
w przyszłości może być także wdrożenie planów i inicjatyw m.in. Związku Miast Nadwiślańskich czy
Pomorskiego Klastra Rzecznego, służących rozwojowi żeglugi śródlądowej na Wiśle i jej dopływach.

Określenie korelacji pomiędzy czynnikami rozwojowymi
Prace poświęcone analizie TOWS/SWOT miały na celu również zidentyfikowanie mocnych i słabych
stron miasta oraz szans i zagrożeń dla jej rozwoju oraz pozwolić na określenie występujących między
nimi korelacji:
 Czy mocne strony pozwolą wykorzystać zauważone szanse?
 Czy mocne strony pozwolą zniwelować zauważone zagrożenie?
 Czy słabe strony ograniczą możliwość wykorzystania zidentyfikowanych szans?
116
Id: 9AE5D3AF-8987-4B34-8E35-F1CF37ABB305. Uchwalony

Strona 117

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ
 Czy słabe strony spotęgują ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń?
Analizę przeprowadzono również w odwrotnym kierunku, tzn. od zewnątrz do wewnątrz:
 Czy szanse wzmocnią silne strony?
 Czy szanse pozwolą zniwelować słabości?
 Czy zagrożenia zniwelują silne strony?
 Czy zagrożenia uwypuklą słabości?
Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają zbudować macierz modeli strategii rozwoju, a ich analiza
wskazuje, który model najtrafniej odpowiada na potrzeby miasta. W teorii analizy strategicznej
wyróżniamy cztery główne typy strategii:
 Strategia ofensywna cechuje jednostki, które stawiają przede wszystkim na wykorzystanie
mocnych stron i nadarzających się szans. Za pomocą swoich atutów wykorzystują szanse
rozwoju, a z kolei nadarzające się okazje przekładają na dalsze wzmocnienie atutów.
 Strategia konkurencyjna cechuje jednostki, które nastawiają się na wykorzystywanie
nadarzających się szans do eliminowania słabych stron i zamieniania ich w atuty.
 Strategia konserwatywna cechuje jednostki, które planują maksymalnie wykorzystać mocne
strony przy jednoczesnym zmniejszaniu znaczenia dla rozwoju nadchodzących zagrożeń.
 Strategia defensywna cechuje jednostki, które bronią się przed kryzysem, eliminując słabe
strony i przeciwstawiając się zagrożeniom.
Mocne strony

Słabe strony

Szanse

STRATEGIA OFENSYWNA

STRATEGIA KONKURENCYJNA

Zagrożenia

STRATEGIA KONSERWATYWNA

STRATEGIA DEFENSYWNA

Poniżej przedstawione zostały tabele wraz z krótkim opisem zachodzących korelacji. O sile zależności
pomiędzy poszczególnymi czynnikami świadczy intensywność odcienia czerwieni w odpowiednim
polu macierzy.

Korelacje: Mocne strony – Zagrożenia/ Zagrożenia – Mocne strony
Liczba oraz siła korelacji pomiędzy mocnymi stronami a zagrożeniami była wysoka co oznacza, iż w
ramach prowadzonej polityki strategicznej miasta należy położyć nacisk na wykorzystanie
posiadanych potencjałów, w taki sposób, aby jak najefektywniej zabezpieczyć się przed
nadchodzącymi zagrożeniami. Mimo, iż „strategia konserwatywna” nie została wskazana jako
dominujący kierunek rozwojowy to jej elementy powinny być również uwzględniane przy
programowaniu działań strategicznych na najbliższe lata.
Największa liczba korelacji występuje pomiędzy zagrożeniami związanymi ze zmianami
demograficznymi – starzeniem się społeczeństwa, migracjami, niżem demograficznym,
a potencjałami związanymi w poprawie infrastruktury zdrowotnej, mieszkalnej, rekreacyjnosportowej czy też oświatowej. Z jednej strony wysoka dostępność do infrastruktury społecznej
wpływa pozytywnie na odbiór miasta i chęć osiedlania się ludności i wiązania swojej przyszłości z
miastem. Z drugiej zaś, malejąca liczba ludności wpływa na malejący popyt na usługi różnych
instytucji, przez co zmniejsza ich rentowność ekonomiczną, jak i wiąże się z koniecznością
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dostosowania oferty do zmieniającej się struktury demograficznej. Poprawa w zakresie wizerunku
miasta jako miejsca sprzyjającego mieszkańcom i podmiotom gospodarczym będzie możliwa dzięki
utrzymaniu statusu regionalnego ośrodka oświaty, handlu, zdrowia i pracy, w czym pomocne będą
działania rozwojowe zaplanowane w opracowanych dokumentach operacyjnych.
Odpływ osób wykształconych wpływa negatywnie także na potencjał rozwojowy lokalnych
przedsiębiorstw. Czynnikiem hamującym to zjawisko może być pojawianie się specjalizacji
gospodarczych, które umocnią pozycję lokalnych przedsiębiorstw i ich perspektywy rozwojowe, a to
zachęci osoby wysoko wykwalifikowane do podejmowania w nich zatrudnienia i wiązania swoich
karier zawodowych z Grudziądzem. Dodatkowym zagrożeniem dla rozwoju podmiotów
gospodarczych jest brak wypracowanych praktyk w zakresie transferu wiedzy i technologii pomiędzy
sektorem naukowym i biznesem oraz zawirowania geopolityczne związane z zagrożeniem
terrorystycznym, wojną na Ukrainie i w Syrii, kryzysem strefy Euro, które przekładają się na
funkcjonowanie rynków finansowych, a pośrednio na możliwości transakcyjne i finansowe lokalnych
przedsiębiorstw. Czynnikami, które mogą przyczynić się do umocnienia siły gospodarczej i poprawy
atrakcyjności inwestycyjnej Grudziądza są także dostępne tereny inwestycyjne, obecność licznych
instytucji otoczenia biznesu oraz rozbudowana infrastruktura komunikacyjna.
Rosnące obciążenie ruchem komunikacyjnym, wiąże się z koniecznością kontynuacji rozbudowy
układu transportowego, aby poczynione już inwestycje efektywnie przyczyniały się do rozwoju miasta
jako regionalnego węzła komunikacyjnego. Dobre skomunikowanie miasta może przełożyć się także
na zwiększenie zainteresowania ze strony turystów. Miasto posiada duży potencjał dla rozwoju
turystyki aktywnej czy rehabilitacyjnej, a także bogate dziedzictwo kulturowe, które przy aktywnej
promocji zewnętrznej powinno pomóc w zwiększeniu atrakcyjności turystycznej i przezwyciężeniu
dominującego wśród turystów odbioru Grudziądza jako miasta przejazdowego, zachęcając tym
samym osoby odwiedzające Grudziądz do dłuższego pobytu.
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Rosnące obciążenie wewnętrznego układu
drogowego, szczególnie w centrum miasta.

Brak wypracowanych praktyk w zakresie
transferu technologii i współpracy
pomiędzy sektorem naukowo-badawczym,
a przedsiębiorstwami powodujący
utrzymywanie się niskiego poziomu
innowacyjności w kraju.

Utrzymanie statusu „miasta
przejazdowego” (brak motywacji u osób
odwiedzjących do zatrzymania się);

Korelacja pomiędzy sytuacją gospodarczą w
kraju, a utrzymującą się niestabilną
sytuacją polityczno-gospodarczą w Europie;

Korelacja: Mocne strony - Zagrożenia/
Zagrożenia - Mocne Strony

Konieczność zmierzenia się z wyzwaniami
demograficznymi

Odpływ mieszkańców Grudziądza do
ościennych gmin oraz miast wojewódzkich,
w tym wysoko wykwalifikowanych
specjalistów;
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Przygotowane dokumenty operacyjne oraz urbanistycznoplanistyczne, pozwalające na efektywne zarządzanie procesem
rozwoju miasta.
Efektywne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym;
Wykształcenie wyraźnych specjalizacji gospodarczych (przemysł lekki,
spożywczy, mechaniczny, chemiczny, zbrojeniowy, logistyka i
dystrybucja) i aktywne umacnianie pozycji konkurencyjnej lokalnych
przedsiębiorstw (utworzenie Grudziądzkiego Klastra Przemysłu
Lekkiego)
Silna pozycja Grudziądza w środkowej części Pomorza
Nadwiślańskiego jako ośrodka administracyjnego, kulturalnego i
gospodarczo-handlowego;
Dobry dostęp do bazy przedszkolnej i oświatowej;
Grudziądz, dzięki rozbudowanemu i prężnie działającemu
szkolnictwu zawodowemu stanowi regionalny ośrodek edukacji
ponadgimnazjalnej;
Liczne tereny rekreacyjne oraz rozbudowana baza sportowa,
sprzyjają aktywności fizycznej mieszkańców;
Dogodne położenie miasta w układzie transportowym kraju (bliskość
autostrady A1, trzech dróg krajowych i budowanej drogi ekspresowej
S5);
Poprawa komunikacji w mieście, dzięki rozbudowie wewnętrznego
układu transportowego oraz podjętych inwestycjach w rozwój
komunikacji publicznej, w tym także w rozbudowę ścieżek
rowerowych;
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (w tym zmodernizowana
oczyszczalnia
ścieków,
składowisko
odpadów,
sieć
elektroenergetyczna wysokiego napięcia oraz magistrala gazowa);
Bliskość międzynarodowych portów lotniczych i morskich;
Lecznictwo szpitalne o znaczeniu ponadlokalnym;
Potencjał dla rozwoju turystyki wypadowej, uzdrowiskowej i
biznesowej, oparty na dobrym skomunikowaniu, zasobach
naturalnych, unikatowym dziedzictwie kulturowo-historycznym i
posiadanych atrakcjach turystycznych (m.in. Geotermia, Planetarium,
Marina);
Dostęp do wysoce atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w ramach
PSSE i GPP oraz innych narzędzi wsparcia dla inwestorów;
Obecność instytucji otoczenia
podmiotów gospodarczych;

biznesu wspierających rozwój

Skuteczność samorządu w pozyskiwaniu funduszy ze środków UE;
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Korelacje: Mocne strony – Szanse/ Szanse – Mocne strony
Najwyższa liczba oraz natężenie korelacji widoczne jest w macierzy dotyczącej mocnych stron oraz
szans. Oznacza to, iż Miasto Grudziądz wykazuje silny potencjał wewnętrzny do realizacji strategii
ofensywnej. Strategia ofensywna polega z jednej strony na wykorzystywaniu nadarzających się okazji do
wzmacniania mocnych stron, tak aby realnie przyczyniały się do rozwoju miasta, z drugiej zaś na takim
eksponowaniu własnych przewag, aby służyły maksymalnemu wykorzystywaniu nadchodzących okazji.

W ostatnich latach miasto prowadziło liczne inwestycje związane z usprawnieniem ruchu kołowego w
układzie zewnętrznym i wewnętrznym jak i w zakresie rozwoju transportu publicznego.
Wzmocnienie oddziaływania tych inwestycji będzie możliwe dzięki nadaniu w dokumentach
nadrzędnych statusu regionalnego węzła przesiadkowego oraz wytyczeniu dużych inwestycji
drogowych i kolejowych przebiegających przez Grudziądz. Dodatkowym aspektem wpływającym
pośrednio na dostępność komunikacyjną jak i atrakcyjność turystyczną są inicjatywy związane z
próba reaktywacji żeglugi śródlądowej na Wiśle.
„Przywrócenie” rzeki miastu wzmocni posiadany potencjał dla rozwoju turystyki aktywnej
i wykorzystanie posiadanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, tym bardziej, iż popularność tego
typu form spędzania wolnego czasu rośnie. Grudziądz dzięki posiadanej bazie i skomunikowaniu, jak i
zasobom źródeł geotermalnych, ma potencjał, aby stać się ciekawym miejscem dla rozwoju turystyki
biznesowej, uzdrowiskowo-rehabilitacyjnej czy weekendowej.
Dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna i komunalna oraz dostęp do atrakcyjnych terenów
inwestycyjnych, dzięki przedłużeniu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 r.
pozytywnie wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną Grudziądza. Wzmocnieniu pozycji gospodarczej
przedsiębiorstw będą służyły również działania ukierunkowane na wsparcie Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacji, tym bardziej, iż w ostatnich latach widoczna jest stopniowe wytwarzanie
się specjalizacji stanowiących o charakterystyce gospodarczej miasta oraz umacnianie pozycji
konkurencyjnej i platform współpracy wśród grudziądzkich przedsiębiorstw. Również rozwijająca się
współpraca na linii biznes-szkoły zawodowe stanowi, ważny czynnik stymulujący rozwój
przedsiębiorstw i poprawę na rynku pracy. Dzięki rozbudowanej bazie oświatowej, rosnącej
popularności kształcenia zawodowego oraz podejmowanym inicjatywom Grudziądz nie tylko utrzyma
status ponadlokalnego ośrodka kształcenia ponadgimnazjalnego, ale również uzyska dostęp do
wykwalifikowanych kadr, o umiejętnościach umożliwiających sprawną adaptację w lokalnych
zakładach pracy.
Oczywistym, silnym czynnikiem, zwiększającym szanse rozwojowe miasta w większości obszarów jego
funkcjonowania są dostępne fundusze unijne, pozwalające na realizację projektów społecznych i
inwestycyjnych wykraczających poza wewnętrzne możliwości finansowe miasta. Na skuteczność ich
pozyskiwania wpływ będą miały takie czynniki jak: posiadane doświadczenie pracowników Urzędu
Miejskiego, obecność instytucji otocznia biznesu oraz opracowane dokumenty operacyjne
programujące działania spójne z wytycznymi Umowy Partnerstwa, umożliwiające dostęp do środków
unijnych. Na możliwości pozyskiwania środków finansowych pozytywny wpływ będą miały również
uwarunkowania wynikające z dokumentów nadrzędnych, które w nowej perspektywie znaczny
strumień wsparcia kierują na rozwój miast oraz ich obszarów funkcjonalnych, a także zawiązanie
partnerstwa Obszaru Strategicznej Interwencji, które umocni pozycję Grudziądza jako ośrodka o
znaczeniu regionalnym, a także pozwoli na realizację działań o wymiarze ponadlokalnym,
oddziaływującym zarówno na miasto jak i gminy tworzące jego obszar funkcjonalny.
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Przygotowane dokumenty operacyjne oraz urbanistyczno-planistyczne,
pozwalające na efektywne zarządzanie procesem rozwoju miasta.
Efektywne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym;
Wykształcenie wyraźnych specjalizacji gospodarczych (przemysł lekki, spożywczy,
mechaniczny, chemiczny, zbrojeniowy, logistyka i dystrybucja) i aktywne
umacnianie pozycji konkurencyjnej lokalnych przedsiębiorstw (utworzenie
Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego)
Silna pozycja Grudziądza w środkowej części Pomorza Nadwiślańskiego jako
ośrodka administracyjnego, kulturalnego i gospodarczo-handlowego;
Dobry dostęp do bazy przedszkolnej i oświatowej;
Grudziądz, dzięki rozbudowanemu i prężnie działającemu szkolnictwu
zawodowemu stanowi regionalny ośrodek edukacji ponadgimnazjalnej;
Liczne tereny rekreacyjne oraz rozbudowana baza sportowa, sprzyjają aktywności
fizycznej mieszkańców;
Dogodne położenie miasta w układzie transportowym kraju (bliskość autostrady
A1, trzech dróg krajowych i budowanej drogi ekspresowej S5);
Poprawa komunikacji w mieście, dzięki rozbudowie wewnętrznego układu
transportowego oraz podjętych inwestycjach w rozwój komunikacji publicznej, w
tym także w rozbudowę ścieżek rowerowych;
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (w tym zmodernizowana
oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów, sieć elektroenergetyczna wysokiego
napięcia oraz magistrala gazowa);
Bliskość międzynarodowych portów lotniczych i morskich;
Lecznictwo szpitalne o znaczeniu ponadlokalnym;
Potencjał dla rozwoju turystyki wypadowej, uzdrowiskowej i biznesowej, oparty
na dobrym skomunikowaniu, zasobach naturalnych, unikatowym dziedzictwie
kulturowo-historycznym i posiadanych atrakcjach turystycznych (m.in. Geotermia,
Planetarium, Marina);
Dostęp do wysoce atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w ramach PSSE i GPP oraz
innych narzędzi wsparcia dla inwestorów;
Obecność instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój podmiotów
gospodarczych;
Skuteczność samorządu w pozyskiwaniu funduszy ze środków UE;
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Nowa perspektywa 2014-2020, szansą na realizację dużych inwestycji
infrastrukturalnych i społecznych.

Dalszy rozwój współpracy szkół ponadgimnazjalnych z pracodawcami
Popularność postaw prozdrowotnych wśród społeczeństwa, w tym
także popularyzacja turystyki aktywnej oraz rehabilitacyjnouzdrowiskowej;
Przedłużenie funkcjonowania SSE do 2026 r., utrzymanie ulg
inwestycyjnych dla nowych firm

Korelacja: Mocne strony -Szanse/ Szanse Mocne Strony

Zawiązanie partnerstwa w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji
Grudziądza;
Nadanie kluczowego znaczenia polityce miejskiej w polityce rozwoju
kraju i tworzenie licznych instrumentów wsparcia miast i ich
funkcjonalnych;
obszarów rozwoju
przedsiębiorstw działających w sektorach
Wsparcie
należących do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
Inicjatywy na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej, a zwłaszcza
rekreacyjno-turystycznej na rzece Wiśle i Osie;
Plany rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej o znaczeniu
ponadregionalnym, w tym stworzenie zintegrowanego węzła
przesiadkowego w Grudziądzu;
Wzrost znaczenia edukacji zawodowej – popularyzacja szkół
zawodowych wśród młodzieży;

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ
Korelacje Słabe strony – Zagrożenia/ Zagrożenia – Słabe strony
Mimo, iż analiza korelacji pokazuje, że w większym stopniu Miasto Grudziądz powinno skupiać się na
wykorzystywaniu posiadanych mocnych stron przy nadarzających się szansach, to nie należy
bagatelizować działań służących niwelowaniu barier rozwojowych (słabych stron) przy jednoczesnym
zabezpieczaniu miasta i jego mieszkańców na oddziaływanie negatywnych czynników zewnętrznych,
pojawiających się w jego otoczeniu.
Zagrożeniem, które w sposób istotny może pogłębić negatywne zmiany zachodzące w mieście, jest
odpływ mieszkańców do innych ośrodków miejskich i poza granice kraju. Zmiany demograficzne
wpływają w sposób bezpośredni i pośredni na wszystkie dziedziny funkcjonowania miasta, zarówno
zubażając jakość i ilość zasobów ludzkich, jak i zmniejszając możliwości budżetowe miasta. Brak
odpowiednio rozwiniętej infrastruktury, warunków gospodarczych czy edukacyjnych może pogłębić
trend migracyjny i zwiększyć skłonność młodych mieszkańców Grudziądza do wiązania swojej
przyszłości z bardziej atrakcyjnymi terenami czy ośrodkami miejskimi, umożliwiającymi im rozwój
osobisty czy zawodowy.
Istotnym zagrożeniem dla pogłębienia złej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz niskiej liczby
podejmowanych inicjatyw gospodarczych przez mieszkańców jest spore uzależnienie sytuacji
rynkowej przedsiębiorstw od wydarzeń gospodarczych i politycznych zachodzących w Europie i na
świecie. Niestabilna sytuacja geopolityczna przekłada się na gwałtowne wahania kursów walut i cen,
co znacznie utrudnia racjonalne prowadzenie działalności gospodarczej.
Ruch turystyczny nie ma charakteru noclegowo-pobytowego, co przekłada się na niską opłacalność
działalności w sferze gastronomicznej, turystycznej czy usługowej. Ponadto wzrastający ruch kołowy
powoduje stopniowy wzrost zanieczyszczenia, powstawanie zatorów komunikacyjnych, a przez to
spadek atrakcyjności centralnych dzielnic miasta.
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Utrzymanie statusu „miasta przejazdowego” (brak motywacji u osób
odwiedzjących do zatrzymania się);
Brak wypracowanych praktyk w zakresie transferu technologii i
współpracy pomiędzy sektorem naukowo-badawczym, a
przedsiębiorstwami powodujący utrzymywanie się niskiego poziomu
innowacyjności w kraju.
Rosnące obciążenie wewnętrznego układu drogowego, szczególnie w
centrum miasta.

Korelacja: Słabe strony - Zagrożenia/
Zagrożenia - Słabe strony

Korelacja pomiędzy sytuacją gospodarczą w kraju, a utrzymującą się
niestabilną sytuacją polityczno-gospodarczą w Europie

Odpływ mieszkańców Grudziądza do ościennych gmin oraz miast
wojewódzkich (Torunia, Bydgoszczy, Gdańska), w tym wysoko
wykwalifikowanych specjalistów;
Konieczność zmierzenia się z wyzwaniami demograficznymi takimi jak: niż
demograficzny, spadek liczby mieszkańców miasta, starzenie się
społeczeństwa;

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ

Przekroczenia norm środowiskowych;
Zanikanie funkcji handlowo-usługowej w centrum miasta.
Niezadowalający stan techniczny zabudowy mieszkaniowej oraz
architektury zabytkowej;
Brak wystarczającego zasobu wyspecjalizowanych kadr, dostosowanych
do profilu działalności lokalnych przedsiębiorstw;
Bezrobocie o niekorzystnej strukturze, skutkujące
wykluczenia społecznego znacznej części mieszkańców;

zjawiskiem

Relatywnie niski poziom średnich wynagrodzeń;
Niezadowalający poziom przedsiębiorczości
relatywnie niska liczba podmiotów gosp.;

mieszkańców

oraz

Niska atrakcyjność rankingowa regionu;
Konieczność poprawy oferty edukacyjnej - średnie wyniki osiągane przez
uczniów grudziądzkich szkół na egzaminach państwowych niższe aniżeli
średnie dla kraju i województwa;
Słabnąca pozycja grudziądzkiego szkolnictwa wyższego
Niski średni poziom wykształcenia mieszkańców na tle województwa i
kraju;
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Korelacja słabe strony – szanse/ szanse – słabe strony
Wynik przeprowadzonej analizy pokazał, iż najniżej zostały ocenione korelacje pomiędzy słabymi
stronami i szansami oraz szansami i słabymi stronami. Mimo, iż działania strategiczne uznawane za
konkurencyjne nie powinny być działaniami wiodącymi, to kreując rozwój miasta, należy obserwować
pojawiające się szanse i w sposób możliwe efektywny starać się za ich pomocą niwelować posiadane
bariery rozwojowe.
Szansą, która koreluje z największą liczbą słabych stron są środki unijne dostępne w nowej
perspektywie 2014-2020. Pozwolą one na dofinansowanie instrumentów wsparcia lokalnego rynku
pracy i przedsiębiorczości, rozwój gospodarki niskoemisyjnej, a przez to ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska, czy rewitalizację i ożywienie centrum miasta, w tym obiektów
zabytkowych. Zrównoważony rozwój miast oraz zwiększone szanse na absorpcje zapewniają zapisy
dokumentów nadrzędnych wskazujące na kluczową rolę rozwoju miast i ich obszarów
funkcjonalnych.
Liczne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości: strefy ekonomiczne, ulgi dla przedsiębiorców,
fundusze unijne, czy wsparcie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji stanowią istotną szansę dla
ożywienia gospodarczego miasta, w tym podniesienia jego atrakcyjności. Niestety niska aktywność
gospodarcza mieszkańców może sprawić, że szanse pojawiające się w otoczeniu gospodarczym nie
zostaną w pełni wykorzystane. Ponadto rozwój specjalizacji gospodarczych w mieście może być
zagrożony z uwagi na brak wyspecjalizowanych i wyedukowanych kadr oraz słabnącą pozycję
grudziądzkich szkół wyższych. Poprawiająca się współpraca grudziądzkich firm ze szkołami
zawodowymi powinna w pewnym stopniu zniwelować braki w dostępie do zasobów ludzkich, a tym
samym zmniejszyć bezrobocie, szczególnie wśród absolwentów szkół.
Popularyzacja zdrowego trybu życia stopniowo przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej
mieszkańców i większej dbałości o środowisko i stopień jego zanieczyszczenia.

Podsumowanie
Analiza korelacji TOWS/SWOT wykazała, że strategia ofensywna jest typem strategii najbardziej
adekwatnym wobec wyzwań rozwojowych stojących przed Miastem Grudziądz w nadchodzących
latach. Charakter strategii ofensywnej polega na ukierunkowaniu polityki strategicznej miasta
w kierunku prorozwojowym, czerpiącym z posiadanych potencjałów i przewag konkurencyjnych przy
efektywnym wykorzystaniu pojawiających się w otoczeniu szans.
Myśląc o zrównoważonym rozwoju miasta, nie można zapominać o posiadanych ograniczeniach.
Skuteczne i pełne wykorzystanie pojawiających się szans będzie możliwe jedynie w przypadku
konsekwentnego niwelowania posiadanych problemów i barier rozwojowych, a także
przeciwdziałania niekorzystnym uwarunkowaniom zewnętrznym i zagrożeniom. Wzmocnienie roli
Grudziądza, jako regionalnego „lidera wzrostu” wymaga podjęcia wielokierunkowych działań, których
głównym trzonem będą działania prorozwojowe wynikające ze strategii ofensywnej, jednak ich pełne
oddziaływanie będzie możliwe w przypadku podjęcia działań charakterystycznych dla innych typów
strategii, eliminujących czynniki hamujące wzrost społeczno-gospodarczy miasta.
Odpowiednio zaplanowane cele strategiczne i priorytety działań, pozwolą wydobyć posiadane
potencjały i przyczynią się do osiągnięcia zamierzonej wizji rozwoju Grudziądza, jako nowoczesnego,
sprawnie funkcjonującego i atrakcyjnego miasta, na miarę aspiracji jego mieszkańców.
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Korelacja: Słabe strony - Szanse/
Szanse - Słabe strony

Brak wystarczającego
dostosowanych
do
przedsiębiorstw;

Id: 9AE5D3AF-8987-4B34-8E35-F1CF37ABB305. Uchwalony
Przedłużenie funkcjonowania SSE do 2026 r., utrzymanie ulg inwestycyjnych
dla nowych firm
Nowa perspektywa 2014-2020, szansą na realizację dużych inwestycji
infrastrukturalnych i społecznych.

Popularność postaw prozdrowotnych wśród społeczeństwa, w tym także
popularyzacja turystyki aktywnej oraz rehabilitacyjno-uzdrowiskowej;

Dalszy rozwój współpracy szkół ponadgimnazjalnych z pracodawcami

Inicjatywy na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej, a zwłaszcza rekreacyjnoturystycznej na rzece Wiśle i Osie;
Plany rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej o znaczeniu
ponadregionalnym, w tym stworzenie zintegrowanego węzła
przesiadkowego w Grudziądzu;
Wzrost znaczenia edukacji zawodowej – popularyzacja szkół zawodowych
wśród młodzieży;

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw działających w sektorach należących do
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa KujawskoPomorskiego;

Nadanie kluczowego znaczenia polityce miejskiej w polityce rozwoju kraju i
tworzenie licznych instrumentów wsparcia miast i ich obszarów
funkcjonalnych;

Zawiązanie partnerstwa w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji
Grudziądza;

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ

Przekroczenia norm środowiskowych;

Zanikanie funkcji handlowo-usługowej w centrum miasta.

Niezadowalający stan techniczny zabudowy mieszkaniowej
oraz architektury zabytkowej;

zasobu wyspecjalizowanych kadr,
profilu
działalności
lokalnych

Bezrobocie o niekorzystnej strukturze, skutkujące zjawiskiem
wykluczenia społecznego znacznej części mieszkańców;

Relatywnie niski poziom średnich wynagrodzeń;

Niezadowalający poziom przedsiębiorczości mieszkańców oraz
relatywnie niska liczba podmiotów gosp.;

Niska atrakcyjność rankingowa regionu;

Konieczność poprawy oferty edukacyjnej - średnie wyniki
osiągane przez uczniów grudziądzkich szkół na egzaminach
państwowych niższe aniżeli średnie dla kraju i województwa;

Słabnąca pozycja grudziądzkiego szkolnictwa wyższego

Niski średni poziom wykształcenia mieszkańców na tle
województwa i kraju;
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Wizja i misja rozwoju Miasta Grudziądza
Zasadniczym i kluczowym elementem dla prawidłowego planowania rozwoju miasta jest określenie
jego wizji rozwoju. Wizja rozwoju stanowi bowiem określenie punktu docelowego, będącego swoistą
projekcją miasta do jakiego aspirują jego mieszkańcy, jaki typ społeczeństwa chcą budować oraz w
jaki sposób chcą wykorzystywać posiadane potencjały. Wizja jest ideą wobec, której jednoczą się
wszystkie środowiska miasta, angażując się w dążenie do jej osiągnięcia. Aktualizując Strategię
rozwoju Miasta Grudziądza zdecydowano o zachowaniu ciągłości wizji rozwoju miasta i nie
wprowadzaniu w niej znaczących zmian, gdyż jej zapisy nie straciły na swej aktualności, wciąż
stanowiąc wyraz aspiracji grudziądzan i drogowskaz dla działań rozwojowych samorządu na najbliższe
lata.
Główny postulat wizji rozwoju Miasta Grudziądza brzmi następująco:

„Miasto Grudziądz to obszar wykorzystanych szans i partnerskiej współpracy
o stabilnej i zróżnicowanej gospodarce lokalnej, czystym środowisku
przyrodniczym, rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej,
przechodzące do rozwoju opartego na wiedzy i umiejętnościach,
gwarantujące mieszkańcom dobre warunki życia i rozwoju, a firmom
przyjazne formy inwestowania i działania gospodarczego.”

Spełnienie nadrzędnego postulatu wizji warunkuje osiągnięcie 9 komplementarnych postulatów wizji
rozwoju Miasta Grudziądza. Postulaty te stanowią uszczegółowienie obrazu Miasta jakim Grudziądz
chce się stać w perspektywie najbliższych kilku lub kilkunastu lat.

Miasto decydujące o własnym rozwoju
Mieszkańcy Grudziądza, będący adresatami wszelkich działań o charakterze społecznogospodarczym decydować będą, w oparciu o zasadę demokratyzacji życia społecznego i dostępu do
procesu podejmowania decyzji, o obliczu miasta, a także o dynamice jego rozwoju. Aspiracje
grudziądzan, ich marzenia, potrzeby i aktywność działań na rzecz „Swojego miasta” w połączeniu ze
wsparciem i działaniami samorządu, będą czynnikiem decydującym o trwałym i sukcesywnym jego
rozwoju. W swych dążeniach miasto realizować będzie cel nadrzędny, osiąganie trwałego,
akceptowanego społecznie i bezpiecznego ekologicznie rozwoju Grudziądza, pozwalającego spełniać
europejskie standardy, dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych, ludzkich
i gospodarczych oraz walorów położenia komunikacyjnego i geograficznego miasta. Konsekwentne
wykorzystanie szans i mocnych stron Grudziądza, uczestnictwo grudziądzan w życiu miasta oraz
kontynuacja polityki rozwoju funkcji społecznych i gospodarczych pozwolą zapewnić jego
mieszkańcom oczekiwane perspektywy rozwoju.
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Miasto społeczności uczącej się
Doceniając potrzebę grudziądzan do zdobywania wiedzy i kwalifikacji, Miasto kieruje do
mieszkańców wielostopniową, powszechnie dostępną i zróżnicowaną ofertę edukacji. Możliwość
kształcenia zawodowego oraz zróżnicowany zakres kierunków uczelni wyższych kształtuje wizerunek
miasta, jako ośrodka sprzyjającego adaptacji nowych idei i technologii, pozwalającego na
zaspokojenie potrzeb kształcenia, przekwalifikowania oraz zagospodarowania kadr pracowniczych
pod kątem zapotrzebowania pracodawców, co ma korzystne odzwierciedlenie w atrakcyjności
inwestycyjnej miasta. Uczestnictwo kraju w strukturach unijnych oraz możliwość wykorzystania
płynących z tego korzyści pozwoli na realizację aspiracji i wyzwań stawianych grudziądzkiej młodzieży
i dorosłym, czyniąc ofertę edukacyjną bardziej dostępną, atrakcyjną i elastyczną.

Miasto otwarte
Nowoczesny i otwarty Grudziądz, to miasto atrakcyjne zarówno gospodarczo, jak i turystycznie,
dostępne dla grudziądzan i przyjezdnych. To obszar nowych inicjatyw, postępujących przemian
i dynamicznego rozwoju, uznany przez kapitał zewnętrzny jako miejsce lokalizacji inwestycji.
Rozwijające się partnerskie kontakty, współpraca oraz uczestnictwo w regionalnych
i międzynarodowych projektach umacniają zdolność Grudziądza do rozwoju na polu nauki,
gospodarki, kultury i turystyki. Wymierne i znaczące efekty bogatej w doświadczenia polityki
pozyskiwania środków unijnych, stanowiących katalizator procesów rozwojowych budują wizerunek
Grudziądza jako miasta postępu, stanowiącego konkurencję dla innych ośrodków w regionie.

Miasto atrakcyjne
Korzystne położenie komunikacyjne i geograficzne Grudziądza, bliskość ośrodków o znaczeniu
regionalnym: metropolii toruńsko-bydgoskiej i metropolii trójmiejskiej z rozwiniętymi portami
lotniczymi, a także lokalizacja miasta jako znaczącego węzła autostrady A-1 sprzyja dalszemu
rozwojowi funkcji komunikacyjnej, transportowej oraz usługowej miasta, uwidaczniając regionalny
charakter Grudziądza. Zależność postępu od nowych idei i technologii znajduje swój wyraz w ich
dostępności i transferze w procesie produkcji i inwestycji. Aktualizowana oraz elastyczna oferta
edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku pracy, zaspokaja potrzeby kształcenia poszczególnych
poziomów nauczania, natomiast zróżnicowana i atrakcyjna oferta kulturalna w pełni spełnia stawiane
jej wymogi i zapotrzebowanie społeczności. System infrastruktury sportowej i rekreacyjnej ulega
dalszej rozbudowie, zwiększa się jej dostępność, różnicując kierowaną do mieszkańców ofertę
wypoczynku i rekreacji. Jako miasto turystyki kwalifikowanej i wypoczynku, Grudziądz gwarantuje
wysoki i rozbudowany poziom zaplecza infrastruktury turystycznej, walorów przyrodniczych,
zabytkowych i kulturowych. Eksploatacja solanek w lecznictwie i odnowie biologicznej oraz jej dalszy
rozwój w połączeniu z naturalnymi funkcjami i walorami Grudziądza, czyni miasto atrakcyjnym
turystycznie.

Miasto inwestycyjnych możliwości i wielofunkcyjnej, nowoczesnej gospodarki
Wspierając nowe technologie i innowacyjność oraz zabezpieczając i uatrakcyjniając system sieci
mediów technicznych posiadanych terenów inwestycyjnych miasto prowadzi wielofunkcyjną
i proinwestycyjną gospodarkę. Dysponując potencjałem kadrowym oraz dostosowując do potrzeb
rynku i rozbudowując lokalny system wspomagania i promowania przedsiębiorców miasto stymuluje

127
Id: 9AE5D3AF-8987-4B34-8E35-F1CF37ABB305. Uchwalony

Strona 128

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ
dalszy wzrost inwestycji zewnętrznych, pobudzając także lokalny potencjał gospodarczy w zakresie
małych i średnich przedsiębiorstw wszelkich branż. Dając wyraz progospodarczej polityce miasta,
władze Grudziądza przygotowują koncepcyjne, administracyjne i finansowe podstawy realizacji
przedsięwzięć, umożliwiając dynamiczny rozwój i budowę stabilnej gospodarki.

Miasto sfery publicznej i społecznej
Kierując się zasadami powszechności i efektywności, samorząd podejmuje decyzje służące
wsparciu działań mających na celu zaspokojenie potrzeb grudziądzkiej społeczności. Wyrazem tych
dążeń jest realizacja i zabezpieczenie systemu pomocy społecznej, obsługi i aktywizacji bezrobotnych
grudziądzan oraz wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych w życiu
społeczności lokalnej. Opieka zdrowotna w zakresie diagnostyki, rehabilitacji i usług profilaktycznych
świadczona jest w oparciu o najwyższe standardy, natomiast rozwijające się nowe, spełniające
wymogi europejskie zakłady opieki medycznej ugruntowują pozycję szpitala, jako lecznicy
regionalnej. Konsekwentne działania rozbudowy zasobów budownictwa komunalnego, społecznego i
socjalnego, znajdują swój efekt, dając szansę na mieszkanie rodzinom o niższym statusie
materialnym. Pobudzając mechanizmy rozwoju i kreując lokalne inwestycje miasto wspiera dalszą
rozbudowę sieci dróg publicznych w Grudziądzu, ze szczególnym naciskiem na podstawowy układ
komunikacyjny miasta. Rozbudowany system komunikacji miejskiej zapewnia sprawny i dogodny
środek transportu miejskiego, w którym sieć tramwajowa, stanowi główny jego element,
współtworzący ekologiczny i unikatowy wizerunek Grudziądza.

Miasto zrównoważonego rozwoju
Zachowując świadomość, iż rozwój nie może dokonywać się kosztem środowiska
przyrodniczego oraz musi respektować zasady zrównoważonej gospodarki, produkcji i konsumpcji,
miasto wykazuje wzmożoną troskę o stan środowiska naturalnego i przyrodniczego. Podejmując
wyzwanie poszanowania i upowszechniania zasad ekologii miasto uwzględnia przyszłe konsekwencje
ekologiczne podejmowanych decyzji oraz gwarantuje możliwość finansowania przedsięwzięć
proekologicznych. Restrukturyzując lokalną gospodarkę uwzględnia się korzystne kierunki
ekorozwoju miasta, intensyfikując działania w sferach i obszarach aktywności mieszkańców.
Rozwijając formy ekologicznego transportu publicznego oraz stosując w przedsięwzięciach
przemysłowych technologie służące środowisku, samorząd zabezpiecza zrównoważony rozwój
miasta. Skuteczna ochrona i zabiegi odtworzeniowe elementów krajobrazu przyrodniczego pozwalają
zachować czytelny układ terenów przyrodniczych Grudziądza oraz zyskać nową jego estetykę.
Powszechną praktyką wpisaną w działalność samorządu jest edukacja ekologiczna mieszkańców.

Miasto o dobrym poziomie warunków życia
Podstawowym celem działania miasta jako wspólnoty jest dbałość o dobro jego mieszkańców,
zaspokajanie potrzeb wszelkich dziedzin życia oraz zagwarantowanie szeroko rozumianej satysfakcji
z wysokiego standardu życia w mieście, oferującym rozbudowane funkcje socjalne, oświatowe,
kulturalne, sportowo – rekreacyjne oraz usługowe. Tworząc warunki rozwoju gospodarczego
i lokalizacji inwestycji na obszarze miasta decyduje się o zatrudnieniu i sytuacji rynku pracy,
stymulując podstawy bytu materialnego i zawodowego grudziądzan. Wykorzystując gospodarcze
znaczenie miasta oraz różnorodność jego funkcji kształtuje się poczucie bezpieczeństwa i dobrej
jakości życia mieszkańców.
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Miasto o wiodącej roli w regionie
Miasto Grudziądz stanowi główny ośrodek wzrostu społeczno-gospodarczego północnowschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, a jego oddziaływanie obejmuje obszar
o łącznej populacji blisko 300 tys. mieszkańców. Potencjał rozwojowy nowoczesnych miast zależy od
siły powiązań funkcjonalnych i sprawności przepływu zasobów i impulsów rozwojowych pomiędzy
miastem, a otaczającymi je gminami. Świadomość odpowiedzialności za rozwój regionu sprawia,
iż Miasto Grudziądz jest inicjatorem platform współpracy samorządowej, szczególnie w ramach
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza, a podejmowane przez miasto działania
prorozwojowe, swoim oddziaływaniem znacznie wykraczają poza granice administracyjne
Grudziądza, wzmacniając jego pozycję konkurencyjną jako regionalnego ośrodka równoważenia
rozwoju województwa i kraju, komplementarnego wobec aglomeracji miast wojewódzkich: Torunia
i Bydgoszczy. W myśl zamierzeń Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i jego obszaru
funkcjonalnego: „Miejski Obszar Funkcjonalny Grudziądza tworzy zwarty, spójny przestrzennie,
gospodarczo i kulturowo organizm, który dzięki kooperacji partnerów w pełni wykorzystuje
posiadane potencjały, a także przeciwdziała zagrożeniom, przyczyniając się do zrównoważonego
rozwoju regionu i województwa kujawsko-pomorskiego”.

Misja rozwoju Miasta Grudziądza
Ważnym elementem planowania strategicznego jest również misja rozwoju, stanowi bowiem
odzwierciedlenie wartości jakimi kierować się będą władze samorządowe przy realizacji
dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji określonych w wizji rozwoju miasta. Jej kluczową rolą jest
wskazanie wartości, idei i metod działania, jakie powinny przyświecać wszystkim podmiotom
zaangażowanym w proces wdrażania niniejszej Strategii, a w szczególności pracownikom organów
samorządowych.

„Samorząd Grudziądza, wierny pomorskim wartościom: otwartości, pracy
i rodziny, konsekwentnie dążyć będzie do zagwarantowania miastu szybkiego
rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości życia grudziądzan, w zgodzie z ideą
zrównoważonego rozwoju.”
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PRIORYTETY, CELE I ZADANIA ROZWOJU
STRATEGICZNEGO MIASTA
Wizja rozwoju Miasta Grudziądza jest tożsama z celem nadrzędnym polityki rozwojowej miasta na
nadchodzące lata. Przełożeniu ujętych w niej kierunków rozwojowych na szczebel strategiczny
i operacyjny służyć będą wyznaczone cele strategiczne, ujęte w ramach pięciu priorytetów
strategicznych.
Priorytety i cele strategiczne mają charakter ogólny i określają pożądane stany oraz procesy
rozwojowe, zgodne z głównymi kierunkami prowadzenia polityki prorozwojowej określonymi
w dokumentach nadrzędnych na szczeblu europejskim, centralnym i wojewódzkim.
Przyjęte priorytety są wzajemnie równorzędne, a ich realizacja powinna przebiegać równolegle, po
to, aby proces rozwojowy miasta i obszaru jego oddziaływania dokonywał się w sposób prawidłowy
i zrównoważony.

Priorytet 1. Rozwój kapitału ludzkiego oparty na udoskonaleniu
umiejętności oraz wykorzystaniu wiedzy i aktywności mieszkańców

Priorytet 2. Stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju
gospodarczego miasta

Priorytet 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej i ochrony środowiska

Priorytet 4. Rozbudowa i wzmocnienie infrastruktury i sfery
społecznej miasta

Priorytet 5. Rozwój turystyki i rekreacji, intensyfikacja działań
kulturalnych oraz stworzenie spójnego systemu promocji miasta

Wyzwania strategiczne wynikające z przyjętych pięciu priorytetów strategicznych, osiągane będą
poprzez realizację celów strategicznych uszczegółowiających założone kierunki zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego Grudziądza w perspektywie roku 2023. Poszczególne cele
strategiczne i określone w nich ogólne kierunki działań będą następnie rozwijane w formie strategii
sektorowych oraz programów operacyjnych, wdrażanych przez Urząd Miejski w Grudziądzu.
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Priorytet 1. Rozwój kapitału ludzkiego oparty na udoskonaleniu
umiejętności oraz wykorzystaniu wiedzy i aktywności mieszkańców
Współczesny postęp technologiczny i rozwój cywilizacji informacyjnej
wymusza na samorządach lokalnych i instytucjach publicznych rozwój
usług świadczonych w sposób elektroniczny. Wprowadzane systemy
powinny wykazywać wysoką efektywność, jak i wysoki stopień
zintegrowania pomiędzy instytucjami, zapewniając w ten sposób
szybszy obieg informacji.

Cel 1.1. Rozwój usług
publicznych i komercyjnych
świadczonych elektronicznie

Jak pokazują liczne badania atrakcyjności inwestycyjnej samorządów,
dostęp do informacji o ofercie inwestycyjnej miasta w formie
elektronicznej oraz możliwość rozwiązania spraw administracyjnych za
pomocą Internetu stanowi jeden z kluczowych czynników wpływających
na usprawnienie procesu inwestycyjnego i decyzję o lokalizacji
inwestycji przez inwestorów zewnętrznych.
Głównymi działaniami w ramach celu będzie dalsza modernizacja
i informatyzacja Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych
i spółek prawa handlowego Miasta, a także sukcesywna cyfryzacja
zasobów, w tym tworzenie i udostępnianie map i danych dotyczących
zagospodarowania przestrzennego.
Publikowanie informacji, ogłoszeń oraz danych w formie
elektronicznej, przyczyniając się zwiększeniu transparentności instytucji
publicznych oraz dostępności mieszkańców do informacji o działaniach
podejmowanych przez Urząd Miejski, stanowi równocześnie znaczny
krok w kierunku kształtowania „społeczeństwa obywatelskiego”
zaangażowanego lokalnie.
Działania w zakresie edukacji ogólnokształcącej powinny być
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz kompetencji
cyfrowych dzieci i młodzieży, przy użyciu nowoczesnych metod
i narzędzi dydaktycznych, w tym opartych o technologie ITS.
Wykorzystanie technologii multimedialnych znacząco poprawia
atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz możliwości efektywnego
przekazywania wiedzy i informacji, co powinno przełożyć się na wyniki
uzyskiwane przez uczniów grudziądzkich szkół. Wsparcie w tym zakresie
jest niezwykle ważne, gdyż zasób umiejętności kluczowych stanowi bazę
dla dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego uczniów.

Cel 1.2. Rozwój systemu
edukacji podstawowej i
gimnazjalnej w Grudziądzu

Tworząc programy zajęć dodatkowych oraz programów indywidualnej
prac z uczniem należy działać dwutorowo: z jednej strony stworzyć
warunki dla rozwoju jednostek wyróżniających się (system
stypendiów, tworzenie kół zainteresowań, wyjazdów i wymian
edukacyjnych, itp.), z drugiej zaś zwiększać szanse uczniów
osiągających słabe wyniki w nauce poprzez organizację zajęć
wyrównawczych i korekcyjnych.
Programując działania na poziomie szkół podstawowych i
gimnazjalnych, nie należy zapominać o funkcji wychowawczej placówek
oświatowych i szczególnych potrzebach wychowawczych uczniów na
tym etapie procesu dydaktycznego. Konieczne jest zatem zapewnienie
uczniom dostępu do różnych form pomocy psychologiczno-
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pedagogicznej, stanowiącej bezpośrednie wsparcie dla uczniów nie
radzących sobie ze stresem oraz innymi problemami natury
psychologicznej, społecznej lub wychowawczej.
W dalszym ciągu należy także udoskonalać ogólnomiejski system
doradztwa zawodowego. Doradztwo zawodowe powinno być wdrażane
począwszy od klas gimnazjalnych, być dostosowane do współczesnych
wymogów rynku pracy, a przede wszystkim pomagać uczniom
w świadomym wyborze dalszego kierunku kształcenia i późniejszego
rozwoju zawodowego. W koordynację tworzenia i wdrażania systemu
doradztwa zawodowego należy włączyć nie tylko przedstawicieli szkół
i poradni, ale także przedstawicieli pracodawców, którzy zgłaszaliby
realne i prognozowane zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy,
umożliwiając tym samym aktualizację programów doradztwa
zawodowego do bieżącej sytuacji gospodarczej.
Bogata oferta szkół ponadgimnazjalnych powoduje, iż Miasto Grudziądz
stanowi ośrodek edukacji dla młodzieży zamieszkującej północnowschodnią część województwa kujawsko-pomorskiego jak i gminy
województw sąsiadujących z powiatem grudziądzkim.

Cel. 1.3. Umocnienie
regionalnej pozycji
grudziądzkiego szkolnictwa
ponadgimnazjalnego

Cel 1.4 Wsparcie rozwoju
szkolnictwa wyższego w
Grudziądzu

Cel 1.5. Umocnienie
aktywności obywatelskiej i
społecznej grudziądzan

Ważne jest dalsze poszerzanie horyzontów młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych (zwłaszcza liceów ogólnokształcących) poprzez
organizację zajęć dodatkowych, kół sportowych i naukowych, a także
rozwijanie wymiany edukacyjnej na poziomie międzynarodowym,
szczególnie w ramach współpracy z miastami partnerskimi.
W ostatnich latach widoczna jest stopniowa odbudowa znaczenia
grudziądzkich przedsiębiorstw przemysłowych, które aby móc się dalej
rozwijać, potrzebują wykwalifikowanych kadr, o umiejętnościach
zgodnych z ich profilem działalności. Konieczne jest zatem dalsze
wspieranie powstających inicjatyw współpracy przedsiębiorstw i szkół
zawodowych (m.in. klas patronackich, programów praktyk i staży,
programów stypendialnych), celem zachowania elastyczności oferty
kierunków kształcenia w stosunku do wymagań na rynku pracy. W tym
celu konieczne będzie również systematyczne doposażanie szkół
i centrów kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt dydaktyczny,
w tym w szczególności wyposażenia laboratoriów i pracowni zajęć
praktycznych.
Jak pokazuje diagnoza w ostatnich latach znaczenie lokalnych placówek
szkolnictwa wyższego zdecydowanie maleje. Brak atrakcyjnych
kierunków kształcenia na grudziądzkich uczelniach powoduje odpływ
młodzieży do większych ośrodków miejskich, a tym samym deficyt
odpowiednio wykwalifikowanych kadr na lokalnym rynku pracy.
Konieczne jest podejmowanie działań służących lobbowaniu na rzecz
wsparcia samorządu województwa dla rozwoju szkolnictwa wyższego
(w tym zwłaszcza kierunków inżynieryjno-technicznych) na terenie
Grudziądza, a także gotowość do preferencyjnego udostępniania bazy
edukacyjnej i adaptacji pomieszczeń na cele szkoleniowo-edukacyjne
uczelni wyższych.
Prawidłowy rozwój nowoczesnych społeczeństw i miast uwarunkowany
jest stopniem zaangażowania lokalnej społeczności w funkcjonowanie
miasta i postępujące w nim procesy rozwojowe. W polskim
społeczeństwie wciąż widoczne są braki infrastrukturalne jak i
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mentalne, które pozwoliłyby na zwiększenie roli społeczeństwa
obywatelskiego w życiu publicznym. Działania realizowane w ramach
Celu 1.5 posłużą zwiększaniu zaangażowania obywatelskiego
mieszkańców oraz umacnianiu tożsamości lokalnej.
Organizacje pozarządowe pełnią niezwykle ważną rolę w wypełnianiu
zadań, które z różnych powodów (prawnych czy administracyjnych) nie
mogą być realizowane przez samorząd miasta. Ponadto monitorowanie
przez nie działań urzędników oraz zmian zachodzących w
społeczeństwie i otoczeniu, zwiększa przejrzystość działań oraz
podwyższa standardy demokracji lokalnej. Ważne jest zatem wsparcie
rozwoju organizacji społecznych oraz tworzenie różnorodnych
platform i programów współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego
i kulturalnego Grudziądza oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców.
Przejawy oddolnych inicjatyw i aktywności społecznej mieszkańców
również powinny być promowane przez miasto i uzyskiwać
odpowiednie wsparcie organizacyjne i finansowe.
Bardzo ważne z punktu widzenia zachowania transparentności działań
instytucji publicznych jak i zwiększenia efektywności diagnozy realnych
problemów miasta i potrzeb jego mieszkańców, będzie zwiększanie roli
konsultacji społecznych w procesie podejmowania przez samorząd
decyzji ważnych z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta.
Realna możliwość wyrażania własnej opinii przez grudziądzan przyczyni
się do wzmocnienia ich tożsamości lokalnej i poczucia własnego wpływu
na funkcjonowanie miasta.
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Priorytet 2. Stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju
gospodarczego miasta

Cel 2.1. Poprawa oferty i
dostępności instytucji
wspierania małych i średnich
przedsiębiorstw

Cel 2.2. Przeciwdziałanie
zjawisku bezrobocia poprzez
aktywizację gospodarczą
mieszkańców

Małe i średnie przedsiębiorstwa z uwagi na swoją elastyczność
reagowania na zmieniającą się koniunkturę rynkową stanowią o sile
gospodarki, będąc jednocześnie głównymi podmiotami kształtującymi
zatrudnienie na rynku pracy. W ostatnich latach na terenie Grudziądza
powstały liczne instytucje otoczenia biznesu, które tworzą system
wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Konieczne jest dalsze
inicjowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych
miejsc pracy poprzez system zachęt i preferencji dla firm
zwiększających zatrudnienie.
Szczególnym wsparciem powinny zostać objęte podmioty działające
w ramach sektorów uznanych jako innowacyjne czy też zaliczanych do
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Sektory innowacyjne,
kapitałochłonne, oparte na wiedzy tworzą bowiem podstawę
rozwojową nowoczesnych gospodarek. Konieczne jest tworzenie
instrumentów wsparcia innowacyjności i udostępnienia niezbędnego
zaplecza technologicznego np. w ramach funkcjonujących parków
przemysłowych czy inkubatorów. W tym aspekcie ważne jest również
dalsze promowanie współpracy lokalnych podmiotów gospodarczych,
szczególnie w zakresie tworzenia się kolejnych inicjatyw klastrowych,
jak i umacnianiu innowacyjności i efektywności przedsiębiorstw poprzez
ich współpracę z jednostkami naukowymi i placówkami edukacyjnymi.
Przez wiele lat gospodarka Grudziądza oparta była na przemyśle i
dużych zakładach wytwórczych, które zatrudniały znaczną część
mieszkańców, co ograniczało skłonność do podejmowania własnej
działalności
gospodarczej
wśród
mieszkańców.
Zmiany
restrukturyzacyjne polskiej gospodarki spowodowały znaczny wzrost
bezrobocia. Jedną z kluczowych metod walki z bezrobociem jest
promocja samozatrudnienia i próba aktywizacji gospodarczej
mieszkańców. W tym celu w dalszym ciągu powinny być wspierane
instytucje otoczenia biznesu, a szczególnie podmioty oferujące usługi
inkubacyjne, wspierające nowopowstałe podmioty w początkowej
fazie działalności w zakresie zabezpieczenia obiektów biurowych,
tworzenia „wirtualnego” biura, wsparcia doradczego w zakresie
prawnym, finansowo-księgowym, czy też gospodarczym.
W dalszym ciągu nowe mikroprzedsiębiorstwa powinny być
traktowane na preferencyjnych warunkach fiskalnych przez okres
pierwszych kilkunastu miesięcy działalności, w czasie których będą miały
szanse na ugruntowanie własnej pozycji rynkowej. Właściwy przebieg
tych procesów wymaga integracji działań i współpracy Urzędu
Miejskiego z Powiatowym Urzędem Pracy i instytucjami otoczenia
biznesu, aktywnymi na rynku lokalnym.
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Cel 2.3. Zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej
Grudziądza i jego obszaru
funkcjonalnego

Przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do
2026 r. stanowi istotna szansę na przyciągnięcie nowych inwestorów
zewnętrznych chcących ulokować swoją działalność w Grudziądzu.
Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne, m.in. w ramach
Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, które poprzez systematyczne
dozbrajanie, stworzenie zaplecza okołobiznesowego oraz rozbudowę
układu komunikacyjnego będą znacząco poprawiać ofertę inwestycyjną
miasta, a ich rozsądne rozmieszczenie przy głównych ciągach
komunikacyjnych, wpłynie na zwiększenie ładu przestrzennego miasta i
odciążenie centrum od ruchu drogowego.
Istotnym działaniem będzie również dalsze usprawnianie obsługi
inwestora, w tym w ramach platform obsługi elektronicznej, służących
skróceniu procedur administracyjnych w przebiegu procesu
inwestycyjnego.
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Priorytet 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i ochrony
środowiska
Miasto Grudziądz leżące na przecięciu ważnych szlaków
komunikacyjnych, świadome przewag konkurencyjnych związanych
z dogodną lokalizacją, prowadziło w ostatnich latach intensywną
rozbudowę wewnętrznego układu drogowego oraz modernizację
systemu komunikacji publicznej, celem zachowania spójności sieci
transportowej miasta z przebiegającymi autostradą A1 oraz drogami
krajowymi.
Proces ten będzie sukcesywnie kontynuowany w nadchodzących latach i
obejmie m.in. budowę drugiej jezdni Trasy Średnicowej (na odcinku od
skrzyżowania z ul. Paderewskiego do ul. Droga Łąkowa ) oraz
przebudowę drogi krajowej nr 55 (na odcinku od skrzyżowania ul. Szosa
Toruńska / Droga Mazowiecka do węzła Konstytucji 3-Maja na trasie
Średnicowej). Rozbudowa głównych ciągów komunikacyjnych wzmocni
szanse jaką będzie budowa drogi ekspresowej S5, a także przyczyni się
do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miasta i komfortu podróżowania
jego mieszkańców.

Cel 3.1. Stworzenie
warunków
infrastrukturalnych dla
rozwoju zintegrowanego,
multimodalnego transportu
publicznego

Znaczenie Grudziądza jako węzła transportowego i przesiadkowego
o znaczeniu regionalnym podkreślane jest w licznych dokumentach
nadrzędnych. W celu usprawnienia komunikacji zbiorowej oraz
zintegrowania komunikacji miejskiej z komunikacją publiczną o zasięgu
ponadlokalnym zrealizowany zostanie szereg inwestycji w tym budowa
węzła multimodalnego przy ul. Dworcowej (obok dworca głównego
PKP) dla obsługi pasażerów transportu publicznego miejskiego
(tramwaje i autobusy) i pozamiejskiego (PKP, PKS, busy, transport
międzynarodowy) oraz prywatnego (samochody, motory, rowery),
dalsza przebudowa istniejących linii tramwajowych, przebudowa ulic i
placów pod kątem usprawnienia ruchu komunikacji miejskiej,
uruchomienie linii autobusów elektrycznych na trasie Szpital – Al. 23
Stycznia wraz z budową niezbędnej infrastruktury (stacje ładowania
dla autobusów i samochodów elektrycznych), a także kontynuacja
modernizacji taboru poprzez zakup nowych składów tramwajowych i
autobusów elektrycznych.
Działania te mają na celu zwiększenie popularności transportu
publicznego wśród mieszkańców miasta i jego obszaru funkcjonalnego,
a przez to przyczynić się do zwiększonej efektywności środowiskowej
i ograniczenia emisji spalin w mieście.
Uzupełnieniem działań służących stopniowemu wprowadzaniu
rozwiązań niskoemisyjnych w transporcie będzie budowa miejskiego
systemu transportowych ścieżek rowerowych, który zapewni
odpowiednie skomunikowanie istniejących ścieżek rowerowych, a także
połączenie systemu miejskich ścieżek rowerowych z systemem
pozamiejskim (realizowanym w ramach OSI Grudziądz – wloty do miasta
od strony Rogóźna, Mokrego, Wielkich Lnisk, a także od strony Białego
Boru i Rudnika), co znacząco poprawi atrakcyjność komunikacji
rowerowej, sprzyjając rozwojowi turystyki rekreacyjnej.

Cel 3.2. Utrzymanie jakości

Szeroki program inwestycyjny realizowany przy wsparciu Unii
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usług spółek komunalnych i
poprawa dostępności
infrastruktury technicznej,
poprzez jej modernizację

Europejskiej pozwolił poczynić znaczne usprawnienia funkcjonowania
gospodarki wodno-kanalizacyjnej (oczyszczalnia w Nowej Wsi),
gospodarki
odpadami
komunalnymi
(składowisko
odpadów
w Zakurzewie) i innych usług świadczonych przez podmioty gospodarki
komunalnej.
Działania ujęte w ramach Celu 3.2 będą służyć dalszej rozbudowie
i modernizacji instalacji sieciowych podstawowych mediów jak
i modernizacji infrastruktury wykorzystywanej przez spółki
komunalne. Inwestycje w rozbudowę infrastruktury sieciowej
realizowane będą sukcesywnie do tempa rozwoju i ekspansji miasta na
terenach do tej pory nie zurbanizowanych, szczególnie na obszarze
podmiejskich osiedli mieszkaniowych jak i nowych terenach wskazanych
pod inwestycje.
W ramach działań służących ograniczeniu niskiej emisji prowadzone
będą również inwestycje służące rozbudowie i modernizacji systemu
energetyki cieplnej, a także zwiększeniu liczby mieszkańców
korzystających z miejskiego ogrzewania centralnego oraz sieci gazowej.
Sytuacja gospodarki mieszkaniowej w mieście jest stabilna, z
widocznymi objawami stopniowej poprawy, które dodatkowo powinny
być wzmocnione dzięki wdrażaniu kolejnych planów rozbudowy zasobu
lokali komunalnych, a zwłaszcza lokali socjalnych przeznaczonych na
wynajem.
Cel 3.3 ukierunkowany jest na wspieranie gospodarki niskoemisyjnej,
będącej jednym z głównych celów unijnej Strategii Europa 2020.
Gospodarka niskoemisyjna opiera się na wdrażaniu działań służących
zwiększeniu
efektywności
energetycznej,
wykorzystywaniu
odnawialnych
źródeł
energii
oraz
stosowaniu
technologii
ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Cel 3.3. Poprawa
efektywności środowiskowej i
energetycznej poprzez
realizację gospodarki
niskoemisyjnej

W ramach zwiększania efektywności energetycznej i środowiskowej
przeprowadzone będą prace związane z termomodernizacją obiektów
użyteczności publicznej w Grudziądzu (m.in. budynków oświatowych
i przedszkolnych, obiektów opieki społecznej i placówek kultury),
wymianą systemów ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz wdrażaniem
technologii inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii.
Działaniami komplementarnymi do działań termomodernizacyjnych,
będą działania w zakresie ograniczania niskiej emisji od emitorów
w ujęciu liniowym. Inwestycje realizowane w ramach Celu 3.1, służyć
będą poprawie efektywności środowiskowej transportu poprzez
rozbudowę i modernizację komunikacji publicznej (w tym szynowej),
rozbudowę układu drogowego i oświetlenie ulicznego efektywnego
energetycznie, a także rozwoju alternatywnych środków transportu,
a w szczególności systemu ścieżek rowerowych zgodnie z opracowaną
Koncepcją rozwoju infrastruktury rowerowej w Grudziądzu.
Instrumentem, który posłuży efektywnemu, kompleksowemu
programowaniu działań w zakresie ograniczania emisji jest Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej gminy-miasta Grudziądz.

Cel 3.4. Zrównoważone
gospodarowanie zasobami

Miasto Grudziądz położone w dorzeczu rzeki Wisły i regionie Basenu
Grudziądzkiego cechuje się unikatowymi walorami przyrodniczymi.
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naturalnymi i ochrona
środowiska

Konieczne jest planowanie działań rozwojowych miasta w sposób
nieinwazyjny w stosunku do obszarów cennych przyrodniczo,
a w szczególności tych objętych ochroną prawną (np. Obszary Natura
2000). Ekspansja terenów zurbanizowanych powinna być ograniczona
przy granicach lasów komunalnych i terenów nadbrzeżnych, gdyż
pełnią one ważną rolę korytarzy ekologicznych, będąc schronieniem dla
licznych gatunków fauny i flory, jak i popularnym miejscem rekreacji
grudziądzan.
Ochrona środowiska to również racjonalne gospodarowanie zasobami
wody. Wskaźniki pokazują, iż stan fizyko-chemiczny jezior i cieków
wodnych lezących w granicach miasta wciąż jest wysoce
niezadowalający. Należy zatem podjąć starania służące ich rekultywacji
oraz zabezpieczeniu przed szkodliwym wpływem czynników
antropogenicznych. W dalszym ciągu powinny być prowadzone
działania służące wykorzystaniu walorów Wisły, przy jednoczesnym
poszanowaniu jej ekosystemu i poprawie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.
Rekultywacja powinna objąć również tereny zdewastowane
przyrodniczo w wyniku działalności człowieka, włączając w to dalszą
likwidację tzw. „dzikich wysypisk”, wpływających na pogorszenie
estetyki miasta i zakwaszenie gleb.
Ważna dla jakości życia mieszkańców jest również dbałość o stan
i zagospodarowanie zieleni miejskiej: klombów, parków, alei, a także
wzrost jej udziału w przestrzeni miejskiej dzięki readaptacji na ten cel
nieużytków, czy ogródków działkowych, które nie pełnią już pierwotnej
funkcji.
Restrukturyzacja gospodarki oraz zmiany społeczo-kulturowe jakie
zaszły w Polsce po okresie transformacji i wejściu do Unii Europejskiej,
przełożyły się na funkcjonowanie ośrodków miejskich. Widoczne jest
wyraźne przejście cyklu życia miast do etapu suburbanizacji czy też
„rozlewania się miasta” na obszary sąsiadujących gmin. Zjawisko to
stanowi istotne wyzwanie dla władz samorządowych miasta jak i gmin
ściśle z nim powiązanych funkcjonalnie.

Cel 3.5 Rozwój współpracy
samorządów i innych
partnerów gospodarczych w
kształtowaniu struktury
osadniczej OFG

Działania w ramach Celu 3.5. mają posłużyć zahamowaniu
niekontrolowanej suburbanizacji oraz zwiększeniu współpracy gmin
tworzących obszar funkcjonalny Grudziądza w kierunku realizacji
wspólnych zintegrowanych projektów rozwojowych, zwłaszcza
określonych w Strategii OSI Grudziądza. Istotnym polem działań będzie
m.in. wspólne planowanie zagospodarowania przestrzennego
i zachowanie spójności ładu przestrzennego szczególnie przy granicach
gmin, wspólne działania na rzecz zrównoważonego transportu
publicznego umożliwiającego sprawne przemieszczanie się ludności
pomiędzy Grudziądzem, a gminami stanowiącymi jego zaplecze
funkcjonalne, a także inne działania służące zwiększeniu jakości
i spójności świadczonych usług komunalnych oraz umacnianiu
współzależności pomiędzy członkami partnerstwa OSI Grudziądza.
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Priorytet 4. Rozbudowa i wzmocnienie infrastruktury i sfery społecznej
miasta
Realizacja Celu 4.1 ma posłużyć zwiększeniu atrakcyjności osiedleńczej
miasta Grudziądza i komfortu życia jego mieszkańców. Jego osiągniecie
będzie możliwe dzięki zapewnieniu ładu przestrzennego substancji
miejskiej jak i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa jego mieszkańcom.
Estetyczne otoczenie miejsca zamieszkania, a także zagospodarowane
i wyposażone przestrzenie publiczne sprzyjają aktywności społecznej
i obywatelskiej oraz integracji lokalnych społeczności, przekładając się
pośrednio na atrakcyjność tych miejsc. W tym celu należy prowadzić
działania służące zagospodarowywaniu wnętrz osiedli zabudowy
wielorodzinnej, wolnych terenów na osiedlach jednorodzinnych na
miejsca sprzyjające rekreacji i integracji mieszkańców, m.in. tworzyć
skwery zieleni, place zabaw, obiekty „małej infrastruktury”, itp.
Środowisko miejskie powinno być przyjazne wszystkim mieszkańcom
Grudziądza dlatego też przestrzenie publiczne, powinny być
sukcesywnie dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cel 4.1 Tworzenie
atrakcyjnych i bezpiecznych
warunków życia w
Grudziądzu

Poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną z najważniejszych potrzeb
mieszkańców, warunkującą ich jakość życia i funkcjonowania w danej
społeczności i miejscu. Poczynione w ostatnich latach inwestycje
w doposażenie służb bezpieczeństwa, w tym w szczególności
w rozbudowę monitoringu wizyjnego w znacznym stopniu poprawiły
wskaźniki dotyczące liczby podejmowanych interwencji Policji i Straży
Miejskiej, jak i przełożyły się na spadek przestępczości.
Kontynuacja rozbudowy monitoringu miejskiego i przemysłowego,
dalsze zintegrowanie działania służb, połączone ze wzmożonymi
działaniami o charakterze prewencyjnym przełożą się na dalszy spadek
zjawisk przestępczych, a także przypadków wandalizmu czy innych
nieakceptowalnych społecznie zachowań.
W dalszym ciągu prowadzić należy działania służące modernizacji
sprzętu i taboru pojazdów Straży Pożarnej jak i ratownictwa
medycznego, zwiększające efektywność i możliwości interwencji tych
służb. Konieczne jest także prowadzenie akcji informacyjnych wśród
mieszkańców. Warto szczególnie uświadamiać społeczność o
konieczności wymiany i modernizacji instalacji grzewczych i
wentylacyjnych, które nadal pozostają jednym z głównych powodów
zaczadzeń i pożarów.
Działaniami pośrednio dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa, będą
również inwestycje w modernizację i przebudowę układu drogowego,
w tym szczególnie dotyczące zwiększenia widoczności, tj. przebudowy
oświetlenia ulicznego jak i doświetlania przejść dla pieszych, czy
wprowadzania ograniczeń prędkości w strefach intensywnej zabudowy
mieszkaniowej.
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Tworząc prorozwojową politykę miejską nie należy zapominać
o problemach dotykających znaczną część lokalnej społeczności
dotyczących ubóstwa, występowania zjawisk patologii społecznych,
bezdomności i zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Cel 4.2. Wsparcie i stopniowe
przekształcenie sfery
społecznej miasta

Grupę docelową działań podejmowanych w ramach celu 4.2 stanowić
będą osoby w trudnej sytuacji życiowej, a także osoby które nie potrafią
zaadaptować się do zmieniającej się rzeczywistości społecznogospodarczej i powrócić na rynek pracy lub nie pozwala na to ich stan
zdrowia. Główny strumień wsparcia obejmie modernizację
infrastruktury ośrodków pomocy społecznej oraz wsparcie
podejmowanych
przez
te
instytucje
inicjatyw
służących
odpowiedniemu zdiagnozowaniu potrzeb i zintensyfikowaniu doraźnej
pomocy dla środowisk dotkniętych bezrobociem, bądź utrzymującą się
trudną sytuacją bytową.
W ostatnich latach widoczny był wzrost zaangażowania organizacji
pozarządowych wspierających instytucje opieki społecznej w realizację
polityki i misji społecznej w mieście. Jest to pozytywne zjawisko,
bowiem współpraca różnych środowisk zaangażowanych społecznie
pozwoli na dalsze przekształcanie i dostosowanie systemu opieki
społecznej do nowych inicjatyw i form wsparcia, np. organizacji akcji
charytatywnych, tworzenia programów aktywizacji zawodowej, czy
też tworzenia się podmiotów ekonomii społecznej na terenie miasta.
Szczególną rolę w kreowaniu polityki społecznej i ograniczaniu zjawiska
marginalizacji społecznej części mieszkańców będą miały również
działania ujęte w ramach Celu 4.5 dotyczące rewitalizacji obszarów
kryzysowych.
Grudziądz stanowi regionalny ośrodek opieki medycznej, dzięki
funkcjonowaniu
Regionalnego
Szpitala
Specjalistycznego
im. dr W. Biegańskiego oraz innych licznych placówek opieki medycznej.
Postępujące zmiany demograficzne i cywilizacyjne powodują
zdecydowany wzrost potrzeb społeczeństwa związanych z opieką
medyczną i usługami rehabilitacyjnymi.

Cel 4.3. Promocja zdrowia

Miasto Grudziądz działając w granicach własnych kompetencji
i możliwości finansowych powinno kontynuować działania służące
polepszeniu dostępu mieszkańców do specjalistycznej diagnostyki
i opieki medycznej, zapewnieniu wysokiej jakości usług medycznych
na poziomie podstawowym, w tym także realizacji specjalnych
programów zdrowotnych i profilaktycznych dla mieszkańców miasta.
Ważnym kierunkiem rozwoju opieki rehabilitacyjno-uzdrowiskowej,
postulowanym także w Strategii Rozwoju Województwa KujawskoPomorskiego jest zwiększenie stopnia wykorzystania zasobu solanek
termalnych Maruszy w lecznictwie i usługach rehabilitacyjnorekreacyjnych i stworzenie atrakcyjnego kompleksu uzdrowiskowego
w oparciu o funkcjonowanie Geotermii Grudziądz.
Niezwykle istotne jest również kształtowanie wśród mieszkańców,
a w szczególności wśród dzieci i młodzieży postaw prozdrowotnych oraz
świadomości zagrożeń płynących z uzależnień fizycznych (od używek)
oraz psychicznych (np. hazardu, pracy, gier komputerowych, nadmiernej
dbałości o wygląd fizyczny, itp.). W tym celu należy podejmować
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działania związane z organizacją akcji profilaktyki uzależnień
(zwłaszcza antyalkoholowej i antynarkotykowej) skierowanych w
szczególności do dzieci i młodzieży, a także innych inicjatyw służących
promocji zdrowia i proekologicznemu stylowi życia.
Najważniejszym wyzywaniem polskich samorządów są postępujące
zmiany demograficzne, a w szczególności niski poziom przyrostu
naturalnego i starzenie się społeczeństwa. Realizacja działań ujętych
w celu 4.4 ma służyć przeciwdziałaniu negatywnym trendom
demograficznym, jak i dostosowaniu istniejącej infrastruktury miejskiej
do potrzeb osób starszych. Działania w ramach celu realizowane będą
dwutorowo.

Cel 4.4. Przeciwdziałanie
negatywnym trendom
demograficznym - rozbudowa
oferty i infrastruktury dla
osób starszych oraz usług
opiekuńczych nad dziećmi do
lat 3

Cel 4.5 Kompleksowa
rewitalizacja służąca
„ożywieniu” obszarów
kryzysowych i inkluzji
społecznej ich mieszkańców

Z jednej strony będą służyć zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców
w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez wspieranie działalności
i podwyższanie standardów w żłobkach i klubach malucha.
Powszechny dostęp do placówek opieki nad dziećmi w wieku
poniemowlęcym jest szczególnie istotny wobec przemian społecznokulturowych, a przede wszystkim odejścia od modelu rodziny
wielopokoleniowej, w której babcie i dziadkowie wspomagali młodych
rodziców w opiece nad dziećmi. Infrastruktura żłobkowa stanowi
podstawę do prowadzenia polityki prorodzinnej, umożliwia także
rodzicom szybszy powrót do czynnej pracy zawodowej.
Drugą płaszczyzną działań powinna być oferta skierowana do seniorów.
Wydłużenie czasu życia i większy udział osób starszych w strukturze
społeczeństwa wiąże się z nowymi wyzwaniami dla opieki społecznej,
opieki medycznej, a także innych dziedzin funkcjonowania miasta.
Głównymi działaniami podejmowanymi w tym zakresie powinna być
systematyczna likwidacja barier architektonicznych i wprowadzanie
udogodnień dostosowanych do potrzeb ludzi starszych i osób
niepełnosprawnych w budynkach i miejscach publicznych, tworzenie
oferty służącej aktywizacji kulturalnej i sportowo-ruchowej osób
starszych (np. siłownie napowietrzne, wsparcie działalności
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, itp.), w tym wsparcie tworzenia
podmiotów z sektora „silver market” (szeroko pojętych usług dla
seniorów), zabezpieczenie odpowiedniej opieki społecznej nad
osobami starszymi (m.in. poprzez wsparcie działalności Domów Pomocy
Społecznej, Domów Seniora, opiekunów dziennych), czy też wspieranie
działalności Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, w
tym podejmowanie prób poszerzenia oferty szpitala o usługi
specjalistów z zakresu geriatrii, a także rozszerzenie oferty
rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych i starszych.
Rozstrzygnięcia na szczeblu krajowym dotyczące kształtowania polityki
miejskiej, szczególną rolę w rozwoju miast nadają polityce rewitalizacji,
co znalazło swój wyraz m.in. w przyjętej w 2015 r. Ustawie o
rewitalizacji. Cel 4.5 wpisuje się w zapisy dokumentów nadrzędnych,
stanowiąc jednocześnie chęć kontynuacji działań, które z sukcesem
udało się zrealizować w ostatnich latach na obszarze Starego Miasta, w
ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata
2009-2015.
Rewitalizacja z definicji rozumiana jest jako „proces wyprowadzania ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
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prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji”. Działania podejmowane
w ramach Celu 4.5 mają więc pomóc w przywróceniu pierwotnego
stanu jakościowego i funkcjonalnego obszarów o wyraźnym
nagromadzeniu zjawisk kryzysowych lub nadać im zupełnie nowy
charakter i rolę pełnioną w przestrzeni miejskiej, przy jednoczesnym
wsparciu ich mieszańców, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
zawodowym.
Szczególnie ważne w kształtowaniu i zachowaniu efektywności
oddziaływania działań rewitalizacyjnych, będzie zaangażowanie w ten
proces szerokiego grona interesariuszy: mieszkańców, lokalnych
przedsiębiorców, a w szczególności organizacji pozarządowych, gdyż to
ich inicjatywy w największym stopniu wpływają na trwałość
podejmowanych działań służących ożywieniu obszarów kryzysowych.
Dokumentem, który wyznaczy kompleksowe projekty inwestycyjne
i społeczne realizowane w ramach działań rewitalizacyjnych, będzie
zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza.
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Priorytet 5. Rozwój turystyki i rekreacji, intensyfikacja działań kulturalnych
oraz stworzenie spójnego systemu promocji miasta
Działania w ramach Celu 5.1 mają skoncentrować się na
wyeksponowaniu unikatowych walorów turystycznych Grudziądza jak
i jego zewnętrznej promocji.
Działaniami realizowanymi w tym obszarze będą przede wszystkim
inwestycje związane z renowacją obiektów dziedzictwa kulturowohistorycznego, ich readaptacją pod nowe cele społeczno-kulturalne,
a także ich godnym wyeksponowaniem w sylwecie i substancji
architektonicznej miasta. Zadania realizowane w tym obszarze, będą
zadaniami komplementarnymi do działań realizowanych w ramach Celu
4.5 i prowadzonej polityki rewitalizacji.

Cel 5.1. Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej i
promocji zewnętrznej
Grudziądza i jego obszaru
funkcjonalnego

Konieczne jest również położenie silnego akcentu na rozwój
i promowanie pozostałych walorów turystycznych takich jak szlaki
wodne na Wiśle i Osie, szlaki pieszo-rowerowe, rozbudowana
infrastruktura rekreacyjna (w tym Marina na Wiśle, Wiślana Trasa
Rowerowa, itd.) , unikatowe obiekty militarne, walory przyrodnicze
i rekreacyjne jezior leżących w granicach miasta, czy też
rozbudowywana oferta usług rehabilitacyjno-uzdrowiskowych
Geotermii Grudziądz. Potencjał turystyczny miasta powinien być
wykorzystywany do tworzenia zróżnicowanej oferty turystycznej – od
turystyki biznesowej (dzięki atrakcyjnemu położeniu w układzie
komunikacyjnym kraju), przez turystykę miejską i weekendową, po
turystykę uzdrowiskową, które skłonią turystów z Polski i zagranicy do
dłuższego pobytu na terenie miasta i korzystania z jego atrakcji.
Istotne znaczenie ma świadome budowanie i promowanie produktów
turystycznych, a także „symboli” miasta i regionu, stanowiących o jego
charakterze. Główny kierunek działań w tym zakresie wyznacza
Strategia promocji Miasta Grudziądza, której postulaty powinny być
konsekwentnie realizowane. W działaniach promocyjnych należy
odwoływać się do walorów całego regionu północnej części
województwa kujawsko-pomorskiego, tworząc zintegrowaną ofertę
z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Grudziądza i powiat
grudziądzki ziemski.

Cel 5.2. Promocja
prozdrowotnego stylu życia,
aktywizacja ruchowa
mieszkańców

W ostatnich latach widoczna jest popularyzacja zdrowego trybu życia
i dbałości o aktywność fizyczną i ruchową, a także wiążący się z tym
wzrost oczekiwań mieszkańców co do zapewnienia odpowiednich
przestrzeni i infrastruktury sprzyjającej uprawianiu sportu i rekreacji.
Równocześnie widoczny jest rosnący problem otyłości i liczba
zachorowań na schorzenia serca i układu krążenia, w coraz większym
stopniu dotykające dzieci i młodzież, czego głównym powodem jest
unikanie aktywności ruchowej i nieodpowiednio zbilansowana dieta.
Zachętą dla aktywizacji ruchowej jest odpowiednio rozwinięta,
dostępna i zróżnicowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna, oparta
zarówno na stopniowej rozbudowie bazy szkolnej i modernizacji
obiektów klubów sportowych, jak również tworzeniu mniejszej
infrastruktury takiej jak: skate parki, siłownie napowietrzne, place
zabaw, czy coraz bardziej popularne parkour parki oraz street workout
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parki (służące ćwiczeniom kalistenicznym).
Istotne jest również tworzenie odpowiedniej bazy dla sportu
wyczynowego, stanowiącego ważny element promocji sportu, jak
i miasta. Możliwym kierunkiem finansowania inwestycji w zakresie
rozbudowy bazy sportowej o wymiarze komercyjnym mogłaby być
formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zmniejszająca
zaangażowania miasta na etapie eksploatacji i działalności obiektu.
W dalszym ciągu znaczny strumień wsparcia powinien obejmować sport
młodzieżowy. Grudziądzkie kluby sportowe, o bogatych tradycjach
i osiągnięciach, aby zachować ciągłość wysokiego poziomu kształcenia
młodych
sportowców,
wymagają
odpowiedniego
wsparcia
i zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjno-sprzętowych ze
strony miasta i sponsorów. Jednostki o wybitnym talencie sportowym
powinny być ponadto obejmowane wsparciem w postaci stypendiów.

Cel 5.3. Ożywienie kulturalne
miasta, wzmocnienie oferty
instytucji kultury

Niezwykle ważną dziedziną funkcjonowania społeczeństwa jest jego
rozwój kulturowy oraz kultywowanie dziedzictwa i tradycji
regionalnych. W Grudziądzu funkcjonują liczne placówki kultury takie
jak m.in. Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi czy Centrum Kultury Teatr.
Rozwój świadczonych przez nie usług kultury, a także organizacji
wydarzeń i imprez masowych o ponadlokalnym charakterze jest wciąż
ograniczony przez brak odpowiednio dostosowanych i wyposażonych
obiektów. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie instytucji kultury,
będzie stanowiło jeden z kierunków rozwoju miasta w nadchodzącej
perspektywie. Promowane będą również wydarzenia o znaczeniu
ponadlokalnym, wpływające na umacnianie prestiżu miasta i jego
rozpoznawalności, w tym te odbywające się w plenerze malowniczej
sylwety grudziądzkich spichrzy.
Wsparcie skierowane będzie również na rozwój działalności placówek
oferujących zajęcia artystyczne i kulturalne skierowane do dzieci
i młodzieży, ale także do osób dorosłych czy seniorów, przyczyniając się
do wzrostu wrażliwości artystycznej i świadomości kulturowej
mieszkańców, w tym także kultywowania pomorskich tradycji i kultury.
W ramach tego celu kontynuowana powinna być promocja zewnętrzna
miasta na targach krajowych i międzynarodowych, służąca prezentacji
oferty inwestycyjnej miasta jak i promocji walorów turystycznych
Grudziądza i jego bezpośredniego otoczenia.

Cel 5.4. Kreowanie dobrego
wizerunku miasta w
kontaktach
międzynarodowych,
zacieśnianie współpracy z
miastami partnerskimi

Istotną rolę pełnić będzie dalsze zacieśnianie współpracy z miastami
partnerskimi. Obecne pozytywne doświadczenia w zakresie
realizowanych programów wymiany uczniowskiej, kulturalnej i
sportowej (np. wystaw muzealnych, występów zespołów artystycznych,
turniejów sportowych) powinny być kontynuowane i poszerzane o
nowe płaszczyzny współpracy. Ważnym aspektem jest tworzenie
warunków dla nawiązywania kontaktów gospodarczych lokalnych
przedsiębiorstw ze swymi odpowiednikami funkcjonującymi w miastach
partnerskich. Bardzo ciekawym kierunkiem dla rozwoju gospodarczego,
a przy tym wciąż unikatowym na tle innych polskich samorządów, jest
współpraca z chińskim miastem Nanning. Możliwość wymiany
doświadczeń i kontaktów biznesowych z podmiotami największej
azjatyckiej gospodarki, może stanowić ważny impuls prorozwojowy dla
grudziądzkich przedsiębiorców.
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System zarządzania, monitoringu
i ewaluacji
Strategia rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023 zgodnie z teorią zarządzania strategicznego
jest dokumentem o charakterze średniookresowym. Jej zapisy zostały skonstruowane w sposób
zapewniający wysoki stopień elastyczności wobec nadchodzących wyzwań. Wskazując na
rozbudowaną wizję rozwoju miasta, a także precyzując główne priorytety i kierunki rozwoju,
dokument Strategii pozostawia władzom samorządowym dowolność co do wyboru i kolejności
realizacji instrumentów (projektów strategicznych), które w najbardziej efektywny sposób przyczynią
się do ich osiągnięcia. Zabieg ten pozwoli zwiększyć margines co do doboru środków służących
zrównoważonemu rozwojowi miasta, adekwatnych do bieżących potrzeb i uwarunkowań
wewnętrznych, możliwości budżetowych, a przede wszystkim do dynamicznie zmieniającej się
sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej w otoczeniu krajowym i europejskim.
Zgodnie z powszechnie przyjętą logiką zarządzania strategicznego Strategia Rozwoju Miasta
Grudziądz na lata 2016-2023 stanowi dokument nadrzędny wobec innych dokumentów
o charakterze operacyjno-planistycznym, opracowywanych przez poszczególne wydziały i komórki
merytoryczne Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Projekty i zadania określone w ramach dokumentów
planistycznych oraz sektorowych, zachowując spójność z zapisami Strategii Rozwoju Miasta
Grudziądza, będą stanowiły konkretyzację – przełożenie na poziom operacyjny priorytetów i celów
strategicznych miasta.
Dzięki odpowiednio rozłożonym kompetencjom w zakresie wdrażania i monitoringu czynności
operacyjnych służących realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta, władze miasta otrzymują
informację zwrotną o skutkach podejmowanych działań, przez co mają możliwość korygowania
i sterowania procesem strategicznym, zgodnie z bieżącymi wzywaniami i potrzebami rozwojowymi.
Procedura oraz odpowiedzialność poszczególnych podmiotów za konkretne etapy zarządzania
Strategią została przedstawiona w poniższych podrozdziałach.74

System wdrażania
Realizacja celów strategicznych określonych w dokumencie Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na
lata 2016-2023 będzie dokonywała się poprzez opracowanie dokumentów operacyjnych,
uszczegóławiających ich zapisy, a przede wszystkim poprzez realizację przypisanych im projektów.
Właściwy przebieg tego procesu wymaga wskazania podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne
poziomy zarządzania strategicznego, łącznie tworzących system wdrażania Strategii.
Akceptacja dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza oraz dokumentów operacyjnych
i projektów strategicznych służących realizacji jej zapisów, w tym głównie celów strategicznych,
a także nadzór nad prawidłowością przebiegu całości procesu strategicznego w mieście należy do
Prezydenta Grudziądza oraz jego zastępców.

74

Niniejszy rozdział stanowi skrócony opis systemu zarządzania strategią główną gminy-miasta Grudziądz, który
powstał w ramach projektu pn. Profesjonalne Urzędy – Kompetentne Kadry i z pewnymi modyfikacjami jest
z powodzeniem stosowany w praktyce Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
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Za opracowywanie i wdrażanie programów realizacyjnych oraz projektów strategicznych będą
odpowiedzialni przede wszystkim naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu oraz podlegli im pracownicy, nad którymi bezpośredni nadzór merytoryczny będą
pełnili wiceprezydenci. Całościową obsługę administracyjną oraz koordynację procesu wdrażania
i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza zapewni Biuro (Zespół) ds. koordynacji strategii
działające w ramach Wydziału Funduszy Europejskich.
Wszystkie programy i projekty przekładane są przed Radą Miejską Grudziądza, która z uwagi na swój
mandat społeczny stanowi ciało uchwałodawcze i kontrolne procesu strategicznego. Kontrolę
zewnętrzną nad prawidłowością procesu zarządzania strategicznego na obszarze Miasta Grudziądza
pełnią także interesariusze, tzn. osoby i instytucje związane z miastem i zainteresowane jego
prawidłowym rozwojem. Głównymi interesariuszami są mieszkańcy miasta, a w dalszej kolejności
przedsiębiorcy, organizacje biznesowe, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, itd. Właściwy
przebieg procesu zarządzania strategicznego wiąże się zatem z zapewnieniem odpowiedniego obiegu
informacji pomiędzy Urzędem Miejskim, a mieszkańcami oraz promocją działań strategicznych
podejmowanych przez władze samorządowe.

Strategia

Prezydent Grudziądza

Priorytety rozwoju miasta,
cele strategiczne

Prezydent oraz
wiceprezydenci

Programy realizacyjne

Projekty

wiceprezydenci i kierownicy
komórek organizacyjnych

naczelnicy
komórek
organizacyjnych
i ich pracownicy

naczelnicy
komórek
organizacyjnych
i ich pracownicy

wiceprezydenci i kierownicy
komórek organizacyjnych

naczelnicy
komórek
organizacyjnych
i ich pracownicy

naczelnicy
komórek
organizacyjnych
i ich pracownicy

Obsługa administracyjna i
koordynacja działań
strategicznych

Biuro ds. koordynacji strategii - działające w ramach Wydziału Funduszy
Europejskich

Kontrola

Rada Miejska Grudziądza i Interesariusze
(mieszkańcy, przedsiębiorcy, NGO, instytucje publiczne, itd.)

Rycina 8. Poziomy zarządzania strategicznego

Źródło: opracowanie własne
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Schemat realizacji projektów strategicznych
Projekty strategiczne stanowią clou procesu zarządzania rozwojem miasta, stanowią bowiem realne
i wymierne przełożenie koncepcji strategicznej na konkretne działania samorządu i zależnych od
niego podmiotów. Każdy projekt posiada fazy realizacji, na które składają się: inicjowanie,
zatwierdzanie, planowanie, realizacja, zamykanie. W poniższym schemacie przedstawiony został
proces realizacji projektu wraz z przypisanymi podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne fazy
jego opracowywania i wdrażania.
Inicjowanie projektu rozpoczyna się od przygotowania podstawowych założeń
spisanych w formie pomysłu projektu. Pomysł projektu powinien być zawsze
odpowiedzią na zidentyfikowaną, niezaspokojoną potrzebę dostarczenia
unikatowego produktu i osiągnięcia rezultatu. Celem opracowania pomysłu
projektu jest zatwierdzenie jego podstawowych parametrów, na odpowiednich
poziomach zarządzania. Przechodząc przez wszystkie poziomy zarządzania
projektami, pomysł projektu będzie konsultowany i będzie weryfikowany pod
względem:
• wykonalności prawnej, organizacyjnej, finansowej, środowiskowej, itp.;
• wpływu na realizację programu realizacyjnego, do którego przypisano
pomysł projektu;
• wpływu na realizację priorytetów i celów strategicznych;
• wpływu na realizację strategii rozwoju.

inicjowanie

Weryfikowanie wpływu na realizację priorytetów, celów i programów oraz całej
Strategii polega przede wszystkim na ocenie, czy projekt będący w fazie pomysłu
jest:
• adekwatny, tzn. trafnie dobrany, zgodny z założeniami strategicznymi;
• efektywny, tzn. nakłady finansowe i nakład pracy w realizację projektu
pozostają w korzystnym stosunku do spodziewanych rezultatów
i stopnia realizacji założeń strategicznych;
• społecznie akceptowalny i oczekiwany;
• wariantowo najkorzystniejszy, tzn. realizacja projektu będzie
przebiegać według najkorzystniejszego wariantu technologicznego,
prawnego i organizacyjnego, będzie skuteczna;
• perspektywiczny, tzn. wpływa nie tylko na rozwiązanie bieżących
potrzeb, ale także będzie efektywny w przyszłości.
W zależności od wyników konsultacji przeprowadzonych na wyższych szczeblach
zarządzania strategicznego projekty mogą podlegać modyfikacjom.
Podmiot odpowiedzialny za etap: Każdy pracownik urzędu lub innych
podmiotów zaangażowanych w realizację strategii może przygotować
i przedstawić pomysł projektu.

zatwierdzanie

Naczelnicy komórek organizacyjnych po dokonaniu wstępnej oceny i pozytywnej
rekomendacji, przedkładają pomysł projektu komitetowi sterującemu strategii
rozwoju, w którego skład wchodzą kierownicy jednostek organizacyjnych,
wiceprezydenci oraz Prezydent Grudziądza. Zatwierdzenie projektu, będące
kluczową rekomendacją pomysłu projektu, dokonywane jest podczas obrad
komitetu sterującego strategii rozwoju. W ramach oceny i zatwierdzania
przeprowadzana jest weryfikacja założeń projektu pod kątem wykonalności
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prawnej, organizacyjnej, finansowej, środowiskowej, itp. Komitet sterujący
ocenia łącznie wiele projektów zgłoszonych w fazie inicjowania i ostatecznie
tworzy listę projektów, za pomocą których będzie realizowana Strategia.
Procedura ta powtarza się co roku w okresie przed planowaniem budżetu
miasta. W danym roku komitet sterujący może uwzględniać w ocenie odmienne
kryteria związane z priorytetami i celami strategicznymi. Bieżące obserwowanie
sytuacji społeczno-gospodarczej Grudziądza oraz jego otoczenia będzie
przekładać się na to, który z priorytetów lub celów w ramach poszczególnych
priorytetów będzie realizowany w pierwszej kolejności.
Organem, który ostatecznie, po konsultacji ze Skarbnikiem Miasta rekomenduje
dalsze prace nad projektem (zatwierdza projekt) lub odrzuca projekt jest
Prezydent Grudziądza.
Podmiot odpowiedzialny za etap: Komitet Sterujący, Prezydent Grudziądza,

Wnioskodawca lub wskazany przez wnioskodawcę zespół (po zatwierdzeniu
przez Prezydenta Grudziądza) planuje projekty. Za nadzór i koordynację prac
zespołu odpowiada wyznaczony kierownik projektu. Proces ten polega na
przyjęciu szczegółowych założeń realizacji projektu, czego finalizacją jest
opracowanie tzw. karty projektu.
Karta projektu, a także pomysł projektu funkcjonuje w obiegu w formie
elektronicznej. Administratorem wszystkich kart projektów jest Zespół ds.
koordynowania strategii (przy Wydziale Funduszy Europejskich). Do jego
kompetencji należy przekazanie elektronicznych pomysłów projektów i kart
osobom odpowiedzialnym za ich wypełnienie, instruowanie w zakresie
wypełnienia, zebranie dokumentów, a następnie za pomocą narzędzia
informatycznego agregowanie wszystkich niezbędnych danych z projektów na
potrzeby prowadzenia kontroli zarządzania projektami, monitorowania
i ewaluacji strategii.

planowanie

Planowanie projektu i sporządzenie karty projektu opiera się na pomyśle
projektu, jednak po uszczegółowieniu założeń może się okazać, że warunki
realizacji projektu zmieniają się, pojawiły się ograniczenia, z których nie zdawano
sobie sprawy na etapie pomysłu projektu. Należy przyjąć, że przyjmowanie
szczegółowych założeń projektu (zatwierdzanie karty projektu) zawsze może
wskazać rozbieżności pomiędzy wstępnymi założeniami, a szczegółowymi,
dlatego projekt będzie podlegał ponownej weryfikacji na poszczególnych
poziomach zarządzania strategicznego. Weryfikacja polega głównie na
sprawdzeniu, w jakim stopniu założenia projektu odbiegają od przyjętych w
pomyśle, a także ponownie weryfikowana jest wykonalność projektu, ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii jego finansowania przez Skarbnika Miasta i
Wydział Finansowy. Na podstawie dokonywanych wyborów strategicznych
konstruowane są bowiem plany inwestycyjne, które bezpośrednio zostaną
przełożone na budżet miasta oraz wieloletnie planowanie wydatków.
Zadaniem Prezydenta oraz wiceprezydentów jest ustalenie priorytetu realizacji
projektu wobec innych projektów w ramach programu realizacyjnego. W ten
sposób powstaje zrównoważony pakiet projektów w ramach danego programu
strategicznego, służącego wypełnianiu celów Strategii Rozwoju Miasta
Grudziądza.
Podmiot odpowiedzialny za etap: kierownik projektu i zespół projektowy, Zespół
ds. koordynowania strategii, Komitet Sterujący, Skarbnik Miasta, Prezydent
Grudziądza
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Po przekazaniu projektu do realizacji przez Prezydenta lub wiceprezydenta
kierownikowi projektu rozpoczyna się etap realizacji, w skład którego mogą
wchodzić następujące czynności:
• organizowanie pracy zespołu projektowego,
• zlecanie wykonania prac,
• monitorowanie realizacji i raportowanie postępów w projekcie,
• zarządzanie zmianami,
• odbieranie poszczególnych produktów,
• zamykanie projektu.
Kierownik projektu kompletuje zespół projektowy, który może się składać
z pracowników urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych.
W przypadku rozbudowanego zakresu merytorycznego projektu możliwe jest
powołanie zespołu interdyscyplinarnego. Kierownik zwołuje zespół, ustala formę
pracy i komunikacji wewnętrznej, omawia wszystkie założenia projektu.

realizacja

Kierownik projektu zleca wykonywanie działań poszczególnym członkom zespołu
i odbiera wyniki ich prac. Spotkania zespołu organizowane są cykliczne,
w zależności od potrzeb. Członkowie zespołu przekazują na bieżąco
kierownikowi wszystkie informacje, które wymagają podjęcia działań przez
kierownika, w tym: zlecanie wykonania prac na zewnątrz, monitorowanie i
raportowanie postępów w projekcie, odbieranie poszczególnych produktów.
W przypadku zlecenia prac na zewnątrz, tj. wykonawcom spoza struktur
samorządowych oraz spółek komunalnych, kierownik projektu wraz z zespołem
ustala zapotrzebowanie na zlecenia, koordynuje prace związane z wyborem
wykonawców, uczestniczy w wyborze wykonawców, posiłkując się wiedzą i
doświadczeniem członków zespołu i innych ekspertów. Bezpośredni nadzór nad
działaniami wykonawców prowadzą członkowie zespołu, do których obowiązków
należą zadania z zakresu będącego przedmiotem zlecenia. Kierownikowi
projektu przekazywane są według przyjętego sposobu komunikacji informacje na
temat postępów prac zleconych oraz na temat ich odbioru. Odbiór
poszczególnych produktów zadania będzie dokonywany przez kierownika
projektu oraz członka zespołu odpowiedzialnego za określony produkt.
Podmiot odpowiedzialny za etap: kierownik projektu i zespół projektowy,

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych działań kierownik projektu
weryfikuje, czy wymagana dokumentacja zadania jest kompletna. Po
zebraniu/zaktualizowaniu
dokumentacji
projektu
kierownik
projektu
przygotowuje informacje z jego wykonania. Zakres informacji z realizacji projektu
może obejmować przede wszystkim:
• informację o wskaźnikach produktu projektu;

zamykanie

• osiągnięcie celów projektu – czy została zaspokojona potrzeba
zadaniowa, która leżała u podstaw realizacji projektu;
• realizacja zakresu projektu – czy wszystkie planowane do realizacji
działania zostały wykonane oraz czy wszystkie produkty projektu
zostały dostarczone;
• harmonogram projektu – terminowość realizowanych działań w
ramach projektu i doświadczenia projektowe, które są istotne, aby
terminowość realizacji podobnych zadań wzrastała;
• budżet projektu – na ile poniesione w zadaniu koszty związane

149
Id: 9AE5D3AF-8987-4B34-8E35-F1CF37ABB305. Uchwalony

Strona 150

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GRUDZIĄDZ
z realizacją projektu są zbieżne z kosztami planowanymi;
• jakość produktów – (opisowo) poziom jakości dostarczonych
produktów.
Informacje te stanowią cenną informację zwrotną, a także podstawę do
prowadzenia monitoringu i ewaluacji strategii. Raporty z realizacji projektu będą
stanowiły elementy systematycznie powiększanego zbioru wiedzy na temat
zarządzania projektami, co jest kluczowe dla rozwoju organizacji uczącej się, jaką
jest magistrat. Publikowanie kluczowych wniosków z raportów wykonania
projektów, stanowi również podstawowy element polityki informacyjnej Urzędu
Miejskiego dot. postępów we wdrażaniu poszczególnych dokumentów
operacyjnych, a przede wszystkim Strategii Rozwoju Miasta.
Podmiot odpowiedzialny za etap: kierownik projektu i zespół projektowy,

Monitoring
Definicja monitoringu, która będzie stosowana na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na
lata 2016-2023 to działania polegające na zbieraniu i przetwarzaniu na potrzeby zarządzania
strategicznego informacji w zakresie rzeczowo-finansowego wykonania projektów w ramach
priorytetów rozwoju miasta, celów strategicznych i programów realizacyjnych (operacyjnych) oraz
osiągnięcia wskaźników rezultatu założonych programów realizacyjnych.
Monitoring strategii będzie prowadzony na poziomie:




oddziaływania poszczególnych priorytetów strategicznych jak i Strategii jako całości, poprzez
zmiany strategicznych wskaźników rezultatu, będących wskaźnikami kontekstowymi
ukazującymi ogólny poziom rozwoju miasta. Wskaźniki kontekstowe pokazują rozwój miasta
w ujęciu całościowym, wykraczającym poza poziom bezpośredniego oddziaływania
poszczególnych projektów, uwzględniając również aktywność innych podmiotów procesu
strategicznego, których działalność także przekłada się na stan jakościowy i rozwój miasta.
Wystandaryzowany charakter wskaźników kontekstowych umożliwia również dokonanie
analizy porównawczej z innymi ośrodkami miejskimi województwa i kraju. Strategiczne
wskaźniki rezultatu zostały przyporządkowane poszczególnym priorytetom i będą stanowiły
element oceny przeprowadzonej ewaluacji ex-post;
pojedynczego projektu oraz pakietu projektów zgromadzonych w ramach programów
realizacyjnych, poprzez ocenę jakościową oraz kwantyfikację wskaźników produktu oraz
wskaźników rezultatu:
o Produkt to materialny i mierzalny efekt podejmowanych działań w ramach projektu,
np. droga, sieć kanalizacyjna, budynek, szkolenie, kampania społeczna. Wskaźniki
produktu to wielkości, którymi można zmierzyć osiągnięty efekt, np. długość, liczba
sztuk, powierzchnia.
o Rezultaty to bezpośrednie materialne i niematerialny efekty powstania produktu,
np. oszczędność czasu przejazdu, nowe przyłącza kanalizacyjne, udostępnienie
budynku, osoby korzystające ze szkoleń. Wskaźniki rezultatu to wielkości, którymi
można mierzyć osiągnięty efekt, np. zł/rok, liczba sztuk, liczba osób, itp.
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Pojedynczy projekt zgodnie z procedurami zarządzania strategicznego na poziomie wskaźników
produktu oraz w zakresie wykonania rzeczowo-finansowego będzie podlegał monitorowaniu
z częstotliwością raz na rok. Monitorowanie realizacji projektu dotyczy wszystkich tych elementów
projektu, które zmieniają się w czasie pod względem wielkości, a zatem przede wszystkim osiąganych
wskaźników produktu, ponoszonych wydatków, a także wykonania rzeczowego. Monitoring dotyczy
również jakości realizowanych działań w ramach projektu. W tym zakresie informacje monitoringowe
będą miały charakter opisowy. Za monitoring na poziomie projektu odpowiedzialny będzie podmiot
realizujący dane zadanie (kierownik projektu).
Raz na rok będą poddawane monitorowaniu wskaźniki produktu na poziomie programu
realizacyjnego. Raport z monitoringu wskaźników produktu dla programów będzie służył na każdym
poziomie zarządzania strategicznego do oceny postępów wdrażania programów, a tym samym celów
i priorytetów. Przy czym do oceny realizacji wykonania celów strategicznych i priorytetów rozwoju
miasta w większym stopniu będą służyły wskaźniki kontekstowe, za których opracowywanie i pomiary
odpowiada Zespół ds. koordynacji strategii. Identyczne wskaźniki produktów w ramach programów
będą agregowane, jednak agregacji będzie towarzyszyć zastrzeżenie, że jest ona dokonana wyłącznie
do celów poglądowych. Wskaźniki produktu dla każdego projektu odnoszą się do specyficznych
efektów podejmowanych działań. Raport będzie przedstawiał osobno wszystkie projekty podzielone
według programów. Prócz danych o osiągniętych wskaźnikach produktu będzie zawierał także
informacje na temat wykonania rzeczowego i finansowego projektów w ramach poszczególnych
programów realizacyjnych.
Procedury monitorowania pojedynczego projektu oraz zadania strategicznego na poziomie
wskaźników rezultatu nakładają na Zespół ds. koordynacji strategii obowiązek zebrania i zestawienia
wszystkich danych dotyczących osiągniętych wielkości. W ramach kart projektów kierownik planuje
osiągnięcie określonych wskaźników rezultatu. Poddawane są ocenie pod względem możliwości
osiągnięcia zakładanych wielkości oraz pod względem możliwości weryfikacji osiągniętych wielkości.
Rezultaty ze względu na to, że są bezpośrednim efektem powstałych produktów powstającym
dopiero po zrealizowaniu projektu, można mierzyć w większości przypadków w okresie trzech lat.
Taka perspektywa czasowa pozwala na pełną weryfikację osiągniętych rezultatów i wyeliminowanie
przekłamań związanych np. z tym, że w pierwszym roku po wybudowaniu nowego obiektu kultury
odwiedza go więcej osób niż średnio podczas dalszej eksploatacji. Danych do pomiaru wskaźników
rezultatu będą dostarczać zarządcy danej infrastruktury. W przypadku projektów tzw. miękkich, np.
szkoleń, wydarzeń promocyjnych, itp. wskaźniki rezultatów są mierzone jeszcze przed ostatecznym
zakończeniem projektu. W takich przypadkach wskaźniki będą przekazywane do Zespołu ds.
koordynacji strategii bezpośrednio przez kierowników projektów. Dane będą dostarczane na
formularzach raportu z osiągniętych rezultatów, a następnie weryfikowane przez Zespół ds.
koordynacji strategii pod kątem formalnym, np. czy przedstawiono je we właściwych jednostkach
oraz pomierzono w odpowiedni sposób. Zebrane dane będą agregowane, tzn. identyczne wskaźniki
osiągane w ramach projektów będą sumowane na poziomie programu realizacyjnego. Zagregowane
dane będą tworzyły bazę wskaźników rezultatów, które będą następnie wykorzystywane na potrzeby
ewaluacji strategii. Upubliczniane będą w ramach raportu ewaluacyjnego.
Poniższa tabela prezentuje zakładaną metodykę przyporządkowania wskaźników monitoringowych
do poszczególnych poziomów logiki interwencji.
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Tabela 45. Metodyka przyporządkowania wskaźników monitoringu i ewaluacji do poszczególnych poziomów logiki
interwencji

Częstotliwość
monitoringu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Strategiczne wskaźniki
rezultatu – wskaźniki
kontekstowe

Pojedynczy projekt

Raz na rok

Raz na trzy lata

x

Program realizacyjny

Raz na rok

Raz na trzy lata

x

Strategia Rozwoju
Miasta Grudziądz na
lata 2016-2023

Zagregowane wartości
przy opracowywaniu
raportu ewaluacyjnego

Określenie wartości
wskaźników do
analizy odchyleń75

Bazowe i docelowe

 Opcjonalne badanie
zmian rok do roku
Zagregowane wartości  Obligatoryjnie po
przy opracowywaniu
zakończeniu
raportu ewaluacyjnego
obowiązywania Strategii
przy opracowywaniu
ewaluacji ex-post
Bazowe i docelowe

Tylko bazowe

Źródło: opracowanie własne

Przyjęte na potrzeby realizacji projektów wskaźniki, w procedurze monitoringu będą podlegały
identyfikacji odchyleń – stopnia rozbieżności pomiędzy założeniami, a rezultatami projektów.
Procedura ta wykonywana będzie na pojedynczym projekcie oraz na całym programie realizacyjnym.
Należy przyjąć następującą interpretację stopnia odchyleń wskaźników monitoringowych:
• Odchylenia w przedziale 70% - 100% to odchylenia duże wymagające szczegółowej analizy
przyczyn;
• Odchylenia w przedziale 30% - 69% to odchylenia średnie wymagające również analizy
przyczyn;
• Odchylenia w przedziale poniżej 30% to odchylenia małe, które nie wymagają szczegółowej
analizy przyczyn, a jedynie odniesienia.
Ocena odchyleń będzie dotyczyć wyłącznie tych wskaźników, dla których zostaną określone miary
bazowe i docelowe oraz same miary docelowe.
Wskaźniki kontekstowe z uwagi na fakt, iż odzwierciedlają ogólny poziom rozwoju miasta będą
mierzone po zakończeniu Strategii w procedurze ewaluacji, dla celów prawidłowego porównania
efektów działań strategicznych na przestrzeni lat określono dla nich wartości bazowe oraz
oczekiwane kierunki zmian.

75

Wskaźniki produktu przyporządkowane są wyłącznie do najniższych poziomów logiki interwencji, czyli do
zadań i projektów, zatem można dla nich wyznaczyć miary bazowe i docelowe. Miary bazowe w przypadku
wskaźników produktu najczęściej posiadają wartość 0. Wskaźnikami rezultatów można mierzyć realizację celów
strategicznych, dlatego należy przyjąć, że niektóre wskaźniki będą posiadały miary wyłącznie bazowe, a
niektóre bazowe i docelowe. Strategicznymi wskaźnikami rezultatu mierzy się realizację wysokich poziomów
logiki interwencji, dlatego dla nich określone zostały tylko miary bazowe.
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Tabela 46. Zestaw strategicznych wskaźników rezultatu użytych na potrzeby monitoringu i ewaluacji efektów oddziaływania
działań rozwojowych podejmowanych na terenie Miasta Grudziądz

Priorytet strategiczny

Strategiczny wskaźnik rezultatu

Wartość bazowa
80% [rok szkolny
2014/2015]

Priorytet 1. Rozwój kapitału
ludzkiego oparty na
udoskonaleniu umiejętności
oraz wykorzystaniu wiedzy i
aktywności mieszkańców

Zdawalność egzaminów
maturalnych [OKE Gdańsk]
Udział osób do 25 roku życia w
ogóle osób bezrobotnych [PUP]
Liczba studentów szkół wyższych
[GUS]
Udział
dzieci
objętych
wychowaniem przedszkolnym w
ogóle dzieci w wieku 3-5 lat [GUS]

Priorytet 2. Stworzenie
warunków do
dynamicznego rozwoju
gospodarczego miasta

Priorytet 3. Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury
technicznej i ochrony
środowiska

Priorytet 4. Rozbudowa i
wzmocnienie infrastruktury
i sfery społecznej miasta

Wskaźnik
przedsiębiorczości
mieszkańców – liczba osób
fizycznych
prowadzących
działalność gosp. w ogóle ludności
w wieku produkcyjnym [GUS]
Liczba podmiotów wpisanych do
rejestru REGON przypadająca na
10 tys. mieszkańców [GUS]
Dochód Miasta z tytułu podatku
CIT w przeliczeniu na mieszkańca
[GUS]
Udział
spółek
handlowych
z udziałem kapitału zagranicznego
w
prywatnych
spółkach
handlowych ogółem [GUS]
Udział gospodarstw domowych
wykorzystujących gaz w celach
grzewczych w ogóle ludności
korzystającej z gazu ziemnego [na
podst. danych Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o.]
Średni miesięczny popyt na usługi
miejskiego systemu komunikacji
ogółem (os./km)
Udział lasów i gruntów leśnych w
powierzchni ogółem
Stężenie
średnie
roczne
3
benzo(a)pirenu (μg/m ) [dane dla
stacji
pomiarowej
przy
ul.
Sienkiewicza]
Udział
osób
korzystających
z pomocy społecznej w ogóle
ludności [MOPR]
Stopa bezrobocia w mieście [PUP]
Udział
osób
długotrwale
bezrobotnych
w
liczbie
bezrobotnych ogółem [PUP}
Suma sald migracji z 5 ostatnich lat
[GUS]

Oczekiwana
zmiana do 2023 r.*

12% [XII 2014 r.]
257 [2014 r.]
75,7 [2014 r.]

10,1 [2014 r.]

828 [2014 r.]

40,21 [2014 r.]

13,9% [2014 r.]

28,1% [2014 r.]

3,6 [2013 r.]
18,8% [2014 r.]

0,0044 [2014 r.]

10,8% [2014 r.]
16,4 [XII 2014 r.]
61% [XII 2014 r.]
- 1 471 os.
[2010-2014]
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Wymienność pokoleniowa - udział
osób w wieku poprodukcyjnym w
stosunku do ludności w wieku
przedprodukcyjnym [GUS]

Priorytet 5. Rozwój
turystyki i rekreacji,
intensyfikacja działań
kulturalnych oraz
stworzenie spójnego
systemu promocji miasta

Liczba
turystów
krajowych
korzystających z noclegów w
obiektach turystycznych w ciągu
roku [GUS]
Liczba turystów zagranicznych
korzystających z noclegów w
obiektach turystycznych w ciągu
roku [GUS]
Łączna
długość
ścieżek
rowerowych

116 % [2014 r.]

30 930 [2014 r.]

2 562 [2014 r.]

51,22 [2014 r.]

*zielona strzałka – wzrost; żółta linia – utrzymanie; czerwona strzałka – spadek.

Ewaluacja
Ewaluacja jest to badanie społeczno-ekonomiczne, realizowane w celu oceny jakości i efektów
prowadzonych działań. Ocena taka dokonywana jest w oparciu o odpowiednie kryteria przy pomocy
badań uwzględniających źródła wtórne i źródła pierwotne.
Spośród trzech rodzajów ewaluacji wyróżnionych na podstawie okresu podejmowanych działań,
które poddawane są ocenie, ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023 będzie
ewaluacją ex-post (po). Ewaluacja ex-post służy uzyskaniu odpowiedzi: co się udało osiągnąć, jakim
kosztem, a także, co się nie udało, z jakich powodów i kto za to odpowiada. Przyjęty okres
przeprowadzania ewaluacji, po zakończeniu wdrażania postanowień Strategii, pozwoli również
ocenić w jakim stopniu oddziaływanie postanowień Strategii przełożyło się na jakość życia
mieszkańców. W przypadku prowadzenia badania w innych okolicznościach, raport ewaluacyjny
powinien zostać dostosowany do stanu realizacji projektów oraz zakresu zebranych danych.
Pytania badawcze, na jakie powinna odpowiadać ewaluacja przedstawia się według następujących
pięciu kryteriów ewaluacji, do których należą:






Trafność: Stopień, w jakim zaplanowane cele oraz programy realizacyjne i projekty
odpowiadają potrzebom mieszkańców, czy realizowane projekty przyczynią się do
rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz czy są zgodne z obraną strategią rozwoju, w
przypadku strategii ofensywnej, realizowane zadania i projekty strategiczne powinny
wpływać na wykorzystanie nadarzających się okazji i wzmacniania atutów? Kryterium
weryfikowane jest w ramach ewaluacji ex-ante i on-going, zatem nie będzie brane pod uwagę
w przypadku przyjętej ewaluacji ex-post.
Skuteczność: W jakim stopniu realizowane zadania i projekty strategiczne przyczyniają się do
osiągnięcia zakładanych celów strategii i rozwoju miasta?
Efektywność: Jaki jest stosunek zasobów realizowanych zadań i projektów strategicznych
oraz nakładów na nie do osiągniętych produktów i rezultatów?
Użyteczność: Czy osiągnięte produkty i rezultaty realizowanych projektów będą użyteczne,
funkcjonalne dla mieszkańców, czy mieszkańcy będą z nich korzystać oraz czy pojawiły się
pozytywne lub negatywne efekty uboczne?
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Trwałość: Czy na poziomie użyteczności realizowanych projektów pozostaną trwałe zmiany
i czy zmiany te będą użyteczne przez długi czas?

Szczegółowe pytania badawcze, które będą objęte badaniem ewaluacyjnym przedstawione zostały
w poniższym schemacie.

Skuteczność
•W jakim stopniu zostały zrealizowane programy i projekty strategiczne?
•W jakim stopniu zrealizowane programy i projekty strategiczne przyczyniły się do
osiągnięcia wizji rozwoju, priorytetów i celów strategicznych?
•Jaki wpływ na osiągnięcie wizji, priorytetów i celów strategicznych miały czynniki
zewnętrzne?
•Czy wybrane do realizacji projekty okazały się skuteczne?
•W jakim stopniu system zarządzania strategicznego okazał się skuteczny we
wdrażaniu strategii rozwoju

Efektywność
•Czy osiagnięte efekty realizacji strategii można było osiągnąć w inny sposób?
•Czy osiągnięte efekty realizacji strategii można było osiągnąć mniejszym nakładem
finansowym i przy wykorzystaniu mniejszych zasobów osobowych?

Użyteczność
•W jakim stopniu zrealizowane projekty spełniły oczekiwania mieszkańców,
szczególnie do grup, do których były kierowane?
•W jakim stopniu zidentyfikowane problemy rozwoju miasta zostały rozwiązane?
•W jakim stopniu realizacja strategii przyczynia się do wykorzystania szans,
minimalizowania zagrożeń, wzmacniania mocnych stron, osłabiania słabych stron?
•W jakim stopniu realizacja strategii przyczynia się do rozwoju miasta oraz rozwoju
regionu? (efekty uboczne pozytywne)
•W jakim stopniu realizacja strategii przyczynia się do obniżenia konkurencyjności
sąsiednich obszarów (efekty uboczne negatywne)

Trwałość
•W jakim stopniu osiągnięte efekty realizacji strategii będą trwałe, długofalowe?
•W jakim stopniu osiągnięta użyteczność efektów realizacji strategii będzie trwała i
dla jakich grup odbiorców?
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewaluacji i koordynację poszczególnych etapów
działań prowadzonych w jej ramach będzie zespół ds. koordynowania Strategii (przy Wydziale
Funduszy Europejskich). Do zadań zespołu będzie należało:
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Etap I

• gromadzenie wszystkich niezbędnych danych (dokumentów,
statystycznych) do przeprowadzenia ewaluacji na różnych jej etapach

raportów,

danych

Etap II

• przygotowanie formalne procedury przeprowadzenia badań, w tym m.in. wybór sposobu
przeprowadzenia ewaluacji – wykonanie własnymi siłami/zlecenie wykonania badania na
zewnątrz

Etap III

• wybór zespołu/wykonawcy przeprowadzającego badanie, w tym:
• opracowanie lub przyjęcie szczegółowej metodyki,
•opracowanie lub przyjęcie narzędzi badawczych

•przeprowadzenie badania

Etap IV

Etap V

•przygotowanie/ przyjęcie raportu z przeprowadzonej ewaluacji i przekazanie do przyjęcia
przez Komitet sterujący, Prezydenta Grudziądza i Radę Miejską

Etap I
Na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji zgromadzone zostaną wszystkie materiały zawierające dane
i informacje ze źródeł wtórnych, w szczególności te pochodzące z procesu monitoringu.
Szczegółowa metodyka przeprowadzenia ewaluacji strategii rozwoju będzie opracowana przez
wykonawcę ewaluacji, jednak zakłada się, że będzie ona zawierać badania desk-research w oparciu
o zgromadzone dane.
Etap II
Jeśli Zespół ds. koordynowania strategii zdecyduje, że ewaluacja będzie przeprowadzona
samodzielnie, zostanie wybrany kierownik ewaluacji, który następnie wskaże osoby uczestniczące w
badaniu. Zespół realizując badanie własnymi zasobami kadrowymi, może również skorzystać z
doradztwa ekspertów zewnętrznych.
W przypadku zlecenia wykonania całości ewaluacji Strategii podmiotowi zewnętrznemu, zostanie on
wyłoniony w procedurze konkursowej. Kryteria wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego powinny
również obejmować kryterium jakościowe, szczególnie w zakresie przedstawienia wstępnej
metodologii przeprowadzenia ewaluacji, w tym pytań badawczych oraz technik badawczych
zmierzające do jak najlepszej triangulacji przynajmniej w zakresie:




metod i technik badawczych,
źródeł informacji,
typów danych technik analitycznych.

Etap III
Jeśli zespół ds. koordynowania strategii zdecyduje samodzielnie wykonać badanie ewaluacyjne, po
dokonaniu wyboru kierownika badania ewaluacyjnego oraz zespołu, zostanie opracowana
szczegółowa metodyka ewaluacji. Następnie zgodnie z zapisami przyjętej metodyki zostaną
rozdysponowane zadania pośród członków zespołu ds. ewaluacji. Zespół przygotuje narzędzia
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badawcze, do których należeć będą przede wszystkim formularze badań społecznych, scenariusze
wywiadów pogłębionych lub wywiadów zogniskowanych, itp.
Jeśli wykonawcą badania ewaluacyjnego będzie podmiot zewnętrzny, przygotuje on szczegółową
metodykę na podstawie materiałów zebranych przez zespół ds. koordynowania strategii w ramach
etapu I oraz ogólnej metodyki przygotowanej w ramach oferty. Wykonawca przygotuje także
i przedstawi zestaw narzędzi badawczych. Metodyka i narzędzia badawcze będą ocenione przez
zespół ds. koordynowania strategii.
Etap IV
Jeśli badanie ewaluacyjne będzie realizowane własnymi zasobami ludzkimi, po podziale zadań,
nastąpi ich realizacja zgodnie z przyjętą metodyką. Zarządzał zespołem będzie kierownik i to on
będzie odpowiedzialny za przygotowanie raportów cząstkowych z badania oraz raportu z całego
badania. Na potrzeby przeprowadzenia badań ankietowych kierownik badania ewaluacyjnego będzie
dysponował środkami na zlecenie fizycznego przeprowadzenia wywiadów. Nadzorował te badania
będzie kierownik badania.
Wykonawca zewnętrzny przeprowadzi wszystkie badania samodzielnie, a raporty cząstkowe oraz
raport końcowy z ewaluacji zostanie przedstawiony kierownikowi zespołu ds. koordynowania
strategii, który dokona odbioru raportów cząstkowych samodzielnie i raportu końcowego.
Etap V
Zakres raportu ewaluacyjnego będzie przedstawiać się następująco:










Metodyka badania ewaluacyjnego:
o Zastosowane techniki badawcze
o Pytania badawcze
o Objaśnienia sposobu interpretacji
Wymiar przedmiotowy ewaluacji: podjęte działania związane z zarządzaniem strategicznym
oraz realizowane projekty objęte badaniem ewaluacyjnym
Wymiar czasowy ewakuacji: okres, w jakim były podejmowane działania związane
z zarządzaniem strategicznym oraz realizowane projekty objęte badaniem ewaluacyjnym
Wymiar terytorialny ewaluacji: obszar, w którym powstają produkty i rezultaty projektów
oraz obszar oddziaływania realizowanych zadań i projektów strategicznych
Wyniki przeprowadzonych badań:
o Diagnoza stanu
o Badania desk-research
o Badania społeczne
Wnioski z przeprowadzonych badań
Podsumowanie i rekomendacje.

Raport będzie podlegał weryfikacji na odpowiednich poziomach zarządzania strategicznego, a po jego
przyjęciu również udostępniony mieszkańcom i interesariuszom.
Wnioski z raportu lub raportów ewaluacyjnych stanowić będą podstawę dla przeprowadzenia
przyszłych aktualizacji dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza.
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Aktualizacja dokumentu Strategii
Strategia Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016 – 2023 dzięki wysokiemu poziomowi ogólności
określonych priorytetów i celów strategicznych, a także przyjętemu systemowi zarządzania i
monitoringu ma charakter dokumentu otwartego, umożliwiającego dynamiczne reagowanie na
zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. Monitoring stopnia osiągania celów zawartych w
dokumencie, pozwala systematycznie odsuwać zadania o niższym priorytecie i selekcjonować te
najbardziej odpowiadające aktualnym potrzebom rozwojowym miasta, zachowując jednak ich
zgodność z celami rozwojowymi określonymi w dokumencie Strategii. Jak określono to w
podrozdziale dotyczącym wdrażania Strategii dobór konkretnych projektów strategicznych, będzie
odbywał się minimum raz w roku, przekładając się na plan budżetowy na kolejny rok. Dzięki
dostosowaniu bieżących działań strategicznych do nowych warunków wzrasta poziom efektywnego i
oszczędnego wydatkowania środków z budżetu miasta oraz zwiększa się szansa na zrealizowanie
optymistycznego scenariusza wizji rozwoju Grudziądza.
Przyjęte elastyczne podejście do wdrażania Strategii oznacza, iż o ile w otoczeniu formalno-prawnym
jak i społeczno-gospodarczym nie zajdą na tyle znaczące zmiany, że bezpośrednio wymuszą
dostosowanie formuły Strategii lub/i jej zapisów do nowych uwarunkowań, nie przewiduje się, że
dokument Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza powinien podlegać aktualizacji przed zakończeniem
jej obowiązywania - to jest minimum rokiem 2023. Aktualizację dokumentu powinien poprzedzić
raport ewaluacyjny, który pozwoli ocenić na ile założone w Strategii priorytety i cele zostały
zaspokojone, i czy poziom wskaźników strategicznych poprawił się. Wnioski z badań ewaluacyjnych
pomogą w poprawie efektywności zarządzania, a także znacząco ułatwią zdiagnozowanie wyzwań
i problemów miasta oraz kierunków jego rozwoju jakie nowa, zaktualizowana Strategia Rozwoju
Miasta Grudziądz powinna wskazywać.
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Uspołecznianie, informowanie i promocja
procesu strategicznego
Wdrażanie zapisów Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023 będzie mało skuteczne
bez odpowiedniej promocji towarzyszącej realizacji postanowień zawartych w dokumencie oraz
próby włączenia w ten proces jak najszerszego grona mieszkańców, organizacji pozarządowych
i przedsiębiorców. Podejście partycypacyjne realizacji Strategii zakłada planowanie oraz realizację
programu rozwoju lokalnego przy szerokim udziale i zaangażowaniu społeczności lokalnej, co
w dłuższej perspektywie sprzyja kształtowaniu wspólnoty miejskiej. Warunkiem koniecznym dla
prawidłowego przebiegu tego procesu jest transparentność, informowanie opinii publicznej
o osiąganych rezultatach oraz bieżących działaniach.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację strategii jest Prezydent Grudziądza lub w szerszym
rozumieniu samorząd. Władze Miasta z uwagi na posiadany mandat społeczny, kompetencje
i możliwości sterują procesem strategicznym, jednak jego realizacja powinna wykraczać poza
administrację samorządową, angażując w ten proces pozostałych „lokalnych aktorów” i harmonizując
ich działania z działaniami Urzędu Miejskiego. Konieczne jest zbudowanie kanałów informacji
i promocji pomiędzy Magistratem i przynajmniej dwiema grupami odbiorców strategii:
interesariuszami bezpośrednimi oraz odbiorcami, na których jakość życia i funkcjonowania w mieście
strategia ma wpływ. Mieszkańcy miasta oraz podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe
działające w mieście lub związane interesami z miastem, powinni zostać objęci programem
informacyjno-promocyjnym polegającym na przedstawianiu założeń strategii, postępów w jej
realizacji oraz efektów jej wdrażania.
Argumentem przemawiającym za koniecznością uruchomienia działań promocyjno-informacyjnych
jest fakt, iż projekty podejmowane przez Miasto będą tylko elementami działalności prorozwojowej
w Grudziądzu, swoistymi „kołami zamachowymi” zrównoważonego rozwoju. Do tego procesu będą
musieli włączać się inwestorzy prywatni, którzy będą korzystać z efektów podejmowanych przez
Miasto działań inwestycyjnych i infrastrukturalnych, a także organizacje pozarządowe, które wspólnie
z samorządem lub działając równolegle do niego będą realizować politykę prospołeczną. Podmioty
zewnętrzne, podejmując decyzje inwestycyjne lub inne działania, będą chciały uzgodnić swoje plany
z założeniami Strategii Rozwoju Miasta. Może to być niezbędne np. przy ubieganiu się o wsparcie
realizacji projektów ze środków publicznych, w tym unijnych.
Bardzo ważne jest również skierowanie odpowiedniej informacji o podejmowanych działaniach do
mieszkańców Grudziądza. Część realizowanych inwestycji (np. w transport publiczny) wiąże się
bowiem z okresowymi utrudnieniami dla mieszkańców miasta, a także z koniecznością realokacji
ograniczonych środków budżetowych miasta z innych celów inwestycyjnych. Niezwykle istotne jest
zatem bieżące informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach, wraz z uzasadnieniem
społecznym i gospodarczym ich realizacji, a także próba zbudowania społecznego poparcia dla
podejmowanych inicjatyw.
Grupa docelowa jest różnorodna, dlatego działania informacyjno-promocyjne będą realizowane
poprzez uniwersalne narzędzia typu komunikaty w mediach lokalnych oraz na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego, aktywność w zakresie public relations, organizacja spotkań
otwartych z mieszkańcami czy konferencji i sympozjów. Należy przyjąć, że działania informacyjno-
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promocyjne, których adresatem są mieszkańcy będą polegały generalnie na cyklicznie
przekazywanych komunikatach przy różnego rodzaju kontaktach magistratu z mieszkańcami
(zarówno bezpośrednich, jak i za pomocą mediów). Odpowiednia informacja i promocja strategii
rozwoju powinna stać się również elementem ogólnego budowania wizerunku i relacji ze sferą
biznesu i sferą pozarządową. Szczególnie pomoże to przedsiębiorcom, w podejmowaniu racjonalnych
decyzji, wspomoże ich własną promocję oraz zaspokoi oczekiwania co do informowania o
wydatkowaniu środków publicznych, w których mają udział jako płatnicy.
Uspołecznienie wdrażania strategii rozwoju w dużym zakresie pokrywa się z realizacją programu
informowania i promowania działań, a także występuje podczas ewaluacji strategii prowadzonej
m.in. narzędziami badań społecznych (zwłaszcza poprzez ankiety i wywiady pogłębione). Na etapie
wdrażania strategii rolą procedury uspołecznienia jest przede wszystkim informowanie oraz
promowanie postaw aktywnego uczestniczenia w realizacji celów strategicznych.
W czasie opracowania aktualizacji założeń strategii rozwoju należy przeprowadzić konsultacje
społeczne zmierzające do uzyskania głosu opinii publicznej, propozycji zapisów oraz akceptacji
postanowień strategii. Nie będzie to zwykła procedura konsultacyjna, ponieważ zakres aktualizacji
powinien wynikać przede wszystkim z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Zakłada się, że
propozycje zmiany zapisów strategii będą podlegały konsultacjom, jeśli zmiany dotyczą:
• Wizji rozwoju (generalnie w okresie obowiązywania strategii rozwoju wizja nie powinna
podlegać zmianom);
• Priorytetów (priorytety mogą podlegać zmianom w małym zakresie);
• Celów strategicznych (mogą podlegać zmianom).
Zmiany założeń odnośnie projektów strategicznych nie podlegają otwartym konsultacjom
społecznym. Konsultacje społeczne na etapie aktualizacji i dokonywania zmian w strategii będą
polegały na:
• Przeprowadzeniu otwartej debaty konsultacyjnej;
• Przeprowadzeniu konsultacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.
Zarówno dokument Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza jak i wszelkie, inne opracowania
o charakterze strategicznym powinny być zamieszczane na stronach internetowych Miasta, wraz
z umożliwieniem składania uwag za pomocą przygotowanego, odpowiedniego formularza
konsultacyjnego (karty konsultacyjnej).
Za proces promocji, informowania i uspołeczniania Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 20162023 będzie odpowiadał powołany w tym celu Koordynator realizacji strategii w zakresie promocji,
ściśle współpracujący z Wydziałem Kultury, Sportu i Promocji. Komunikaty dotyczące realizacji
Strategii oraz organizacja spotkań (debat) konsultacyjnych będą przygotowywane w warstwie
merytorycznej przy czynnym udziale i pomocy pracowników pozostałych wydziałów organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
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Źródła finansowania
Podstawowym źródłem finansowania działań (projektów strategicznych) określonych w programach
operacyjnych służących realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023
będą środki publiczne pochodzące z budżetu miasta. Ich wydatkowanie powinno być prowadzone w
sposób racjonalny, zbieżny z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej, a przez to nie zagrażający
w dłuższej perspektywie płynności finansowej miasta.

Środki podmiotów
prywatnych i osób
fizycznych

Środki celowe
ministerstw
(NFOŚiGW, Fundusz
Rozwoju Kultury
Fizycznej, itp.)

Budżet Miasta
Grudziądza

Fundusze
Europejskie (RPO
WK-P 2014-2020,
PO IŚ, PO WER, PO
IR, PO PC)

Rycina 9. Źródła finansowania realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023

Stopień i skala inwestycji koniecznych dla zwiększenia dynamiki rozwojowej miasta i pełnej realizacji
Strategii znacznie przewyższa możliwości ich samodzielnego sfinansowania przez budżetu miasta.
Konieczne jest zatem pozyskanie w tym celu środków zewnętrznych: funduszy i dotacji celowych
będących w dyspozycji odpowiednich Ministerstw (np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, itp.), Funduszy Europejskich, kapitału
podmiotów prywatnych oraz środków innych instytucji wspierających działanie samorządów.
Odpowiednio zdywersyfikowane źródła finansowania pozwalają zastosować różne warianty montażu
finansowego, które pozwolą w sposób bardziej efektywny finansować zaplanowane projekty
strategiczne.
Ograniczoność środków inwestycyjnych Miasta, powoduje, iż w znacznej mierze środki te powinny
być wykorzystywane, jako wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków
bezzwrotnych, w tym przede wszystkim Funduszy Unii Europejskiej. Należy się spodziewać, iż od
sprawności samorządu w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich i wpisywaniu się zaplanowanych
zadań i projektów strategicznych w priorytety określone w poszczególnych programach
operacyjnych, zależeć będzie zakres prowadzonego przez władze Miasta programu inwestycyjnego.
Podstawowym źródłem, z którego możliwe będzie uzyskanie środków europejskich będzie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, którego
łączna przewidywalna pula środków, pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności oraz
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynosi 2,23 mld euro. Środki RPO WK-P 2014-2020
będą przeznaczone na realizacje działań w następujących osiach priorytetowych:
I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu;
II. Cyfrowy region;
III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna;
IV. Region przyjazny środowisku;
V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu;
VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry;
VII. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
VIII.Aktywność na rynku pracy;
IX. Solidarne społeczeństwo;
X. Innowacyjna edukacja;
XI. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
XII. Pomoc techniczna.
Część puli RPO WK-P będzie rozdysponowana również w ramach tzw. terytorialnego wymiaru
wsparcia, który skierowany będzie m.in. na zadania związane z realizacją projektów ujętych w
strategii partnerstwa Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza, które posłużą rozwojowi obszaru
funkcjonalnego Grudziądza. Istotnym dla rozwoju miasta będą również inwestycje podmiotów
prywatnych realizowane przy wsparciu środków z Funduszy Europejskich. Urząd Miejski w
Grudziądzu, a także inne podmioty zlokalizowane w Grudziądzu będą mogły ubiegać się również
o dofinansowanie swoich działań z programów krajowych tj.: Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, czy Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna.
Wysokość pozyskanych środków zależeć będzie od polityki władz samorządowych, a w szczególności
możliwości absorpcyjnych oraz od aktywności w tej sferze środowisk lokalnych. Skuteczne
aplikowanie Miasta o środki UE zależy też od już zdobytego doświadczenia w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych, jak też współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz realizacji
wspólnych inicjatyw (np. w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza). Biorąc pod uwagę
fakt, iż w poprzednich perspektywach finansowych UE Urząd Miejski w Grudziądzu oraz podległe mu
jednostki organizacyjne i budżetowe wykazywały znaczną aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu
środków z funduszy UE, można optymistycznie prognozować, iż w kolejnych latach miasto
z powodzeniem będzie korzystało z tej ścieżki finansowania inwestycji, realizując liczne projekty
prorozwojowe i społeczne.
Odrębną kwestią finansowania rozwoju miasta, a przy tym niezwykle ważną z punktu widzenia
włączenia się społeczeństwa i zwiększenia jego zaangażowania w politykę rozwojową miasta jest
alokacja części środków w formule Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Budżet obywatelski
finansowany jest z wydzielonej część budżetu miasta, a jego środki przeznaczane są na realizację
przedsięwzięć inwestycyjnych lub społecznych, wskazanych w drodze głosowania, przez pełnoletnich
mieszkańców miasta. Część puli przeznaczona jest na realizację działań w poszczególnych dzielnicach
lub na wyznaczonych obszarach miasta, a część na projekty ogólnomiejskie. Zadania wskazywane
oddolnie przez mieszkańców zwiększają poczucie wspólnoty społecznej, promują poczucie
współodpowiedzialności za rozwój miasta, a przede wszystkim pozwalają zaspakajać potrzeby
mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. Grudziądzki Budżet Obywatelski daje mieszkańcom
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realny wpływ na tworzenie i rozwój przestrzeni publicznej, a tym samym poprawę jakości życia,
przyczyniając się do osiągnięcia wizji rozwoju Grudziądza zapisanej w Strategii.
Część projektów inwestycyjnych miasta, może być z powodzeniem realizowana przy
długoterminowym zaangażowaniu kapitału podmiotów prywatnych w ramach różnych form
Partnerstwa Publiczo-Prywatnego (PPP). Instrument ten służy przede wszystkim realizacji inwestycji o
charakterze częściowo komercyjnym, które w wydatny sposób przyczynią się do rozwoju szeroko
pojętej miejskiej infrastruktury, służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. PPP jest połączeniem
działań władzy samorządowej oraz prywatnego kapitału na rzecz realizacji zadań, które pozostawały
dotychczas w domenie działalności samorządu (usług publicznych), a które z powodzeniem mogą być
realizowane przez podmioty gospodarcze, zwiększając tym samym ich efektywność.
Miasto, mając ograniczone narzędzia bezpośredniego wspierania rozwoju podmiotów
gospodarczych, powinno koncentrować się na tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
przyciąganiu inwestorów i pobudzaniu aktywności gospodarczej mieszkańców, poprzez odpowiednie
planowanie przestrzenne, rozwój infrastruktury i działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, co w
dłuższej perspektywie przełoży się na wzrost lokalnej gospodarki. Intencją niniejszej Strategii jest
ukierunkowanie rozwoju Grudziądza na wykreowanie stabilnych podstaw gospodarczych
i społecznych, które pozwolą utrzymać wzrost gospodarczy i generować działania służące
zrównoważonemu rozwojowi miasta po zakończeniu jej obowiązywania.

.
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Strategia rozwoju stanowi fundament planowania strategicznego, którego upatrywanym efektem
jest zrównoważony i długofalowy rozwój miasta. Dokument tej rangi, wyznaczający kierunki
miejskiego rozwoju i działań
samorządu lokalnego, jest odzwierciedleniem potrzeb
i możliwości ich zaspokojenia. Identyfikuje problemy i zagrożenia oraz wskazuje mechanizmy ich
rozwiązania. Wytyczenie zatem aktualnych kierunków rozwoju miasta, uwzględniającego
dotychczasowy jego dorobek, stanowi nieodzowny element skutecznego planowania
strategicznego. Identyfikacja obszarów wymagających szczególnego wsparcia, zapobieżenie
zagrożeniom, czy wykorzystanie szans, wymaga zdecydowanych działań, których zaplanowanie
i wdrożenie wymaga oparcia o dane aktualnych diagnoz, analiz czy też planów. Dysponowanie
dokumentem dostosowanym do obowiązujących regulacji prawnych, dającym rzeczywisty obraz
kondycji miasta jest warunkiem koniecznym do dalszych działań związanych chociażby
z planowaną aplikacją o środki finansowe w ramach perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014 –
2020, czy tworzeniem innych dokumentów strategicznych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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