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Badanie wykonano w ramach realizacji zamówienia ARR Transformacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie 

obejmującego wykonanie diagnozy strategicznej uzupełnionej analizą zróżnicowania społeczno-gospodarczego 

Wielkopolski Wschodniej wraz z określeniem specyfiki rozwojowej poszczególnych jej obszarów. 
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Streszczenie 
 

Wielkopolska Wschodnia (WW) stanowi obszar charakteryzujący się szczególnymi wyzwaniami rozwojowymi. 

Położona jest w woj. wielkopolskim, które, mimo iż jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie, 

cechuje się silnym wewnętrznym zróżnicowaniem pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Specyfika WW 

uzasadnia potrzebę zaprogramowania odpowiednio ukierunkowanych działań rozwojowych dedykowanych subregionowi w 

wymiarze wykraczającym poza działania przewidziane dla całego woj. wielkopolskiego. W świetle Koncepcji Sprawiedliwej 

Transformacji Wielkopolski Wschodniej (2021) transformacja powinna obejmować zmiany zachodzące w procesie 

wieloaspektowych przekształceń, przynoszących korzyści społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne w celu 

zapewnienia wysokiej jakości życia i możliwości rozwoju w długim horyzoncie czasu. Jednak w kontekście wyzwań 

transformacyjnych nie jest możliwe przeprowadzenie całego procesu transformacji w ciągu najbliższej dekady, tym bardziej 

ograniczając się wyłącznie do zakresu interwencji określonego rozporządzeniem unijnym dla perspektywy finansowej 2021-

2027. Dlatego istotne jest myślenie i planowanie działań w dłuższej perspektywie czasowej, czego efektem będzie 

opracowanie kompleksowego i długofalowego dokumentu strategicznego. 

Celem badania jest określenie stopnia i kierunków zróżnicowania subregionu w oparciu o analizę stanu i zmian 

sytuacji społeczno-ekonomicznej i ocenę poziomu rozwoju poszczególnych gmin. W ramach badania dokonano identyfikacji 

występujących w gminach potencjałów, problemów i wyzwań rozwojowych. Na tej podstawie opracowano typologie obszarów 

WW, które staną się podstawą dla sformułowania rekomendacji w zakresie właściwego zaprogramowania interwencji 

rozwojowej dla gmin/grupy gmin subregionu (uwzględniającej ich specyfikę), która wpłynie na pobudzenie rozwoju i poprawę 

sytuacji społeczno-ekonomicznej. Określenie stopnia i kierunków zróżnicowania subregionu jest niezbędne w kontekście 

zapewnienia efektywnej interwencji rozwojowej udzielanej w ramach realizacji działań zaprogramowanych w opracowywanej 

Strategii Rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Zgodnie z założeniem, że interwencja w ramach Strategii powinna dotykać w 

mniejszym czy też większym stopniu każdej z gmin subregionu, jednak wyłącznie w określonym zakresie wynikającym z ich 

specyficznych potrzeb i wypracowanych kierunków rozwoju, wyniki badania pozwalają na określenie specyfiki poszczególnych 

obszarów WW w stopniu szczegółowości skupiającym się na poziomie gminnym. Rezultaty przeprowadzonej analizy 

przyczyniają się do właściwego określenia celów i kierunków interwencji w Strategii oraz przygotowania efektywnego i 

skutecznego wsparcia rozwojowego ukierunkowanego terytorialnie. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2011-2020 ze 

szczególnym uwzględnieniem roku 2020. Zakres przestrzenny analizy stanowi układ 43 gmin WW (powiaty koniński, kolski, 

słupecki, turecki i miasto na prawach powiatu Konin). Procedura postępowania badawczego składa się z trzech głównych 

kroków. W pierwszym kroku przeprowadzono analizę wewnętrznego zróżnicowania WW w zakresie sytuacji społeczno-

gospodarczej za pomocą metod matematyczno-statystycznych, bazując na wtórnych danych publikowanych i 

niepublikowanych przez GUS oraz BDOT10k, a także na podstawie danych pierwotnych. W drugim kroku na podstawie 

zebranych wyników przeprowadzono typologię gmin WW pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W trzecim kroku 

postępowania badawczego zastosowano technikę ankiety elektronicznej w celu pozyskania danych pierwotnych, które zostały 

wykorzystane do pogłębienia analizy wewnętrznego zróżnicowania społeczno-gospodarczego WW. Ankieta skierowana była 

do przedstawicieli władz samorządowych szczebla powiatowego (4 powiaty ziemskie: koniński, kolski, słupecki, turecki) oraz 

gminnego (43 gminy, w tym miasto Konin). 

Uzyskane wyniki wskazują, że gminy WW wykazują największe zróżnicowanie rozwojowe w układzie 

równoleżnikowym. Gminy położone w centralnej części WW rozciągające się od Koła do Słupcy cechują się głównie wysokim 

lub przeciętnym poziomem rozwoju i podobną dynamiką rozwoju (z wyjątkiem Konina i Koła). Jest to obszar o największej 

dostępności czasowej ze względu na przebieg ważnych szlaków komunikacyjnych, a także obszar o usługowo-przemysłowym 

charakterze. Pod względem użytkowania gruntów obszar ten obejmuje zarówno obszary wysoko zurbanizowane, jak i obszary 

o wysokim udziale terenów zielonej i błękitnej infrastruktury. Uwarunkowania te niewątpliwie przesądzają o wysokiej 

atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gmin w tej części WW. Wśród tych gmin wyróżniają się przede wszystkim gminy z 

zachodniej części powiatu konińskiego – Stare Miasto, Golina i Kleczew. Odmienny typ reprezentują gminy położone w 

północnej i południowej części powiatu konińskiego, południowej części powiatu tureckiego (z wyjątkiem Turku) oraz północno-

wschodniej części powiatu kolskiego. Są to głównie gminy o niskim (ewentualnie przeciętnym) poziomie rozwoju oraz 

przeciętnej i niskiej jego dynamice. Obszary te cechują się najniższą dostępnością czasową, w których znaczny udział w 

działalności egzogenicznej posiada rolnictwo lub usługi (głównie podstawowe), a w strukturze użytkowania ziemi dominują 

obszary rolnicze, zdegradowane oraz zielonej i błękitnej infrastruktury. Sytuacja tych gmin, na tle pozostałych gmin WW stawia 

je w mało korzystnym świetle z punktu widzenia atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej.  
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Summary 
 

Eastern Wielkopolska (EW) is an area with specific development challenges. It is located in Wielkopolskie 

Voivodeship, which, despite being one of the most rapidly growing regions in Poland and Europe, is strongly internally 

diversified in terms of socio-economic development. The specificity of EW justifies the need to programme well-targeted 

development actions dedicated to the subregion that would go beyond the measures foreseen for the whole of Wielkopolskie 

Voivodeship. In the light of the Conception of Eastern Wielkopolska Just Transition (2021), the transformation should embrace 

changes occurring in the process of multifaceted alterations, bringing societal, economic, environmental and spatial benefits 

to ensure a high quality of life and long-term development opportunities. However, when it comes to transition challenges, it is 

not possible to go through the entire process of transformation within the next decade, the less so when limiting only to the 

scope of intervention determined by the EU resolution for the 2021–2027 financial perspective. Therefore, what is important is 

long-term thinking and planning, which will result in the preparation of a comprehensive and long-term strategic document.  

The aim of the study is to determine the degree and directions of subregional differences, on the basis of the analysis 

of the condition of and changes in the socio-economic situation and the assessment of the development level of individual 

communes. As part of the research, the potential, problems and development challenges of communes have been identified. 

This has constituted the basis for developing typologies of EW areas, which will become the foundation for formulating the 

recommendation regarding the proper programming of the development intervention for communes/ a group of communes of 

the subregion (allowing for their specificity) that will affect the stimulation of growth and the improvement in the socio-economic 

situation. The determination of the degree and directions of subregional differences is crucial in the context of ensuring the 

effective development intervention received as part of the implementation of the measures programmed in the Eastern 

Wielkopolska Development Strategy that is being prepared. The results of the research allow determining the specificity of 

particular areas of EW with focus on the commune level in line with the assumption that the intervention within the Strategy 

should concern to a greater or lesser extent each of the subregion’s communes, but only to a limited degree resulting from 

their specific needs and directions developed. The results of the analysis contribute to the proper determination of goals and 

directions of the intervention in the Strategy and preparation of effective and efficient place-based development support. The 

period of the analysis covers the years 2011–2020 with particular attention to 2020. Its spatial scope is the pattern of 43 

communes of EW (the poviats of Konin, Koło, Słupca, Turek and Konin – the city with poviat rights). The research procedure 

comprises three main steps. In the first step, internal differences within EW in terms of the socio-economic situation were 

analysed with mathematical-statistical methods using secondary data published and unpublished by Statistics Poland and the 

Database of Topographic Objects BDOT10k as well as primary data. The typology of EW communes regarding socio-economic 

development was conducted in the second step on the basis of the collected results. The third step involved an electronic 

survey to obtain primary data which were applied to deepen the analysis of internal socio-economic differences in EW. The 

survey was targeted at the representatives of local governments at poviat level (four land poviats: Konin, Koło, Słupca, Turek) 

and by commune (43 communes including the city of Konin). 

The results obtained show that EW communes demonstrate the largest development differences in a latitudinal 

pattern. The communes situated in the central part of EW, extending from Koło to Słupca, are mainly characterised by a high 

or average development level and similar development dynamics (except for Konin and Koło). This is an area with the greatest 

temporal accessibility due to important traffic routes, and also service-industrial in character. In terms of land use, the area 

covers both highly urbanised areas and those with a high proportion of green and blue infrastructure. Undoubtedly, these 

conditions determine high settlement and investment attractiveness of communes in this part of EW. Among those are primarily 

communes from the western part of the Konin poviat—Stare Miasto, Golina and Kleczew. The communes situated in the 

northern and southern part of the Konin poviat, southern part of the Turek poviat (except for Turek) and north-eastern part of 

the Koło poviat represent a different type. These are mainly communes with a low (alternatively average) development level 

and its average and low dynamics. They have the lowest temporal accessibility with a significant proportion of agriculture and 

services (primarily basic) in exogenic activity, and the land use structure is dominated by agricultural and degraded areas and 

those of green and blue infrastructure. The situation of these communes, compared to the others in EW, puts them in an 

unfavourable light from the point of view of settlement and investment attractiveness.  
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1 Wprowadzenie 

 

Wielkopolska Wschodnia (WW), położona w granicach woj. wielkopolskiego będącego jednym 

z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie, stanowi obszar charakteryzujący się 

szczególnymi wyzwaniami rozwojowymi, potwierdzając silne wewnętrzne zróżnicowanie Wielkopolski 

pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Obszar ten od wielu lat charakteryzuje się 

wieloma niekorzystnymi trendami gospodarczymi i społecznymi. Cechą charakterystyczną WW jest jeden 

z najniższych w regionie poziomów wzrostu gospodarczego, któremu towarzyszy relatywnie niski poziom 

przedsiębiorczości. Subregion ten wykazuje także bardzo negatywne tendencje zmian demograficznych, 

które potwierdzają m.in. wysokie wartości wskaźników opisujących proces starzenia się społeczeństwa 

oraz wysokie ujemne saldo migracji. Sytuacja na lokalnym rynku pracy, pomimo ogólnej poprawy 

obserwowanej w całym kraju i regionie, stanowi poważne wyzwanie, które potwierdzają najwyższe 

w województwie wartości stopy bezrobocia. W sferze środowiskowej, obok zagrożeń stanowiących 

konsekwencję globalnych zmian klimatu, które prowadzą do zagrożeń związanych z występowaniem 

suszy atmosferycznej, a w konsekwencji także suszy glebowej, hydrologicznej i hydrogeologicznej, 

szczególne zagrożenie stanowią skutki przekształcenia powierzchni ziemi oraz zaburzenie stosunków 

wodnych powstałe w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. W kontekście nowych celów 

rozwojowych Unii Europejskiej określonych w Europejskim Zielonym Ładzie (2019) wskazujących na 

potrzebę budowania nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki, WW stanowi obszar, 

w granicach którego w szczególny sposób koncentrują się wyzwania będące wynikiem historycznych 

uwarunkowań. Wynikają one z konieczności przejścia od rozwijanej przez ponad 70 lat gospodarki opartej 

na eksploatacji i wykorzystaniu złóż węgla brunatnego do zeroemisyjnej gospodarki odpowiadającej na 

współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Proces ten musi odbywać się 

z zachowaniem ochrony mieszkańców obszaru, którzy nie mogą być defaworyzowani i nie powinni 

odczuć marginalizacji w efekcie przeprowadzenia nieuniknionej, wieloaspektowej restrukturyzacji 

gospodarki. Wsparciem w tym zakresie będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji, którym jako 

kwalifikowany przez Komisję Europejską region węglowy, została również objęta WW.  

Szczególna pozycja WW w strukturze przestrzennej wyzwań rozwojowych Wielkopolski ma swoje 

odzwierciedlenie w zapisach Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (2020) oraz 

zakresie terytorializacji jej działań, czego dowodem jest wyznaczenie w jej granicach dwóch obszarów 

strategicznej interwencji w postaci Konińskiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) oraz Wschodniego 

Obszaru Funkcjonalnego (WOF). KOF tworzy miasto Konin wraz z jego obszarem otaczającym. „…KOF 

pełni funkcje administracyjne, usługowe w szczególności w dziedzinie zdrowia, kultury i edukacji. 

Funkcjonujący przemysł energetyczny wraz z infrastrukturą wytwórczą i przesyłową stanowi potencjał dla 

rozwoju innowacyjnej gospodarki. Atutami KOF jest dziedzictwo kulturowe, szczególnie związane 

z kulturą pielgrzymkową, zasoby środowiska przyrodniczego, dobre skomunikowanie wynikające 

z położenia KOF na przebiegu szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym. Ze względu na 

kumulację negatywnych czynników ograniczających rozwój (m.in. utrata funkcji paliwowo-energetycznej, 

depopulacja, starzenie się społeczeństwa, zdegradowane tereny pokopalniane, niska aktywność 

społeczna i niski poziom przedsiębiorczości) miasto Konin znalazło się wśród miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze. Konieczne jest wdrożenie działań restrukturyzacyjnych, 
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ukierunkowanych na tworzenie nowych podstaw dla gospodarki KOF – przestawienie gospodarki na 

wielofunkcyjne profile działalności, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju usług, rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych oraz pobudzenie aktywności społecznej, wzrost kompetencji i postaw 

przedsiębiorczych…” (Strategia rozwoju…, 2020, s. 94). WOF obejmuje wschodni obszar Wielkopolski, 

którego głównymi jednostkami osadniczymi są: Konin, Koło, Słupca i Turek. „…WOF stanowi obszar 

koncentracji przemysłu wydobywczo-energetycznego we wschodniej części Wielkopolski. Ze względu na 

wyczerpywanie złóż kopalin obszar ten wymaga wdrożenia działań restrukturyzacyjnych 

ukierunkowanych na określenie nowych funkcji dla zlokalizowanych na tym obszarze terenów 

poprodukcyjnych i pogórniczych oraz ukierunkowania przemysłu na produkcję innych nośników energii. 

Szczególnych szans należy upatrywać w rozwoju alternatywnych źródeł energii, zwłaszcza energetyki 

geotermalnej i wodoru. Rozwój innych specjalizacji, niezwiązanych bezpośrednio z przemysłem 

paliwowo-energetycznym, pozwoli wykorzystać atuty położenia tego obszaru. Ponadto należy podjąć 

działania rekultywacji terenów po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego…” (Strategia rozwoju…, 

2020, s. 100).  

Należy zaznaczyć, że wyznaczenie ww. obszarów strategicznej interwencji było następstwem 

wyznaczenia obszarów funkcjonalnych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ (2019) (dalej jako PZPWW). WW ze względu na występowanie 

specyficznych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej, została wskazana w nim jako jeden 

z obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym – tzw. Wschodni Obszar Funkcjonalny. Zgodnie 

z PZPWW kluczowym celem rozwoju przestrzennego WW jest stworzenie nowych podstaw dla 

podtrzymania funkcjonowania istniejącego przemysłu energetycznego i oparcia go na innych nośnikach 

energii, zarówno istniejących w regionie, jak i zewnętrznych. Ważne jest też przestawienie rodzimej 

gospodarki opartej na energetyce i górnictwie na wielofunkcyjne profile działalności, ze szczególnym 

uwzględnieniem wzbogacania funkcji usługowych. Dla realizacji celu kluczowego zdefiniowano 

w PZPWW następujące cele polityki przestrzennej: Cel 1. Podtrzymanie i restrukturyzacja przemysłu 

energetycznego; Cel 2. Kształtowanie nowych funkcji stanowiących podstawę rozwoju obszaru; Cel 

3. Kształtowanie środowiska przyrodniczego. W przypadku drugiego obszaru, zdefiniowanego w Planie 

jako Obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego miasta Konina, kluczowym celem rozwoju 

przestrzennego mają być działania wspierające przemiany gospodarcze w obliczu wyczerpywania się 

zasobów węgla brunatnego. Istotne będzie przekwalifikowanie gospodarki na wielofunkcyjne profile 

działalności oraz stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania przemysłu energetycznego 

w oparciu o inne nośniki energii, w tym źródła odnawialne. Dla realizacji celu kluczowego w PZPWW 

zdefiniowano następujące cele polityki przestrzennej: Cel 1. Kształtowanie ładu przestrzennego; Cel 

2. Poprawa obsługi komunikacyjnej; Cel 3. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego; Cel 

4. Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego; Cel 5. Wykorzystanie i wzmacnianie 

potencjału społeczno-gospodarczego; Cel 6. Rozwój systemów infrastruktury technicznej. W granicach 

miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Konina znalazło się 8 gmin, tj. Konin, 

2 gminy miejsko-wiejskie: Golina i Ślesin oraz 5 gmin wiejskich: Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, 

Rzgów i Stare Miasto. 

Wyniki diagnozy strategicznej WW, opracowanej na podstawie ustaleń wybranych dokumentów 

strategicznych poziomu krajowego, regionalnego i ponadlokalnego oraz analizy porównawczej sytuacji 

społeczno-gospodarczej WW na tle polskich regionów węglowych, wskazują na poważne wyzwania 

rozwojowe tego obszaru (Churski i in., 2022). Są one związane ze zidentyfikowanymi słabymi stronami 

subregionu, wśród których wskazuje się na niekorzystne tendencje demograficzne związane głównie 
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z depopulacją i wzrostem obciążenia demograficznego (starzeniem się ludności) oraz rosnącą 

pauperyzację i polaryzację społeczną. Dodatkowo słabą stroną WW jest relatywnie wysoki poziom 

bezrobocia, zwłaszcza osób z wykształceniem wyższym oraz wysoki udział długotrwale bezrobotnych. 

Z kolei wysoka wodochłonność gospodarki WW oraz znaczna antropopresja i degradacja środowiska 

obniżają jakość życia i gospodarowania na tym obszarze. Sytuacja ta obniża atrakcyjność inwestycyjną 

WW i ogranicza napływ kapitału zagranicznego. Wyzwania rozwojowe WW dodatkowo wzmacniają 

zagrożenia, wśród których do najważniejszych należą bariery instytucjonalne. Wynikają one z możliwych 

decyzji politycznych, prawnych i operacyjnych podejmowanych zarówno na szczeblu europejskim, jak 

i krajowym i regionalnym, które mogą ograniczać realizację zaplanowanych działań interwencyjnych 

w ramach programowanej polityki rozwoju. Przeprowadzona diagnoza wskazuje również na silne strony 

WW, które należy wykorzystać w programowaniu interwencji rozwojowej dedykowanej temu obszarowi. 

Wśród najważniejszych wskazuje się na wysoką jakość kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, które 

uznawane są za istotne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego. Pomimo, iż WW jest regionem 

węglowym, jej struktura gospodarcza jest w miarę zrównoważona, co zwiększa jej odporność na zjawiska 

kryzysowe. Kolejną zdiagnozowaną silną stroną WW są korzystne uwarunkowania rozwoju energetyki 

opartej na OZE, co pozwoli częściowo wykorzystać istniejący profil zawodowy kapitału ludzkiego. Szanse 

rozwojowe subregionu w dużym stopniu będą determinowane przez zakres europejskiej i krajowej 

interwencji ukierunkowanej na realizację działań w wymiarze społecznym, gospodarczym 

i środowiskowo-przestrzennym. Za szczególnie ważną uznać należy możliwość wykorzystania środków 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

Powyższe fakty w pełni uzasadniają potrzebę odpowiedniego i ukierunkowanego 

zaprogramowania działań rozwojowych dedykowanych WW w wymiarze wykraczającym poza działania 

przewidziane dla całego obszaru woj. wielkopolskiego. Jak stwierdzono w Koncepcji Sprawiedliwej 

Transformacji Wielkopolski Wschodniej (2021) transformacja powinna obejmować zmiany zachodzące 

w procesie wieloaspektowych przekształceń, przynoszących korzyści nie tylko gospodarcze, ale również 

środowiskowe, przestrzenne i społeczne w celu zapewnienia wysokiej jakości życia i możliwości rozwoju 

w długim horyzoncie czasu. W kontekście wyzwań transformacyjnych nie jest możliwe przeprowadzenie 

całego procesu transformacji w ciągu najbliższej dekady, w szczególności ograniczając się wyłącznie do 

zakresu interwencji określonego rozporządzeniem unijnym dla perspektywy finansowej 2021-2027. 

Istotne jest w tym względzie myślenie i planowanie działań w dłuższej perspektywie czasowej, czego 

efektem będzie opracowanie kompleksowego i długofalowego dokumentu strategicznego.  

Utrzymująca się, a nawet rosnąca skala zróżnicowań przestrzennych poziomu rozwoju 

społeczno-gospodarczego wskazuje na potrzebę uruchamiania interwencji publicznej. Jest ona udzielana 

w ramach polityki regionalnej wchodzącej w skład szerszych działań związanych z planowaniem 

i realizacją polityki rozwoju. Jej głównym zadaniem jest sterowanie procesem rozwoju społeczno-

gospodarczego w sposób ograniczający skalę jego przestrzennego różnicowania. W tym celu, 

wykorzystując środki publiczne, realizuje się inwestycje i przedsięwzięcia zmniejszające dystans 

rozwojowy między poszczególnymi obszarami, powstający w wyniku spontanicznie zachodzących 

procesów rozwoju społeczno-gospodarczego (Churski, 2008). Ramy współczesnych poszukiwań 

optymalnych sposobów programowania i realizacji polityki regionalnej oraz kształtowania w ramach jej 

interwencji rozwoju społeczno-gospodarczego i jego czynników wyznaczają dwie skrajne co do założeń 

koncepcje place-neutral approach oraz place-based approach. Pierwszy nurt poszukiwań wykorzystuje 

place-neutral approach bazując na dorobku nowej geografii ekonomicznej, która jak stwierdza nawet jej 

autor P. Krugman (2010) przestaje być dominującym sposobem wyjaśniania obecnych procesów 
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rozwojowych (Combes i in. 2008; Brülhart, 2009). Drugi nurt poszukiwań place-based approach 

wykorzystuje bogaty dorobek teorii regionu ekonomicznego, teorii rozwoju endogenicznego oraz 

orientacji instytucjonalnej, a zwłaszcza nowej ekonomii instytucjonalnej, który znalazł zastosowanie dla 

sformułowania założeń reform polityki regionalnej Fabrizio Barca (2009) promowanej m.in. przez 

rekomendacje zawarte w raportach OECD (How Regions…, 2009; Regions Matter…, 2009). W tym nurcie 

dyskusji przeważa pogląd, że skuteczna polityka regionalna wymaga reorientacji w kierunku 

zintegrowanego podejścia zorientowanego terytorialnie (place-based policy). W konsekwencji formułuje 

się nowy paradygmat polityki regionalnej opierający się na kompleksowej i dedykowanej interwencji 

dostosowanej do indywidualnej specyfiki kapitałów terytorialnych poszczególnych obszarów, które 

determinują różne reakcje na dynamicznie zachodzące procesy przemian społeczno-gospodarczych. 

Bazuje on na dwóch podstawowych założeniach. Po pierwsze zakłada się, że każde miejsce ma swoją 

specyfikę ekonomiczną, społeczną, kulturową i instytucjonalną, która kształtując się spontanicznie 

i/lub poprzez celową interwencję w czynniki rozwoju, tworzy jego kapitał terytorialny. Po drugie, skuteczne 

wykorzystanie tego kapitału wymaga wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania polityk rozwojowych. 

Tylko ten kto wie jakie, gdzie i kiedy czynniki rozwoju wymagają tworzenia lub wzmacniania może osiągać 

wzrost efektywności interwencji rozwojowej (Barca i in., 2012). Prowadzi to do wniosku, jak pisze 

J. Villaverde (2006: 131), …że przestrzeń odgrywa kluczową rolę w procesie kształtowania się wzrostu 

i rozwoju gospodarczego oraz jego konwergencji…, a rozpoznanie specyfik terytorialnych warunkuje 

skuteczne kształtowanie czynników rozwoju, które nie powinny być unifikowane, a powinny uwzględniać 

heterogeniczność zasobów endogenicznych (Rodríguez-Pose 2013). Jej zaprogramowanie i realizacja 

wymaga z jednej strony pełnej identyfikacji dokonujących się zmian czynników rozwoju, a z drugiej strony 

dostosowania ich wzmacniania i/lub tworzenia do specyfik terytorialnych.  

Upowszechnienie koncepcji podejścia zorientowanego terytorialnie (place-based policy) i jego 

podstaw teoretycznych oraz budowanie na tych podstawach nowego paradygmatu polityki regionalnej 

w UE wynika z konieczności poszukiwania nowych wzorców, niezbędnych w obliczu niedoskonałości 

dotychczas stosowanych ujęć, a zwłaszcza relatywnie niskiej efektywności wykorzystania środków 

publicznych w ramach udzielanej interwencji rozwojowej (Faludi, 2006; Barca, 2009; Barca i in., 2012; 

McCann, Varga, 2015). Stanowi ono również próbę wprowadzenia zasadniczych zmian w europejskiej 

polityce regionalnej i odejścia od utrzymującego się prymatu prostego paradygmatu wyrównawczego 

(Zaucha i in., 2015), preferującego wspieranie słabszych regionów, najczęściej przez bezpośrednie 

transfery środków finansowych przeznaczanych na rozwój infrastruktury (Spilanis i in., 2013; Maynou i in., 

2014; Rodrígues-Pose, Garcilazo, 2015). Upatruje się w nim optymalny wzorzec interwencji publicznej 

realizowanej w warunkach postępującej globalizacji gospodarki światowej, w których krótko- 

i średniookresowe zmiany zachodzące często w bardzo oddalonych geograficznie systemach 

ekonomicznych wpływają specyficznie na długookresowe efekty gospodarcze danego terytorium 

(Thissen, Van Oort, 2010). Słuszność i konieczność odejścia w interwencji rozwojowej od założenia 

o słuszności traktowania wszystkich obszarów w ten sam sposób (one solution fits all) potwierdzają 

najnowsze wyniki ewaluacji oraz rekomendacje dotyczące przyszłości polityki spójności UE (Churski i in., 

2020; 2021; Cohesion in Europe…, 2022).  

Wyniki niniejszego badania mają służyć opracowaniu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 

do 2040 r., w której na podstawie przeprowadzonej diagnozy cech kapitału terytorialnego WW, 

z uwzględnieniem jego wewnętrznych zróżnicowań, dokonana zostanie identyfikacja celów oraz zakresu 

działań interwencyjnych dostosowując je do potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin, zgodnie 

z założeniami polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie. Zakłada się, że strategia ta będzie narzędziem 
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pomocnym w kształtowaniu polityki rozwoju wschodniej części woj. wielkopolskiego przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego we współpracy z interesariuszami lokalnymi. 

Celem badania jest określenie stopnia i kierunków zróżnicowania subregionu w oparciu o analizę 

stanu i zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej (na tej podstawie opracowano typologie obszarów WW) 

i ocenę poziomu rozwoju poszczególnych gmin. W ramach badania dokonano identyfikacji występujących 

w gminach potencjałów, problemów i wyzwań rozwojowych. Wyniki przeprowadzonych analiz staną się 

podstawą dla sformułowania rekomendacji w zakresie właściwego zaprogramowania interwencji 

rozwojowej dla gmin/grupy gmin subregionu (uwzględniającej ich specyfikę), która wpłynie na pobudzenie 

rozwoju i poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej. Określenie stopnia i kierunków zróżnicowania 

subregionu jest niezbędne w kontekście zapewnienia efektywnej interwencji rozwojowej udzielanej 

w ramach realizacji działań zaprogramowanych w opracowywanej Strategii rozwoju Wielkopolski 

Wschodniej. Zgodnie z założeniem, że interwencja w ramach Strategii powinna dotykać w mniejszym czy 

też większym stopniu każdej z gmin subregionu, jednak wyłącznie w określonym zakresie wynikającym 

z ich specyficznych potrzeb i wypracowanych kierunków rozwoju, wyniki badania pozwalają na określenie 

specyfiki poszczególnych obszarów WW w stopniu szczegółowości skupiającym się na poziomie 

gminnym. Rezultaty przeprowadzonej analizy przyczyniają się do właściwego określenia celów 

i kierunków interwencji w Strategii oraz przygotowania efektywnego i skutecznego wsparcia rozwojowego 

ukierunkowanego terytorialnie. 

 Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem roku 2020. 

Zakres przestrzenny analizy stanowi układ 43 gmin WW (powiaty koniński, kolski, słupecki, turecki 

i miasto na prawach powiatu Konin) (ryc. 1.1). Wśród gmin WW jedynie cztery mają status administracyjny 

gminy miejskiej (Konin, Turek, Koło i Słupca), 11 status gminy miejsko-wiejskiej, a pozostałe 28 gminy są 

to gminy wiejskie. 

 

Ryc. 1.1. Gminy Wielkopolski Wschodniej wg statusu administracyjnego i typu funkcjonalnego GUS 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2016). 

 

Warto w tym miejscu nadmienić, że wg typologii funkcjonalnej gmin prezentowanej przez GUS (2016) 

w badaniach eksperymentalnych bazujących na miernikach statystycznych (wg stanu na 31.12.2013 r.) 

dotyczących gęstości zaludnienia i zabudowy, strukturze ekonomicznych grup ludności, strukturze 
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zatrudnienia i podmiotów gospodarczych, użytkowania terenu oraz warunków życia mieszkańców 

charakter miejski mają jedynie gminy miejskie Konin i Turek, charakter miejsko-wiejski gminy miejskie 

Koło i Słupca, a wiejsko-miejski gmina wiejska Kazimierz Biskupi i miejsko-wiejska gmina Kłodawa. 

Pozostałe gminy, w tym także te, które mają administracyjny status gmin miejsko-wiejskich, mają 

charakter wiejski. Sytuacja ta wskazuje na relatywnie wysoką niezgodność statusu administracyjnego 

wielu gmin WW z charakterem funkcjonalnym. To zaś dowodzi, że zwłaszcza wiele małych miast WW 

realnie nie wykazuje cech miejskich, co może przekładać się na ich niską pozycję w hierarchii ośrodków 

funkcjonalnych WW i niewielką ich rolę w kształtowaniu sieci lokalnych centrów wzrostu i rozwoju 

mogących potencjalnie absorbować i indukować procesy rozwojowe. W sieci osadniczej WW występują 

duże dysproporcje. W 2020 r. cztery gminy miejskie stanowiły największe jednostki osadnicze WW, 

których liczba ludności przekraczała 10 tys. mieszkańców (Konin – 72,5 tys. mieszkańców, Turek – 26,4 

tys., Koło – 21,2 tys. i Słupca 13,5 tys.) (ryc. 1.2). 

 

Ryc. 1.2. Sieć osadnicza Wielkopolski Wschodniej 

 
Objaśnienia:  
dane dotyczące liczby ludności miast pochodzą z BDL GUS – stan w 2020 r., dane dotyczące liczby ludności pozostałych 
miejscowości statystycznych pochodzą z NSP 2011 – stan w 2011 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS. 

 

Liczba ludności pozostałych miast (stanowiących części gmin miejsko-wiejskich) subregionu nie 

przekracza 7 tys., a de facto poza Kłodawą (6,4 tys.), 5 tys. mieszkańców (Golina 4,5 tys., Kleczew 4,1 

tys., Sompolno 3,5 tys., Tuliszków 3,2 tys., Ślesin 3,1 tys., Zagórów 2,8 tys., Rychwał 2,3 tys., Dąbie 1,9 

tys., Przedecz 1,6 tys., Dobra 1,3 tys.). Dodatkowo należy wspomnieć, że sieć osadniczą WW uzupełnia 



 
 

 

ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ  

12 

kilka dużych wsi, z których część stanowi ośrodki gminne, a które liczbą ludności przewyższają część 

miast (wg danych NSP 2011 – Strzałkowo 5,4 tys., Kazimierz Biskupi 4,3 tys., Stare Miasto 2,8 tys., 

Brzeźno 2,1 tys., Babiak 2,0 tys.). Z kolei kilka ośrodków gminnych to relatywnie małe wsie o liczbie 

ludności oscylującej w granicach 400-600 mieszkańców (Krzymów, Kawęczyn, Wierzbinek, Olszówka). 

Procedura postępowania badawczego składa się z trzech głównych kroków1.  

W pierwszym kroku przeprowadzono analizę wewnętrznego zróżnicowania WW w zakresie sytuacji 

społeczno-gospodarczej za pomocą metod matematyczno-statystycznych, bazując na wtórnych danych 

publikowanych i niepublikowanych przez GUS oraz BDOT10k, a także na podstawie danych pierwotnych. 

Analiza ta składała się z trzech etapów. W pierwszym etapie zgromadzono dane dla lat 2011-2020 

w układzie gmin w trzech wymiarach rozwoju: społecznym, gospodarczym i środowiskowo-

przestrzennym, które podzielono na aspekty, którym przypisano wskaźniki statystyczne (tab. 1.1).  

 

Tab. 1.1. Wymiary i aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego 

wymiar aspekt 
liczba wskaźników 

przed redukcją po redukcji 

SPOŁECZNY 

Sytuacja ludnościowa 8 4 

Aktywność obywatelska 5 5 

Dysfunkcje społeczne 5 3 

Usługi i infrastruktura społeczna 6 5 

GOSPODARCZY 
Gospodarka i rynek pracy 14 9 

Sytuacja finansowa 12 10 

ŚRODOWISKOWO-
PRZESTRZENNY 

Zasoby naturalne i stan środowiska 10 6 

Infrastruktura techniczna 8 6 

Zagospodarowanie przestrzeni i 
dostępność przestrzenna* 

11 8 

 SUMA 76 55 

* z uwagi na brak danych w ujęciu czasowym, aspekt uwzględniony jedynie w analizie stanu dla 2020 r. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Następnie przeprowadzono redukcję wskaźników powielających informację w obrębie danego aspektu 

w oparciu o analizę korelacji. Ostatecznie do analizy wykorzystano 55 wskaźników. Jednak z uwagi na 

charakter dalszych etapów postępowania badawczego i braku odpowiednich danych, w analizie poziomu 

rozwoju służącej określeniu poziomu nierówności i dynamiki rozwoju w latach 2011-2020 w postępowaniu 

badawczym nie uwzględniono aspektu Zagospodarowanie przestrzeni i dostępność przestrzenna 

(uwzględniono go jedynie w analizie poziomu rozwoju w 2020 r.). W drugim etapie dokonano konstrukcji 

wskaźników syntetycznych dla każdego z wyróżnionych aspektów i wymiarów. Wskaźniki syntetyczne 

wyznaczono w oparciu o zmienne zunitaryzowane. W przypadku analizy poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego i przestrzennego w 2020 r. (uwzględniającego aspekt Zagospodarowanie przestrzeni 

i dostępność przestrzenna) wskaźniki syntetyczne ważono za pomocą wag wyznaczonych na podstawie 

poziomu zmienności wartości wskaźników oraz wartości współczynników korelacji. W przypadku analiz 

poziomu rozwoju w latach 2011-2020 służących ocenie poziomu nierówności i dla oceny dynamiki2 

rozwoju wykorzystano wskaźniki nieważone. Następnie metodą odległości od wzorca wyznaczono 

 
1 Pełny opis założeń metodologicznych przeprowadzonego badania zawiera Koncepcja badania na potrzeby opracowania 
diagnozy strategicznej uzupełnionej analizą zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej wraz 
z określeniem specyfiki rozwojowej poszczególnych jej obszarów uzgodniona z Zamawiającym. 
2 Z uwagi na fakt, że szereg wskaźników w 2011 r. przyjmowało wartości niedodatnie to dynamikę zjawisk wyznaczono jako 
różnicę wartości poszczególnych wskaźników z lat 2012-2020 w stosunku do 2011 r. 
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wartości wskaźników syntetycznych. Każda gmina została opisana wartością wskaźnika syntetycznego 

dla każdego z aspektów i wymiarów w latach 2011-2020 (dla poziomu rozwoju i dynamiki – wartości 

nieważone) oraz w rozszerzonym ujęciu dla poziomu rozwoju w 2020 r. (wartości ważone). W trzecim 

etapie, na podstawie wartości wskaźników syntetycznych, dokonano porządkowania liniowego gmin, co 

umożliwiło ich rangowanie oraz łączenie w klasy o podobnym poziomie rozwoju (za pomocą analizy 

skupień metodą k-średnich). Każdą z gmin przypisano do jednej z klas poziomu rozwoju – wysoki, 

przeciętny, niski.  

W drugim kroku na podstawie zebranych wyników przeprowadzono typologię gmin WW pod 

względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Typologia rozumiana jest jako czynność wyodrębniania 

n-elementowych podzbiorów (typów) ze zbioru gmin oraz efekt tej czynności, czyli określony podział 

typologiczny. Przy czym należy podkreślić, że typologia nie zakłada konieczności spełnienia warunku 

rozłączności, tj. dana gmina może reprezentować więcej niż jeden typ. Tym samym przez typy należy 

rozumieć własność lub zespół własności jakimi charakteryzuje się gmina, pozwalające uznać ją za 

odmienną w stosunku do innych. Przyjęta procedura typologii ma wielowymiarowy charakter i obejmuje 

cztery typologie cząstkowe bazujące na: 

• wynikach analizy zróżnicowania gmin WW, tj. klasyfikacji w ujęciu statycznym (poziom rozwoju 

w 2020 r.) i dynamicznym (dynamika rozwoju w latach 2011-2020) w ujęciu całościowym; 

• identyfikacji charakteru gospodarczego określonego strukturą strony popytowej lokalnych rynków 

pracy WW (wg wielkości zatrudnienia egzogenicznego);  

• identyfikacji zagospodarowania przestrzennego wynikającego ze struktury użytkowania ziemi 

w gminach WW;  

• identyfikacji dostępności przestrzennej wyznaczonej w oparciu do dostępność czasową ośrodka 

powiatowego i subregionalnego. 

Podsumowaniem przeprowadzonych typologii cząstkowych jest identyfikacja grup gmin o podobnej 

charakterystyce rozwoju społeczno-gospodarczego. Pozwala to określić specyfikę rozwojową 

poszczególnych obszarów WW wymagających interwencji rozwojowej o podobnym zakresie 

tematycznym. Tym samym pozwala to na sformułowanie rekomendacji dotyczących ukierunkowania 

interwencji rozwojowej zgodnej ze zidentyfikowaną specyfiką rozwojową poszczególnych jej obszarów, 

programowanej zgodnie z podejściem zorientowanym terytorialnie (place-based policy), dedykowanej 

rozwojowi społeczno-ekonomicznemu poszczególnych typów gmin obszarów WW. 

W trzecim kroku postępowania badawczego zastosowano technikę ankiety elektronicznej w celu 

pozyskania danych pierwotnych, które zostały wykorzystane do pogłębienia analizy wewnętrznego 

zróżnicowania społeczno-gospodarczego WW. Ankieta skierowana była do przedstawicieli władz 

samorządowych szczebla powiatowego (4 powiaty ziemskie: koniński, kolski, słupecki, turecki) oraz 

gminnego (43 gminy, w tym miasto Konin). Kwestionariusz3 składał się z trzech zasadniczych części: 

metryczki, części dotyczącej identyfikacji problemów i potrzeb składających się na główne wyzwania 

rozwojowe oraz części związanej z określeniem potencjałów rozwojowych i pożądanych kierunków 

rozwoju. Pytania zawarte w kwestionariuszu miały charakter otwarty i zamknięty z kafeterią odpowiedzi, 

w tym z możliwością wskazania jednej lub wielu odpowiedzi (maksymalnie trzy możliwości odpowiedzi). 

Przy konstrukcji pytań zastosowano m.in. wywodzącą się z nauk społecznych, metodę pięciostopniowej 

skali Likerta (1932) i przyjęto założenie, że wartość 1 oznacza najsłabsze natężenie danej cechy (najmniej 

 
3 Formularz kwestionariusza ankiety zawiera Koncepcja badania na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej uzupełnionej 
analizą zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej wraz z określeniem specyfiki rozwojowej 
poszczególnych jej obszarów uzgodniona z Zamawiającym. 
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korzystne), a wartość 5 najmocniejsze (najbardziej korzystne). Badania były prowadzone w okresie od 13 

grudnia 2021r. do 5 lutego 2022 r. przy wsparciu ARR Transformacja Sp. z o.o., która odpowiadała za 

bezpośrednie przekazanie kwestionariusza przedstawicielom ankietowanych jednostek. Uzyskane wyniki 

badań pozwoliły na identyfikację występujących w gminach i powiatach problemów, potrzeb i wyzwań 

oraz potencjałów rozwojowych i pożądanych kierunków rozwoju w trzech wymiarach: społecznym, 

gospodarczym i środowiskowo-przestrzennym. Wyniki badań ankietowych porównano również 

z wynikami analiz przeprowadzonych na podstawie danych wtórych w pierwszym etapie postępowania 

badawczego. 
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2 Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego 

 

Analizę zróżnicowania przestrzennego sytuacji społeczno-gospodarczej WW przeprowadzono 

w układzie trzech wymiarów: społecznym, gospodarczym i przestrzenno-środowiskowym, które 

uwzględniane są najczęściej we współczesnych analizach procesów rozwojowych bazujących na 

fundamencie założeń rozwoju zrównoważonego (Turner, Pearce, 1992). Cechą charakterystyczną 

rozwoju zrównoważonego jest jego wieloaspektowość (Kiełczewski, 2009; Borys, 2011). Rozwój taki 

opiera się na kilku podstawowych pojęciach: (1) potrzebach i konieczności ich zaspokojenia, 

(2) sprawiedliwości społecznej w wymiarze wewnątrz- i międzypokoleniowym oraz (3) ograniczeniach, 

jakie gospodarce narzuca środowisko przyrodnicze. Ma więc polegać na odpowiednim i świadomym 

kształtowaniu, z uwzględnieniem wymiaru przestrzennego, relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, 

dbałością o środowisko (przede wszystkim przyrodnicze) a zaspokojeniem różnego typu potrzeb ludzkich, 

decydujących w znacznym stopniu o jakości życia (Herodowicz, 2014; 2020). Ze względu na przestrzenne 

zróżnicowanie zasobów dążenie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju każdego obszaru wymaga 

wzmacniania elastycznego i zindywidualizowanego podejścia do zarządzania procesami rozwojowymi, 

komplementarnie bazującego na zasobach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych każdego 

terytorium (Adams i in., 2012). W tych warunkach właściwe programowanie i realizacja interwencji 

rozwojowej wymaga rozpoznania skali i charakteru zróżnicowań przestrzennych zasobów 

endogenicznych oraz dostosowania do nich działań zgodnie z podejściem zintegrowanym 

i zorientowanym terytorialnie (place-based policy).  

 

 

2.1. Wymiar społeczny 
 

Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze gmin WW w wymiarze społecznym opisano za pomocą 

17 wskaźników (tab. 2.1), które zostały pogrupowane w cztery aspekty: sytuacja ludnościowa (opis 

sytuacji demograficznej w zakresie ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności i ich konsekwencji dla 

struktury ludności według wieku), aktywność obywatelska (opis aktywności mieszkańców w zakresie 

działalności kulturalnej, sportowej, gospodarczej oraz udziału w wyborach samorządowych), dysfunkcje 

społeczne (opis poziomu korzystania przez mieszkańców z różnych form pomocy społecznej) oraz 

usługi i infrastruktura społeczna (opis poziomu dostępności wybranych usług społecznych częściowo 

wynikający z wyposażenia w określoną infrastrukturę społeczną – przychodnie zdrowia, żłobki 

i przedszkola oraz obiekty turystyczne świadczące usługi noclegowe). 

Według stanu w 2020 r. relatywnie najlepsza sytuacja pod względem wymiaru społecznego 

rozwoju społeczno-gospodarczego występuje w gminach powiatu słupeckiego, konińskiego oraz w gminie 

wiejskiej Turek i gminie Przykona, przynależnych do powiatu tureckiego (ryc. 2.1). Zdecydowanie 

najgorszą sytuację identyfikuje się w gminach powiatu kolskiego, w przypadku którego żadna gmina nie 

należy do klasy wysokiego poziomu rozwoju w wymiarze społecznym oraz w mieście Konin, 

posiadającym status miasta na prawach powiatu, a wykazującym niski poziom rozwoju w analizowanym 

wymiarze. Rozpatrując dynamikę zmian sytuacji rozwojowej w wymiarze społecznym, w latach 2011-2020 

rozkład przestrzenny zróżnicowań jest bardzo podobny. Najwyższe wartości wskaźnika dynamiki zmian 
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notują gminy powiatu słupeckiego, konińskiego, a także cztery gminy powiatu tureckiego: Władysławów, 

Brudzew, Turek (zarówno gmina miejska i wiejska). Ponownie gminy powiatu kolskiego wyróżniają się 

wyraźnie niższą dynamiką zmian (wyjątek stanowi gmina Osiek Mały). 

 

Tab. 2.1. Wymiar społeczny – wykaz aspektów i wskaźników 
ASPEKT KOD WSKAŹNIK S/D 

Sytuacja 
ludnościowa 

SL_02 Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) S 
SL_05 Wskaźnik obciążenia demograficznego D 
SL_07 Współczynnik przyrostu naturalnego S 
SL_08 Współczynnik salda migracji S 

Aktywność 
obywatelska 

AO_01 Liczba mieszkańców będących członkami kół/klubów/sekcji w centrach, domach i ośrodkach 
kultury na 10 tys. mieszkańców 

S 

AO_02 Liczba mieszkańców będących członkami klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców S 
AO_03 Liczba fundacji i stowarzyszeń na 10 tys. ludności  S 
AO_04 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. ludności S 
AO_05 Frekwencja w wyborach samorządowych w 2018 roku* S 

Dysfunkcje 
społeczne 

DS_01 Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. mieszkańców D 
DS_06 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej na 1000 ludności  D 

DS_07 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezradności opiekuńczo-
wychowawczej na 1000 ludności  D 

Usługi i 
infrastruktura 

społeczna 

UI_01 Liczba przychodni na 10 tys. ludności S 
UI_02 Liczba udzielonych porad lekarskich na mieszkańca S 

UI_04 Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 
przedszkolnym  S 

UI_05 Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych na 10 tys. mieszkańców  S 
UI_06 Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach S 

* wskaźnik uwzględniony wyłącznie w rozszerzonej analizie stanu w 2020 r. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Ryc. 2.1. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i dynamiki rozwoju w wymiarze społecznym w układzie gmin 
Wielkopolski Wschodniej 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Konin na tle obserwowanych tendencji plasuje się wśród jednostek o przeciętnej dynamice zmian 

rozwojowych w wymiarze społecznym. Uwzględniając zróżnicowanie stanu i dynamiki zmian rozwoju 

w wymiarze społecznym opracowano dwuwymiarową klasyfikację gmin WW (tab. 2.2). Zdecydowanie 

najlepsza sytuacja występuje w gminach: Kramsk, Krzymów i Stare Miasto w powiecie konińskim, Słupca, 

Strzałkowo i Powidz w powiecie słupeckim oraz w gminie wiejskiej Turek w powiecie tureckim. 

W przypadku tych gmin w badanym okresie obserwuje się zarówno wysoki poziom jak i dynamikę rozwoju 

w wymiarze społecznym. Jednoznacznie zła sytuacja występuje natomiast w trzech gminach powiatu 

kolskiego: Chodów, Olszówka i Przedecz oraz w gminie Malanów, przynależącej do powiatu tureckiego. 
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W przypadku tych jednostek, zarówno poziom jak i dynamika rozwoju są najniższe wśród wszystkich gmin 

WW. 

 

Tab. 2.2. Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju w 
wymiarze społecznym rozwoju społeczno-gospodarczego 

WYMIAR SPOŁECZNY 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 

W 
Kramsk (2), Krzymów (2), Stare 
Miasto (2), Powidz (2), Słupca 
(2), Strzałkowo (2), Turek (2) 

Rzgów (2), Osiek Mały (2), Skulsk (2), 
Sompolno (3), Orchowo (2), Ostrowite (2), 

Zagórów (3), Brudzew (2), Władysławów (2) 
Wierzbinek (2), Turek (1) 

P 
Golina (3), Kazimierz Biskupi 
(2), Lądek (2), Przykona (2) 

Dobra (3), Tuliszków (3), Słupca (1), 
Rychwał (3), Kościelec (2), Koło (2), 

Grzegorzew (2), Dąbie (3), Babiak (2) 

Grodziec (2), Kłodawa (3), 
Wilczyn (2), Kawęczyn (2), 

Konin (1) 

N Kleczew (3), Ślesin (3) Koło (1) 
Chodów (2), Olszówka (2), 
Przedecz (3), Malanów (2) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Miasto Koło, pomimo przeciętnego poziomu rozwoju, notuje relatywnie niską dynamikę zmian, co 

potwierdza bardzo trudną sytuację gmin powiatu kolskiego pod względem wymiaru społecznego rozwoju 

społeczno-gospodarczego oraz zagrożenie tych jednostek pogorszeniem się sytuacji w zakresie 

rozpatrywanego wymiaru procesów rozwojowych. Niska dynamika zmian w Kleczewie i Ślesinie 

spowodowana jest natomiast ich relatywnie wysokim poziomem rozwoju. Wśród jednostek o niskim 

poziomie rozwoju na wyróżnienie zasługują miasto Turek i gmina Wierzbinek (powiat koniński), które 

charakteryzują się najwyższymi wartościami dynamiki zmian rozwojowych. Wysoka dynamika rozwoju 

przy przeciętnym jego poziomie obserwowana jest w wybranych jednostkach we wszystkich powiatach 

WW poza miastem Konin. Zmierzając do uszczegółowienia przyczyn identyfikowanych zróżnicowań 

rozwojowych gmin WW w wymiarze społecznym, dokonano ich dwuwymiarowej klasyfikacji w każdym 

z analizowanych aspektów.   

 

2.1.1. Sytuacja ludnościowa 
 

 W aspekcie sytuacji ludnościowej opisanej sytuacją demograficzną w zakresie ruchu naturalnego 

i wędrówkowego ludności oraz ich konsekwencji dla struktury ludności według wieku relatywnie najlepsza 

sytuacja dotyczy gmin (tab. 2.3): wiejskiej Koło (powiat kolski), Krzymów i Stare Miasto (powiat koniński), 

Przykona i wiejskiej Turek (powiat turecki), co w dużym stopniu może być efektem procesów 

suburbanizacji i typowych dla niej następstw demograficznych. Relatywnie w najgorszym położeniu pod 

względem sytuacji ludnościowej pozostają miasto Konin i miasto Słupca notujące odpływy migracyjne 

pogarszające zasadniczo ich sytuację demograficzną oraz gminy wiejskie pozostające w stanie regresu 

demograficznego: Olszówka i Przedecz (powiat kolski), Wilczyn (powiat koniński) oraz Kawęczyn (powiat 

turecki). Pomimo niskiego poziomu rozwoju w aspekcie sytuacji demograficznej gminy Rzgów i Skulsk 

(powiat koniński), Zagórów (powiat słupecki) oraz Dobra (powiat turecki) notują najwyższe wartości 

wskaźnika dynamiki zmian. Relatywnie niska dynamika zmian w przypadku gminy Kramsk (powiat 

koniński) jest determinowana wysokim poziomem jej rozwoju w rozpatrywanym aspekcie. Liczne gminy 

wykazujące przeciętny i niski poziom rozwoju w aspekcie sytuacji ludnościowej przy jednocześnie 

przeciętnym poziomie dynamiki zmian występują w każdym powiecie WW nie wykazują zauważalnych 

prawidłowości w zakresie rozkładu w przestrzeni subregionu (ryc. 2.2).  
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Tab. 2.3 Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju w aspekcie 
sytuacji ludnościowej  

ASPEKT: SYTUACJA LUDNOŚCIOWA 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 

W 
Koło (2), Krzymów (2), 

Stare Miasto (2), 
Przykona (2), Turek (2) 

Kościelec (2), Golina (3),  
Ostrowite (2), Tuliszków (3) 

Rzgów (2), Skulsk (2), Zagórów (3), Dobra (3) 

P Kramsk (2) 
Grzegorzew (2), Kazimierz Biskupi 
(2), Lądek (2), Orchowo (2), Słupca 

(2), Strzałkowo (2), Władysławów (2) 

Chodów (2), Dąbie (3), Kłodawa (3),  
Grodziec (2), Rychwał (3), Sompolno (3), 

Wierzbinek (2), Turek (1), Brudzew (2) 

N   
Babiak (2), Osiek Mały (2),  

Kleczew (3), Ślesin (3), Powidz (2), 
Malanów (2) 

Koło (1), Olszówka (2), Przedecz (3),  
Wilczyn (2), Słupca (1), Kawęczyn (2),  

Konin (1) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

2.1.2. Aktywność obywatelska 
 

 Pod względem aktywności obywatelskiej uwzględniającej aktywność mieszkańców w zakresie 

działalności kulturalnej, sportowej, gospodarczej oraz udziału w wyborach samorządowych relatywnie 

najlepsza sytuacja dotyczy dwóch gmin powiatu słupeckiego (tab. 2.4): Lądek i Powidz. Bardzo niskim 

poziomem aktywności obywatelskiej oraz dynamiki zmian w tym zakresie charakteryzują się gminy 

wschodniej części subregionu, położone przede wszystkim w powiecie kolskim: Chodów, Grzegorzew, 

Kłodawa, Koło, Kościelec i Przedecz oraz gmina Rychwał (powiat koniński) i gmina Ostrowite (powiat 

słupecki). Gmina wiejska Słupca pomimo niskiego poziomu rozwoju w aspekcie aktywności obywatelskiej 

wykazuje najwyższe wartości wskaźnika dynamiki zmian w tym aspekcie. 

 

Tab. 2.4 Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju w aspekcie 

aktywności obywatelskiej 

ASPEKT: AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 W Lądek (2), Powidz (2) Władysławów (2) Słupca (2) 

P 

Golina (3), Skulsk (2),  
Sompolno (3), Wilczyn (2), 

Strzałkowo (2), Brudzew (2), 
Tuliszków (3) 

Grodziec (2), Kazimierz Biskupi (2), 
Krzymów (2), Stare Miasto (2), 

Zagórów (3), Malanów (2), Konin (1) 

Olszówka (2), Osiek Mały (2), 
Kramsk (2), Rzgów (2),  

Wierzbinek (2), Orchowo (2), 
Kawęczyn (2), Turek (2) 

N Kleczew (3), Ślesin (3) 
Koło (1), Babiak (2), Dąbie (3), 

Słupca (1), Turek (1), Dobra (3), 
Przykona (2)  

Chodów (2), Grzegorzew (2), 
Kłodawa (3), Koło (2), Kościelec (2), 

Przedecz (3), Rychwał (3),  
Ostrowite (2) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ponownie relatywnie niska dynamika zmian w przypadku gmin: Kramsk i Ślesin (powiat koniński) jest 

determinowana wysokim poziomem ich rozwoju w rozpatrywanym aspekcie. Liczna klasa gmin 

o przeciętnym i niskim poziomie aktywności obywatelskiej przy jednocześnie przeciętnym poziomie 

dynamiki rozwoju nie wykazuje tendencji do koncentracji w przestrzeni subregionu (ryc. 2.2). Miasto 

główne WW należy również do tej klasy rozwojowej wykazując przeciętny poziom i dynamikę rozwoju 

w zakresie aktywności obywatelskiej.  

 
 



 
 

 

ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ  

19 

2.1.3. Dysfunkcje społeczne 
 

 Dysfunkcje społeczne identyfikowane na podstawie poziomu korzystania przez mieszkańców 

z różnych form pomocy społecznej koncentrują się w Koninie oraz w gminach peryferyjnych powiatu 

konińskiego (tab. 2.5): Grodziec, Skulsk i Wilczyn, a także w gminie Malanów w powiecie tureckim. Co 

warto podkreślić, w WW nie zidentyfikowano żadnej gminy charakteryzującej się wysokim poziomem 

i dynamiką rozwoju w przedmiotowym aspekcie, co potwierdza trudną sytuację subregionu w zakresie 

koncentracji dysfunkcji społecznych na jego obszarze. W gminie Ostrowite w powiecie słupeckim, pomimo 

niskiego poziomu rozwoju w aspekcie dysfunkcji społecznych, notuje się wysokie wartości wskaźnika 

dynamiki zmian. Podobna prawidłowość dotyczy gminy Kłodawa w powiecie kolskim oraz gminy Powidz 

w powiecie słupeckim, w przypadku których niskiemu poziomowi rozwoju w aspekcie dysfunkcji 

społecznych towarzyszy przeciętna jego dynamika zmian. Niska dynamika zmian obserwowana w licznej 

klasie gmin o wysokim poziomie rozwoju obejmującej m.in. jednostki otaczające główne miasta 

subregionu jest konsekwencją pozytywnych procesów demograficznych obserwowanych na ich 

obszarze. Gminy o przeciętnym i niskim poziomie rozwoju oraz przeciętnej dynamice zmian, podobnie 

jak w poprzednich aspektach, występują we wszystkich powiatach WW i nie wykazują zauważalnych 

prawidłowości w zakresie rozkładu przestrzennego w granicach subregionu (ryc. 2.2).    

 
Tab. 2.5 Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju w aspekcie 
dysfunkcje społeczne 

ASPEKT: DYSFUNKCJE SPOŁECZNE 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 W     Ostrowite (2) 

P 
Babiak (2), Dąbie (3), Olszówka (2), 
Kazimierz Biskupi (2), Rychwał (3), 
Rzgów (2), Słupca (1), Turek (2),  

Osiek Mały (2), Kramsk (2), Krzymów (2), 
Sompolno (3), Wierzbinek (2), Orchowo (2), 

Zagórów (3), Brudzew (2), Kawęczyn (2), 
Władysławów (2) 

Kłodawa (3), Powidz (2) 

N 

Koło (1), Grzegorzew (2), Koło (2), 
Kościelec (2), Golina (3),  

Kleczew (3), Stare Miasto (2),  
Lądek (2), Słupca (2), Strzałkowo (2) 

Chodów (2), Przedecz (3), Ślesin (3), Turek 
(1), Dobra (3), Przykona (2), Tuliszków (3) 

Grodziec (2), Skulsk (2),  
Wilczyn (2),  

Malanów (2), Konin (1) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

2.1.4. Usługi i infrastruktura społeczna 
 

 W aspekcie usług i infrastruktury społecznej charakteryzowanych przez poziom dostępności 

wybranych usług społecznych częściowo wynikający z wyposażenia w określoną infrastrukturę społeczną 

– przychodnie zdrowia, żłobki i przedszkola oraz obiekty turystyczne świadczące usługi noclegowe, 

najlepsza sytuacja występuje w Ślesinie i Powidzu, które jednak charakteryzują się niskimi wartościami 

wskaźnika dynamiki, co może być spowodowane relatywnie wysokim poziomem nasycenia tych 

obszarów obiektami infrastruktury społecznej (tab. 2.6). Relatywnie dobra sytuacja występuje też 

w Koninie, Słupcy, Turku oraz gminie Stare Miasto. Należy zwrócić jednak uwagę, że jednostki te trafiły 

do klasy o przeciętnym poziomie rozwoju, a w całej WW nie występują gminy o wysokim poziomie 

i dynamice rozwoju w analizowanym aspekcie. Najgorsza sytuacja pod względem usług i infrastruktury 

społecznej obserwowana jest w gminach wiejskich występujących w każdym powiecie WW: Olszówka 

i Przedecz (powiat kolski), Kleczew (powiat koniński), Lądek (powiat słupecki) oraz Brudzew (powiat 

turecki). Najliczniejszą klasę obejmującą aż 25 gmin stanowi klasa jednostek wykazujących niski poziom 
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rozwoju przy przeciętnej dynamice zmian. Należą do niej prawie wszystkie gminu powiatu kolskiego oraz 

większość gmin powiatu tureckiego (ryc. 2.2). 

 
Tab. 2.6 Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju w aspekcie 
usługi i infrastruktura społeczna 

ASPEKT: USŁUGI I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 W   

Stare Miasto (2), Słupca 
(1), Turek (1), Konin (1) 

Chodów (2), Skulsk (2), Sompolno (3), Strzałkowo (2) 

P   
Koło (1), Grzegorzew (2), 

Ostrowite (2) 

Babiak (2), Dąbie (3), Kłodawa (3), Koło (2), Kościelec (2), Osiek 
Mały (2), Golina (3), Grodziec (2), Kazimierz Biskupi (2), Kramsk 

(2), Krzymów (2), Rychwał (3), Rzgów (2), Wierzbinek (2), Wilczyn 
(2), Orchowo (2), Słupca (2), Zagórów (3), Dobra (3), Kawęczyn 

(2), Malanów (2), Przykona (2), Tuliszków (3), Turek (2), 
Władysławów (2) 

N 
Ślesin (3), 
Powidz (2) 

  Olszówka (2), Przedecz (3), Kleczew (3), Lądek (2), Brudzew (2) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ryc. 2.2. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i dynamiki rozwoju w badanych aspektach wymiaru 
społecznego rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie gmin Wielkopolski Wschodniej 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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2.1.5. Analiza nierówności w wymiarze społecznym i jego aspektach 

 
W celu określenia głównych determinant kształtujących zróżnicowania przestrzenne w wymiarze 

społecznym rozwoju społeczno-gospodarczego i jego aspektach w układzie gmin WW w latach 2011-

2020 dokonano estymacji wartości wskaźników nierówności korzystając z trzech mierników: wskaźnik 

Giniego, wskaźnik Williamsona oraz wskaźnik Theila (ryc. 2.3). Mierniki te obrazują stopień zróżnicowania 

wszystkich 43 gmin WW, pod względem wartości wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego w wymiarze społecznym oraz czterech analizowanych aspektów, które składają się na 

ten wymiar. Na podstawie zmian wartości indeksów nierówności można ocenić, czy poziom nierówności 

w WW w badanym zakresie ulegał zmniejszeniu czy zwiększeniu. 

 

Ryc. 2.3. Poziom nierówności gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze społecznym i jego aspektach 
Wartości indeksu Giniego           Wartości indeksu Williamsona 

 
Wartości indeksu Theila 

 
Objaśnienia: Wymiar społeczny (WS) i jego aspekty: sytuacja ludnościowa (SL), aktywność obywatelska (AO), dysfunkcje 
społeczne (DS), usługi i infrastruktura społeczna (UI) 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W sytuacji malejących w czasie wartości indeksów nierówności dochodzi do zmniejszania się różnic 

między gminami, co można utożsamiać z procesem konwergencji, oznaczającym zmniejszanie różnic 

rozwojowych. W sytuacji odwrotnej, a więc rosnących w czasie wartości indeksów nierówności, dochodzi 

do dywergencji, a więc rosnących różnic rozwojowych. Zmienność zróżnicowania przestrzennego sytuacji 

rozwojowej gmin WW w wymiarze społecznym wykazuje zauważalne zmniejszenie wielkości 

przestrzennych zróżnicowań rozwojowych. Może to świadczyć o relatywnie skutecznej interwencji 
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rozwojowej kierowanej na poprawę sytuacji w przedmiotowym wymiarze jaką zaprogramowano 

i zrealizowano w gminach subregionu, a której efekty skutkują zauważalną konwergencją rozwoju 

w wymiarze społecznym. Największe zmiany w zróżnicowaniu przestrzennym poziomu rozwoju gmin WW 

w latach 2011-2020, w układzie aspektów wymiaru społecznego, obserwuje się w zakresie dysfunkcji 

społecznych. Poziom zróżnicowań przestrzennych dysfunkcji społecznych w gminach WW uległ 

zmniejszeniu. Należy podkreślić, że obserwowane zmiany wynikały przede wszystkim z poprawy sytuacji 

w gminach o najtrudniejszej sytuacji w tym aspekcie, co należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. 

W przypadku pozostałych aspektów wymiaru społecznego: sytuacji ludnościowej, aktywności 

obywatelskiej oraz usługach i infrastrukturze społecznej, obserwuje się relatywnie małe amplitudy 

fluktuacji zmian rozwojowych.  
 

2.2. Wymiar gospodarczy 
 

Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze gmin WW w wymiarze gospodarczym opisano za 

pomocą 19 wskaźników (tab. 2.7), które zostały pogrupowane w dwa aspekty: gospodarka i rynek pracy 

(wskaźniki charakteryzujące poziom aktywności zawodowej i strukturę pracujących, liczbę i strukturę 

podmiotów gospodarczych oraz stan rynku pracy) oraz sytuacja finansowa (wskaźniki charakteryzujące 

sytuację finansową samorządu lokalnego oraz poziom zamożności mieszkańców). 

 
Tab. 2.7. Wymiar gospodarczy – wykaz aspektów i wskaźników 

ASPEKT KOD WSKAŹNIK S/D 

Gospodarka i 
rynek pracy 

GP_01 Liczba bezrobotnych na 100 osób wieku produkcyjnym D 
GP_03 Stosunek podmiotów nowo zarejestrowanych do wyrejestrowanych z rejestru REGON S 

GP_04 Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego (sektor publiczny i prywatny) na 100 osób w 
wieku produkcyjnym 

S 

GP_06 Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności S 
GP_08 Liczba pracujących na 100 osób w wieku produkcyjnym  S 
GP_09 Poziom dywersyfikacji struktury gospodarczej (wskaźnik A. O. Hirschmana) D 
GP_10 Poziom dywersyfikacji bazy ekonomicznej D 
GP_12 Liczba pracujących w przemyśle (sekcja C) na 1000 osób w wieku produkcyjnym S 

GP_14 Liczba pracujących w usługach z zakresu otoczenia biznesu (sekcje J-M) na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym S 

Sytuacja 
finansowa 

SF_01 Dochody budżetów gmin z PIT na mieszkańca S 
SF_02 Dochody budżetów gmin z CIT na mieszkańca S 
SF_03 Dochody budżetów gmin z podatku od nieruchomości na mieszkańca S 
SF_04 Dochody budżetów gmin z podatku rolnego i leśnego na mieszkańca S 

SF_05 Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych - dochody razem na 
mieszkańca S 

SF_06 Wartość subwencji ogólnej na mieszkańca D 
SF_09 Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na mieszkańca S 
SF_10 Wydatki budżetów gmin w dziale 600 - Transport i łączność na mieszkańca S 

SF_11 Wydatki budżetów gmin w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 
mieszkańca S 

SF_12 Liczba nowych samochodów osobowych na mieszkańca S 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Sytuacja rozwojowa gmin WW pod względem wymiaru gospodarczego wskazuje jednoznacznie 

na dominującą pozycję miast głównych subregionu. Relatywnie wysoki poziom rozwoju obserwuje się 

w Koninie, Słupcy, Turku i Kole oraz dwóch gminach wiejskich: Stare Miasto (powiat koniński) oraz 

Malanów (powiat turecki) (ryc. 2.4). Niski poziom rozwoju w wymiarze gospodarczym dotyczy prawie 

wszystkich gmin powiatu kolskiego, znacznej liczby gmin powiatu tureckiego oraz peryferyjnie położonych 

gmin w powiecie konińskim i słupeckim. 
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Ryc. 2.4. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i dynamiki rozwoju w wymiarze gospodarczym w układzie 
gmin Wielkopolski Wschodniej 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analizując dynamikę zmian sytuacji rozwojowej w wymiarze gospodarczym w latach 2011-2020 rozkład 

przestrzenny zróżnicowań jest zasadniczo odmienny. Jedynie gmina Stare Miasto i miasto Słupca, 

z grupy jednostek o wysokim poziomie rozwoju wykazują również wysoką dynamikę zmian rozwojowych. 

Pozostałe gminy z tej grupy charakteryzują się przeciętną, a nawet niską dynamiką zmian. Ta ostatnia 

dotyczy m.in. miast: Konina i Turku.  

 

Tab. 2.8. Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju w 
wymiarze gospodarczym rozwoju społeczno-gospodarczego 

WYMIAR GOSPODARCZY 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 

W 
Stare Miasto 

(2), Słupca (1) 
Kościelec (2), Golina (3), Ślesin 
(3), Słupca (2), Strzałkowo (2) 

Dąbie (3), Olszówka (2), Osiek Mały (2), Rychwał (3), Lądek 
(2), Zagórów (3) 

P 
Koło (1), 

Malanów (2) 
Grodziec (2), Kazimierz Biskupi 

(2), Dobra (3), Turek (2) 

Babiak (2), Chodów (2), Grzegorzew (2), Kłodawa (3), Koło 
(2), Kramsk (2), Skulsk (2), Sompolno (3), Wierzbinek (2), 

Wilczyn (2), Orchowo (2), Ostrowite (2), Brudzew (2), 
Kawęczyn (2), Przykona (2), Tuliszków (3), Władysławów (2) 

N 
Turek (1), 
Konin (1) 

Kleczew (3), Krzymów (2), 
Powidz (2) 

Przedecz (3), Rzgów (2) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jednostki o wysokiej dynamice zmian występują we wszystkich powiatach poza powiatem tureckim, 

w przypadku którego dynamika zmian rozwojowych gmin w wymiarze gospodarczym utrzymuje się na 

poziomie przeciętnym, a w przypadku miasta Turek nawet niskim. Uwzględniając zróżnicowanie stanu 

i dynamiki zmian rozwoju w wymiarze gospodarczym opracowano dwuwymiarową klasyfikację gmin WW 

(tab. 2.8). Zdecydowanie najlepsza sytuacja występuje gminach: Stare Miasto w powiecie konińskim oraz 

mieście Słupca w powiecie słupeckim. W przypadku tych jednostek w badanym okresie obserwuje się 

zarówno wysoki poziom, jak i dynamikę rozwoju w wymiarze gospodarczym. Relatywnie najgorsza 

sytuacja w wymiarze gospodarczym, przejawiająca się zarówno niskim poziomem, jak i dynamiką rozwoju 

w analizowanym wymiarze dotyczy gmin: Przedecz (powiat kolski) oraz Rzgów (powiat koniński). Dwa 
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miasta główne subregionu: Konin i Turek charakteryzują się niską dynamika zmian rozwojowych 

w wymiarze gospodarczym, co może być spowodowane relatywnie wysokim jego poziomem. Wśród 

jednostek o niskim poziomie rozwoju na wyróżnienie zasługują gminy: Dąbie, Olszówka i Osiek Mały 

(powiat kolski), Rychwał (powiat koniński) oraz Lądek i Zagórów (powiat słupecki), które charakteryzują 

się najwyższymi wartościami dynamiki zmian rozwojowych. Znaczna liczba gmin WW charakteryzuje się 

niskim poziomem rozwoju w wymiarze gospodarczym przy przeciętnej dynamice jego zmian w latach 

2011-2020. Są one zlokalizowane w każdym powiecie subregionu. Zmierzając do uszczegółowienia 

przyczyn identyfikowanych zróżnicowań rozwojowych gmin WW w wymiarze gospodarczym, dokonano 

ich dwuwymiarowej klasyfikacji w każdym z analizowanych aspektów.   

 

2.2.1. Gospodarka i rynek pracy 
 

 W aspekcie gospodarka i rynek pracy uwzględniającym sytuację w zakresie poziomu aktywności 

zawodowej i struktury pracujących, liczby i struktury podmiotów gospodarczych oraz stanu rynku pracy 

relatywnie najlepsza sytuacja dotyczy gmin Stare Miasto (powiat koniński) oraz miasta Słupca (tab. 2.9).  

 

Tab. 2.9. Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju w 
aspekcie gospodarka i rynek pracy 

ASPEKT: GOSPODARKA I RYNEK PRACY 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 

W 
Stare Miasto (2), 

Słupca (1) 
Grodziec (2) 

Olszówka (2), Rychwał (3), Skulsk (2), Zagórów (3), Przykona 
(2), Tuliszków (3), Władysławów (2) 

P Turek (1) 

Kościelec (2), Golina (3), 
Kazimierz Biskupi (2), 

Ślesin (3), Orchowo (2), 
Słupca (2), Malanów (2) 

Babiak (2), Dąbie (3), Kłodawa (3), Osiek Mały (2), Kramsk (2), 
Sompolno (3), Wierzbinek (2), Wilczyn (2), Lądek (2), Ostrowite 

(2), Strzałkowo (2), Dobra (3), Kawęczyn (2) 

N Koło (1), Konin (1) Krzymów (2), Turek (2) 
Chodów (2), Grzegorzew (2), Koło (2), Przedecz (3), Kleczew 

(3), Rzgów (2), Powidz (2), Brudzew (2) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Relatywnie w najgorszym położeniu pod względem sytuacji gospodarczej i stanu rynku pracy pozostają 

cztery gminy powiatu kolskiego: Koło – gmina wiejska, Chodów, Grzegorzew i Przedecz oraz pojedyncze 

gminy pozostałych powiatów: Kleczew i Rzgów w powiecie konińskim, Powidz w powiecie słupeckim oraz 

Brudzew w powiecie tureckim. Pozytywne trendy rozwojowe, pomimo niskiego poziomu rozwoju 

w analizowanym aspekcie, obserwuje się w pojedynczych gminach wiejskich położonych zwykle 

peryferyjnie w każdym powiecie wchodzącym w skład WW poza miastem Konin. Są to: Olszówka 

w powiecie kolskim, Rychwał i Skulsk w powiecie konińskim, Zagórów w powiecie słupeckim oraz 

Przykona, Tuliszków i Władysławów w powiecie tureckim. Miasto Konin i Koło charakteryzują się niską 

dynamiką zmian rozwojowych w zakresie gospodarki i rynku pracy, co może wynikać z ich relatywnie 

wysokiego poziomu rozwoju na tle pozostałych gmin WW w tym aspekcie. Liczne gminy wykazujące 

przeciętny i niski poziom rozwoju w aspekcie gospodarki i rynku pracy przy jednocześnie przeciętnym 

poziomie dynamiki zmian występują w każdym powiecie WW. Należy zwrócić uwagę, że niski poziom 

rozwoju w aspekcie gospodarka i rynek pracy dotyczy wszystkich jednostek w powiecie kolskim bez 

miasta Koła i gminy Kościelec oraz większości w powiecie tureckim (ryc. 2.5).  
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2.2.2. Sytuacja finansowa 
 

 Sytuacja finansowa określona na podstawie stanu finansów samorządu lokalnego oraz poziomu 

zamożności mieszkańców pod względem jej poziomu i dynamiki zmian wskazuje na lidera w gronie gmin 

WW w postaci gminy Stare Miasto (powiat koniński) (tab. 2.10). Relatywnie dobra sytuacja występuje 

również w mieście głównym subregionu Koninie oraz w gminach: Kleczew (powiat koniński), Malanów 

(powiat turecki) i Powidz (powiat słupecki), które charakteryzują się wysokim poziomem rozwoju 

i przeciętną, a w przypadku Powidza niską dynamiką zmian sytuacji finansowej. 

 

Tab. 2.10. Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju w 
aspekcie sytuacja finansowa 

ASPEKT: SYTUACJA FINANSOWA 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 

W 
Stare Miasto 

(2) 

Koło (1), Dąbie (3), Golina (3), 
Kazimierz Biskupi (2), Rzgów (2), 
Ślesin (3), Słupca (1), Lądek (2), 

Strzałkowo (2), Brudzew (2), Dobra (3) 

Babiak (2), Chodów (2), Grzegorzew (2), Kłodawa (3), 
Koło (2), Kościelec (2), Osiek Mały (2), Rychwał (3), 
Wierzbinek (2), Wilczyn (2), Orchowo (2), Ostrowite 

(2), Słupca (2), Zagórów (3), Kawęczyn (2) 

P 
Kleczew (3), 
Malanów (2), 

Konin (1) 
  

Olszówka (2), Przedecz (3), Grodziec (2), Kramsk (2), 
Skulsk (2), Sompolno (3), Tuliszków (3), Turek (2), 

Władysławów (2) 

N Powidz (2) Krzymów (2), Turek (1), Przykona (2)   

Źródło: opracowanie własne. 
 

Ryc. 2.5. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i dynamiki rozwoju w badanych aspektach wymiaru 
gospodarczego rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie gmin Wielkopolski Wschodniej 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Należy podkreślić, że żadna gmina WW nie została zaliczona do klasy niskiego poziomu rozwoju i 

jednocześnie niskiej dynamiki zmian sytuacji finansowej. Relatywnie w najgorszym położeniu pod 

względem poziomu i dynamiki sytuacji finansowej znajdują się m.in. powęglowe gminy zagłębia 

tureckiego oraz pojedyncze gminy w pozostałych powiatach WW, poza powiatem słupeckim: 

Władysławów, Turek, Tuliszków w powiecie tureckim, Grodziec, Kramsk, Skulsk i Sompolno w powiecie 

konińskim oraz Olszówka i Przedecz w powiecie kolskim. Najliczniejsza klasa gmin o niskim poziomie 

rozwoju i wysokiej dynamice zmian w aspekcie sytuacji finansowej obejmuje liczne gminy powiatu 

kolskiego oraz pojedyncze jednostki położone zwykle peryferyjnie w pozostałych powiatach WW. W 

rozkładzie przestrzennym zróżnicowań rozwojowych w analizowanym aspekcie wyraźnie zaznacza się 

relatywnie gorsza sytuacja gmin powiatu kolskiego oraz większości gmin położonych wzdłuż granic WW. 

Przy niskim poziomie ich rozwoju w zakresie sytuacji finansowej, nie wszystkie notują wysokie i przeciętne 

wskaźniki dynamiki zmian w badanym aspekcie (ryc. 2.5). 
 

2.2.3. Analiza nierówności w wymiarze gospodarczym i jego aspektach 

 
W celu określenia głównych determinant kształtujących zróżnicowania przestrzenne w wymiarze 

gospodarczym rozwoju społeczno-gospodarczego i jego aspektach w układzie gmin WW w latach 2011-

2020 dokonano estymacji wartości wskaźników nierówności korzystając z trzech mierników: wskaźnik 

Giniego, wskaźnik Williamsona oraz wskaźnik Theila (ryc. 2.6). Mierniki te obrazują stopień zróżnicowania 

wszystkich 43 gmin WW, pod względem wartości wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego w wymiarze gospodarczym oraz dwóch analizowanych aspektów, które składają się na 

ten wymiar. 

 

Ryc. 2.6. Poziom nierówności gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze gospodarczym i jego aspektach 
Wartości indeksu Giniego           Wartości indeksu Williamsona 

 
  

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GP SF WG

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GP SF WG



 
 

 

ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ  

28 

Wartości indeksu Theila 

 
Objaśnienia: Wymiar gospodarczy (WG) i jego aspekty: gospodarka i rynek pracy (GP), sytuacja finansowa (SF) 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie zmian wartości indeksów nierówności można ocenić, czy poziom nierówności w WW 

w badanym zakresie ulegał zmniejszeniu czy zwiększeniu. W sytuacji malejących w czasie wartości 

indeksów nierówności dochodzi do zmniejszania się różnic między gminami, co można utożsamiać 

z procesem konwergencji, oznaczającym zmniejszanie różnic rozwojowych. W sytuacji odwrotnej, a więc 

rosnących w czasie wartości indeksów nierówności dochodzi do dywergencji, a więc rosnących różnic 

rozwojowych. Zmienność zróżnicowania przestrzennego sytuacji rozwojowej gmin WW w wymiarze 

gospodarczym charakteryzuje się dużą stabilnością. W analizowanym okresie uległa ona minimalnemu 

zmniejszeniu. Było to spowodowane przede wszystkim znaczącymi fluktuacjami obserwowanymi 

w aspekcie sytuacja finansowa, w przypadku którego poziom zróżnicowania przestrzennego sytuacji 

rozwojowej gmin WW uległ zauważalnemu obniżeniu. Warto w tym miejscu podkreślić, że niestety było 

to spowodowane w mniejszym stopniu poprawą sytuacji w gminach o najtrudniejszej sytuacji finansowej, 

a w większym stopniu wynikało z relatywnego obniżenia poziomu sytuacji finansowej (w ujęciu 

syntetycznym) w gminach o najkorzystniejszej sytuacji w tym aspekcie. Tym samym zidentyfikowana 

konwergencja gmin WW w wymiarze gospodarczym w większym stopniu wynika z pogorszenia sytuacji 

finansowej w najlepiej rozwiniętych obszarach, a nie z poprawy sytuacji gospodarczej w obszarach 

o najniższym poziomie rozwoju w tym wymiarze.  
 

2.3. Wymiar środowiskowo-przestrzenny 
 

Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze gmin WW w wymiarze środowiskowo-przyrodniczym 

opisano za pomocą 20 wskaźników (tab. 2.11), które zostały pogrupowane w trzy aspekty: zasoby 

naturalne i stan środowiska przyrodniczego (charakterystyka udziału obszarów o stosunkowo 

wysokiej wartości przyrodniczej w powierzchni regionu ogółem oraz opis poziomu antropopresji związanej 

ze zużyciem zasobów naturalnych oraz gospodarką odpadami), infrastruktura techniczna (opis 

podstawowych systemów infrastrukturalnych, takich jak sieć kanalizacyjna, gazowa oraz sieć ścieżek 

rowerowych, charakterystyka wyposażenia i powierzchni użytkowej mieszkań oraz poziomu pokrycia 

gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego), zagospodarowanie przestrzeni 

i dostępność przestrzenna (charakterystyka dostępności czasowej ośrodków gminnych do ośrodków 

regionalnych oraz powiatowych oraz opis struktury użytkowania gruntów w gminach). Należy podkreślić, 

że wskaźniki dotyczące aspektu zagospodarowanie przestrzeni i dostępność przestrzenna, ze względu 
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na brak danych dla 2011 roku zostały wykorzystane jedynie do określenia poziomu rozwoju w wymiarze 

środowiskowo-przyrodniczym według stanu w 2020 roku.  
 

Tab. 2.11. Wymiar środowiskowo-przestrzenny – wykaz aspektów i wskaźników  
ASPEKT KOD WSKAŹNIK S/D 

Zasoby 
naturalne i stan 

środowiska 

NS_01 Udział powierzchni lasów w powierzchni ogółem S 
NS_03 Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem S 
NS_04 Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ogólnej liczbie ludności S 
NS_06 Liczba ton zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku na mieszkańca D 

NS_08 Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi 
w ciągu roku ogółem na mieszkańca D 

NS_10 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku na mieszkańca D 

Infrastruktura 
techniczna 

IT_02 Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji S 
IT_03 Odsetek mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany S 
IT_04 Odsetek mieszkań z dostępem do gazu sieciowego S 
IT_05 Powierzchnia użytkowa mieszkań na mieszkańca S 

IT_07 Udział powierzchni gminy objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 
powierzchni gminy ogółem S 

IT_08 Długość ścieżek rowerowych na 10 tys. mieszkańców S 

Zagospodaro-
wanie 

przestrzeni i 
dostępność 
przestrzenna 

ZP_01 Dostępność czasowa ośrodków regionalnych (Poznań, Łódź, Konin) (w minutach)* D 
ZP_02 Dostępność czasowa ośrodków powiatowych (w minutach)* D 
ZP_03 Udział powierzchni zabudowy mieszkaniowej w powierzchni ogółem* S 
ZP_06 Udział powierzchni terenów wód powierzchniowych w powierzchni ogółem* S 
ZP_07 Udział powierzchni terenów komunikacyjnych w powierzchni ogółem* S 
ZP_08 Udział powierzchni terenów zielonej infrastruktury w powierzchni ogółem* S 

ZP_09 Udział powierzchni gruntów ornych i upraw trwałych (ogrody działkowe, plantacje, sady, szkółki 
leśne i roślin ozdobnych) w powierzchni ogółem* S 

ZP_10 Udział powierzchni terenów składowisk odpadów, wyrobisk i zwałowisk w powierzchni ogółem* D 
ZP_11 Udział powierzchni gruntów nieużytkowanych w powierzchni ogółem* D 

* wskaźnik uwzględniony wyłącznie w rozszerzonej analizie stanu w 2020 r. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Najwyższym poziomem rozwoju pod względem wymiaru przestrzenno-środowiskowego 

charakteryzują się główne miasta WW poza Koninem: Słupca, Koło i Turek (ryc. 2.7). Przeciętna sytuacja 

rozwojowa w analizowanym wymiarze występuje w gminach powiatu słupeckiego: Strzałkowo, Powidz, 

Ostrowite, w gminach powiatu konińskiego graniczących z powiatem słupeckim: Golina, Kazimierz 

Biskupi i Rzgów oraz w jednostkach tworzących dwa zwarte pasy o orientacji północ-południe obejmujące 

gminy: miasto Konin i Ślesin, Stare Miasto (powiat koniński) oraz Babiak, Osiek Mały, Kościelec (powiat 

kolski) i Władysławów (powiat turecki). Niski poziom rozwoju w wymiarze środowisko-przestrzennym 

dotyczy większości gmin powiatu kolskiego i tureckiego oraz zewnętrznie położonych w stosunku do 

ośrodka głównego gmin w powiatach słupeckim i konińskim. Najwyższą dynamikę zmian sytuacji 

rozwojowej w wymiarze środowiskowo-przestrzennym w latach 2011-2020 obserwuje się we wskazanych 

wcześniej gminach powiatu słupeckiego oraz konińskiego, a także w jednostkach z nimi bezpośrednio 

sąsiadujących. W przypadku miast głównych WW dynamika zmian w wymiarze środowiskowo-

przestrzennym utrzymuje się na przeciętnym poziomie, a w przypadku Konina jest ona relatywnie niska.  
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Ryc. 2.7. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i dynamiki rozwoju w wymiarze środowiskowo-
przestrzennym w układzie gmin Wielkopolski Wschodniej 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Pozostałe gminy charakteryzują się przeciętnym i niskim poziomem zmian rozwojowych w wymiarze 

środowiskowo-przestrzennym. Pod tym względem najgorsza sytuacja występuje w powiecie kolskim, 

w którym żadna gmina na wykazuje wysokiego poziomu dynamiki w analizowanym wymiarze. 

Uwzględniając zróżnicowanie stanu i dynamiki zmian rozwoju w wymiarze środowiskowo-przestrzennym 

opracowano dwuwymiarową klasyfikację gmin WW (tab. 2.12). W żadnej gminie WW nie zidentyfikowano 

wysokiego poziomu rozwoju w wymiarze środowiskowo-przestrzennym, któremu towarzyszyłaby wysoka 

dynamika zmian rozwojowych. W najgorszym położeniu pod względem poziomu i dynamiki zmian 

w wymiarze środowiskowo-przestrzennym znajdują się gminy: Grzegorzew i Olszówka w powiecie 

kolskim, Orchowo w powiecie słupeckim oraz Dobra, Kawęczyn i Tuliszków w powiecie tureckim. 

W przypadku tych jednostek obserwuje się zarówno niski poziom, jak i dynamikę zmian rozwojowych 

w wymiarze środowiskowo-przestrzennym. Warto podkreślić, że do tej klasy gmin nie zalicza się żadnej 

jednostki z powiatu konińskiego. 

 

Tab. 2.12. Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju w 
wymiarze środowiskowo-przestrzennym rozwoju społeczno-gospodarczego 

WYMIAR ŚRODOWISKOWO-PRZESTRZENNY 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 

W   
Golina (3), Kazimierz Biskupi (2), Ślesin 

(3), Ostrowite (2), Strzałkowo (2) 
Kramsk (2), Krzymów (2), Wilczyn (2), Lądek (2), 

Słupca (2), Brudzew (2) 

P 
Koło (1), 

Słupca (1), 
Turek (1) 

Babiak (2), Kościelec (2), Osiek Mały 
(2), Rzgów (2), Powidz (2) 

Chodów (2), Dąbie (3), Kłodawa (3), Koło (2), 
Przedecz (3), Grodziec (2), Kleczew (3), Rychwał 

(3), Skulsk (2), Sompolno (3), Wierzbinek (2), 
Zagórów (3), Malanów (2), Przykona (2), Turek (2) 

N   
Stare Miasto (2), Władysławów (2), 

Konin (1) 
Grzegorzew (2), Olszówka (2), Orchowo (2), Dobra 

(3), Kawęczyn (2), Tuliszków (3) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Najliczniejszą klasę tworzą gminy wykazujące niski poziom rozwoju, któremu towarzyszy przeciętna 

dynamika zmian rozwojowych. Występują one w każdym powiecie WW. Zmierzając do uszczegółowienia 

przyczyn identyfikowanych zróżnicowań rozwojowych gmin WW w wymiarze środowiskowo-

przestrzennym, dokonano ich dwuwymiarowej klasyfikacji w każdym z analizowanych aspektów. 
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W przypadku aspektu zagospodarowanie przestrzeni i dostępność przestrzenna, ze względu na 

wspomniane wcześniej ograniczenia w dostępie do danych, ograniczono się do klasyfikacji gmin pod 

względem poziomu rozwoju. 

 

2.3.1. Zasoby naturalne i stan środowiska przyrodniczego 
 

 W aspekcie zasoby naturalne i stan środowiska przyrodniczego, identyfikowanym na podstawie 

udziału obszarów o stosunkowo wysokiej wartości przyrodniczej w powierzchni regionu ogółem oraz opisu 

poziomu antropopresji związanej ze zużyciem zasobów naturalnych oraz gospodarką odpadami 

najlepsza, sytuacja występuje w północno-zachodniej części WW w gminach: Powidz i Ostrowite 

w powiecie słupeckim oraz w gminie Wilczyn w powiecie konińskim (tab. 2.13). Żadna gmina WW nie 

została zaliczona do klasy o niskim poziomie i dynamice rozwoju w przedmiotowym aspekcie. Jedyną 

jednostką o niskim poziomie rozwoju, przy jednak wysokiej dynamice zmian rozwojowych w aspekcie 

zasoby naturalne i stan środowiska przyrodniczego jest miasto główne WW - Konin. Relatywnie 

najliczniejszą klasę tworzą gminy wykazujące wysoki poziom rozwoju oraz przeciętną lub niską dynamikę 

jego zmian. Występują one we wszystkich powiatach WW. W rozkładzie zróżnicowań przestrzennych 

szczególnie korzystną sytuacją w aspekcie zasoby naturalne i stan środowiska przyrodniczego obok 

wskazanych już obszarów północno-zachodniej część subregionu wyróżniają się gminy: Lądek i Zagórów 

w powiecie słupeckim oraz Golina w powiecie konińskim (ryc. 2.8). Na uwagę zasługuje fakt, że poza 

Koninem brak jest w przestrzeni WW gmin wykazujących niski poziom rozwoju w analizowanym aspekcie. 

Jednostki o najniższej dynamice zmian w zakresie zasobów naturalnych i stanu środowiska 

przyrodniczego koncentrują się w południowej części subregionu, obejmując m.in. większość gmin 

powiatu tureckiego. 

 

Tab. 2.13. Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju w 

aspekcie zasoby naturalne i stan środowiska 

ASPEKT: ZASOBY NATURALNE I STAN ŚRODOWISKA 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 

W Wilczyn (2), Ostrowite (2), Powidz (2) 
Chodów (2), Kazimierz Biskupi (2), Kramsk 

(2), Słupca (2), Turek (1), Brudzew (2) 
Konin (1) 

P 
Koło (1), Kościelec (2), Osiek Mały (2), Golina 

(3), Krzymów (2), Sompolno (3), Ślesin (3), 
Słupca (1), Lądek (2), Zagórów (3) 

Kłodawa (3), Przedecz (3), Grodziec (2), 
Kleczew (3), Skulsk (2), Strzałkowo (2) 

  

N 
Babiak (2), Rzgów (2), Orchowo (2), Dobra (3), 

Kawęczyn (2), Malanów (2), Tuliszków (3), 
Władysławów (2) 

Dąbie (3), Grzegorzew (2), Koło (2), 
Olszówka (2), Rychwał (3), Stare Miasto (2), 

Wierzbinek (2), Przykona (2), Turek (2) 
  

Źródło: opracowanie własne. 

 

2.3.2. Infrastruktura techniczna 
 

 Sytuacja rozwojowa w aspekcie infrastruktura techniczna została zidentyfikowana na podstawie 

analizy stanu podstawowych systemów infrastrukturalnych, takich jak sieć kanalizacyjna i gazowa oraz 

sieć ścieżek rowerowych, charakterystyki wyposażenia i powierzchni użytkowej mieszkań oraz poziomu 

pokrycia gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zwraca uwagę fakt, że na 

obszarze WW nie można wyróżnić żadnej gminy, która charakteryzuje się wysokim poziomem i dynamiką 

zmian w aspekcie infrastruktury technicznej (tab. 2.14).  
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Tab. 2.14. Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju 
w aspekcie infrastruktura techniczna 

ASPEKT: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 W   

Golina (3), Kazimierz Biskupi (2), 
Wilczyn (2), Strzałkowo (2) 

Brudzew (2) 

P 
Koło (1), 

Kleczew (3), 
Stare Miasto (2) 

Kościelec (2), Ślesin (3), Słupca 
(1), Powidz (2), Przykona (2) 

Babiak (2), Koło (2), Przedecz (3), Kramsk (2), 
Krzymów (2), Rychwał (3), Rzgów (2), Skulsk (2), 

Sompolno (3), Wierzbinek (2), Lądek (2), Ostrowite 
(2), Słupca (2), Turek (2) 

N 
Turek (1), 
Konin (1) 

  

Chodów (2), Dąbie (3), Grzegorzew (2), Kłodawa (3), 
Olszówka (2), Osiek Mały (2), Grodziec (2), Orchowo 
(2), Zagórów (3), Dobra (3), Kawęczyn (2), Malanów 

(2), Tuliszków (3), Władysławów (2) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Relatywnie najlepsza sytuacja występuje w mieście Koło oraz w gminach: Kleczew i Stare Miasto (powiat 

koniński), które charakteryzują się wysokim poziomem rozwoju oraz przeciętną dynamiką zmian 

w analizowanym aspekcie. W przypadku miast Konin i Turek mamy do czynienia z wysokim poziomem 

rozwoju infrastruktury technicznej, przy jednak niskiej dynamice jego zmian, co może być pochodną 

stosunkowo wysokiego poziomu jej rozwoju w tych jednostkach. Na wyróżnienie zasługują również gminy: 

Golina, Kazimierz Biskupi oraz Wilczyn z powiatu konińskiego, a także gmina Strzałkowo z powiatu 

słupeckiego, które wykazując przeciętny poziom rozwoju w aspekcie infrastruktura techniczna 

jednocześnie charakteryzują się wysoką dynamiką zmian. Niestety największa koncentracja jednostek 

występuje w klasach gmin o niskim poziomie rozwoju oraz przeciętnej lub niskiej dynamice jego zmian. 

Należy do nich aż 28 gmin WW zlokalizowanych w każdym powiecie subregionu. Rozkład przestrzenny 

zróżnicowań rozwojowych w aspekcie infrastruktura techniczna wskazuje na relatywnie lepszą sytuację 

gmin powiatu konińskiego, przy gorszej sytuacji gmin powiatu tureckiego i kolskiego (ryc. 2.8). Tak jak już 

wskazano miasta główne subregionu wyróżniają się wysokim lub przeciętnym poziomem rozwoju, przy 

jednak jego niskiej dynamice.  

 

2.3.3. Zagospodarowanie przestrzenne i dostępność przestrzenna 
 

 W aspekcie zagospodarowanie przestrzenne i dostępność przestrzenna identyfikacja sytuacji 

rozwojowej została ograniczona ze względu na brak danych jedynie do analizy poziomu rozwoju w 2020 

roku. Biorąc pod uwagę wartości wskaźników opisujących dostępności czasowe ośrodków gminnych do 

ośrodków regionalnych i powiatowych oraz strukturę użytkowania gruntów w gminach, dokonano ich 

klasyfikacji pod względem poziomu rozwoju (tab. 2.15). Na podkreślenie zasługuje fakt, że najlepsza 

sytuacja rozwojowa w przedmiotowym aspekcie występuje w ośrodkach głównych subregionu: Koninie, 

Turku, Słupcy i Kole. Jedyną gminą charakteryzująca się niskim poziomem rozwoju w aspekcie 

zagospodarowania przestrzennego i dostępności przestrzennej jest Kleczew w powiecie konińskim. 

Wszystkie pozostałe gminy subregionu należą do klasy przeciętnego poziomu rozwoju (ryc. 2.8). 
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Tab. 2.15. Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu rozwoju w aspekcie 
zagospodarowanie przestrzenne i dostępność przestrzenna 

ASPEKT: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA 

POZIOM ROZWOJU 

W P N 

Koło (1), 
Konin (1), 
Słupca (1), 
Turek (1)  

Babiak (2), Brudzew (2), Chodów (2), Dąbie (3), Dobra (3), Golina (3), Grodziec (2), 
Grzegorzew (2), Kawęczyn (2), Kazimierz Biskupi (2), Kłodawa (3), Koło (2), Kościelec (2), 

Kramsk (2), Krzymów (2), Lądek (2), Malanów (2), Olszówka (2), Orchowo (2), Osiek Mały (2), 
Ostrowite (2), Powidz (2), Przedecz (3), Przykona (2), Rychwał (3), Rzgów (2), Skulsk (2), 

Słupca (2), Sompolno (3), Stare Miasto (2), Strzałkowo (2), Ślesin (3), Tuliszków (3), Turek (2), 
Wierzbinek (2), Wilczyn (2), Władysławów (2), Zagórów (3) 

Kleczew (3) 

 Źródło: opracowanie własne. 

 
Ryc. 2.8. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i dynamiki rozwoju w badanych aspektach wymiaru 
środowiskowo-przestrzennego rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie gmin Wielkopolski 
Wschodniej 

  
Źródło: opracowanie własne. 
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2.3.4. Analiza nierówności w wymiarze środowiskowo-przestrzennym i jego aspektach 

 
 W celu określenia głównych determinant kształtujących zróżnicowania przestrzenne w wymiarze 

środowiskowo-przestrzennym rozwoju społeczno-gospodarczego i jego aspektach w układzie gmin WW 

w latach 2011-2020 dokonano estymacji wartości wskaźników nierówności korzystając z trzech 

mierników: wskaźnik Giniego, wskaźnik Williamsona oraz wskaźnik Theila (ryc. 2.9).  

 

Ryc. 2.9. Poziom nierówności gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze środowiskowo-przestrzennym i 
jego aspektach 
Wartości indeksu Giniego           Wartości indeksu Williamsona 

 
Wartości indeksu Theila 

 
Objaśnienia: Wymiar środowiskowo-przestrzenny (WSP) i jego aspekty: zasoby naturalne i stan środowiska (NS), 
infrastruktura techniczna (IT) 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Mierniki te obrazują stopień zróżnicowania wszystkich 43 gmin WW, pod względem wartości wskaźnika 

syntetycznego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze środowiskowo-przestrzennym 

oraz dwóch4 analizowanych aspektów, które składają się na ten wymiar. Na podstawie zmian wartości 

indeksów nierówności można ocenić, czy poziom nierówności w WW w badanym zakresie ulegał 

zmniejszeniu czy zwiększeniu. W sytuacji malejących w czasie wartości indeksów nierówności dochodzi 

do zmniejszania się różnic między gminami, co można utożsamiać z procesem konwergencji, 

oznaczającym zmniejszanie różnic rozwojowych. W sytuacji odwrotnej, a więc rosnących w czasie 

 
4 Ze względu na brak danych dotyczących stanu w 2011 roku aspekt zagospodarowanie przestrzenne i dostępność 
przestrzenna został wyłączony z analizy.  
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wartości indeksów nierówności dochodzi do dywergencji, a więc rosnących różnic rozwojowych. 

Zmienność zróżnicowania przestrzennego sytuacji rozwojowej gmin WW w wymiarze środowiskowo-

przestrzennym wyróżnia się największą stabilnością wśród trzech analizowanych wymiarów procesu 

rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu. W analizowanym okresie nie uległa ona zauważalnej 

zmianie. Stanowiło to konsekwencję braku zauważalnych zmian wartości indeksów nierówności w dwóch 

badanych aspektach tego wymiaru, przy relatywnie niskiej skali ich fluktuacji w całym badanym okresie. 

Tym samym w przypadku wymiaru środowiskowo-przestrzennego w latach 2011-2020 nie 

zaobserwowano zarówno poprawy, jak i pogorszenia zróżnicowania przestrzennego rozwoju w układzie 

gmin WW.   

 

2.4. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego – ujęcie całościowe 
 

Podsumowując przeprowadzoną analizę zróżnicowania przestrzennego sytuacji społeczno-

gospodarczej WW, dokonano klasyfikacji opierającej się na identyfikacji zróżnicowań poziomu i dynamiki 

rozwoju w ujęciu całościowym. Wyniki przeprowadzonej procedury klasyfikacyjnej wskazują, że 

zróżnicowanie przestrzenne klas rozwojowych gmin WW potwierdza ogólnie obserwowane 

prawidłowości. Gminy o wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego to miasta główne WW: 

Konin, Turek, Koło i Słupca oraz gminy położone w bezpośrednim ich sąsiedztwie stanowiące kształtujące 

się obszary funkcjonalne tych ośrodków rdzeniowych (ryc. 2.10). Warto zwrócić uwagę, że zasięg 

oddziaływania miast głównych WW na obszary otaczające jest zróżnicowany. Z racji wielkości miasta 

największy obszar pozytywnych oddziaływań rozwojowych dotyczy Konina. Zwraca jednak uwagę fakt, 

że przedmiotowe oddziaływanie nie rozkłada się równomiernie i jest zdecydowanie mniejsze po stronie 

wschodniej w przypadku gmin Kramsk i Krzymów, które wykazują przeciętny a nie wysoki poziom 

rozwoju. Dobrze prezentuje się natomiast zasięg oddziaływania Słupcy, którą otaczają trzy gminy wiejskie 

o wysokim poziomie rozwoju: Słupca, Lądek i Strzałkowo. Zdecydowanie gorzej należy ocenić zasięg 

oddziaływania Koła i Turku. W tym pierwszym przypadku ogranicza się on jedynie do gminy Kościelec, 

a w tym drugim przypadku dotyczy jedynie obwarzankowej gminy wiejskiej Turek. Jednostki wykazujące 

niski poziom rozwoju położone są peryferyjnie w układzie przestrzennym WW i występują we wszystkich 

powiatach subregionu z wyjątkiem powiatu słupeckiego, w którym wszystkie gminy wykazują wysoki lub 

przeciętny jego poziom. Na uwagę zasługuje zwarty przestrzennie obszar gmin o niskim poziomie rozwoju 

zlokalizowany w północno-wschodniej części subregionu, w powiecie kolskim, w skład którego wchodzą 

gminy: Przedecz, Chodów, Kłodawa i Olszówka. Pod względem dynamiki zmian rozwojowych 

obserwowanych w gminach WW w latach 2011-2020 pozytywnie wyróżniają się jednostki powiatu 

słupeckiego oraz tworzące z nimi zwarty obszar gminy powiatu konińskiego, w tym gmina Kazimierz 

Biskupi, Golina i Stare Miasto charakteryzujące się wysoką dynamiką rozwojową. W przypadku powiatu 

kolskiego brak jest gmin wykazujących tak duże zmiany. W powiecie tureckim tylko gmina Brudzew 

charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju. Zdecydowanie najgorsza sytuacja pod względem dynamiki 

zmian rozwojowych występuje w gminach powiatu kolskiego i tureckiego. Niekorzystne tendencje 

w przedmiotowym zakresie obserwuje się również w miastach głównych WW. Wszystkie te ośrodki, poza 

Słupcą wykazującą przeciętną dynamikę, charakteryzują się relatywnie niskimi zmianami rozwojowymi, 

co potwierdza występowanie w ich przypadku kumulacji niekorzystnych procesów kurczenia się oraz 

suburbanizacji. Uwzględniając zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego 

w relatywnie najlepszej sytuacji znajdują się trzy gminy powiatu konińskiego: Golina, Kazimierz Biskupi 

oraz Stare Miasto, które zalicza się do klasy wysokiego poziomu i wysokiej dynamiki rozwoju (tab. 2.16). 
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Ryc. 2.10. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i dynamiki rozwoju w ujęciu całościowym w układzie gmin 

Wielkopolski Wschodniej 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tab. 2.16. Klasyfikacja gmin Wielkopolski Wschodniej pod względem poziomu i dynamiki rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

  
POZIOM ROZWOJU 

W P N 

D
Y

N
A

M
IK

A
 R

O
Z

W
O

JU
 

W 
Golina (3), Kazimierz Biskupi (2), 

Stare Miasto (2)  
Kramsk (2), Lądek (2), Ostrowite (2), Słupca 
(2), Strzałkowo (2), Zagórów (3), Brudzew (2) 

Wilczyn (2) 

P Ślesin (3), Słupca (1) 
Dąbie (3), Koło (2), Kościelec (2), Osiek Mały 
(2), Krzymów (2), Rzgów (2), Sompolno (3), 

Turek (2), Władysławów (2) 

Kłodawa (3), Grodziec (2), 
Rychwał (3), Skulsk (2), 

Wierzbinek (2) 

N 
Koło (1), Powidz (2), Turek (1), 

Konin (1) 

Babiak (2), Grzegorzew (2), Kleczew (3), 
Orchowo (2), Dobra (3), Malanów (2), 

Przykona (2), Tuliszków (3) 

Chodów (2), Olszówka (2), 
Przedecz (3), Kawęczyn (2) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Korzystna sytuacja pod względem poziomu rozwoju przy przeciętnej dynamice zmian dotyczy gminy 

Ślesin (powiat koniński) oraz miasta Słupca. Trzy pozostałe miasta główne WW: Konin, Turek   

i Koło oraz gminę Powidz można zaliczyć do klasy wysokiego poziomu i niskiej dynamiki zmian rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Na przeciwległym krańcu osi procesów rozwojowych plasują się gminy 

powiatu kolskiego. Aż cztery z nich: Chodów, Olszówka, Przedecz i Kawęczyn zalicza się do klasy 

niskiego poziomu i niskiej dynamiki zmian rozwojowych. Podobnie trudna sytuacja dotyczy gmin 

peryferyjnych powiatu konińskiego: Grodziec, Rychwał, Skulsk, Wierzbinek, które przy niskim poziomie 

rozwoju charakteryzują się przeciętną dynamiką zmian. Do tej klasy przynależy również Kłodawa (powiat 

kolski). Największą liczebnością gmin charakteryzuje się klasa przeciętnego poziomu i dynamiki zmian 

oraz klasa przeciętnego poziomu i niskiej dynamiki zmian rozwojowych. W sumie przynależy do nich 17 

gmin subregionu zlokalizowanych we wszystkich powiatach tego obszaru.  

 W celu określenia głównych determinant kształtujących zróżnicowania przestrzenne w ujęciu 

całościowym rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie gmin WW w latach 2011-2020 dokonano 

estymacji wartości wskaźników nierówności korzystając z trzech mierników: wskaźnik Giniego, wskaźnik 

Williamsona oraz wskaźnik Theila (ryc. 2.11). Mierniki te obrazują stopień zróżnicowania wszystkich 43 
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gmin WW, pod względem wartości wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 

w ujęciu całościowym oraz w trzech analizowanych wymiarach tego procesu. 

 

Ryc. 2.11. Poziom nierówności społeczno-gospodarczych gmin Wielkopolski Wschodniej  
Wartości indeksu Giniego           Wartości indeksu Williamsona 

 
Wartości indeksu Theila 

 
Objaśnienia: Rozwój społeczno-gospodarczy (RSG) i jego wymiary: społeczny (WS), gospodarczy (WG), środowiskowo-
przestrzenny (WSP) 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie zmian wartości indeksów nierówności można ocenić, czy poziom nierówności w WW 

w badanym zakresie ulegał zmniejszeniu czy zwiększeniu. W sytuacji malejących w czasie wartości 

indeksów nierówności dochodzi do zmniejszania się różnic między gminami, co można utożsamiać 

z procesem konwergencji, oznaczającym zmniejszanie różnic rozwojowych. W sytuacji odwrotnej, a więc 

rosnących w czasie wartości indeksów nierówności dochodzi do dywergencji, a więc rosnących różnic 

rozwojowych. Zmienność zróżnicowania przestrzennego sytuacji rozwojowej gmin WW w ujęciu 

całościowym wskazuje na nieznaczną konwergencję, która determinowana jest zwłaszcza poprawą 

sytuacji rozwojowej w wymiarze społecznym. Jak już wskazano wcześniej może ona być interpretowana 

jako proces jednoznacznie pozytywny. Jest ona bowiem rezultatem poprawy poziomu rozwoju 

w jednostkach najsłabszych, a nie pogorszenia poziomu rozwoju w jednostkach najsilniejszych.  
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3 Typologia gmin Wielkopolski Wschodniej  

 

Zmierzając do syntezy przedstawionych zróżnicowań rozwojowych subregionu WW na poziomie 

lokalnym przeprowadzono typologię gmin zwracając uwagę na kluczowe z punktu widzenia 

programowania interwencji rozwojowej składowe procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Przeprowadzona procedura typologii ma wielowymiarowy charakter i obejmuje cztery typologie 

cząstkowe bazujące na: 

• wynikach analizy zróżnicowania gmin WW, tj. klasyfikacji w ujęciu całościowym 

uwzględniającej poziom i dynamikę zmian rozwoju; 

• identyfikacji charakteru gospodarczego określonego strukturą strony popytowej lokalnych 

rynków pracy;  

• identyfikacji zagospodarowania przestrzennego wynikającego ze struktury użytkowania ziemi 

w gminach WW; 

• identyfikacji dostępności przestrzennej wyznaczonej w oparciu o dostępność czasową 

z ośrodka gminnego do ośrodka powiatowego, którego częścią jest dana gmina, oraz do 

ośrodka subregionalnego (Konina). 

Podsumowaniem przeprowadzonych typologii cząstkowych jest identyfikacja grup gmin o podobnej 

charakterystyce rozwoju społeczno-gospodarczego. Pozwala to określić specyfikę rozwojową 

poszczególnych obszarów WW wymagających interwencji rozwojowej o podobnym zakresie 

tematycznym.  

 

3.1. Typologia gmin Wielkopolski Wschodniej w ujęciu poziomu i dynamiki 

rozwoju społeczno-gospodarczego 
 

Pierwsza z typologii cząstkowych bazuje na wynikach klasyfikacji gmin WW pod względem 

poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w 2020 r. oraz dynamice rozwoju w latach 2011-2020. 

Zestawienie obu klasyfikacji pozwala określić sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych 

jednostek lokalnych obserwowaną w ostatnim roku analizy z tendencją zmian rozwojowych 

obserwowanych w całej dekadzie. 

W przypadku największych ośrodków miejskich WW – Konina, Turku i Koła obserwowana jest 

dość naturalna sytuacja, w której jednostki o relatywnie najwyższym poziomie rozwoju cechują się niską 

jego dynamiką, z uwagi na osiągnięcie przez te jednostki względnej stabilizacji rozwojowej (ryc. 3.1). 

Oczywiście nie oznacza to braku problemów i deficytów rozwojowych. Przykładowo Koło cechuje się 

negatywnymi tendencjami w wymiarze społecznym, a Turek i Konin – w gospodarczym (i częściowo 

społecznym). Z kolei miasto Słupca podobnie jak gminy położone w centralnej części WW, które graniczą 

z Koninem od północny (Ślesin), południa (Stare Miasto) i zachodu (Golina, Kazimierz Biskupi), oprócz 

już względnie wysokiego poziomu rozwoju cechują się przeciętną lub wysoką dynamiką rozwoju. 

W przypadku Słupcy i gminy Ślesin obserwuje się przede wszystkim bardzo korzystne tendencje 

w wymiarze gospodarczym, podobnie jak w przypadku gmin Golina i Stare Miasto. Jednakże w gminie 

Stare Miasto dodatkowo zdiagnozowano wyjątkowo korzystną tendencję zmian w wymiarze społecznym, 

a w gminie Golina jak i Kazimierz Biskupi – w wymiarze środowiskowo-przestrzennym.  
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Ryc. 3.1. Typy rozwoju społeczno-gospodarczego  

 
Źródło: opracowanie własne.  

 
Dodatkowo warto podkreślić, że gminy położone w zachodniej części WW, zwłaszcza w pasie 

wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych cechują się relatywnie wyższym poziomem rozwoju i jego 

dynamiką niż gminy położone we wschodniej części subregionu oraz na krańcach północnych 

i południowych. Stąd też większość gmin powiatu słupeckiego cechuje się przeciętnym poziomem 

rozwoju i wysoką jego dynamiką (wyjątek stanowi gmina Powidz o wysokim poziomie rozwoju i niskiej 

dynamice). Częściowo na ten względnie pozytywny stan rzeczy może mieć wpływ relatywnie większa 

bliskość przestrzenna i czasowa Poznania i całej aglomeracji poznańskiej. Gminy te w większości 

przypadków cechują się pozytywną tendencją zmian w wymiarze społecznym i gospodarczym, co może 

być efektem rozlewania się pozytywnych efektów rozwojowych z aglomeracji poznańskiej na obszary 

przyległe, czemu sprzyjają wspomniane ważne ciągi komunikacyjne. 

Wspomniane północne, południowe i wschodnie rubieże subregionu WW charakteryzujące się 

względnie najniższym poziomem rozwoju oraz przeciętną lub niską jego dynamiką. Najtrudniejsza 

sytuacja występuje w takich gminach jak Skulsk, Wierzbinek, Rychwał i Grodziec w powiecie konińskim, 

Kłodawa, Przedecz, Chodów i Olszówka w powiecie kolskim oraz Dobra w powiecie tureckim, które 

borykają się niskim poziomem rozwoju przede wszystkim w wymiarach społecznym i gospodarczym oraz 

niekorzystną tendencją zmian zwłaszcza w wymiarze społecznym i środowiskowo-przestrzennym. Ta 

niekorzystna sytuacja w zdiagnozowanym stanie i tendencji zmian wynika przede wszystkim 

z niekorzystnych trendów demograficznych, niewielkiej poprawy w zakresie dysfunkcji społecznych oraz 

dostępności usług i infrastruktury społecznej, niewielkich zmian w sytuacji gospodarczej i rynku pracy 

a także problemów środowiskowych i niskiej dostępności przestrzennej wynikającej z peryferyjnego 

położenia. 
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3.2. Typologia gmin Wielkopolski Wschodniej w ujęciu funkcjonalnym – 

zatrudnienia egzogenicznego 
 

 Druga typologia cząstkowa gmin WW opiera się na identyfikacji charakteru gospodarczego 

określonego strukturą strony popytowej lokalnych rynków pracy. W tym celu wykorzystano podejście 

bazujące na koncepcji bazy ekonomicznej miasta (Tiebout 1962, Dziewoński 1967). W koncepcji tej 

zakłada się, że pracujących w danej jednostce terytorialnej można przypisać do dwóch grup działalności 

– endo i egzogenicznej. Ludność pracująca w działalnościach endogenicznych ukierunkowana jest na 

zaspokajanie potrzeb wewnętrznych danej jednostki (tzw. konsumpcja lokalna). Z kolei ludność pracującą 

w działalnościach egzogenicznych, a więc tych, które są skierowane na zewnątrz danej jednostki 

i zaspokajanie potrzeb świata zewnętrznego (tzw. eksport), można traktować jako czynnik rozwoju, który 

stanowi bazę ekonomiczną. Tak rozumiana baza ekonomiczna danej jednostki terytorialnej kreuje popyt 

zewnętrzny na wytwarzane w niej towary i usługi, a tym samym stymuluje jej wzrost gospodarczy (głównie 

poprzez tzw. efekty mnożnikowe) i w dalszej perspektywie rozwój społeczno-gospodarczy. Do określenia 

bazy ekonomicznej gmin WW posłużono się jedną z pośrednich metod identyfikacji bazy ekonomicznej 

zaproponowaną przez H. Hoyta (1944). Jest to jedna z metod opierających się na tzw. nadwyżce 

zatrudnienia, która polega na porównaniu udziału zatrudnienia w danym sektorze gospodarki (w niniejszej 

pracy rolnictwo – sekcja A, przemysł - sekcje B-F, usługi - sekcje G-S) w określonej jednostce 

przestrzennej (w niniejszym opracowaniu gminy) do takiego samego udziału w jednostce nadrzędnej 

(tutaj – WW). Metoda ta pozwala wyznaczyć wielkość zatrudnienia w danym sektorze gospodarki (sumy 

zatrudnienia egzogenicznego z sekcji tworzących dany sektor), która jest niezbędna dla obsługi ludności 

miejscowej, a więc zatrudnienie o charakterze endogenicznym oraz część, której działalność 

ukierunkowana jest na zewnątrz, czyli zatrudnienie o charakterze egzogenicznym (baza ekonomiczna) 

(Jerczyński 1973). Zastosowanie takiego podejścia pozwoliło określić strukturę zatrudnienia 

egzogenicznego wskazującego na nadwyżki zatrudnienia w układzie trzech podstawowych sektorów 

gospodarki: rolnictwo – przemysł – usługi, jakie identyfikuje się w poszczególnych gminach w stosunku 

do udziałów obserwowanych w całym subregionie WW. Na podstawie struktury zatrudnienia 

egzogenicznego określono: (1) położenie każdej gminy w trójdzielnym (sektorowym) układzie trójkąta 

Osanna oraz (2) typ funkcjonalny gminy. Obliczenia te wykonano dla 2011 r. i 2020 r. w oparciu o 

niepublikowane dane z bazy GUS-REGON obejmujące wszystkich pracujących łącznie z pracującymi w 

podmiotach do 9 pracujących, bez rolników indywidualnych. Dzięki temu zaobserwowano zmiany 

położenia gmin w trójkącie Osanna wskazujące na kierunek przemian sektorowych wszystkich gmin WW 

oraz wyznaczono typy funkcjonalne gmin wynikające z wielkości zatrudnienia egzogenicznego. Jeśli 

udział zatrudnienia egzogenicznego w danej gminie w jednym z trzech sektorów gospodarki (rolnictwo, 

przemysł, usługi) mieścił się w przedziale 70-100%, to gminę tę przypisywano do typu prostego (rolniczy, 

przemysłowy, usługowy). Z kolei jeśli żaden z sektorów gospodarki nie dominował w tak jednoznaczny 

sposób, to gmina była przypisana do tzw. typu złożonego lub mieszanego. Typy złożone wyznaczono 

w oparciu o następującą koniunkcję kryteriów: sektor dominujący obejmował 40-70% zatrudnienia 

egzogenicznego, drugi sektor obejmował 20-50% zatrudnienia egzogenicznego, a udział trzeciego 

z sektorów był mniejszy niż 20%. W ten sposób wydzielono typy, których nazwa składała się z nazw 

dwóch najważniejszych sektorów w ten sposób, że pierwszy człon nazwy typu wskazuje na sektor 

o większym udziale zatrudnienia egzogenicznego, a drugi – na sektor o mniejszym udziale. Stąd też 

można wyznaczyć sześć typów złożonych (usługowo-przemysłowy, usługowo-rolniczy, rolniczo-
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usługowy, rolniczo-przemysłowy, przemysłowo-usługowy, przemysłowo-rolniczy). Typy mieszane 

wyznaczono w oparciu o następującą koniunkcję kryteriów: sektor dominujący obejmował 20-50% 

zatrudnienia egzogenicznego, a drugi i trzeci sektor obejmował 20-50% zatrudnienia egzogenicznego (co 

najczęściej wskazywało na sytuację niewielkiej przewagi jednego sektora w zatrudnieniu egzogenicznym 

i podobnego udziału pozostałych dwóch sektorów). Wówczas wydzielono typy, których nazwa składała 

się z nazwy sektora o relatywnie najwyższym udziale w zatrudnieniu egzogenicznym i słowa mieszany 

wskazując, że pozostałe typy charakteryzują się podobnym udziałem. Stąd też można wyznaczyć trzy 

typy mieszane (usługowo-mieszany, przemysłowo-mieszany, rolniczo-mieszany). Tym samym każda 

z gmin WW mogła być przypisana do jednego z dwunastu typów funkcjonalnych. Wyznaczone typy 

funkcjonalne gmin w 2020 r. były podstawą typologii gospodarczej gmin WW uwzględnionej w typologii 

końcowej. 

 W 2011 roku po dziewięć gmin WW reprezentowało typ usługowy oraz usługowo-rolniczy 

(ryc. 3.2). Są one położone w każdym powiecie subregionu. Do typu usługowo-przemysłowego 

przynależało miasto główne Konin. Gminami o wyraźnie przemysłowym typie funkcjonalnym były miasta 

Koło i Turek oraz gminy: Malanów i Tuliszków (powiat turecki), Słupca (gm. wiejska w powiecie 

słupeckim), Kleczew i Krzymów (powiat koniński) oraz Kłodawa (powiat kolski). Z kolei miasto Słupca 

przynależało do typu przemysłowo-usługowego. Gminami z wyraźną nadwyżką zatrudnionych 

w usługach były także: Powidz i Strzałkowo (powiat słupecki), Przedecz i Kościelec (powiat kolski), 

Przykona (powiat turecki) oraz Stare Miasto i Ślesin (powiat koniński). W zbiorze gmin WW w 2011 roku 

jedynie gmina Chodów przyporządkowana była do typu gmin rolniczych. 

 

Ryc. 3.2. Struktura zatrudnienia egzogenicznego w układzie gmin Wielkopolski Wschodniej w roku 2011 
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typy gospodarcze gmina 

typy 
proste 

usługowy 
Powidz (2), Przedecz (3), Stare Miasto (2), Koło (2), Przykona (2), Kościelec (2), 
Babiak (2), Ślesin (3), Strzałkowo (2) 

przemysłowy 
Koło (1), Krzymów (2), Kłodawa (3), Tuliszków (3), Malanów (2), Kleczew (3), 
Turek (1), Słupca (2) 

rolniczy Chodów (2) 

typy 
złożone 

usługowo-przemysłowy Konin (1), Golina (3), Kramsk (2), Brudzew (2) 

usługowo-rolniczy 
Rychwał (3), Władysławów (2), Grzegorzew (2), Dąbie (3), Skulsk (2), Olszówka 
(2), Kawęczyn (2), Wilczyn (2), Orchowo (2) 

przemysłowo-usługowy Słupca (1), Turek (2), Osiek Mały (2), Kazimierz Biskupi (2), Dobra (3) 

rolniczo-usługowy Ostrowite (2), Grodziec (2) 

typy 
mieszane 

usługowo-mieszany Sompolno (3), Rzgów (2), Wierzbinek (2), Lądek (2) 

rolniczo-mieszany Zagórów (3) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 W 2020 roku zaszły znaczące zmiany w strukturze gmin WW pod względem zatrudnienia 

nadwyżkowego (ryc. 3.3). W strukturze zatrudnienia większości gmin doszło do znaczącego spadku 

zatrudnionych egzogenicznego w rolnictwie. W konsekwencji tego trendu najliczniej reprezentowany jest 

typ usługowy (14 jednostek) oraz typy: przemysłowy (9 jednostek), usługowo-przemysłowy (8 jednostek) 

i przemysłowo-usługowy (7 jednostek), które występują w każdym powiecie podregionu. Miasto główne 

WW Konin przynależy do typu usługowego.  

 

Ryc. 3.3. Struktura zatrudnienia egzogenicznego w układzie gmin Wielkopolski Wschodniej w roku 2020 
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typy gospodarcze gmina 

typy 
proste 

usługowy 
Babiak (2), Ślesin (3), Dobra (3), Powidz (2), Przedecz (3), Stare Miasto (2), Koło 
(2), Przykona (2), Kościelec (2), Konin (1), Grzegorzew (2), Dąbie (3), Skulsk (2), 
Olszówka (2) 

przemysłowy 
Koło (1), Krzymów (2), Kłodawa (3), Tuliszków (3), Malanów (2), Kleczew (3), 
Słupca (1), Turek (2), Brudzew (2) 

typy 
złożone 

usługowo-przemysłowy 
Wierzbinek (2), Strzałkowo (2), Słupca (2), Lądek (2), Golina (3), Kramsk (2), 
Kawęczyn (2), Wilczyn (2) 

usługowo-rolniczy Orchowo (2) 

przemysłowo-usługowy 
Sompolno (3), Rzgów (2), Turek (1), Osiek Mały (2), Kazimierz Biskupi (2), 
Rychwał (3), Władysławów (2) 

rolniczo-usługowy Chodów (2) 

typy 
mieszane 

usługowo-mieszany Zagórów (3) 

przemysłowo-mieszany Ostrowite (2) 

rolniczo-mieszany Grodziec (2) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Turek zmienił przynależność z typu przemysłowego na przemysłowo-usługowy, Słupca z przemysłowo-

usługowego na przemysłowy, a Koło nadal zaliczane jest do typu przemysłowego. W klasie typologicznej 

jednostek przemysłowych swoją pozycje utrzymały gminy: Kleczew i Krzymów (powiat koniński). Kłodawa 

(powiat kolski) oraz Malanów i Tuliszków (powiat turecki). Do tego typu dołączyły gminy wiejskie Turek 

i Brudzew (powiat turecki), które w 2011 roku wykazywały cechy gmin przemysłowo-usługowych. Klasy 

typologiczne gmin usługowych i usługowo-przemysłowych znacznie powiększyły swoją liczebność – 

odpowiednio o sześć i siedem jednostek. W 2020 roku w zbiorze gmin WW nie było już jednostek 

przyporządkowanych do typu gmin rolniczych – gmina Chodów przeszła do typu rolniczo-usługowego, 

a z dziewięciu gmin usługowo-rolniczych notowanych w 2011 pozostała tylko jedna – Orchowo.  

 Przedstawione prawidłowości znajdują swoje potwierdzenie w zestawieniu zgodności typów gmin 

WW według zatrudnienia egzogenicznego w latach 2011-2020 (tab. 3.1).  

 
 
Tab. 3.1. Zgodność typów gmin Wielkopolski Wschodniej według zatrudnienia egzogenicznego w latach 
2011-2020  

typy gospodarcze 2011 2020 

typy 
proste 

usługowy 

Babiak (2), Ślesin (3), Powidz (2), 
Przedecz (3), Stare Miasto (2), Koło (2), 
Przykona (2), Kościelec (2), Strzałkowo 
(2) 

Babiak (2), Ślesin (3), Dobra (3), Powidz 
(2), Przedecz (3), Stare Miasto (2), Koło 
(2), Przykona (2), Kościelec (2), Konin 
(1), Grzegorzew (2), Dąbie (3), Skulsk 
(2), Olszówka (2) 

przemysłowy 
Koło (1), Krzymów (2), Kłodawa (3), 
Tuliszków (3), Malanów (2), Kleczew 
(3), Turek (1), Słupca (2) 

Koło (1), Krzymów (2), Kłodawa (3), 
Tuliszków (3), Malanów (2), Kleczew 
(3), Słupca (1), Turek (2), Brudzew (2) 

rolniczy Chodów (2)   

typy 
złożone 

usługowo-
przemysłowy 

Konin (1), Golina (3), Kramsk (2), 
Brudzew (2) 

Wierzbinek (2), Strzałkowo (2), Słupca 
(2), Lądek (2), Golina (3), Kramsk (2), 
Kawęczyn (2), Wilczyn (2) 

usługowo-rolniczy 

Rychwał (3), Władysławów (2), 
Grzegorzew (2), Dąbie (3), Skulsk (2), 
Olszówka (2), Kawęczyn (2), Wilczyn (2), 
Orchowo (2) 

Orchowo (2) 

przemysłowo-
usługowy 

Słupca (1), Turek (2), Osiek Mały (2), 
Kazimierz Biskupi (2), Dobra (3) 

Sompolno (3), Rzgów (2), Turek (1), 
Osiek Mały (2), Kazimierz Biskupi (2), 
Rychwał (3), Władysławów (2) 

rolniczo-usługowy Ostrowite (2), Grodziec (2) Chodów (2) 
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typy gospodarcze 2011 2020 

typy 
mieszane 

usługowo-mieszany 
Sompolno (3), Rzgów (2), Wierzbinek (2), 
Lądek (2) 

Zagórów (3) 

przemysłowo-
mieszany 

  Ostrowite (2) 

rolniczo-mieszany Zagórów (3) Grodziec (2) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W badanym okresie znacząco zmniejsza się liczba gmin wykazujących zatrudnienie egzogeniczne 

w sektorze rolnictwa. Jednostki, które utrzymały swoje funkcje związane z rolnictwem to przede 

wszystkim peryferyjnie położone gminy powiatu kolskiego, konińskiego i słupeckiego. Zdecydowanie 

wzrasta liczba gmin WW notujących nadwyżki zatrudnienia w usługach. Prowadzi to do zwiększenia 

liczebności typu gmin usługowych, usługowo-przemysłowych oraz przemysłowo-usługowych. Swoją silną 

pozycję przemysłową utrzymują gminy Kleczew (powiat koniński) oraz Tuliszków i Malanów (powiat 

turecki). W przypadku Turku i jego najbliższego otoczenia, dzięki rozwojowi obszarów otaczających 

miasto główne, dochodzi do zmiany funkcji. Miasto Turek zmienia przynależność z typu gmin 

przemysłowych na przemysłowo-usługowe, a obwarzankowa gmina wiejska Turek zmienia 

przynależność z typu gmin przemysłowo-usługowych na typ przemysłowy. Obserwowane zmiany 

potwierdzają potrzebę wzmacniania siły i zasięgu oddziaływania miast głównych na ich otoczenie, które 

powinno prowadzić do pokrycia znacznej części WW zasięgiem obszarów funkcjonalnych ośrodków 

rdzeniowych subregionu.   

 

3.3. Typologia gmin Wielkopolski Wschodniej w ujęciu form użytkowania 

terenu 
 

 Trzecia typologia cząstkowa gmin WW korzysta z rezultatów identyfikacji zagospodarowania 

przestrzennego wynikającego ze struktury użytkowania ziemi w gminach WW (ryc. 3.4) oraz wskaźników 

poziomu rozwoju funkcji mieszkaniowej.  

Mając na względzie stan użytkowania ziemi w subregionie w 2021 r. oraz wartości syntetycznego 

wskaźnika rozwoju funkcji mieszkaniowej dokonano przyporządkowania gmin do pięciu typów obszarów, 

przy założeniu, że dana gmina może zostać zaliczona jednocześnie do kilku typów obszarów (tab. 3.2): 

• zurbanizowane; 

• rosnącej roli funkcji mieszkaniowej; 

• o wysokim udziale zielonej i błękitnej infrastruktury; 

• rolnicze; 

• zdegradowane. 

Wyróżnione typy obszarów wydzielono w oparciu o następujące kryteria:  

• obszary zurbanizowane – udział zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej), 

handlowo-usługowej, przemysłowo-składowej oraz terenów przemysłowo-składowych 

i komunikacyjnych (tereny pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniskowymi) w ogólnej 

powierzchni gminy wyższy lub równy 10%;  

• obszary o rosnącej roli funkcji mieszkaniowej – obszary o dynamice przyrostu powierzchni 

użytkowej mieszkań w latach 2011-2020 równej lub wyżej niż 15% oraz powierzchni użytkowej 

mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2011-2020 na mieszkańca wg stanu w 2011 r. 

wyższej lub równej 5 m2; 
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• obszary o wysokim udziale zielonej i błękitnej infrastruktury – udział wód powierzchniowych, 

terenów leśnych, zadrzewionych, roślinności krzewiastej i trawiastej (w tym łąki, pastwiska, 

polany leśne, lądowiska o nawierzchni trawiastej, place sportowe, obszary trawiaste na terenie 

parków i osiedli) w ogólnej powierzchni gminy wyższy lub równy 40%; 

• obszary rolnicze – udział gruntów ornych i upraw trwałych (ogrody działkowe, plantacje, sady, 

szkółki leśne i roślin ozdobnych) w ogólnej powierzchni gminy wyższy lub równy 50%; 

• obszary zdegradowane – udział powierzchni terenów składowisk odpadów komunalnych 

i przemysłowych, wyrobisk i zwałowisk oraz gruntów nieużytkowanych w ogólnej powierzchni 

gminy większy lub równy 0,5%. 

 

Ryc. 3.4. Struktura użytkowania ziemi Wielkopolski Wschodniej w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT10k. 

 
Największą liczebnością gmin charakteryzuje się typ obszarów rolniczych. Przynależą do niego aż 22 

gminy WW, w tym zdecydowana większość gmin powiatu kolskiego. Obszary zurbanizowane WW 

obejmują jedynie główne miasta subregionu: Konin, Turek, Koło i Słupcę. Należy podkreślić, że Konin 

i Koło wyróżniają się wysokim udziałem zielonej i błękitnej infrastruktury, a gmina Stare Miasto znaczącym 

udziałem terenów rolnych. Bardzo ważnym typem obszarów stanowiącym przedmiot koncentracji działań 

interwencyjnych są tereny zdegradowane. Należą do nich przede wszystkim gminy w granicach, których 

znajdują się czynne lub zamknięte odkrywki węgla brunatnego: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, 

Sompolno, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn (powiat koniński), Przykona, Brudzew, Władysławów (powiat 

turecki) oraz Osiek Mały (powiat kolski). Do tego typu zalicza się też miasto główne Konin ze względu na 

koncentrację terenów składowisk i zwałowisk w granicach miasta, i w rezultacie ich relatywnie duży udział 
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w strukturze użytkowania ziemi. Gminy o wysokim udziale zielonej i błękitnej infrastruktury występują 

w każdym powiecie subregionu. W przypadku Konina oraz gmin Przykona (powiat turecki) i Wilczyn 

(powiat koniński) wysokiemu udziałowi zielonej i błękitnej infrastruktury towarzyszy w strukturze 

użytkowania ziemi tych jednostek wysoki udział terenów składowisk odpadów, wyrobisk i zwałowisk, co 

może ułatwić proces rekultywacji obszarów zdegradowanych. Wśród gmin WW aż 11 cechuje się rosnącą 

rolą funkcji mieszkaniowej. Są to głównie gminy, które bezpośrednio sąsiadują z największymi miastami 

subregionu – Stare Miasto, Kramsk, Krzymów, Ślesin, Golina, Kazimierz Biskupi sąsiadujące z Koninem, 

gmina wiejska Turek otaczająca miasto Turek, gminy wiejskie Koło, Kościelec, Osiek Mały sąsiadujące z 

miastem Koło oraz gmina wiejska Słupca sąsiadująca z miastem Słupca. 

 
Tab. 3.2. Typologia gmin Wielkopolski Wschodniej według struktury użytkowania ziemi w 2021 r. 

typy obszarów gmina 

zurbanizowane Turek (1), Koło (1), Słupca (1), Konin (1)  

o rosnącej roli 
funkcji 
mieszkaniowej 

Turek (2), Stare Miasto (2), Kramsk (2), Krzymów (2), Koło (2), Słupca (2), Kościelec (2), Osiek Mały 
(2), Golina (3), Ślesin (3), Kazimierz Biskupi (2) 

o wysokim 
udziale zielonej i 
błękitnej 
infrastruktury  

Krzymów (2), Powidz (2), Kramsk (2), Grodziec (2), Kościelec (2), Tuliszków (3), Dąbie (3),  
Malanów (2), Dobra (3), Przykona (2), Władysławów (2), Kazimierz Biskupi (2), Turek (2), Koło (1), 
Rzgów (2), Zagórów (3), Brudzew (2), Golina (3), Konin (1), Babiak (2), Ślesin (3) 

rolnicze 
Chodów (2), Olszówka (2), Słupca (2), Strzałkowo (2), Kłodawa (3), Przedecz (3), Ostrowite (2), 
Wilczyn (2), Skulsk (2), Orchowo (2), Koło (2), Rychwał (3), Lądek (2), Wierzbinek (2), Kleczew (3), 
Kawęczyn (2), Sompolno (3), Osiek Mały (2), Babiak (2), Grzegorzew (2), Stare Miasto (2), Golina (3) 

zdegradowane 
Przykona (2), Wierzbinek (2), Brudzew (2), Kleczew (3), Konin (1), Osiek Mały (2), Władysławów (2), 
Wilczyn (2), Kramsk (2), Sompolno (3), Kazimierz Biskupi (2), Ślesin (3) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

3.4. Typologia gmin Wielkopolski Wschodniej w ujęciu dostępności czasowej  
 
 Czwarta typologia cząstkowa gmin WW opiera się na identyfikacji dostępności przestrzennej 

warunkowanej szacowanym czasem dojazdu (wyznaczanym w minutach) środkami komunikacji 

indywidualnej z ośrodka gminnego do stolicy powiatu (ośrodka powiatowego), którego częścią jest dana 

gmina oraz do ośrodka subregionalnego – Konina.  

 Dostępność czasowa jest warunkowana gęstością i strukturą sieci komunikacyjnej. Układ sieci 

komunikacyjnej WW należy ocenić jako dobrze rozwinięty (ryc. 3.5). Głównym szlakiem komunikacji 

drogowej jest autostrada A2 łącząca Warszawę z zachodnią granicą państwa, która stanowi fragment 

korytarza Morze Bałtyckie – Morze Północne transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T: Trans-

European Transport Networks). W granicach WW zlokalizowanych jest sześć węzłów autostradowych 

umożliwiających korzystanie z tego szlaku komunikacyjnego mieszkańcom i przedsiębiorcom z gmin WW 

również w ramach przemieszczeń wewnątrz subregionu. Drugim ważnym szlakiem drogowym o orientacji 

wschód-zachód jest droga krajowa 92 zapewniająca połączenie między trzema miastami głównymi 

subregionu: Koninem, Kołem i Słupcą. Uzupełnieniem sieci dróg krajowych przebiegających przez 

subregion w orientacji równoleżnikowej jest droga krajowa 72 łącząca Konin i Turek z Rawą Mazowiecką. 

Przez obszar WW przebiegają też dwie drogi krajowe o orientacji północ-południe. Pierwszą jest droga 

krajowa 25 łącząca Bobolice z Oleśnicą i zapewniająca połączenie subregionu ze Strzelnem, 

Inowrocławiem i Bydgoszczą na północy oraz z Kaliszem (i dalej z Wrocławiem) na południu. Drugą drogą 

krajową o takim przebiegu jest droga krajowa 83 łącząca Turek z Sieradzem. Układ dróg krajowych 

uzupełnia gęsta sieć dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wśród nich szczególne znaczenie 
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posiada droga wojewódzka DW 263 stanowiąca bardzo ważny ciąg komunikacyjny dla WW, co prawda 

nie przebiegający przez Konin, ale łączący ze sobą wiele siedzib gmin (Słupca-Kleczew-Ślesin-

Sompolno-Babiak-Kłodawa-Dąbie). Sieć kolejowa WW bazuje na dwóch liniach nr 3 i 131. Linia nr 3 (wraz 

z autostradą A2) stanowi część korytarza TEN-T Morze Bałtyckie – Morze Północne i głównego szlaku 

kolejowego łączącego Berlin z Warszawą, Mińskiem i Moskwą (E-20). W granicach WW na tej linii 

znajduje się 15 punktów obsługi podróżnych (przystanków i stacji kolejowych). Realizację połączeń 

kolejowych o charakterze lokalnym i regionalnym na linii nr 3, zapewniających m.in. połączenie między 

trzema głównymi miastami subregionu (Konin, Koło, Słupca) są Koleje Wielkopolskie.  

 

Ryc. 3.5. Główne szlaki komunikacyjne Wielkopolski Wschodniej w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT10k. 

 

Średnia dzienna liczba połączeń regionalnych między Koninem i Poznaniem wynosi ok. 20 (dodatkowo 

ok. 15 połączeń w ciągu doby zapewnia krajowy przewoźnik międzyregionalny – PKP InterCity). 

W przypadku Słupcy liczba połączeń regionalnych z Poznaniem jest taka sama jak Konina, ale liczba 

połączeń realizowanych przez PKP InterCity jest nieco mniejsza (ok. 9). Z kolei w przypadku Koła liczba 

połączeń z Koninem, Słupcą i Poznaniem realizowanych przez Koleje Wielkopolskie wynosi ok. 17 

(a dodatkowo przewoźnik PKP InterCity zapewnia ok. 9 połączeń). Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory 

– Tczew zapewnia połączenie Górnośląskiego i Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego oraz 

Rybnickiego Okręgu Węglowego z węzłem kolejowym w Tczewie, a dalej z portami w Gdańsku i Gdyni. 

W granicach WW na linii kolejowej nr 131 znajduje się pięć przystanków, ale jej wykorzystanie dla 

organizacji transportu publicznego jest marginalne. W ciągu doby tylko na stacji Babiak zatrzymują się 

jedynie dwa pociągi pasażerskie łączące Zieloną Górę i Poznań, w ramach trasy przez Gniezno – 
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Inowrocław, z Warszawą. Zauważalnym deficytem układu komunikacyjnego WW jest brak linii kolejowej 

do Turku. 

 Analiza dostępności czasowej głównych ośrodków gmin do ośrodka subregionalnego – Konina 

oraz najbliższego ośrodka powiatowego pozwoliła na przeprowadzenie typologii gmin WW pod względem 

ich dostępności czasowej. Uzyskany rozkład przestrzenny zróżnicowań dostępności czasowej 

poszczególnych jednostek nawiązuje w dużym stopniu do przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych 

(ryc. 3.6). Najwyższą dostępnością czasową charakteryzują się gminy położone w centralnym pasie 

subregionu wzdłuż głównych dróg: autostrady A2 i drogi krajowej 92. W miarę oddalania się od tych 

szlaków komunikacyjnych dostępność czasowa gmin WW zmniejsza się. W mniejszym stopniu dotyczy 

to jednak gmin położonych wzdłuż drogi krajowej 25, która w zauważalny sposób poprawia dostępność 

jednostek położonych na południe od Konina, w tym peryferyjnie położonych gmin Rychwał (powiat 

koniński) oraz Tuliszków (powiat turecki). Uwzględniając dostępność czasową gmin do ośrodka 

subregionalnego i ośrodków powiatowych, przeprowadzono ich typologię wyróżniając dziewięć klas 

typologicznych (tab. 3.3).  

 

Ryc. 3.6. Poziom dostępności czasowej gmin (ośrodków gminnych) Wielkopolski Wschodniej w 2022 r. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Relatywnie najlepsza sytuacja występuje w trzech gminach położonych we wspomnianym centralnym 

pasie jednostek zlokalizowanych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Są to miasto Konin i gminy 

Kościelec (powiat kolski) oraz Stare Miasto (powiat koniński). Najgorsza dostępność czasowa dotyczy 

północnego pasa gmin peryferyjnych WW – Orchowo (powiat słupecki), Wierzbinek (powiat koniński) oraz 

Przedecz (powiat kolski). Miasto główne WW Konin z racji swojego niemal centralnego położenia 

charakteryzuje się najwyższą dostępnością czasową. Pozostałe miasta główne WW pod względem 
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dostępności czasowej znajdują się w różnych klasach typologicznych. Spośród nich Turek charakteryzuje 

się niską dostępnością do ośrodka subregionalnego a Słupca i Koło przeciętną.  

 

Tab. 3.3. Typologia gmin Wielkopolski Wschodniej według dostępności czasowej ośrodka powiatowego i 
ośrodka subregionalnego 

DOSTĘPNOŚĆ CZASOWA OŚRODKA 

  
SUBREGIONALNEGO - KONINA 

W P N 

P
O

W
IA

T
O

W
E

G
O

  W 
Kościelec (2), Stare Miasto (2), 

Konin (1) 

Koło (1,2), Grzegorzew (2), Osiek 
Mały (2), Słupca (1,2), Strzałkowo 

(2), Władysławów (2) 

Turek (1,2), Kawęczyn (2), 
Malanów (2), Przykona (2) 

P 

Golina (3), Kazimierz Biskupi (2), 
Kramsk (2), Krzymów (2), Rychwał 

(3), Rzgów (2), Lądek (2), 
Tuliszków (3) 

Dąbie (3), Ostrowite (2), Brudzew 
(2), Zagórów (3) 

Babiak (2), Chodów (2), Dobra (3), 
Kłodawa (3), Powidz (2), Olszówka 

(2) 

N 
Grodziec (2), Kleczew (3), Ślesin 

(3) 
Wilczyn (2), Sompolno (3), Skulsk 

(2) 
Orchowo (2), Przedecz (3), 

Wierzbinek (2) 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wschodnie granice WW stanowią pogranicze województw wielkopolskiego i łódzkiego, a sam ośrodek 

subregionalny Konin położony jest niemal w połowie odległości drogowej między dwoma znaczącymi 

ośrodkami w kraju, a więc Poznaniem i Łodzią. Z racji takiego położenia większość gmin powiatu 

słupeckiego (z wyjątkiem Orchowa) oraz gminy położone w zachodniej części powiatu konińskiego 

cechują się najwyższą dostępnością czasową Poznania, z kolei większość gmin z powiatów kolskiego 

i tureckiego (oraz dwie z konińskiego) posiada relatywnie wysoką dostępność czasową Łodzi. W tej 

sytuacji trzy gminy w północnej części powiatu konińskiego (Skulsk, Wierzbinek, Sompolno) cechują się 

najgorszą dostępnością czasową zarówno Poznania, jak i Łodzi.  

 

3.5. Typy rozwojowe i profile społeczno-gospodarcze gmin Wielkopolski 

Wschodniej  
 

 

Podsumowaniem przeprowadzonych czterech cząstkowych procedur typologicznych jest próba 

ujęcia syntetycznego ukazująca w ujęciu przestrzennym zróżnicowanie gmin WW (ryc. 3.7, tab. 3.4). 

Generalnie gminy WW wykazują największe zróżnicowanie w układzie równoleżnikowym.  

Gminy położone w centralnej części WW rozciągające się od Koła do Słupcy cechują się głównie 

wysokim lub przeciętnym poziomem rozwoju i podobną dynamiką rozwoju (z wyjątkiem Konina i Koła). 

Jest to obszar o największej dostępności czasowej ze względu na przebieg ważnych szlaków 

komunikacyjnych, a także obszar o usługowo-przemysłowym charakterze. Pod względem użytkowania 

gruntów obszar ten obejmuje zarówno obszary wysoko zurbanizowane, jak i obszary o wysokim udziale 

terenów zielonej i błękitnej infrastruktury. Uwarunkowania te niewątpliwie przesądzają o wysokiej 

atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej gmin w tej części WW. Wśród tych gmin wyróżniają się przede 

wszystkim gminy z zachodniej części powiatu konińskiego – Stare Miasto, Golina i Kleczew. 

Odmienny typ reprezentują gminy położone w północnej i południowej części powiatu 

konińskiego, południowej części powiatu tureckiego (z wyjątkiem Turku) oraz północno-wschodniej części 

powiatu kolskiego. Są to głównie gminy o niskim (ewentualnie przeciętnym) poziomie rozwoju oraz 

przeciętnej i niskiej jego dynamice. Obszary te cechują się najniższą dostępnością czasową, w których 

znaczny udział w działalności egzogenicznej posiada rolnictwo lub usługi (głównie podstawowe), 
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a w strukturze użytkowania ziemi dominują obszary rolnicze, zdegradowane oraz zielonej i błękitnej 

infrastruktury. Sytuacja tych gmin, na tle pozostałych gmin WW stawia je w mało korzystnym świetle 

z punktu widzenia atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej.  
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Ryc. 3.7. Typologia społeczno-gospodarcza gmin Wielkopolski Wschodniej 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tab. 3.4. Podstawowe wymiary typologii społeczno-gospodarczej gmin Wielkopolski Wschodniej  

gmina 
rozwój społeczno-gospodarczy 

typ gospodarczy 
w 2020 r. 

typy użytkowania 
ziemi w 2021 r. 

dostępność czasowa ośrodka 

poziom w 2020 r. 
dynamika 2011-

2020 
subregionalnego powiatowego 

Babiak (2) P N U ZiB, R N P 

Brudzew (2) P W P ZiB, DE P P 

Chodów (2) N N RU R N P 

Dąbie (3) P P U ZiB P P 

Dobra (3) P N U ZiB N P 

Golina (3) W W UP FM, ZiB, R W P 

Grodziec (2) N P RM ZiB W N 

Grzegorzew (2) P N U R P W 

Kawęczyn (2) N N UP R N W 

Kazimierz Biskupi (2) W W PU FM, ZiB, DE W P 

Kleczew (3) P N P R, DE W N 

Kłodawa (3) N P P R N P 

Koło (1) W N P ZU, ZiB P W 

Koło (2) P P U FM, R P W 

Konin (1) W N U ZU, ZiB, DE W W 

Kościelec (2) P P U FM, ZiB W W 

Kramsk (2) P W UP FM, ZiB, DE W P 

Krzymów (2) P P P FM, ZiB W P 

Lądek (2) P W UP R W P 

Malanów (2) P N P ZiB N W 

Olszówka (2) N N U R N P 

Orchowo (2) P N UR R N N 

Osiek Mały (2) P P PU FM, R, DE P W 

Ostrowite (2) P W PM R P P 

Powidz (2) W N U ZiB N P 

Przedecz (3) N N U R N N 

Przykona (2) P N U ZiB, DE N W 

Rychwał (3) N P PU R W P 

Rzgów (2) P P PU ZiB W P 

Skulsk (2) N P U R P N 

Słupca (1) W P P ZU P W 

Słupca (2) P W UP FM, R P W 

Sompolno (3) P P PU R, DE P N 

Stare Miasto (2) W W U FM, R W W 

Strzałkowo (2) P W UP R P W 

Ślesin (3) W P U FM, ZiB, DE W N 

Tuliszków (3) P N P ZiB W P 

Turek (1) W N PU ZU N W 

Turek (2) P P P FM, ZiB N W 

Wierzbinek (2) N P UP R, DE N N 

Wilczyn (2) N W UP R, DE P N 

Władysławów (2) P P PU ZiB, DE P W 

Zagórów (3) P W UM ZiB P P 

Oznaczenia:  
Rozwój społeczno-gospodarczy i poziom dostępności czasowej: W – wysoki, P – przeciętny, N – niski;  

Typ gospodarczy: P – przemysłowy, PM – przemysłowo-mieszany, PU – przemysłowo-usługowy, RU – rolniczo-usługowy, 
RM – rolniczo-mieszany, U – usługowy, UM – usługowo-mieszany, UR – usługowo-rolniczy, UP – usługowo-przemysłowy; 

Typy użytkowania ziemi: ZU – obszary zurbanizowane, FM – obszary o rosnącej roli funkcji mieszkaniowej, ZiB – obszary o 
wysokim udziale zielonej i błękitnej infrastruktury, R – obszary rolnicze, DE – obszary zdegradowane. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Uszczegółowieniem przeprowadzonej analizy, której wyniki przedstawiono w formie typologii 

cząstkowych oraz typologii wielowymiarowej, są profile społeczno-gospodarcze gmin WW (załącznik nr 

1). Pozwalają one na szczegółową identyfikację charakteru zasobów endogenicznych każdej jednostki, 

która opiera się na wynikach przeprowadzonych badań diagnostycznych uwzględniających zarówno ich 

ilościowy, jak i jakościowy etap. Wykorzystanie tych wyników w programowaniu interwencji rozwojowej 

powinno pomóc we właściwym zaadresowaniu działań, zgodnie ze strukturą i charakterem lokalnych 

potrzeb, identyfikowanych w oparciu o obiektywnie rozpoznane potencjały i bariery rozwojowe oraz 

z uwzględnieniem subiektywnych ocen samorządu lokalnego poszczególnych terytoriów.   
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4 Społeczno-gospodarcze zróżnicowanie 

Wielkopolski Wschodniej z perspektywy 
przedstawicieli samorządów lokalnych 

 

4.1. Charakterystyka grupy badawczej i etapy analizy 
 

Istotnym elementem badania wewnętrznego zróżnicowania społeczno-gospodarczego WW było 

pozyskanie opinii przedstawicieli samorządów lokalnych. Stanowiło uzupełnienie przeprowadzonej 

w pierwszym etapie postępowania badawczego analizy wewnętrznego zróżnicowania WW 

przeprowadzonego za pomocą metod matematyczno-statystycznych głównie przy wykorzystaniu 

wtórnych danych publikowanych i niepublikowanych. W celu uzyskania danych pierwotnych zastosowano 

technikę badań ankietowych (Taylor, 1992). W tym przypadku posłużono się ankietą elektroniczną (e-

ankieta), którą udostępniono respondentom za pomocą platformy MS Forms. Badania ankietowe były 

prowadzone w okresie od 13 grudnia 2021 r. do 5 lutego 2022 r. przy wsparciu ARR Transformacja 

Sp. z o.o., która odpowiadała za bezpośrednie przekazanie kwestionariusza ankiety przedstawicielom 

ankietowanych jednostek terytorialnych. Kwestionariusz składał się z trzech zasadniczych części: 

metryczki, części dotyczącej identyfikacji problemów i potrzeb składających się na główne wyzwania 

rozwojowe oraz części związanej z określeniem potencjałów rozwojowych i pożądanych kierunków 

rozwoju. Pytania zawarte w kwestionariuszu miały charakter otwarty i zamknięty z kafeterią odpowiedzi, 

w tym z możliwością wskazania jednej lub wielu odpowiedzi.  

Ankieta skierowana była do przedstawicieli władz samorządowych WW szczebla powiatowego 

oraz gminnego. Zakres przestrzenny badań obejmował 4 powiaty ziemskie: koniński, kolski, słupecki, 

turecki oraz 43 gminy, w tym miasto Konin. Łącznie uzyskano 42 ankiety, w tym 4 ze szczebla 

powiatowego i 38 ze szczebla gminnego. Przebadane gminy reprezentowały różny status 

administracyjny. Najliczniej reprezentowane były gminy wiejskie (23 jednostki), następnie miejsko-

wiejskie (11) i miejskie (4) (tab. 4.1). Należy podkreślić, że pomimo kilku poczynionych prób, w badaniu 

nie wzięło udziału 5 jednostek szczebla gminnego. Były to gminy wiejskie wchodzące w skład dwóch 

powiatów: Koło i Osiek Mały z powiatu kolskiego oraz Kramsk, Krzymów i Skulsk z powiatu konińskiego. 

 

Tab. 4.1. Struktura gmin Wielkopolski Wschodniej biorących udział w badaniu wg statusu 

administracyjnego 

status administracyjny liczba % 

miejska 4 10,5 

miejsko-wiejska 11 29,0 

wiejska 23 60,5 

ogółem 38 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 

  

Przebadane powiaty i gminy w opinii przedstawicieli władz samorządowych wykazywały 

zróżnicowanie w zakresie dominującej funkcji gospodarczej. W przypadku gmin najczęściej 

wskazywanymi funkcjami dominującymi skorelowanymi w dużym stopniu z ich statusem 
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administracyjnym były funkcja typowo rolnicza (17 gmin) i mieszana (18 gmin). Jako funkcje mieszane 

w gminach wiejskich najczęściej wskazywane były funkcje rolniczo-przemysłowe, rolniczo-usługowe lub 

rolniczo-mieszkaniowe. W odniesieniu do dwóch gmin: miejskiej Turek i miejsko-wiejskiej Golina jako 

dominujące wymieniano funkcje mieszkaniowe, a w przypadku miasta Konin jako dominującą wskazano 

funkcję przemysłową (ryc. 4.1). 

  

Ryc. 4.1 Struktura gmin Wielkopolski Wschodniej biorących udział w badaniu wg dominującej funkcji 

  
Źródło: opracowanie własne. 

 

W odniesieniu do powiatów jako jedną funkcję dominującą wskazano tylko w powiecie kolskim funkcję 

rolniczą, a w przypadku pozostałych funkcje mieszane. Były to w powiecie konińskim funkcje rolniczo-

przemysłowe, słupeckim: rolniczo-przemysłowo-usługowe (w tym rekreacyjne), a w powiecie tureckim 

przemysłowo-usługowo-rolnicze. 

Analiza uzyskanych wyników badań ankietowych prowadzona była w układzie czterech etapów. 

W etapie pierwszym dokonano identyfikacji problemów i potrzeb składających się na główne wyzwania 

rozwojowe oraz oceny zgodności problemów i potrzeb rozwoju z zapisami w obowiązujących 

dokumentach strategicznych gminy. Podsumowanie tej części stanowi ocena zgodności problemów 

i potrzeb rozwoju wskazywanych na poziomie powiatów i gmin. W etapie drugim określono potencjały 

rozwojowe i pożądane kierunki rozwoju gminy oraz dokonano oceny zgodności potencjałów rozwojowych 

z zapisami w obowiązujących dokumentach strategicznych gminy. Podsumowaniem tego etapu jest 

ocena zgodności potencjałów i pożądanych kierunków rozwoju wskazywanych na poziomie powiatów 

i gmin. Etap trzeci analizy obejmuje ocenę poziomu rozwoju JST WW wg respondentów oraz ocenę 

zgodności poziomu rozwoju na poziomie powiatów i gmin. W etapie czwartym zawarto porównanie 

wyników ankiet i analizy statystycznej w odniesieniu do poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 

w układzie trzech wymiarów.  

Zaznaczyć należy, że nadrzędnym układem porządkującym prowadzone opisy jest analiza 

w odniesieniu do trzech wymiarów: społecznego, gospodarczego i środowiskowo-przestrzennego. 

Podkreślić również należy, że ze względu na dużą i zróżnicowaną liczbę wskazań respondentów 

w poniższej analizie ograniczono się do opisu problemów i potrzeb oraz potencjałów rozwojowych 

i kierunków rozwoju, które uzyskały co najmniej 5 wskazań. Należy podkreślić, że wskazania 

respondentów dotyczące wszystkich problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych w układzie trzech 

wymiarów zostały zawarte w indywidualnych profilach społeczno-gospodarczych gmin WW (załącznik 

nr 1).  

47%

45%

5%

3%

mieszana rolnicza mieszkaniowa przemysłowa
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4.2. Identyfikacja problemów i potrzeb składających się na główne wyzwania 

rozwojowe 

 

Pierwsza, zasadnicza część badań ankietowych obejmowała identyfikację problemów, 

a następnie potrzeb składających się na główne wyzwania rozwojowe gmin i powiatów i prowadzona była 

w odniesieniu do trzech przyjętych w badaniu wymiarów: społecznego, gospodarczego i środowiskowo-

przestrzennego. Zaznaczać należy, że w przypadku wybranych zagadnień, ze względu na wzajemne 

powiązania, trudno było respondentom jednoznacznie przyporządkować je tylko do jednego wymiaru. 

Przykładowo widoczne jest przenikanie się wymiaru gospodarczego i środowiskowo-przestrzennego 

w zakresie problemów związanych z infrastrukturą techniczną, które przez respondentów identyfikowane 

były w obu wymiarach. Dodać należy, że w pierwszym etapie postępowania badawczego zagadnienia 

dotyczące infrastruktury technicznej analizowano na podstawie wskaźników statystycznych w odniesieniu 

do wymiaru środowiskowo-przestrzennego. Podobna sytuacja dotyczy rynku pracy, który w pierwszym 

etapie postępowania badawczego rozpatrywany był w odniesieniu do wymiaru gospodarczego. Natomiast 

respondenci identyfikowali to zagadnienie również w wymiarze społecznym, zatem potwierdza to 

przenikanie się wymiaru gospodarczego i społecznego. 

Identyfikacja najczęściej wskazywanych problemów JST WW składających się na główne 

wyzwania rozwojowe w wymiarze społecznym pozwala stwierdzić, że w opinii respondentów należą do 

nich trzy podstawowe problemy, które są mocno ze sobą powiązane: depopulacja związana z ujemnym 

przyrostem naturalnym i odpływem migracyjnym, zwłaszcza młodych ludzi i specjalistów, co powoduje 

zjawisko „drenażu mózgów”, starzejące się społeczeństwo i problemy na rynku pracy związane z utratą 

pracy w przemyśle paliwowo-energetycznym i bezrobociem oraz brakiem dopasowania umiejętności do 

potrzeb rynku pracy (ryc. 4.2). 

 

Ryc. 4.2. Problemy rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze społecznym  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wymienione problemy zidentyfikowano w jednostkach o różnym statusie administracyjnym. Wskazać 

można m. in: gminy wiejskie Brudzew, Grodziec czy Strzałkowo, gminę miejsko-wiejską Sompolno i gminy 

miejskie Konin i Turek, gdzie stwierdzono: ”młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają do dużych miast w celach 
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Braki w zakresie integracji społecznej

Braki w zakresie służby zdrowia

Brak mieszkań komunalnych

Wykluczenie i patologie społeczne

Brak środków na utrzymanie i rozwój usług społecznych

Niska aktywność społeczna

Problemy rynku pracy

Starzejące się społeczeństwo

Depopulacja i drenaż mózgów

liczba wskazań
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edukacyjnych, po zakończeniu etapu kształcenia, ze względu na niedopasowaną do ich potrzeb bazę 

ofert pracy w Turku, w większości nie wracają do rodzinnego miasta co skutkuje procesem starzenia się 

lokalnej społeczności”. Należy podkreślić, co wykazała przeprowadzona w pierwszym etapie 

postępowania badawczego analiza wskaźników statystycznych, że są to gminy charakteryzujące się 

niskim lub przeciętnym poziomem rozwoju w zakresie wymiaru społecznego w aspekcie ludnościowym. 

Pozostałe problemy w wymiarze społecznym można sklasyfikować w dwóch grupach. Do pierwszej grupy 

należą problemy bezpośrednio dotyczące cech lokalnej społeczności: niska aktywność społeczna, 

wykluczenie i patologie społeczne oraz niska jakość integracji społecznej. Duże nagromadzenie 

problemów z tej grupy występuje w gminach wiejskich Stare Miasto i Władysławów, w której jest: “mała 

liczba osób uczestniczących w zorganizowanych imprezach kulturalnych i brak jest działań z zakresu 

integracji międzypokoleniowej “, a także w miejsko-wiejskiej Dobra, które reprezentują przeciętny poziom 

rozwoju w aspekcie aktywności obywatelskiej (ryc. 4.3.). 

 

Ryc. 4.3. Problemy rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze społecznym w ujęciu 

przestrzennym 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W grupie drugiej znalazły się problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury społecznej, do których 

należą: niewystarczająca wielkość środków finansowych na utrzymanie i rozwój usług społecznych 

w zakresie opieki nad dziećmi, edukacji i służby zdrowia opieki oraz brak wystarczającej liczby mieszkań 

komunalnych. Kumulacja takich problemów występuje w gminie miejsko-wiejskiej Dąbie i miejskiej Koło, 

które, jak wykazała analiza statystyczna, cechuje niski poziom rozwoju w aspekcie usług i infrastruktury 

społecznej. 
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Identyfikacja problemów JST WW składających się na główne wyzwania rozwojowe w wymiarze 

gospodarczym wykazuje, że w większości ankietowanych gmin (22 wskazania) najważniejszym 

wskazywanym problemem jest brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych określany jako: “brak terenów 

pod zabudowę dla przedsiębiorców” czy “znikomy obszar terenów inwestycyjnych uzbrojonych 

w infrastrukturę” (ryc. 4.4). 

 

Ryc. 4.4. Problemy rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze gospodarczym 

  
Źródło: opracowanie własne. 

 

Respondenci podkreślają, że brak przygotowanych terenów, wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę 

wodno-kanalizacyjną, sieć gazową i energetyczną powoduje brak zainteresowania ze strony 

potencjalnych inwestorów. Podkreślano również, że nie można pozyskać takich terenów ze względu na 

ich użytkowanie przez prywatnych właścicieli. Jako kolejny problem, który pośrednio związany jest 

z pierwszym wskazanym jest występowanie braków w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury 

technicznej na terenie całej gminy, w tym wodno-kanalizacyjnej i energetycznej. Należą tutaj również brak 

lub zła jakość infrastruktury drogowej i około drogowej (ścieżki pieszo-rowerowe). Problemy tego rodzaju 

zdiagnozowano m.in. w gminach wiejskich Grodziec i Powidz i gminie miejsko-wiejskiej Dąbie, które 

wykazują niski lub przeciętny poziom rozwoju w aspekcie infrastruktury technicznej, którą rozpatrywano 

w pierwszym etapie postępowania badawczego na podstawie wskaźników statystycznych w ramach 

wymiaru gospodarczego. Pośrednio następstwem braków w zakresie infrastruktury drogowej jest niska 

dostępność komunikacyjna i problem wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców gmin, na co zwrócono 

uwagę w gminach wiejskich Olszówka i Wilczyn wykazujących przeciętną lub niską dostępność czasową 

do ośrodka powiatowego i regionalnego. Kolejna grupa wskazywanych problemów w wymiarze 

gospodarczym dotyczy zagadnień ekonomicznych związanych z odejściem od wydobycia węgla 

brunatnego, zaburzoną strukturą gospodarki o małej dywersyfikacji działalności i dużymi problemami 

w zakresie podaży na rynku pracy wywołanymi brakiem dużego zakładu pracy o innowacyjnym 

charakterze, niskim poziomem aktywności i stabilizacji gospodarczej. Kumulacja tego typu problemów 

występuje przede wszystkim w gminie miejsko-wiejskiej Kleczew, której gospodarka “opiera się na 

przemyśle wydobywczo-energetycznym". Natomiast dominującą strukturę rolniczą gospodarki 

identyfikowano jako problem w gminie wiejskiej Kościelec i miejsko-wiejskiej Rychwał (ryc. 4.5). 
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Ryc. 4.5. Problemy rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze gospodarczym w ujęciu 

przestrzennym 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Należy podkreślić, co wykazała przeprowadzona w pierwszym etapie postępowania badawczego analiza 

wskaźników statystycznych, że są to gminy charakteryzujące się niskim lub przeciętnym poziomem 

rozwoju w zakresie wymiaru gospodarczego w aspekcie gospodarka i rynek pracy. Ostatnim istotnym 

zagadnieniem wskazywanym w wymiarze gospodarczym są problemy instytucjonalne dotyczące m. in. 

skomplikowanych i czasochłonnych procedur odrolnienia gruntów oraz z brakiem MPZP. Występują one 

głównie w gminach wiejskich: Kawęczyn, Orchowo, Stare Miasto czy Malanów. 

Identyfikacja problemów JST WW składających się na główne wyzwania rozwojowe w wymiarze 

środowiskowo-przestrzennym prowadzi do wniosku, że najczęściej wymienianym problemem jest niski 

poziom skanalizowania gminy (12 wskazań), który może niekorzystnie wpływać na realizację działań 

w zakresie ochrony środowiska (ryc. 4.6). Wymieniony problem zidentyfikowano wyłącznie w gminach 

o niskim (np. Chodów, Kawęczyn, Wierzbinek) i przeciętnym (np. Przykona, Rzgów, Dąbie) poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczonym na podstawie wskaźników statystycznych. Należy 

zaznaczyć, że problemy związane z siecią kanalizacyjną wymieniono również w wymiarze gospodarczym 

w odniesieniu do braków w zakresie infrastruktury technicznej, w tym na terenach inwestycyjnych. 

Pozostałe problemy w wymiarze środowiskowo-przestrzennym można sklasyfikować w dwóch grupach. 

Grupa pierwsza obejmuje problemy o charakterze środowiskowym, wśród których respondenci wymienili: 

zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w wyniku tzw. „emisji niskiej”, problemy w zakresie gospodarki 

odpadami (“dzikie wysypiska śmieci”) i gospodarki wodnej, degradację środowiska związaną 

z działalnością rolniczą oraz niski poziom wykorzystania OZE.  

Ryc. 4.6. Problemy rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze środowiskowo-przestrzennym 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

Kumulacja tego typu problemów występuje m. in. w gminach wiejskich Przykona i Strzałkowo oraz 

w gminie miejskiej Turek (ryc. 4.7), gdzie podkreślono występowanie: “dużej liczby budynków 

mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej charakteryzujących się dużą emisją zanieczyszczeń 

atmosfery”.  
 

Ryc. 4.7. Problemy rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze środowiskowo-przestrzennym 

w ujęciu przestrzennym 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Druga grupa problemów ma charakter przestrzenno-planistyczny, które określono jako: “brak ładu 

przestrzennego” lub “nieład i chaos przestrzenny”. Wymienić można: problemy w zakresie planowania 

przestrzennego, związane z niskim poziomem pokrycia i brakiem aktualnych MPZP, rozproszenie 

zabudowy mieszkaniowej i jej negatywny wpływ na tereny rolne i cenne przyrodniczo. Kumulacja tego 

typu problemów występuje m. in. w gminach miejsko-wiejskich Rychwał i Golina oraz w gminach wiejskich 

Chodów i Stare Miasto. Do tej grupy zaliczyć należy także duży udział obszarów poeksploatacyjnych 

(gminy Ślesin, Koło, Kazimierz Biskupi, Turek) i ograniczoną powierzchnię terenów inwestycyjnych, na 

co zwrócono uwagę również w wymiarze gospodarczym. 

  Kolejne pytanie w pierwszej części ankiety dotyczyło wskazania przez przedstawicieli 

samorządów lokalnych najbardziej istotnych potrzeb rozwojowych JST WW, których zaspokojenie może 

przyczynić się do rozwiązania wcześniej wskazanych problemów w każdym z analizowanych wymiarów. 

Zdaniem respondentów zdecydowanie najważniejszą potrzebą identyfikowaną w wymiarze 

społecznym, którą należałoby zrealizować, jest poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy i tym samym 

wzrost dochodów gminy (ryc. 4.8). Stanowi to konsekwencję problemów wymienianych zarówno 

w wymiarze społecznym (problemy rynku pracy czy „drenaż mózgów”), jak i gospodarczym (problemy 

w zakresie podaży pracy czy niewłaściwa struktura gospodarcza). Należy podkreślić, że potrzeba tego 

typu występuje w połowie ankietowanych gmin, w tym w większości gmin, które zostały zakwalifikowane 

do klasy o wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego na podstawie analiz wskaźników 

statystycznych. Przykładem są gminy miejsko-wiejskie Golina i Ślesin, w której wskazano potrzebę: 

“stworzenia miejsc pracy i stworzenia godziwych warunków życia”, gminy wiejskie Stare Miasto 

i Kazimierz Biskupi oraz miejskie Słupca i Turek, w których zwracano uwagę na potrzebę tworzenia 

kolejnych miejsc pracy zarówno w istniejących, jak i w nowych przedsiębiorstwach.  

 

Ryc. 4.8. Potrzeby rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze społecznym  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Duża grupa wskazań przedstawicieli samorządów terytorialnych dotyczyła zaspokojenia potrzeb 

w odniesieniu do różnorodnej infrastruktury społecznej. Wskazywano potrzebę rozwoju i poprawę jakości 
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usług edukacyjnych, medycznych, usług opiekuńczych dla dzieci i osób starszych oraz usług w zakresie 

kultury i rekreacji. Koncentracja tego typu potrzeb występuje głównie w gminach o niskim (np. gmina 

Kawęczyn, Olszówka) lub przeciętnym (np. gminy Zagórów, Kleczew Malanów: “tworzenie rodzinnych 

domów dziecka, stworzenie większej liczby miejsc w przedszkolu”) poziomie rozwoju społeczno-

gospodarczego określonym na podstawie wskaźników statystycznych. Wśród pozostałych potrzeb 

wskazywano te, które dotyczą infrastruktury technicznej, zwłaszcza mieszkaniowej i związane są 

z potrzebą zwiększania zasobów w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych. Konieczność 

zaspokajania tego typu potrzeb identyfikowana jest w jednostkach o przeciętnym (np. Ostrowite, Dąbie) 

lub wysokim (np. Golina, Konin, Słupca) poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Wskazywano 

jeszcze konieczność realizacji potrzeb w zakresie wzrostu poziomu integracji społecznej poprzez 

zwiększenie dialogu społecznego i rozwój postaw obywatelskich, głównie w gminach wiejskich: Rzgów 

Grzegorzew czy Władysławów (“zwiększenie dialogu społecznego i działania mające na celu zwiększenie 

atrakcyjności gminy dla mieszkańców w różnym przedziale wiekowym”) oraz ograniczenie wykluczenia 

społecznego i patologii głównie w gminach miejsko-wiejskich i miejskich, np. Ślesin: “włączenie społeczne 

osób wykluczonych społecznie”, Golina: “wyeliminowanie skupisk patologii społecznych z centrum 

miejscowości” i Konin: “zaangażowanie i wsparcie instytucji NGO w procesie pokonywania trudności 

życiowych” (ryc. 4.9). 

 

Ryc. 4.9. Potrzeby rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze społecznym w ujęciu 

przestrzennym 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Kolejną grupą identyfikowanych potrzeb rozwojowych były potrzeby wskazywane przez 

respondentów w wymiarze gospodarczym (ryc. 4.10).  
  
Ryc. 4.10. Potrzeby rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze gospodarczym 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

W najliczniejszej grupie ankietowanych gmin o zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-

gospodarczego i statusie administracyjnym, wymieniono konieczność opracowania atrakcyjnej oferty 

inwestycyjnej w postaci stref aktywności gospodarczej (np. Kawęczyn: “przeznaczenie więcej terenów 

pod inwestycje”, Golina: “stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, wprowadzenie ulg dla inwestorów” 

i Turek: “osiągnięcie wysokiej konkurencyjności gospodarczej miasta – przyjazny klimat inwestycyjny, 

gdzie wystąpią najlepsze warunki do uruchomienia i rozwoju działalności gospodarczej z atrakcyjnymi 

miejscami pracy”), co stanowi bezpośrednią odpowiedź na zidentyfikowane problemy rozwojowe w tym 

wymiarze (4.11). 
 

Ryc. 4.11. Potrzeby rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze gospodarczym w ujęciu 

przestrzennym 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Można tę potrzebę traktować jako nadrzędną w stosunku do pozostałych wskazywanych potrzeb 

w wymiarze gospodarczym, albowiem pośrednio lub bezpośrednio przyczynić się mogą do jej realizacji. 

Należą do nich: budowa infrastruktury technicznej i drogowej, stabilne uwarunkowania prawne 

i uporządkowanie polityki przestrzennej w gminie, np. w odniesieniu do aktualizacji MPZP. Z kolei 

następstwem opracowania oferty inwestycyjnej może być zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości związanej z napływem nowych inwestorów i tworzeniem innowacyjnych miejsc pracy. 

Identyfikacja potrzeb rozwojowych w wymiarze środowiskowo-przestrzennym pozwala 

stwierdzić, że w opinii respondentów należy zaspokoić przede wszystkim trzy główne potrzeby rozwojowe 

(ryc. 4.12), których realizacja umożliwi rozwiązanie wskazanych wcześniej problemów. Są to: rozwój OZE 

i źródeł ciepła o niskiej emisyjności, głównie w gminach wiejskich (np. Wilczyn: “rozwój ekologicznych 

źródeł ogrzewania”, Władysławów: “zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii”, Powidz: 

“infrastruktura niskoemisyjna”), kompleksowa ochrona środowiska przyrodniczego do czego przyczynić 

się może uporządkowanie polityki przestrzennej w gminie, co było również wskazywane w wymiarze 

gospodarczym. 

 

Ryc. 4.12. Potrzeby rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze środowiskowo-przestrzennym 

  
Źródło: opracowanie własne. 

 

Istotnymi potrzebami są również potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej jako odpowiedź 

na podstawowy problem w tym wymiarze oraz infrastruktury drogowej i okołodrogowej i mieszkaniowej, 

co wskazywano również w grupie potrzeb w wymiarze gospodarczym i społecznym. Kumulacja potrzeb 

w zakresie tych elementów infrastruktury występuje m. in. w gminach wiejskich: Wierzbinek, Lądek 

i Grzegorzew. Wśród innych potrzeb w wymiarze środowiskowo-przestrzennym wskazano konieczność 

poprawy świadomości ekologicznej poprzez warsztaty, szkolenia i działania promocyjne (np. w gminie 

Przedecz, gdzie wskazano potrzebę: “edukacji społeczeństwa w celu poprawy świadomości 

ekologicznej”) i zwiększanie środków finansowych na ochronę środowiska (np. gmina Olszówka: “nakłady 

na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców”), co może spowodować optymalizację systemu 

gospodarki odpadami i rekultywację wysypisk i terenów poeksploatacyjnych w np. gminach miejsko-
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wiejskich Kleczew i Ślesin i miejskiej Konin, gdzie podkreślono potrzebę: “rekultywacji i zmianę 

przeznaczenia terenu” (ryc. 4.13). 

 

 Ryc. 4.13. Potrzeby rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze gospodarczym w ujęciu 

przestrzennym 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowaniem zagadnień dotyczących omówienia problemów rozwojowych na poziomie gmin 

jest ocena zgodności identyfikowanych przez władze samorządowe problemów z zapisami zawartymi 

w obowiązujących dokumentach strategicznych gmin, do których należą najczęściej: strategia rozwoju 

gminy, program rewitalizacji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, strategia promocji. 

Porównanie prowadzone jest w układzie trzech rozpatrywanych wymiarów (ryc. 4.14). 

W wymiarze społecznym problemami rozwojowymi gminy najczęściej wskazywanymi 

w dokumentach strategicznych są zasadniczo trzy grupy problemów: braki w zakresie infrastruktury 

społecznej, zwłaszcza w zakresie usług opiekuńczych dla dzieci i opieki senioralnej, problemy 

demograficzne dotyczące depopulacji (związanej z odpływem osób w wieku produkcyjnym) i starzenia 

się społeczeństwa oraz niski poziom kapitału społecznego łączony głównie z niskim poziomem 

przedsiębiorczości mieszkańców. Porównanie wymienionych problemów z problemami 

zidentyfikowanymi podczas badań ankietowych z przedstawicielami samorządów gmin pozwala 

stwierdzić, że wszystkie z nich w jakimś stopniu były wskazywane przez respondentów. Należy jednak 

podkreślić, że dodatkowo ankietowani wskazywali w wymiarze społecznym na problemy związane 

z wykluczeniem społecznym i patologiami społecznymi oraz z brakiem mieszkań komunalnych. 
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Ryc. 4.14. Problemy rozwojowe najczęściej uwzględniane w dokumentach strategicznych gmin 

Wielkopolski Wschodniej 

 
Objaśnienia:  

 wymiar społeczny 

 wymiar gospodarczy 

 wymiar środowiskowo-przestrzenny 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W wymiarze gospodarczym do problemów rozwojowych gminy najczęściej wskazywanych 

w dokumentach strategicznych zaliczyć należy dwie grupy problemów. Pierwsza obejmuje brak nowych, 

dużych inwestorów generujących nowe miejsca pracy, co powoduje problemy na rynku pracy (bezrobocie, 

niewłaściwa struktura gospodarcza). Wskazywano również niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

(podobnie w wymiarze społecznym). W drugiej grupie znajdują się problemy związane z niedostatecznym 

finansowaniem i wykorzystaniem proekologicznych rozwiązań, w tym odnawianych źródeł energii (OZE), 

co podczas badań ankietowych przyporządkowano do wymiaru środowiskowo-przestrzennego. 

Nadmienić należy, że ankietowani przedstawiciele władz samorządowych w grupie problemów 

w wymiarze gospodarczym wskazywali często braki w zakresie infrastruktury technicznej, zwłaszcza 

wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie całej gminy i na terenach inwestycyjnych. Jednak ta grupa 

problemów została w dużym stopniu uwzględniona w następnym wymiarze. 

Najwięcej problemów rozwojowych wskazywanymi w dokumentach strategicznych można 

zidentyfikować w wymiarze środowiskowo-przestrzennym. Wskazać można problemy dotyczące 

elementów infrastruktury, w tym ograniczona dostępność infrastruktury technicznej, niska jakość i braki 

w zakresie infrastruktury drogowej, brak lub niewystarczający poziom wyposażenia w infrastrukturę 

turystyczną (baza noclegowa) i rekreacyjną. Do kolejnej grupy zaliczyć można problemy o charakterze 

planistyczno-przestrzennym. Dotyczą one braku lub ograniczonego dostępu do terenów inwestycyjnych, 

dużych udziałów zdegradowanych terenów pokopalnianych i obszarów z zanieczyszczonym 

środowiskiem, barier przestrzennych związanych z wykluczeniem komunikacyjnym spowodowanym 

brakiem połączeń komunikacyjnych. W tym wymiarze respondenci większą uwagę zwrócili na problem 

ograniczonej dostępności infrastruktury w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz na problem dotyczący 
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rozproszonej zabudowy na terenie gminy, a słabiej zaznaczono problem dotyczący wyposażenia 

w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. 

Generalizując należy stwierdzić, że ocena zgodności identyfikowanych przez władze 

samorządowe problemów z zapisami zawartymi w obowiązujących dokumentach strategicznych gmin jest 

pozytywna, tzn. w dużym stopniu problemy te pokrywają się lub są tożsame. Potwierdzeniem takiej 

sytuacji są wypowiedzi przedstawicieli władz samorządowych, którzy twierdzą, że wszystkie 

identyfikowane przez nich problemy w trzech wymiarach mają również odzwierciedlenie w zapisach 

zawartych w obowiązujących dokumentach strategicznych. 

Ostatnim elementem analizy w zakresie identyfikacji problemów i potrzeb rozwojowych 

w odniesieniu do trzech wymiarów: społecznego, gospodarczego i środowiskowo-przestrzennego jest 

ogólna ocena zgodności problemów i potrzeb rozwoju wskazywanych na poziomie powiatów i gmin WW.  

Uzyskane wyniki badań ankietowych w wymiarze społecznym pozwalają stwierdzić, że na 

poziomie powiatów konińskiego (gminy Wierzbinek, Grodziec, Golina, Stare Miasto, Ślesin, Kazimierz 

Biskupi), słupeckiego (Orchowo, Strzałkowo, Lądek, Słupca) i tureckiego (Brudzew i Turek) powszechnie 

identyfikowanym problemem jest niekorzystna sytuacja na rynku pracy związana z bezrobociem i niską 

konkurencyjnością regionu. Poza tym wskazano niekorzystną sytuację demograficzną (głównie 

w gminach powiatu kolskiego i tureckiego) spowodowaną depopulacją i starzeniem się społeczeństwa 

oraz problemy mieszkaniowe związane z niedoborem mieszkań (głównie w gminach powiatu słupeckiego) 

Wymienione problemy były identyfikowane na poziomie wybranych gmin w poszczególnych powiatach 

(por. ryc. 4.2). Do problemów, które identyfikowano wyłącznie na poziomie powiatów należą: brak uczelni 

wyższej i oddalenie od ośrodków naukowo-badawczych (powiat turecki) i zbyt niski poziom 

termomodernizacji budynków mieszkalnych jako element procesów rewitalizacyjnych (powiat słupecki). 

Do najważniejszych potrzeb rozwojowych wskazywanych na poziomie powiatów w tym wymiarze zaliczyć 

należy: poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy (nowe inwestycje, nowe miejsca pracy). Potrzebę taką 

identyfikowano najczęściej w gminach powiatu konińskiego: Wierzbinek, Wilczyn, Golina, Grodziec, Stare 

Miasto, Ślesin, Konin i Kazimierz Biskupi. Kolejna potrzeba to budowa mieszkań (głównie gminy powiatu 

słupeckiego i konińskiego) i zwiększenie oferty w zakresie usług rekreacyjnych i kulturalnych (głównie 

gminy powiatu konińskiego). Potrzeby te były identyfikowane na poziomie gminnym (por. ryc. 4.10). 

Z kolei wyłącznie na poziomie powiatu tureckiego wskazano potrzebę lokalizacji Parku Badawczo-

Naukowo-Energetycznego związanego z transformacją w kierunku OZE, a w powiecie kolskim 

zidentyfikowano potrzebę wzmocnienia dostępu mieszkańców do szerokopasmowego Internetu. 

W kolejnym wymiarze gospodarczym na poziomie poszczególnych powiatów wskazano 

problemy dotyczące braków w zakresie infrastruktury technicznej, zwłaszcza kanalizacyjnej i gazowej 

(głównie w gminach powiatu kolskiego i słupeckiego), problemy ekonomiczne związane z odejściem od 

wydobycia węgla brunatnego (prawie wszystkie gminy powiatu konińskiego) i problemy instytucjonalne 

(ograniczenia prawno-administracyjne wykorzystania OZE i zakładania prywatnych firm, gminy powiatu 

tureckiego). W powiecie tureckim wskazano również problem z transportem publicznym. Zidentyfikowane 

w powiatach problemy występują również na poziomie ankietowanych gmin (por. ryc. 4.4). W tym zakresie 

nie stwierdzono innych problemów identyfikowanych wyłącznie na poziomie powiatów. Wśród 

najważniejszych potrzeb rozwojowych wskazywanych na poziomie powiatów w tym wymiarze wskazać 

należy przygotowanie oferty inwestycyjnej i pozyskanie nowych inwestorów i tym samym utworzenie 

miejsc pracy. Potrzeby tego typu wskazano w gminach powiatu konińskiego: Wierzbinek, Rzgów, Golina, 

Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, kolskiego: Przedecz, Kościelec, Babiak, tureckiego: Kawęczyn, 

Władysławów, Turek, Brudzew i słupeckiego: Orchowo, Lądek. Pozostałe potrzeby to: wprowadzenie 
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rozwiązań ustawowych sprzyjających wykorzystaniu OZE zgłaszane na poziomie powiatów kolskiego 

i tureckiego, jak również na poziomie gmin w powiecie konińskim, poprawa jakości infrastruktury drogowej 

i rozbudowa sieci gazowej (głównie w gminach powiatu słupeckiego). Tego typu potrzeby występują 

również na poziomie gminnym (por. ryc. 4.10). 

W odniesieniu do wymiaru środowiskowo-przestrzennego jako najważniejsze problemy 

występujące na poziomie powiatowym wskazano: niski poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej (głównie 

gminy powiatu kolskiego: Przedecz, Chodów, Kościelec, Grzegorzew i Dąbie, ale również konińskiego: 

Wierzbinek, Wilczyn, Grodziec i Rzgów), duży udział obszarów zdegradowanych wymagających 

rekultywacji (gminy powiatów tureckiego i konińskiego), problemy w zakresie planowania przestrzennego 

(gminy powiatów tureckiego i konińskiego), problemy z zakresu gospodarki wodnej i zanieczyszczenia 

środowiska (gminy powiatów konińskiego, słupeckiego i tureckiego), problemy związane ze zmianą 

polityki energetycznej (powiaty koniński, słupecki). Wymienione problemy są również identyfikowane na 

poziomie ankietowanych gmin w poszczególnych powiatach (por. ryc. 4.6). Wskazać można jeszcze 

problemy, które wymienione zostały tylko na poziomie powiatów: w powiecie tureckim występuje niska 

efektywność energetyczna budynków, a w powiecie konińskim jako problem o charakterze przestrzennym 

zidentyfikowano znaczne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w układzie poszczególnych gmin 

powiatu. W zakresie najważniejszych potrzeb rozwojowych w wymiarze środowiskowo-przestrzennym na 

poziomie powiatów zwrócono uwagę na potrzebę rozwoju i poprawę jakości infrastruktury drogowej 

(gminy powiatu kolskiego, ale również słupeckiego i konińskiego), uporządkowanie polityki przestrzennej 

(gminy powiatu kolskiego, ale również gminy pozostałych powiatów), ochronę środowiska przyrodniczego 

w zakresie gospodarki wodnej (głównie gminy powiatu konińskiego i słupeckiego) oraz potrzebę rozwoju 

OZE (powiat słupecki i gminy powiatów konińskiego, tureckiego, kolskiego). Wyłącznie na poziomie 

powiatu konińskiego w wymiarze środowiskowo-przestrzennym wskazywano jako istotną potrzebę 

rozwojową: udzielenie pomocy finansowej biedniejszym gminom powiatu.  

Generalizując należy stwierdzić, że przeprowadzona ocena zgodności problemów i potrzeb 

rozwoju wskazywanych na poziomie powiatów i gmin WW w trzech wymiarach wykazuje relatywnie dużą 

zgodność. Zaznaczyć należy, że na poziomie poszczególnych gmin identyfikacja problemów i potrzeb 

była bardziej zróżnicowana i szczegółowa, natomiast na poziomie powiatów miała charakter bardziej 

ogólny.   

 

4.3. Określenie potencjałów rozwojowych i pożądanych kierunków rozwoju 
 

Wśród potencjałów rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego WW zidentyfikowanych 

w wymiarze społecznym dominuje aktywność społeczna, którą wskazano w przypadku 18 gmin (ryc. 

4.15) o zróżnicowanym statusie administracyjnym. Siedem z nich (Brudzew, Golina, Kleczew, Lądek, 

Powidz, Strzałkowo, Wilczyn) potwierdziło wyniki analizy statystycznej (rozdział 2), na podstawie której 

przypisano im wysoki poziom aktywności obywatelskiej. 
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Ryc. 4.15. Potencjały rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze społecznym najczęściej 

wskazywane przez respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Respondenci dostrzegali potencjał przede wszystkim w aktywnej działalności organizacji pozarządowych, 

ochotniczych straży pożarnych, gminnych ośrodkach kultury czy kołach gospodyń wiejskich. Kolejnym 

potencjałem jest jakość edukacji i infrastruktura edukacyjna, której wysoki poziom deklarowano w 11 

gminach: Kawęczyn, Koło, Kościelec, Lądek, Powidz, Słupca, Sompolno, Stare Miasto, Tuliszków, Turek 

(1), Wierzbinek. Niemal tyle samo gmin potencjału rozwojowego upatruje w napływie kapitału ludzkiego 

przyciąganego poprzez poprawienie warunków życia i rozwój budownictwa mieszkaniowego (Brudzew, 

Grodziec, Kościelec, Ostrowite, Przykona, Rychwał, Słupca, Ślesin, Turek (1), Turek (2)). W sześciu 

gminach zwrócono również uwagę na znaczenie kapitału ludzkiego (ryc. 4.16) rozumianego przez 

respondentów ogólnie jako: „mieszkańcy”, „lokalne społeczeństwo”, „zasoby ludzkie” (Kawęczyn, 

Grodziec, Przedecz, Orchowo, Słupca) lub też jako konkretną cechę demograficzną, np. dodatni przyrost 

naturalny w Kazimierzu Biskupim. 
 

Ryc. 4.16. Potencjały rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze społecznym w ujęciu 

przestrzennym 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Stosunkowo duża liczba wskazań dotyczyła również infrastruktury społeczno-kulturalnej (11 gmin) 

i sportowo-rekreacyjnej (6 gmin), co zaskakuje w świetle wyników analizy dotyczącej poziomu 

infrastruktury społecznej (rozdział 2). Większość z tych gmin odnotowała niski poziom w aspekcie usługi 

i infrastruktura społeczna (Chodów, Dąbie, Golina, Kawęczyn, Sompolno, Strzałkowo, Tuliszków, 

Władysławów, Wierzbinek, Wilczyn). Jedynie Stare Miasto i Konin wypadły nieco lepiej trafiając do grupy 

o przeciętnym poziomie tego aspektu. W przypadku tych dwóch gmin istnieją silne relacje związane 

z dostępnością infrastruktury społecznej, na co wskazuje respondent ze Starego Miasta zauważając, że 

„sąsiedztwo Konina zapewnia mieszkańcom lepszy dostęp do usług społecznych – oświaty, ochrony 

zdrowia, kultury i rozrywki”. Ostatnim z uwzględnionych potencjałów rozwojowych w wymiarze 

społecznym jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem, na co wskazują respondenci z Dąbia, 

Kleczewa, Konina, Malanowa i Przykony, którzy podkreślają znaczenie obiektów opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi, wspierania najuboższych mieszkańców, czy posiadania „wykwalifikowanej 

i zaangażowanej kadry pomagającej osobom starszym, wykluczonym społecznie”. W Koninie wprost 

zauważa się „modelowe rozwiązania w zakresie wspierania i aktywizacji osób ze specjalnymi potrzebami” 

poprzez np. funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. 

 W wymiarze gospodarczym najczęściej wskazywane przez respondentów potencjały 

rozwojowe są ściśle związane z wymiarem środowiskowo-przestrzennym, co potwierdza występowanie 

silnych współzależności między rozpatrywanymi głównymi wymiarami rozwoju społeczno-

gospodarczego. Wskazywane potencjały dotyczą m.in. atrakcyjnej lokalizacji i dostępności 

komunikacyjnej, na co zwrócono uwagę w 18 gminach (ryc. 4.17), przy czym zdecydowanie częściej miało 

to miejsce w przypadku gmin o wysokim i przeciętnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Wśród gmin o niskim poziomie rozwoju rozpatrywany potencjał zauważono tylko w trzech przypadkach: 

Kawęczyn, Wierzbinek, Rychwał. Respondenci z tych gmin podkreślali istotne znaczenie dróg krajowych, 

bliskości autostrady i linii kolejowych. 

 

Ryc. 4.17. Potencjały rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze gospodarczym najczęściej 

wskazywane przez respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Kolejny zidentyfikowany potencjał związany bardziej z wymiarem środowiskowo-przestrzennym to 

dostępność terenów inwestycyjnych kluczowych z punktu widzenia budowania konkurencyjności 

lokalizacyjnej gminy w oczach potencjalnych nowych pracodawców czy dla rozwoju zasobów 
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mieszkaniowych przyciągających nowych mieszkańców. Zwrócono na to uwagę w przypadku 13 gmin, 

w tym dwie gminy charakteryzowały się wysokim poziomem rozwoju (Turek i Kazimierz Biskupi), 7 gmin 

– przeciętnym poziomem (Babiak, Brudzew, Lądek, Orchowo, Przykona, Strzałkowo, Tuliszków) i 4 gminy 

niskim poziomem rozwoju (Kawęczyn, Przedecz, Rychwał, Wierzbinek). W tym miejscu warto przytoczyć 

zaskakującą wypowiedź przedstawiciela jednej z tych gmin, który podkreślił, że mocną stroną gminy jest 

„mało terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - co daje możliwości 

dostosowania przeznaczenia obszarów zgodnie z zapotrzebowaniem”. Wskazuje to na konieczność 

podnoszenia wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli lokalnych samorządów na temat znaczenia lokalnych 

dokumentów planowania przestrzennego w kształtowaniu ładu przestrzennego.  W przypadku 10 gmin 

(ryc. 4.18) wskazano, że ich silną stroną w ramach kreowania rozwoju w wymiarze gospodarczym jest 

infrastruktura techniczna – również przypisana w koncepcji niniejszego badania do wymiaru 

środowiskowo-przestrzennego. 

 

Ryc. 4.18. Potencjały rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze gospodarczym w ujęciu 

przestrzennym 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Respondenci z gmin o relatywnie wysokim poziomie rozwoju (Stare Miasto, Ślesin) potencjał rozwojowy 

dostrzegali w dobrym stanie różnego rodzaju infrastruktury służącej do „dostarczania wody, 

odprowadzania ścieków, odbioru odpadów komunalnych oraz dostarczania energii”. Gminy 

o przeciętnym poziomie rozwoju, takie jak Tuliszków i Zagórów, zwracały przede wszystkim uwagę na 

gazyfikację, natomiast w gminie Dąbie i pozostałych gminach należących już do klasy niskiego poziomu 

rozwoju potencjał rozwojowy w wymiarze gospodarczym przypisywany był poprawiającemu się stanowi 
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dróg. Respondenci w 9 gminach o różnym poziomie rozwoju podkreślali również znaczenie kapitału 

ludzkiego, stanowiącego w ramach niniejszego badania element przypisany do wymiaru społecznego, 

jako jednego z istotniejszych potencjałów rozwojowych w wymiarze gospodarczym. W gminach 

o stosunkowo wysokim poziomie rozwoju (Golina, Konin, Powidz) podkreślano przedsiębiorczość 

i kwalifikacje mieszkańców stwierdzając, że w gminie występuje „duża liczba osób mających ‘fach’ 

w ręku”, czy wykształcona „kadra techniczna”. Na doświadczenie i dobre wykształcenie wskazywano 

również w gminach o przeciętnym poziomie rozwoju (Rzgów, Słupca, Sompolno, Zagórów). Natomiast 

w Kawęczynie – jednej z gmin o niskim poziomie rozwoju stwierdzono jedynie ogólnie, że kapitał ludzki 

stanowi potencjał rozwojowy gminy w wymiarze gospodarczym. Natomiast w Wilczynie – drugiej gminie 

o relatywnie niższym poziomie rozwoju – nacisk położono na wzrost kwalifikacji pracowników związany 

z rozwojem szkolnictwa zawodowego i rozwój przedsiębiorczości. Kolejnym potencjałem o charakterze 

gospodarczym, wskazywanym przez 8 gmin WW, jest atrakcyjność turystyczna stanowiąca m.in. 

podstawę rozwoju agroturystyki, czy turystyki związanej z terenami pokopalnianymi. Najczęściej 

identyfikowano ją w gminach o przeciętnym poziomie rozwoju (Kleczew, Kościelec, Orchowo, Rzgów, 

Turek (2)). Ponadto atrakcyjność turystyczna jako potencjał rozwojowy wybrzmiała w wypowiedziach 

przedstawicieli dwóch gmin o niskim poziomie rozwoju (Grodziec, Wilczyn) i w jednej gminie o wysokim 

poziomie rozwoju (Powidz). Ostatnim elementem stosunkowo często akcentowanym była lokalizacja 

dużego zakładu pracy, co zauważono w gminach o rozwoju kształtującym się na poziomie wysokim 

(Konin, Powidz), przeciętnym (Grzegorzew, Malanów) oraz niskim (Kłodawa). 

 Potencjały rozwojowe identyfikowane w wymiarze środowiskowo-przestrzennym są 

najbardziej zróżnicowane. Najwięcej gmin identyfikuje je z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym (ryc. 

4.19). Dziedzictwo przyrodnicze związane jest ze zróżnicowanym krajobrazem polodowcowym z licznymi 

czystymi jeziorami, co szczególnie podkreślano w gminach o przeciętnym poziomie rozwoju (np. Lądek, 

Kościelec, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Sompolno) oraz wysokim (np. Stare Miasto, Konin) i niskim 

poziomie rozwoju (np. Przedecz). Natomiast dziedzictwo kulturowe związane jest z jednej strony 

z obiektami związanymi z tradycjami wydobywczo-przemysłowymi WW (np. Wilczyn, Brudzew, Kazimierz 

Biskupi, Konin, Stare Miasto) oraz rolniczymi (np. Chodów, Przedecz). 

 

Ryc. 4.19. Potencjały rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze środowiskowo-przestrzennym 

najczęściej wskazywane przez respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Drugi potencjał o charakterze środowiskowo-przestrzennym to walory przyrodnicze, które są 

identyfikowane w 13 gminach i rozumiane są jako występowanie obszarów chronionych i/lub duża 

lesistość gminy. W tej grupie gmin znalazły się dwie gminy o stosunkowo niskim poziomie rozwoju 

(Przedecz, Wilczyn), siedem gmin o przeciętnym poziomie rozwoju (Brudzew, Kościelec, Orchowo, 

Ostrowite, Sompolno, Tuliszków, Władysławów) oraz cztery gminy z grupy wysokiego poziomu rozwoju 

(Golina, Kazimierz Biskupi, Konin, Powidz). Kolejnym zidentyfikowanym potencjałem jest dostępność 

terenów inwestycyjnych (wskazywana również przy wymiarze gospodarczym), na co zwracano uwagę 

w przypadku 12 jednostek, w tym w gminach Grodziec i Rychwał należących do klasy niskiego rozwoju, 

których przedstawiciele wskazywali przede wszystkim na inwestycje pod zabudowę mieszkaniową. 

Gminy o przeciętnym poziomie rozwoju (Babiak, Kleczew, Malanów, Przykona, Słupca, Strzałkowo, Turek 

(2)) i wysokim poziomie rozwoju (Golina, Kazimierz Biskupi, Turek (1)) częściej upatrywali potencjału 

w terenach przygotowanych zarówno pod inwestycje mieszkaniowe, jak i działalność gospodarczą. 

Istotnym potencjałem rozwojowym jest także atrakcyjna lokalizacja i dostępność komunikacyjna, która, 

podobnie jak wcześniej omawiana dostępność terenów inwestycyjnych, była wskazywana przez 

respondentów również w ramach wymiaru gospodarczego. Zidentyfikowano 5 gmin, w których omawiany 

potencjał przypisano jednocześnie do obu wymiarów (Brudzew, Kawęczyn, Rzgów, Stare Miasto, 

Strzałkowo). Ponadto do wymiaru środowiskowo-przestrzennego lokalizację i dostępność komunikacyjną 

zaliczono w jednej gminie o niskim poziomie rozwoju (Kłodawa), trzech gminach o przeciętnym poziomie 

rozwoju (Słupca, Sompolno, Władysławów) i jednej gminie z grupy relatywnie najlepiej rozwiniętych 

(Kazimierz Biskupi) (ryc. 4.20). 

 

Ryc. 4.20. Potencjały rozwojowe gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze środowiskowo-przestrzennym 

w ujęciu przestrzennym 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Respondenci zwracali szczególną uwagę na „dogodne położenie geograficzne w centralnej części kraju” 

i „przy głównych szlakach komunikacyjnych”, w tym autostradzie A2. Stosunkowo dużo wskazań 

dotyczyło również uporządkowanej polityki przestrzennej gminy, o czym byli przekonani przedstawiciele 

9 gmin o zróżnicowanym poziomie rozwoju: Brudzew, Koło, Lądek, Malanów, Rychwał, Słupca, Stare 

Miasto, Ślesin i Wilczyn. Zwracano w nich uwagę na znaczne pokrycie miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, które przewidują zróżnicowane wykorzystanie terenów, 

a jednocześnie porządkują przestrzeń gminy na obszary spójne funkcjonalnie. Potwierdza to np. 

wypowiedź przedstawiciela gminy Brudzew, który zaznaczył, że potencjałem rozwoju gminy jest „jasno 

określona polityka rozwoju przestrzennego gminy, która została podzielona na część zachodnią – 

inwestycyjną i część wschodnią – rekreacyjną”. Znaczna część gmin (8 jednostek) wskazała jako 

potencjał rozwojowy również niski poziom zanieczyszczenia środowiska obejmujący także małe nasilenie 

hałasu i wynikający m.in. z braku dużych zakładów emitujących zanieczyszczenia. Potencjał ten 

najczęściej był identyfikowany w gminach rolniczych o niskim poziomie rozwoju (Chodów, Kawęczyn, 

Olszówka, Przedecz, Wierzbinek), a rzadziej tam, gdzie sytuacja społeczno-ekonomiczna kształtowała 

się przeciętnie (Kleczew, Orchowo). W gminach o wysokim poziomie rozwoju potencjał związany 

z niewielkim stopniem zanieczyszczenia środowiska można stwierdzić na podstawie wypowiedzi 

przedstawiciela tylko jednej gminy (Kazimierz Biskupi). Kolejny potencjał rozwojowy jest związany 

z rozwojem infrastruktury technicznej, który wskazano w siedmiu gminach. W tym przypadku gminy 

o niskim i przeciętnym poziomie rozwoju stanowiły najsłabiej reprezentowane grupy – rozwój 

infrastruktury technicznej wybrzmiał jedynie w Wierzbinku i Wilczynie (niski poziom rozwoju) oraz w Dąbiu 

i Zagórowie (przeciętny poziom rozwoju). W przypadku tych gmin rozwój infrastruktury technicznej był 

rozumiany przez rozbudowę i modernizację systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Z kolei wśród 

gmin o wysokim poziomie rozwoju odnotowano wskazania w Kazimierzu Biskupim, Koninie i Turku (1). 

Gminy te częściej utożsamiały rozwój infrastruktury technicznej z rozwojem systemów ciepłowniczych 

zasilanych OZE i paliwami o niższym poziomie emisji oraz usystematyzowaniem gospodarki odpadami. 

Kolejnym potencjałem (zidentyfikowanym w pięciu gminach) jest ochrona środowiska przyrodniczego 

rozumiana przez respondentów jako realizacja programów i działań na rzecz środowiska przyrodniczego 

w tym także tworzenie nowych terenów zieleni. Przedmiotowy potencjał był wskazany tylko w jednej 

gminie o niskim poziomie rozwoju (Grodziec) i obejmował ogólnie pojmowane „zwalczanie 

zanieczyszczeń”. Pozostałe gminy należały do klasy wysokiego poziomu rozwoju (Kazimierz Biskupi, 

Konin, Słupca, Ślesin), gdzie w wypowiedziach respondentów pojawiły się hasła typu: „programy 

sprzyjające ochronie środowiska”, „zmniejszająca się ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza”, 

czy „zazielenianie miasta”. Wśród potencjałów w wymiarze środowiskowo-przestrzennym dość często 

(pięć gmin) pojawiał się również rozwój dróg i ścieżek rowerowych, przy czym w jedynej gminie o niskim 

poziomie rozwoju (Wierzbinek) większą uwagę przykładano do rozwoju sieci dróg rowerowych i pieszo-

rowerowych, natomiast gminy o przeciętnym i wysokim poziomie rozwoju (Dąbie, Przykona, Zagórów, 

Turek (1)) wskazywały przede wszystkim na dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych. Ostatnim potencjałem 

było wykorzystanie OZE i źródeł ogrzewania o niskiej emisyjności, które jednak nie pojawiło się 

w wypowiedziach żadnego z przedstawicieli gmin o niskim poziomie rozwoju. Wśród gmin o przeciętnym 

poziomie rozwoju potencjał w tym zakresie był dostrzegany w dwóch gminach (Ostrowite, Przykona) 

natomiast w grupie wysokiego poziomu rozwoju wskazania odnotowano w trzech gminach miejskich 

(Koło, Konin, Turek (1)). 
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Kolejna część badania obejmowała określenie zgodności wcześniej przedstawionych 

potencjałów rozwojowych z zapisami obowiązujących dokumentów strategicznych gminy. Najczęściej 

w dokumentach strategicznych pojawiały się potencjały związane z wymiarem środowiskowo-

przestrzennym dotyczące infrastruktury technicznej oraz potencjału kulturowo-turystycznego (np. obiekty 

pokopalniane i poprzemysłowe) wzmacnianego procesami rewitalizacji. Pozostałe potencjały 

o charakterze środowiskowo-przestrzennym są związane z dobrym stanem środowiska przyrodniczego 

i atrakcyjną lokalizacją (ryc. 4.21). W przypadku wymiaru gospodarczego stosunkowo często podkreślano 

atrakcyjność inwestycyjną wykorzystywaną do zwiększenia liczby nowych miejsc pracy. W tym wymiarze 

przypisano również rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Stosunkowo najmniej gmin 

uwzględniło potencjały dotyczące wymiaru społecznego, a wśród nich kapitał ludzki i społeczny, 

infrastrukturę społeczną i aktywność społeczną związaną z działalnością NGOs. Generalizując, wszystkie 

główne potencjały rozwojowe wskazane przez respondentów pokrywają się z tymi uwzględnionymi 

w lokalnych dokumentach strategicznych.  

 

Ryc. 4.21. Potencjały rozwojowe najczęściej uwzględniane w dokumentach strategicznych gmin 

Wielkopolski Wschodniej 

 
Objaśnienia:  

 wymiar społeczny 

 wymiar gospodarczy 

 wymiar środowiskowo-przestrzenny 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 W ramach realizowanej ankiety identyfikowano również kierunki rozwoju gmin WW 

z uwzględnieniem trzech wymiarów rozwoju społeczno-gospodarczego, które zostały zapisane 

w dokumentach strategicznych gmin (ryc. 4.22). Dominował tutaj rozwój przedsiębiorczości związany 

ściśle z tworzeniem warunków atrakcyjnych dla nowych inwestorów. Najczęściej respondenci podkreślali 

przy tym konieczność przygotowania oferty uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Kolejnym istotnym 

kierunkiem rozwoju gmin jest turystyka i rekreacja, a przede wszystkim poprawa infrastruktury 

turystycznej, zwiększenie bazy noclegowej i rozwój atrakcji turystycznych w oparciu o lokalne zasoby 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, np. kopalnia soli w Kłodawie, tereny pokopalniane 
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w Kleczewie, czy jak stwierdzono w przypadku gminy Ślesin „jeziora z zalesionymi brzegami, system 

kanałów umożliwiający żeglugę śródlądową i dobre warunki do uprawiania sportów motorowodnych”.  

 

Ryc. 4.22. Kierunek rozwoju najczęściej uwzględniany w dokumentach strategicznych gmin Wielkopolski 

Wschodniej 

 
Objaśnienia:  

 wymiar społeczny 

 wymiar gospodarczy 

 wymiar środowiskowo-przestrzenny 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kolejne kierunki rozwoju, które zidentyfikowano w znaczącej liczbie gmin były związane z wymiarem 

środowiskowo-przestrzennym i dotyczyły poprawy stanu infrastruktury technicznej oraz poprawy ochrony 

środowiska przyrodniczego. Ponadto, w ramach wymiaru społecznego, stosunkowo często wskazywano 

potrzebę rozwoju gminy w kierunku podniesienia jakości życia i zaspokojenia potrzeb społecznych. 

Pozostałe kierunki, które były zauważalne w odpowiedziach respondentów dotyczyły modernizacji dróg 

i rozwoju systemów komunikacji publicznej, rolnictwa, rozwoju infrastruktury społecznej i zwiększenia 

wykorzystania OZE oraz źródeł energii alternatywnych w stosunku do węgla. 

 W przypadku 2/3 gmin WW stwierdzono, że obecny kierunek rozwoju powinien ulec zmianie, 

a jedynie w przypadku 18% taka potrzeba nie występuje (ryc. 4.23).   
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Ryc. 4.23. Struktura odpowiedzi na pytanie o to, czy obecny kierunek rozwoju gminy powinien ulec 

zmianie 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wśród wskazywanych najczęściej pożądanych kierunków zmian dominują te związane z wymiarem 

gospodarczym i dotyczą przede wszystkim konieczności zwiększenia rozwoju przedsiębiorczości 

i tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy, a także generalnie poprawy rozwoju gospodarczego i związanej 

z nim dywersyfikacji gospodarki (ryc. 4.24). Dodatkowymi oczekiwanymi kierunkami rozwoju w wymiarze 

gospodarczym są rozwój turystyki i rekreacji oraz dywersyfikacja źródeł energii odnawialnej. 

 

Ryc. 4.24. Pożądane zmiany kierunków rozwoju gmin Wielkopolski Wschodniej 

 
Objaśnienia:  

 wymiar społeczny 

 wymiar gospodarczy 

 wymiar środowiskowo-przestrzenny 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Druga grupa pożądanych zmian kierunku rozwoju gmin WW jest związana z wymiarem 

społecznym. Obejmują one poprawę jakości życia, rozwój usług społecznych oraz dążenie do odwrócenia 
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negatywnych trendów ludnościowych związanych przede wszystkim z odpływem mieszkańców 

i starzeniem się społeczeństwa (ryc. 2.25). 

 

Ryc. 4.25. Pożądane kierunki zmian rozwoju gmin Wielkopolski Wschodniej w ujęciu przestrzennym 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Z kolei wymiar środowiskowo-przestrzenny był reprezentowany jedynie jedną oczekiwaną zmianą, 

związaną ze zwiększeniem dynamiki rozwoju infrastruktury technicznej. Podkreślić jednak należy, że 

zmiana ta znalazła się na drugim miejscu pod względem liczby wskazań wśród wszystkich 

zidentyfikowanych pożądanych zmian kierunków rozwoju. 

Ostatnim elementem analizy w zakresie identyfikacji potencjałów i kierunków rozwoju społeczno-

gospodarczego jest ogólna ocena ich zgodności między poziomem powiatowym i gminnym. 

 Uzyskane wyniki ankiet realizowanych na poziomie powiatów pozwoliły stwierdzić, że 

w wymiarze społecznym wśród potencjałów rozwoju dominuje atrakcyjność turystyczna, rozwój usług 

turystycznych i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, co było wskazywane przez przedstawicieli trzech 

powiatów: kolskiego, konińskiego i słupeckiego. Jednocześnie warto zaznaczyć, że atrakcyjność 

turystyczna na poziomie gminnym była przypisana do wymiaru społecznego jedynie przez 3 gminy: 

Wilczyn (pow. koniński), Chodów (pow. kolski) oraz Brudzew (pow. turecki). W związku z tym trudno 

w tym przypadku stwierdzić zgodność wskazań między powiatami i gminami. Kolejnym potencjałem 

identyfikowanym na poziomie powiatowym w dwóch jednostkach – pow. konińskim i tureckim była 

aktywność społeczna. Była ona identyfikowana również w 6 z 14 gmin powiatu konińskiego i 3 z 9 gmin 

powiatu tureckiego, co potwierdza pewną zgodność między dwoma poziomami. Powiaty kolski i słupecki 

zwracają większą uwagę na dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną, co nie do końca jest 
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odzwierciedlone na poziomie gminnym – wskazują na to jedynie 2 gminy z powiatu tureckiego (Tuliszków, 

Władysławów) i 1 gmina z powiatu kolskiego (Dąbie). Ponadto na poziomie powiatów identyfikowano 

również pewne potencjały, które nie pojawiły się na poziomie gminnym. Należą do nich: poprawa kapitału 

społecznego wyrażająca się spadkiem świadczeń w ramach opieki społecznej (pow. kolski), wzrost 

wartości wynagrodzeń (pow. kolski) oraz dobry system pomocy społecznej (pow. koniński). 

 W wymiarze gospodarczym przedstawiciele powiatów wskazują przede wszystkim atrakcyjną 

lokalizację w sieci osadniczej i transportowej kraju (pow. kolski, koniński, słupecki). Było to również 

sygnalizowane w stosunkowo licznej grupie gmin wchodzących w skład tych powiatów – odpowiednio: 

4 z 11, 6 z 14 i 3 z 8, co należy potraktować jako przejaw zgodności między analizowanymi poziomami 

samorządu terytorialnego. Drugim potencjałem w wymiarze gospodarczym identyfikowanym na szczeblu 

powiatowym była dostępność do terenów inwestycyjnych przygotowanych zarówno pod inwestycje 

gospodarcze (np. OZE). jak i mieszkaniowe, co wybrzmiało wprost w wypowiedziach przedstawicieli 

powiatu kolskiego i konińskiego, jak i gmin wchodzących w ich skład. W przypadku powiatu kolskiego były 

to dwie gminy: Babiak i Przedecz, a w powiecie konińskim – trzy jednostki: Wierzbinek, Rychwał, 

Kazimierz Biskupi. Powiat turecki potencjału w wymiarze gospodarczym upatrywał w tym, że powiat 

przeszedł już w pewnym stopniu transformację energetyczną w związku z czym skala problemów z tego 

wynikająca jest znacznie mniejsza niż ta, przed którą stoi Konin czy miasta Górnego Śląska. Ponadto 

przedstawiciele powiatów wskazali również inne potencjały rozwoju w wymiarze gospodarczym, które nie 

były uwzględnione na poziomie gminnym. Były to ponownie relatywnie wysokie wynagrodzenia (pow. 

kolski), spadek bezrobocia w najmłodszej grupie aktywnych zawodowo (pow. kolski), poprawa usług 

komunikacyjnych (pow. koniński) oraz dobre warunki dla rozwoju rolnictwa (pow. słupecki). 

 Potencjały rozwojowe związane z wymiarem środowiskowo-przestrzennym wskazywane na 

poziomie powiatów to przede wszystkim walory przyrodnicze (pow. kolski, koniński i słupecki). Należały 

one również do najczęściej identyfikowanych potencjałów na poziomie gmin, w tym dwóch należących do 

powiatu kolskiego (Przedecz, Kościelec), czterech do powiatu konińskiego (Wilczyn, Rzgów, Golina, 

Kazimierz Biskupi) oraz trzech do powiatu słupeckiego (Orchowo, Ostrowite, Powidz). Natomiast 

w powiecie tureckim potencjały rozwojowe są łączone z warunkami dla rozwoju energetyki odnawialnej 

oraz obszarami pokopalnianymi, które mogą zostać poddane rekultywacji, co jest zgodne 

z wypowiedziami respondentów trzech gmin należących do tego powiatu: Brudzew, Orchowo, Tuliszków. 

 Podsumowując należy stwierdzić, że przeprowadzona ocena zgodności potencjałów rozwoju 

wskazywanych na poziomie powiatów i gmin WW w trzech wymiarach, wykazuje pewną zgodność. 

Zaznaczyć należy, że na poziomie poszczególnych gmin identyfikacja analizowanych elementów była 

bardziej zróżnicowana i szczegółowa, natomiast na poziomie powiatów miała charakter bardziej ogólny. 

Jednocześnie analiza porównawcza pożądanych kierunków zmian rozwoju w stosunku do tych 

zapisanych w dokumentach strategicznych na poziomie powiatów nie była możliwa ze względu na fakt, 

że dwa powiaty (słupecki i koniński) posiadają dokumenty na lata 2021-2030 wyznaczające nowe kierunki 

rozwoju, których ewaluacja nie jest jeszcze możliwa. W powiecie kolskim nie wskazano pożądanych 

kierunków zmian rozwoju, a w powiecie tureckim podkreślono, że zmiany kierunków rozwoju będą 

zależne od prędkości transferu nowych technologii w sektorze energetycznym. 

 

4.4. Ogólna ocena poziomu rozwoju  
 

Zasadniczym elementem syntetyzującym badania ankietowe JST WW w zakresie identyfikacji 

problemów i potrzeb składających się na główne wyzwania rozwojowe oraz identyfikacji potencjałów 
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rozwojowych i pożądanych kierunków rozwoju jest ogólna ocena poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego jednostek w układzie trzech analizowanych wymiarów. Przy konstrukcji pytań w tym 

zakresie zastosowano, wywodzącą się z nauk społecznych, metodę pięciostopniowej skali Likerta (1932) 

i przyjęto założenie, że wartość 1 oznacza najsłabsze natężenie danej cechy, w tym przypadku bardzo 

zła ocena poziomu rozwoju, a wartość 5 najmocniejsze, tj. bardzo wysoka ocena poziomu rozwoju. 

W przypadku wymiaru społecznego ogólny poziom rozwoju gmin oceniono tylko w odniesieniu 

do dwóch relatywnie pozytywnych kategorii (ryc. 4.26). W zdecydowanej większość ankietowanych gmin 

(25 gmin, tj. 66%) przedstawiciele samorządu dobrze oceniają rozwój w wymiarze społecznym, 

a w pozostałych przeciętnie. W grupie gmin, w których oceniono rozwój w wymiarze społecznym na 

poziomie przeciętnym, znajdują się jednostki o zróżnicowanym statusie administracyjnym i poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczonym na podstawie wskaźników statystycznych. Należą do 

tej grupy m.in. gminy wiejskie o niskim poziomie rozwoju Wilczyn i Grodziec, gminy miejsko-wiejskie 

o przeciętnym poziomie rozwoju Dobra i Dąbie czy gminy miejskie o wysokim poziomie rozwoju Turek (1) 

i Konin. 

 

Ryc. 4.26. Ocena poziomu rozwoju w wymiarze społecznym wg respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Ocena poziomu rozwoju w wymiarze gospodarczym jest bardziej zróżnicowana, ale relatywnie 

mniej pozytywna. Poziom rozwoju w tym wymiarze oceniono w odniesieniu do czterech kategorii (ryc. 

4.27). W opinii 60% (23 jednostki) ankietowanych gmin poziom rozwoju w tym wymiarze oceniono 

przeciętnie, a w 32% dobrze. Tylko w jednej gminie wiejskiej Stare Miasto wyrażono opinię, że rozwój 

w tym wymiarze jest bardzo dobry. Zaznaczyć należy, że jest to również gmina, którą charakteryzuje 

wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i wymiarze gospodarczym w oparciu o wskaźniki 

statystyczne. Źle oceniono rozwój w wymiarze gospodarczym w dwóch gminach o niskim poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego i w wymiarze gospodarczym wyznaczonym na podstawie wskaźników 

statystycznych. Są to gmina miejsko-wiejska Rychwał i wiejska Wierzbinek.  

  

  

66%

34%

dobrze przeciętnie
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Ryc. 4.27. Ocena poziomu rozwoju w wymiarze gospodarczym wg respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W odniesieniu do wymiaru środowiskowo-przestrzennego w opinii władz samorządowych 

ocena poziomu rozwoju odnosi się do trzech kategorii (ryc. 4.28). Najczęściej wyrażono opinię, że poziom 

rozwoju w tym wymiarze jest przeciętny (20 gmin, tj. 52%). W kolejnej podobnie licznej grupie gmin 

oceniono go dobrze (17 gmin, tj. 45%). Jedynie w jednej gminie wiejskiej Ostrowite o przeciętnym ogólnym 

poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i w wymiarze środowiskowo-przestrzennym określonym na 

podstawie wskaźników statystycznych stwierdzono, że poziom rozwoju w tym wymiarze jest bardzo 

wysoki. 

 

Ryc. 4.28. Ocena poziomu rozwoju gmin Wielkopolski Wschodniej w wymiarze środowiskowo-

przestrzennym wg respondentów 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Zestawienie zawarte w tab. 4.2. pozwala zidentyfikować w układzie poszczególnych gmin ocenę 

poziomu rozwoju w każdym z trzech wymiarów. Uzyskane odpowiedzi pozwalają stwierdzić, że 

respondenci relatywnie najlepiej oceniają poziom rozwoju w wymiarze społecznym, następnie 

w środowiskowo-przestrzennym i gospodarczym. Przykładem gmin, w których poziom rozwoju 

w odniesieniu do trzech wymiarów oceniono bardzo dobrze i dobrze są: Stare Miasto, Strzałkowo 

i Kazimierz Biskupi, z kolei przeciętnie lub źle oceniono te wymiary w gminie Rychwał. 

3%

32%

60%

5%

bardzo dobrze dobrze przeciętnie żle

3%

45%
52%

bardzo dobrze dobrze przeciętnie
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Tab. 4.2. Ocena poziomu rozwoju gmin Wielkopolski Wschodniej wg respondentów w układzie trzech 

wymiarów 

wymiar 
Poziom rozwoju oceniano: 

bardzo dobrze i dobrze przeciętnie źle i bardzo źle 

sp
o

łe
cz

n
y 

Golina (3), Kawęczyn (2), Władysławów (2), 
Kościelec (2), Wierzbinek (2), Stare Miasto 
(2), Brudzew (2), Konin (1), Malanów (2), 

Tuliszków (3), Babiak (2), Wilczyn (2), 
Przykona (2), Słupca (1), Zagórów (3), 

Olszówka (2), Rzgów (2), Sompolno (3), Turek 
(2), Grzegorzew (2), Przedecz (3), Kleczew 
(3), Strzałkowo (2), Chodów (2), Kazimierz 

Biskupi (2), Ostrowite (2) 

Kłodawa (3), Turek (1), Wilczyn (2), Orchowo 
(2), Grodziec (2), Słupca (2), Ślesin (3), Dobra 
(3), Powidz (2), Koło (1), Rychwał (3), Lądek 

(2), Dąbie (3) 

brak 

g
o

sp
o

d
ar

cz
y Władysławów (2), Stare Miasto (2), Malanów 

(2), Babiak (2), Przykona (2), Olszówka (2), 
Turek (2), Powidz (2), Przedecz (3), Kleczew 
(3), Strzałkowo (2), Chodów (2), Kazimierz 

Biskupi (2), Ostrowite (2), 

Golina (3), Kawęczyn (2), Kościelec (2), 
Brudzew (2), Kłodawa (3), Tuliszków (3), 

Wilczyn (2), Orchowo (2), Grodziec (2), Ślesin 
(3), Słupca (1), Słupca (2), Zagórów (3), 

Rzgów (2), Sompolno (3), Turek (1), Dobra 
(3), Grzegorzew (2), Konin (1), Koło (1), Lądek 

(2), Dąbie (3) 

Wierzbinek (2), 
Rychwał (3), 

śr
o

d
o

w
is

ko
w

o

-p
rz

es
tr

ze
n

n
y Kościelec (2), Wierzbinek (2), Stare Miasto 

(2), Malanów (2), Tuliszków (3), Turek (1), 
Przykona (2), Słupca (1), Słupca (2), 

Olszówka (2), Rzgów (2), Sompolno (3), Turek 
(2), Strzałkowo (2), Chodów (2), Kazimierz 

Biskupi (2), Ostrowite (2), Dąbie (3) 

Golina (3), Kawęczyn (2), Władysławów (2), 
Brudzew (2), Konin (1), Kłodawa (3), Babiak 
(2), Wilczyn (2), Orchowo (2), Grodziec (2), 

Ślesin (3), Zagórów (3), Dobra (3), Powidz (2), 
Grzegorzew (2), Przedecz (3), Koło (1), 

Kleczew (3), Rychwał (3), Lądek (2), 

brak 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kolejnym elementem analizy w zakresie oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 

w odniesieniu do trzech wymiarów: społecznego, gospodarczego i środowiskowo-przestrzennego jest 

ogólna ocena zgodności ocen rozwoju wskazywanych zarówno na poziomie powiatów, jak i gmin WW.  

W przypadku wymiaru społecznego w dwóch powiatach kolskim i konińskim oceniono ten 

rozwój dobrze, a w pozostałych dwóch słupeckim i tureckim przeciętnie. Porównanie oceny rozwoju na 

poziomie gminnym prowadzi do wniosku, że największa zgodność w tym zakresie występuje w powiatach 

kolskim i konińskim, w których zdecydowana większość gmin również oceniła poziom rozwoju dobrze 

(inne, przeciętne oceny odnotowano tylko w gminach: Koło, Dąbie i Kłodawa oraz Ślesin, Grodziec 

i Wilczyn). Zgodność zidentyfikowano również w powiecie słupeckim, w którym większość gmin również 

oceniła ten poziom przeciętnie (Słupca, Lądek, Orchowo, Powidz). Zdecydowany brak zgodności wystąpił 

w powiecie tureckim, w którym tylko w jednej gminie Dobra wskazanie było zgodne z oceną na poziomie 

powiatu, w pozostałych gminach oceny były wyższe. 

Ocena poziomu rozwoju w wymiarze gospodarczym pozwala stwierdzić, że na poziomie 

powiatowym w przypadku dwóch powiatów kolskiego i tureckiego oceniono rozwój dobrze, a w powiatach 

konińskim i słupeckim przeciętnie. Porównanie oceny rozwoju na poziomie gminnym prowadzi do 

wniosku, że największa zgodność w tym zakresie występuje w powiatach konińskim i słupeckim, 

w których zdecydowana większość gmin również oceniła poziom rozwoju przeciętnie. Brak zgodności 

wystąpił w powiatach kolskim i tureckim, w których większość gmin oceniła poziom rozwoju przeciętnie, 

przy ocenie dobrej na szczeblu powiatowym. W obu powiatach odpowiednio tylko po cztery gminy oceniły 

poziom rozwoju dobrze. Były to: Przedecz, Babiak, Chodów, Olszówka oraz Malanów, Przykona, Turek 

(gmina wiejska) i Władysławów. 
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W odniesieniu do wymiaru środowiskowo-przestrzennego zidentyfikowano ocenę dobrą tylko 

w powiecie kolskim, a w pozostałych: konińskim, słupeckim i tureckim rozwój w tym wymiarze oceniono 

przeciętnie. Porównanie oceny rozwoju na poziomie gminnym prowadzi do wniosku, że największa 

zgodność w tym zakresie występuje w powiatach konińskim i tureckim, w których zdecydowana większość 

gmin również oceniła poziom rozwoju przeciętnie. Częściową zgodność zidentyfikowano w powiecie 

słupeckim (połowa gmin oceniła poziom rozwoju przeciętnie). Brak zgodności wystąpił w powiecie 

kolskim, w którym większość gmin oceniła poziom rozwoju przeciętnie. Natomiast wyższą, zgodną ze 

wskazaniem powiatowym, ocenę odnotowano tylko w czterech gminach: Dąbie, Chodów Kościelec 

i Olszówka. 

Uzyskane oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie powiatowym 

w układzie trzech wymiarów pozwalają stwierdzić, że zdaniem respondentów relatywnie najlepsza 

sytuacja w tym zakresie charakteryzuje powiat kolski, który w każdym z wymiarów uzyskał ocenę dobrą, 

a relatywnie najmniej korzystna występuje w powiecie słupeckim, w którym odnotowano trzy wskazania 

przeciętne. Pozostałe dwa powiaty mają sytuację pośrednią, ze wskazaniem na bardziej korzystną 

sytuację w wymiarze społecznym w powiecie konińskim, a w wymiarze gospodarczym w powiecie 

tureckim. 

 

4.5. Porównanie wyników ankiety i analizy statystycznej w zakresie poziomu 

rozwoju gmin Wielkopolski Wschodniej 
 

W ramach badania porównano również poziomy rozwoju gmin WW w każdym z trzech 

zasadniczych wymiarów rozwoju zidentyfikowane na podstawie analizy statystycznej (por. rozdz. 2) oraz 

ankiet. W przypadku wymiaru społecznego pełną zgodność stwierdzono w przypadku 12 gmin (tab. 4.3), 

z czego siedem cechowało się wysokim poziomem rozwoju w tym wymiarze (Golina, Kazimierz Biskupi, 

Kleczew, Przykona, Stare Miasto, Strzałkowo, Turek (2)), a kolejne 5 należało do klasy przeciętnego 

poziomu rozwoju (Dąbie, Dobra, Koło, Orchowo, Rychwał). 

 

Tab. 4.3. Zestawienie wyników ankiet i analizy statystycznej w zakresie poziomu rozwoju w wymiarze 

społecznym  

Wymiar społeczny 
Analiza statystyczna 

suma 
W P N 

Ankieta 

W 7 11 7 25 

P 4 5 4 13 

N 0 0 0 0 

suma 11 16 11 38 
W – wysoki poziom rozwoju, P – przeciętny poziom rozwoju, N – niski poziom rozwoju 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Poza tym większość przedstawicieli gmin (22) znacznie częściej wskazywała wyższy poziom 

rozwoju w wymiarze społecznym niż wynikałoby to z wyników analizy statystycznej. Sytuacja odwrotna 

miała miejsce jedynie w czterech gminach (Lądek, Powidz, Słupca (2), Ślesin), których przedstawiciele 

określili poziom rozwoju w wymiarze społecznym jako przeciętny, podczas gdy w świetle wyników analiz 

statystycznych gminy te zakwalifikowały się do klasy relatywnie wysokiego poziomu rozwoju. 

W przypadku wymiaru gospodarczego pełną zgodność poziomu rozwoju identyfikowanego na 

dwa sposoby obserwowano w 10 gminach (tab. 4.4), z czego dwie charakteryzowały się wysokim 
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poziomem rozwoju (Malanów, Stare Miasto), sześć gmin należało do grupy przeciętnego poziomu 

rozwoju (Dobra, Golina, Grodziec, Kościelec, Słupca (2), Ślesin), a dwie do niskiego poziomu rozwoju 

(Rychwał, Wierzbinek). 

 

Tab. 4.4. Zestawienie wyników ankiet i analizy statystycznej w zakresie poziomu rozwoju w wymiarze 

gospodarczym 

Wymiar 
gospodarczy 

Analiza statystyczna 
suma 

W P N 

Ankieta 
W 2 5 6 13 

P 4 6 13 23 

N 0 0 2 2 

suma 6 11 21 38 
W – wysoki poziom rozwoju, P – przeciętny poziom rozwoju, N – niski poziom rozwoju 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Podobnie jak przy wymiarze społecznym – oceny respondentów były w przeważającej liczbie 

gmin (24) korzystniejsze niż wynika to z analizy statystycznej. Z drugiej strony sytuacja odwrotna miała 

miejsce w przypadku 4 gmin miejskich (Koło (1), Konin, Słupca (1), Turek (1)), których przedstawiciele 

ocenili poziom rozwoju w wymiarze gospodarczym jako przeciętny, podczas gdy na podstawie badania 

statystycznego gminy te znalazły się w klasie relatywnie wysokiego poziomu rozwoju.  

Porównując wyniki uzyskane dla wymiaru środowiskowo-przestrzennego, można stwierdzić, że 

ich pełna zgodność wystąpiła jedynie w 8 gminach (tab. 4.5), z czego dwie cechowały się wysokim 

poziomem rozwoju (Słupca (1), Turek (1)), a sześć pozostałych należało do grupy przeciętnego poziomu 

rozwoju (Babiak, Golina, Konin, Powidz, Ślesin, Władysławów).  

 

Tab. 4.5. Zestawienie wyników ankiet i analizy statystycznej w zakresie poziomu rozwoju w wymiarze 

środowiskowo-przestrzennym  

  

Wymiar środowiskowo-
przestrzenny 

Analiza statystyczna 
suma 

W P N 

Ankieta 

W 2 6 10 18 

P 1 6 13 20 

N 0 0 0 0 

suma 3 12 23 38 
W – wysoki poziom rozwoju, P – przeciętny poziom rozwoju, N – niski poziom rozwoju 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Na tle wcześniejszych obserwacji nie zaskakuje fakt, że przeważająca liczba respondentów (29) oceniła 

poziom rozwoju swojej gminy lepiej niż wskazują na to wyniki analizy statystycznej. Odwrotna sytuacja 

miała miejsce tylko w przypadku gminy Koło (1), gdzie rozwój w wymiarze środowiskowo-przestrzennym 

został oceniony jako przeciętny, podczas gdy analiza statystyczna pozwoliła zaliczyć tę gminę do klasy 

stosunkowo wysokiego poziomu rozwoju. 
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5 Wnioski i rekomendacje  

 

 Wyniki przeprowadzonego postępowania badawczego wskazują na znaczące zróżnicowanie 

poziomu i dynamiki zmian rozwoju społeczno-gospodarczego gmin WW oraz potwierdzają brak 

skuteczności dotychczasowej interwencji we wzmacnianiu wewnętrznej spójności subregionu, 

sprzyjającej konwergencji rozwojowej. Dodatkowo warto zaznaczyć, że znaczna część przedstawicieli 

gmin uważa, że dotychczasowy kierunek rozwoju gminy wymaga wprowadzania zmian. Wskazuje to na 

konieczność zwrócenia uwagi na potrzebę patrzenia na wyzwania rozwojowe zarówno przez pryzmat 

potrzeb pojedynczej jednostki, jak również potrzeb całego subregionu WW. Zidentyfikowany stan 

uzasadnia potrzebę upowszechnienia podejścia zorientowanego terytorialnie (place-based policy) 

w programowaniu i wdrażaniu interwencji rozwojowej dedykowanej WW. Powinna ona być 

ukierunkowywana zgodnie ze zidentyfikowaną specyfiką rozwojową poszczególnych jej obszarów, 

w sposób w maksymalnym stopniu zbieżny z profilami rozwojowymi i specyfiką typologiczną 

poszczególnych gmin WW. Oznacza to konieczność odejścia w interwencji rozwojowej od założenia 

o słuszności traktowania wszystkich obszarów w ten sam sposób (one solution fits all) oraz potrzebie 

wzmacniania rzeczywistej, a nie jedynie deklarowanej, terytorializacji działań interwencyjnych.  

 Generalne zróżnicowania rozwojowe WW mają układ równoleżnikowy. Najlepszą sytuacją 

rozwojową charakteryzują się jednostki położone w centralnym pasie od Koła do Słupcy. Cechują się one 

wysokim lub przeciętnym poziomem rozwoju i podobną dynamiką rozwoju (z wyjątkiem Konina i Koła). 

Jest to obszar o największej dostępności czasowej ze względu na przebieg ważnych szlaków 

komunikacyjnych, a także obszar o usługowo-przemysłowym charakterze. Pod względem użytkowania 

gruntów obszar ten obejmuje zarówno obszary wysoko zurbanizowane, jak i obszary o wysokim udziale 

terenów zielonej i błękitnej infrastruktury. W relatywnie gorszej sytuacji rozwojowej znajdują się gminy 

położone w północnej i południowej części powiatu konińskiego, południowej części powiatu tureckiego 

(z wyjątkiem Turku) oraz północno-wschodniej części powiatu kolskiego. Są to głównie gminy o niskim 

(ewentualnie przeciętnym) poziomie rozwoju oraz przeciętnej i niskiej jego dynamice. Obszary te cechują 

się najniższą dostępnością czasową, w których znaczny udział w działalności egzogenicznej posiada 

rolnictwo lub usługi (głównie podstawowe), a w strukturze użytkowania ziemi dominują obszary rolnicze, 

zdegradowane oraz zielonej i błękitnej infrastruktury. Sytuacja tych gmin kształtuje ich niską atrakcyjność 

osiedleńczą i inwestycyjną w stosunku do jednostek znajdujących się pasie centralnym, co z pewnością 

stanowi ważną rekomendację dla terytorialnego ukierunkowania interwencji rozwojowej.  

 Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji rozwojowej w wymiarze społecznym wskazuje, że 

zdecydowanie najlepsza sytuacja występuje w gminach: Kramsk, Krzymów i Stare Miasto w powiecie 

konińskim, Słupca (gmina wiejska), Strzałkowo i Powidz w powiecie słupeckim oraz w gminie wiejskiej 

Turek w powiecie tureckim. Jednoznacznie zła sytuacja występuje natomiast w trzech gminach powiatu 

kolskiego: Chodów, Olszówka i Przedecz oraz w gminie Malanów, przynależącej do powiatu tureckiego. 

Wśród najważniejszych problemów rozwojowych w wymiarze społecznym w opinii gmin WW, które 

powinny być przedmiotem ukierunkowanej interwencji rozwojowej, należą: depopulacja związana z 

ujemnym przyrostem naturalnym i odpływem migracyjnym, zwłaszcza młodych ludzi i specjalistów, co 

powoduje zjawisko „drenażu mózgów”, starzejące się społeczeństwo oraz problemy społeczne i 

ekonomiczne związane z utratą pracy w przemyśle paliwowo-energetycznym i bezrobociem oraz brakiem 
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dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy. Wyniki klasyfikacji szczegółowych gmin w układzie 

aspektów wymiaru społecznego powinny stanowić podstawę dla terytorialnego adresowania interwencji 

dostosowanej do aktualnej sytuacji oraz zidentyfikowanych potencjałów i deficytów. Wśród potencjałów 

rozwojowych w wymiarze społecznym podkreślanych przez gminy WW, które można wykorzystać 

w poprawie sytuacji w wymiarze społecznym zdecydowanie najczęściej wskazuje się na aktywność 

społeczną przejawiającą się w rosnącej liczbie prężnie działających organizacji pozarządowych, 

ochotniczych straży pożarnych, gminnych ośrodków kultury czy kół gospodyń wiejskich. Pożądanymi 

kierunkami rozwoju związanymi z tym wymiarem procesów rozwojowych zdaniem gmin WW są: poprawa 

jakości życia, rozwój usług społecznych i odwrócenie negatywnych trendów ludnościowych. 

 Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji rozwojowej w wymiarze gospodarczym pozwala stwierdzić, 

że zdecydowanie najlepsza sytuacja występuje w gminach: Stare Miasto w powiecie konińskim oraz 

mieście Słupca w powiecie słupeckim. W przypadku tych jednostek w badanym okresie obserwuje się 

zarówno wysoki poziom, jak i dynamikę rozwoju w wymiarze gospodarczym. Relatywnie najgorsza 

sytuacja w wymiarze gospodarczym, przejawiająca się zarówno niskim poziomem jak i dynamiką rozwoju 

w analizowanym wymiarze, dotyczy gmin: Przedecz (powiat kolski) oraz Rzgów (powiat koniński). Wśród 

problemów rozwojowych w wymiarze gospodarczym, które zdaniem przedstawicieli gmin WW powinny 

znaleźć się w polu interwencji, zdecydowanie najważniejszym problemem wskazywanym w większości 

ankietowanych gmin jest brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Respondenci podkreślają, że brak 

przygotowanych terenów, wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, sieć 

gazową i energetyczną powoduje brak zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów. Podkreślano 

również, że nie można pozyskać takich terenów ze względu na ich użytkowanie przez prywatnych 

właścicieli. Działania interwencyjne, zdaniem przedstawicieli gmin WW, powinny koncentrować się na 

przygotowaniu atrakcyjnej oferty inwestycyjnej w postaci stref aktywności gospodarczej. Wyniki 

klasyfikacji szczegółowych gmin w układzie aspektów wymiaru gospodarczego powinny stanowić 

podstawę dla terytorialnego adresowania interwencji dostosowanej do aktualnej sytuacji oraz 

zidentyfikowanych potencjałów i deficytów. Wśród potencjałów w wymiarze gospodarczym, możliwych do 

wykorzystania w programowaniu i realizacji działań zmierzających do poprawy sytuacji w przedmiotowym 

wymiarze, przedstawiciele gmin WW wskazują na elementy ściśle związane z wymiarem środowiskowo-

przestrzennym, takie jak: atrakcyjna lokalizacja i dostępność komunikacyjna, dostępność terenów 

inwestycyjnych, czy infrastruktura techniczna. Uzyskane wyniki potwierdzają zatem występowanie silnych 

współzależności między rozpatrywanymi głównymi wymiarami rozwoju społeczno-gospodarczego, które 

często nie pozwalają na ich jednoznaczne rozdzielenie, co w pełni uzasadnia przyjęcie w programowaniu 

i realizacji działań interwencyjnych podejścia zintegrowanego. Pożądanymi kierunkami rozwoju 

w wymiarze gospodarczym, zdaniem przedstawicieli gmin WW, są: rozwój przedsiębiorczości i kreowanie 

atrakcyjnych miejsc pracy, rozwój gospodarczy i dywersyfikacja gospodarki, rozwój turystyki i rekreacji 

oraz dywersyfikacja wykorzystywanych źródeł energii zmierzająca do zwiększenia udziału OZE. 

 Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji rozwojowej w wymiarze środowiskowo-przestrzennym 

prowadzi do wniosku, że żadna gmina WW nie charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju 

w rozpatrywanym wymiarze, któremu towarzyszyłaby wysoka dynamika zmian rozwojowych. 

W najgorszym położeniu pod względem poziomu i dynamiki zmian w wymiarze środowiskowo-

przestrzennym znajdują się gminy: Grzegorzew i Olszówka w powiecie kolskim, Orchowo w powiecie 

słupeckim oraz Dobra, Kawęczyn i Tuliszków w powiecie tureckim. W przypadku tych jednostek 

obserwuje się zarówno niski poziom, jak i dynamikę zmian rozwojowych w wymiarze środowiskowo-

przestrzennym. Do głównych problemów rozwojowych w wymiarze środowiskowo-przestrzennym, które 
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powinny stać się przedmiotem interwencji rozwojowej przedstawiciele gmin WW zaliczają przede 

wszystkim niski poziom skanalizowania gminy, zwłaszcza w jednostkach o niskim lub przeciętnym 

poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Poza tym szczególną uwagę należy zwrócić na 

rozwiązywanie problemów środowiskowych, takich jak: zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w wyniku 

tzw. „niskiej emisji”, problemy w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, degradację 

środowiska związaną z działalnością rolniczą oraz niski poziom wykorzystania OZE, a także problemy 

planistyczno-przestrzenne: związane z niskim poziomem pokrycia i brakiem aktualnych MPZP. Wyniki 

klasyfikacji szczegółowych gmin w układzie aspektów wymiaru środowiskowo-przestrzennego powinny 

stanowić podstawę dla terytorialnego adresowania interwencji dostosowanej do aktualnej sytuacji oraz 

zidentyfikowanych potencjałów i deficytów. Wśród potencjałów rozwojowych możliwych do wykorzystania 

we wzmacnianiu sytuacji w wymiarze środowiskowo-przestrzennym sytuacji rozwojowej gmin WW 

najczęściej przedstawiciel gmin wskazują na podobne elementy do identyfikowanych dla wymiaru 

gospodarczego. Respondenci wskazali jednak również na dodatkowe zasoby takie jak: uporządkowana 

polityka przestrzenna, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, czy walory przyrodnicze. Najczęściej 

wskazywanym przez przedstawicieli gmin pożądanym kierunkiem rozwoju w wymiarze środowiskowo-

przestrzennym jest rozwój infrastruktury technicznej. 

 Wyprowadzone w niniejszym badaniu typologie powinny stać się podstawą wypracowania 

założeń terytorializacji działań interwencyjnych. W programowaniu i realizacji działań polityki rozwoju 

na obszarze WW rekomenduje się zwrócenie uwagi na następujące rekomendacje: 

1. Rozkład przestrzenny zróżnicowań rozwojowych w granicach WW wykazuje typowe prawidłowości. 

Gminy o wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego to miasta główne WW: Konin, Turek, 

Koło i Słupca oraz gminy położone w bezpośrednim ich sąsiedztwie stanowiące kształtujące się 

obszary funkcjonalne tych ośrodków rdzeniowych. Warto zwrócić uwagę, że zasięg oddziaływania 

miast głównych WW na obszary otaczające jest zróżnicowany i zdecydowanie mniejszy w przypadku 

Koła i Turku. W programowaniu interwencji rozwojowej należy uwzględnić konieczność 

wzmacniania zasięgów oddziaływań rozwojowych Konina i pozostałych miast głównych 

regionu, który prowadzi do zmiany profili gospodarczych gmin w kierunku ich większej dywersyfikacji, 

a także przyczynia się do wzmacniania bardzo potrzebnego procesu wielofunkcyjnego rozwoju 

obszarów wiejskich. Wymaga to z jednej strony podejmowania działań służących poprawie poziomu 

konkurencyjności tych ośrodków i ich bazy ekonomicznej, a z drugiej strony prowadzących do 

kształtowania się zdolności do odbierania efektów rozwojowych przez obszary otaczające przy 

jednoczesnym pełnym angażowaniu ich zasobów endogenicznych. W przedmiotowych działaniach 

należy zwrócić uwagę na konieczność przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, w tym przede 

wszystkim kurczeniu się miast, niekontrolowanej suburbanizacji skutkującej chaosem przestrzennym 

generującym wymierne koszty ekonomiczne i społeczne, a także drenażowi obszarów otaczających 

prowadzącemu do powstawania trwałych peryferii zstępujących. Fakt relatywnie wyższego poziomu 

rozwoju w ośrodkach głównych subregionu nie oznacza, że są one wolne od barier rozwojowych oraz 

problemów wymagających rozwiązania. Przykładowo Koło cechuje się negatywnymi tendencjami w 

wymiarze społecznym, a Turek i Konin – w gospodarczym (i częściowo społecznym). Znaczenie tych 

ośrodków w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej WW uzasadnia dedykowanie tym 

jednostkom wsparcia rozwojowego ograniczającego negatywne konsekwencje polaryzacji rozwoju 

oraz zwiększającego możliwości ich oddziaływania na obszary otaczające. 

2. Kumulacja negatywnych zjawisk rozwojowych występuje na obszarach peryferyjnych subregionu. Na 

szczególną uwagę zasługuje sytuacja w takich gminach jak Skulsk, Wierzbinek, Rychwał i Grodziec 
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w powiecie konińskim, Kłodawa, Przedecz, Chodów i Olszówka w powiecie kolskim oraz Dobra 

w powiecie tureckim. Relatywnie gorsza sytuacja rozwojowa w układzie powiatów WW dotyczy 

powiatu kolskiego i tureckiego. W programowaniu działań interwencyjnych należy rozważyć 

systemowe wzmocnienie obszarów peryferyjnych, wśród których występują również jednostki 

wykazujące typowe cechy peryferii wewnętrznych. Ich niski poziom rozwoju i negatywne trendy 

rozwojowe nie są determinowane położeniem, a brakiem wystarczających silnych relacji w związku z 

marginalizacją jakiej doświadczają w łańcuchach wartości systemu gospodarki lokalnej i regionalnej. 

Fakt koncentracji tych zjawisk w graniach WW w konkretnych podobszarach pozwala na 

podejmowanie działań o charakterze ponadlokalnym koordynowanych na poziomie powiatowym lub 

współpracy międzygminnej. Zakres i charakter podejmowanych działań interwencyjnych na tych 

obszarach należy weryfikować przez pryzmat ich długotrwałej efektywności warunkowanej stanem 

zasobów endogenicznych, w tym sytuacją ludnościową, stosując również rozwiązania 

niestandardowe, w tym m.in.: organizacja transportu „ad hoc” w miejsce transportu rozkładowego, 

organizacja handlu obwoźnego, uruchamianie mobilnych punktów opieki zdrowotnej, 

optymalizowanie sieci szkolnej poprzez organizację dowozów uczniów do placówek w pełni 

wyposażonych i oferujących wysoką jakość nauczania, zlokalizowanych w lokalnych rdzeniach 

rozwoju. Nie należy natomiast dążyć za wszelką cenę, obniżając efektywność zainwestowania 

środków publicznych, do dostarczenia wszystkich dóbr i usług oczekiwanych przez mieszkańców tych 

obszarów.  

3. Interwencja rozwojowa ukierunkowana na wzmacnianie wymiaru społecznego rozwoju społeczno-

gospodarczego powinna być w pierwszej kolejności kierowana do gmin powiatu kolskiego (wraz 

z miastem Kołem), które charakteryzują się najtrudniejszą sytuacją w przedmiotowym zakresie. W jej 

ramach szczególne znaczenie powinno odgrywać wsparcie przeciwdziałające negatywnym 

trendom demograficznym kształtowanym przez ruch naturalny i wędrówkowy ludności. Ten 

kierunek interwencji powinien objąć również ośrodki główne regionu, przede wszystkim Konin i 

Słupcę, które wykazują wyraźne tendencje do kurczenia i podlegają negatywnym skutkom rozlewania 

się miast. Uwagę należy zwrócić również na gminy peryferyjne, szczególnie Wilczyn (powiat koniński) 

oraz Kawęczyn (powiat turecki), a w powiecie kolskim Olszówka i Przedecz, które znajdują się w 

stanie głębokiego regresu demograficznego. Ważnym wyzwaniem w ramach interwencji 

ukierunkowanej na wzmacnianie wymiary społecznego rozwoju społeczno-gospodarczego jest 

poprawa poziomu aktywności obywatelskiej mieszkańców. Wyraźne deficyty w tym zakresie, 

wymagające dedykowanych działań, obserwuje się w gminach wschodniej części subregionu, 

położonych przede wszystkim w powiecie kolskim: Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec 

i Przedecz oraz gminie Rychwał (powiat koniński) i gminie Ostrowite (powiat słupecki). Należy zwrócić 

uwagę również na potrzebę skutecznego i efektywnego przeciwdziałania dysfunkcjom 

społecznym. Ich kumulacja w gminach peryferyjnych powiatu konińskiego: Grodziec, Skulsk i 

Wilczyn, a także w gminie Malanów w powiecie tureckim oraz w mieście Koninie wymaga 

szczegółowej analizy i systemowego wparcia przełamującego obecnie obserwowane negatywne 

tendencje. Stan usług i infrastruktury społecznej uzasadnia podejmowanie interwencji 

poprawiającej ich zakres i jakość w pierwszej kolejności w gminach: Olszówka i Przedecz (powiat 

kolski), Kleczew (powiat koniński), Lądek (powiat słupecki) oraz Brudzew (powiat turecki), a także w 

większości pozostałych gmin powiatu kolskiego oraz powiatu tureckiego. Uwzględniając uzyskane 

wyniki badań diagnostycznych, za priorytetowe w wymiarze społecznym uważa się działania na rzecz 
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podniesienia jakości życia mieszkańców, które mogą przyczynić się do odwrócenia negatywnych 

trendów ludnościowych, w tym w szczególności m.in.: 

A. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym komunalnego. 

B. Poprawa dostępu do usług edukacyjnych i medycznych. 

C. Poprawa jakości usług edukacyjnych i większe powiązanie kształcenia technicznego oraz 

zawodowego z potrzebami lokalnych rynków pracy. 

D. Wzmacnianie integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez 

wsparcie organizacji pozarządowych i lokalnych ośrodków kultury. 

E. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców. 

4. W celu przeciwdziałania zróżnicowaniu rozwoju w wymiarze gospodarczym programowanie 

wsparcia rozwojowego w tym wymiarze powinno obejmować gminy WW o najniższym poziomie 

rozwoju w tym zakresie. Należą do nich prawie wszystkie gminy powiatu kolskiego, znaczna liczba 

gmin powiatu tureckiego oraz peryferyjnie położone gminy w powiecie konińskim i słupeckim. 

Relatywnie najgorsza sytuacja w wymiarze gospodarczym dotyczy gmin: Przedecz (powiat kolski) 

oraz Rzgów (powiat koniński), które wymagają kierunkowego wsparcia bazy ekonomicznej 

niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania mieszkańców. W działaniach interwencyjnych 

dedykowanych poprawie sytuacji gospodarczej oraz równoważeniu stanu rynku pracy 

szczególną uwagę należy zwrócić na cztery gminy powiatu kolskiego: Koło – gmina wiejska, Chodów, 

Grzegorzew i Przedecz oraz pojedyncze gminy pozostałych powiatów: Kleczew i Rzgów w powiecie 

konińskim, Powidz w powiecie słupeckim oraz Brudzew w powiecie tureckim, w przypadku których 

notuje się koncentrację gospodarczych wyzwań rozwojowych oraz kumulację negatywnych zjawisk 

na rynku pracy. Należy jednak pamiętać, że szczególne potrzeby w zakresie poprawy sytuacji na 

rynku pracy dotyczą również wszystkich jednostek w powiecie kolskim bez miasta Koła i gminy 

Kościelec oraz większości gmin w powiecie tureckim. Ukierunkowanie sektorowe interwencji 

gospodarczej musi uwzględniać uwarunkowania lokalne tych jednostek determinowane przez zasoby 

endogeniczne, tendencje zmian struktury zatrudnienia oraz strukturę użytkowania gruntów, a także 

identyfikowane na tej podstawie ich typy funkcjonalne. Źródłem informacji na ten temat są 

przeprowadzone typologie cząstkowe oraz opracowane profile społeczno-gospodarcze gmin WW. 

Mając na uwadze fakt, że w największej liczbie gmin WW, w tym w zdecydowanej większości gmin 

powiatu kolskiego, struktura użytkowania gruntów świadczy o ich typie rolniczym ten sektor 

gospodarki powinien być uwzględniany jako istotny w interwencji rozwojowej służącej wzmacnianiu 

bazy ekonomicznej wybranych jednostek. Zaznaczającym się coraz większym stopniu wyzwaniem 

rozwojowym w wymiarze gospodarczy staje się sytuacja finansowa, która w związku ze 

zwiększonym poziomem wkładu własnego dla projektów realizowanych w Wielkopolsce ze środków 

unijnych w perspektywie 2021-2027 może determinować bezpośrednio aktywność i skuteczność 

gmin WW w realizacji projektów w ramach europejskiej polityki spójności. Systemowe działania 

zmierzające do jej poprawy w pierwszej kolejności powinny być kierowane do powęglowych gminy 

zagłębia tureckiego oraz pojedynczych gminy w pozostałych powiatach WW, poza powiatem 

słupeckim: Władysławów, Turek, Tuliszków w powiecie tureckim, Grodziec, Kramsk, Skulsk i 

Sompolno w powiecie konińskim oraz Olszówka i Przedecz w powiecie kolskim. W polu 

przedmiotowej interwencji powinny znaleźć się również liczne gminy powiatu kolskiego oraz 

pojedyncze jednostki położone zwykle peryferyjnie w pozostałych powiatach WW. Uwzględniając 

uzyskane wyniki badań diagnostycznych, za priorytetowe w wymiarze gospodarczym uważa się 
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działania służące tworzeniu warunków do zdynamizowania wzrostu gospodarczego i dywersyfikacji 

gospodarki. Powinno to nastąpić dzięki podejmowaniu przedsięwzięć służących m.in.: 

A. Rozwojowi przedsiębiorczości i tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy zwłaszcza w sektorach 

wpisujących się w ponadlokalne specjalizacje związane np. z sektorem energetyki 

odnawialnej, transportu i logistyki oraz biogospodarki. 

B. Rozwojowi turystyki opartej o lokalne zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

C. Dywersyfikacji źródeł energii z naciskiem na zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł. 

5. Interwencja rozwojowa ukierunkowana na wzmacnianie wymiaru środowisko-przestrzennego 

rozwoju społeczno-gospodarczego powinna być w pierwszej kolejności kierowana do gmin 

Grzegorzew i Olszówka w powiecie kolskim, Orchowo w powiecie słupeckim oraz Dobra, Kawęczyn 

i Tuliszków w powiecie tureckim, w przypadku których obserwuje się zarówno niski poziom, jak i 

dynamikę zmian w tym wymiarze rozwoju. W polu interwencji dedykowanej wzmacnianiu wymiaru 

środowisko-przestrzennego należy również preferować większość gmin powiatu kolskiego i 

tureckiego oraz zewnętrznie położone w stosunku do ośrodka głównego gminy w powiatach 

słupeckim i konińskim. Ze względu na szczególną koncentrację ludności i działalności gospodarczej 

szczególne wsparcie w tym wymiarze musi być też adresowane do miasta Konina. Uwzględniając 

zasoby naturalne i stan środowiska, bardzo ważnym typem obszarów stanowiącym przedmiot 

koncentracji działań interwencyjnych na terenie WW powinny być tereny zdegradowane. Interwencja 

służąca rekultywacji i zagospodarowaniu tych obszarów pod nowe funkcje powinna być adresowana 

przede wszystkim dla gmin, w granicach których znajdują się czynne lub zamknięte odkrywki węgla 

brunatnego: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Sompolno, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn (powiat 

koniński), Przykona, Brudzew, Władysławów (powiat turecki) oraz Osiek Mały (powiat kolski). Należy 

też pamiętać o uwzględnieniu w ramach tego kierunku działań ośrodka głównego subregionu Konin, 

które ze względu na koncentrację terenów składowisk i zwałowisk w granicach miasta również 

potrzebuje wsparcia w skutecznym zagospodarowaniu obszarów zdegradowanych. Z drugiej strony 

na obszarach o większej gęstości zaludnienia należy tworzyć obiekty zielonej i błękitnej infrastruktury, 

które skutecznie ograniczają skutki i adaptują przestrzeń do zmian klimatu. Ich relatywnie wysoki 

udział obserwowany na terenie Konina i Koła nie powinien oznaczać ograniczania dalszego ich 

rozwoju w granicach tych miast, a interwencją rozwojową dedykowaną rozwojowi tego rodzaju 

infrastruktury należy objąć w pierwszej kolejności pozostałe miasta, w drugiej kolejności również 

większe ośrodki wiejskie. Ukierunkowanie działań interwencyjnych w wymiarze środowisko-

przestrzennym powinno obejmować także rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej. 

Jej stan w gminach WW nie jest dobry i wymaga wsparcia w pierwszej kolejności w gminach powiatu 

tureckiego i kolskiego. Mając na względzie fakt, że aż 11 gmin WW cechuje się rosnącą rolą funkcji 

mieszkaniowej, działania związane z rozwojem infrastruktury technicznej na tych obszarach powinny 

uwzględniać zmieniające się potrzeby determinujące jakość życia mieszkańców. Są to głównie gminy, 

które bezpośrednio sąsiadują z największymi miastami subregionu – Stare Miasto, Kramsk, 

Krzymów, Ślesin, Golina, Kazimierz Biskupi sąsiadujące z Koninem, gmina wiejska Turek 

sąsiadująca z miastem Turek, gminy wiejskie Koło, Kościelec, Osiek Mały sąsiadujące z miastem 

Koło oraz gmina wiejska Słupca sąsiadująca z miastem Słupca. Niezbędnym kierunkiem interwencji 

w wymiarze środowiskowo-przestrzennym są również działania poprawiające dostępność, która 

warunkuje spójność wewnętrzną WW. Mając na względzie fakt, że najgorsza dostępność czasowa 

dotyczy północnego pasa gmin peryferyjnych WW – Orchowo (powiat słupecki), Wierzbinek (powiat 
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koniński) oraz Przedecz (powiat kolski), działania w przedmiotowym zakresie w pierwszej kolejności 

powinny być adresowane dla tych jednostek. Zwraca również uwagę sytuacja Turku, który wykazuje 

niską dostępność do ośrodka subregionalnego, co uzasadnia rozważenie uruchomienia połączenia 

kolejowego między Turkiem a Koninem. Należy jednak pamiętać o konieczności oceny 

długookresowej efektywności inwestycji służących poprawie dostępności tych obszarów. Dopiero 

pozytywny wynik weryfikacji w przedmiotowym zakresie powinien stanowić podstawę do 

angażowania środków publicznych na wskazane cele. Uwzględniając uzyskane wyniki badań 

diagnostycznych za priorytetowe w wymiarze środowiskowo-przestrzennym uważa się działania 

przyczyniające się do kształtowania ładu przestrzennego WW, a wśród nich m.in.: 

A. Przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 

B. Uporządkowanie polityki przestrzennej poprzez zwiększenie pokrycia obszaru WW 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

C. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej w tym przede wszystkim wodno-ściekowej i 

drogowej. 

D. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i wysypisk.  
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Załącznik 1. Profile społeczno-gospodarcze gmin 

Wielkopolski Wschodniej  
 

Profile społeczno-gospodarcze gmin WW pozwalają na szczegółową identyfikację charakteru zasobów 

endogenicznych każdej jednostki, która opiera się na wynikach przeprowadzonych badań 

diagnostycznych uwzględniających zarówno ich ilościowy jak i jakościowy etap. W przedstawionych 

profilach społeczno-gospodarczych gmin uwzględniono wyniki analiz społeczno-gospodarczych 

bazujących na publikowanych i niepublikowanych danych GUS oraz danych z BDOT10k. Zawierają one 

również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w gminach WW. Ze względu na fakt, że nie 

wszystkie gminy WW odpowiedziały na otrzymaną ankietę, część udzieliła odpowiedzi niekompletnych, 

profile społeczno-gospodarczych niektórych gmin są niepełne. 

Zebrane informacje obejmują: 

• typ rozwojowy gminy identyfikowany na podstawie analizy poziomu (2020 rok) i dynamiki zmian 

(2011-2020) procesów rozwojowych w ujęciu całościowym oraz trzech wymiarach: społecznym, 

gospodarczym i środowiskowo-przestrzennym zestawiony z opinią przedstawiciela samorządu 

lokalnego na temat poziomu rozwoju jednostki w trzech wymiarach, 

• charakter gospodarczy gminy identyfikowany na podstawie struktury strony popytowej lokalnego 

rynku pracy w 2011 i 2020 roku, 

• typ gminy pod względem zagospodarowania przestrzennego wynikający z aktualnej struktury 

użytkowania ziemi w 2021 roku,  

• dominująca funkcja gminy w opinii przedstawiciela samorządu lokalnego, 

• typ gminy pod względem dostępności przestrzennej wyznaczonej na podstawie dostępności 

czasowej do ośrodka powiatowego i subregionalnego w 2021 roku, 

• opinie przedstawiciela samorządu lokalnego na temat problemów, potrzeb i potencjałów 

rozwojowych w trzech wymiarach rozwoju społeczno-gospodarczego: społecznym, 

gospodarczym i środowiskowo-przestrzennym.  

Wykorzystanie tych wyników w programowaniu interwencji rozwojowej powinno pomóc we właściwym 

zaadresowaniu działań, zgodnie ze strukturą i charakterem lokalnych potrzeb, identyfikowanych 

w oparciu o obiektywnie rozpoznane potencjały i bariery rozwojowe oraz z uwzględnieniem 

subiektywnych opinii samorządu lokalnego w przedmiotowym zakresie.   
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Brudzew (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny wysoka wysoki przeciętny wysoka przeciętny niski przeciętna przeciętny niski wysoka 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-przemysłowy przemysłowy zdegradowane, zielonej i błękitnej infrastruktury Mieszana: rolniczo-przemysłowa przeciętna przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy 
starzejące się społeczeństwo, depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), utrata miejsc pracy w przemyśle paliwowo-energetycznym, rosnące koszty utrzymania obiektów 
infrastrukturalnych 

potrzeby  
budowa centrum kultury, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, infrastruktura rekreacyjna, rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój infrastruktury społecznej, oświatowej, zwiększenie dochodów gminy, znalezienie 
inwestorów zewnętrznych, pomoc państwa 

potencjały zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, atrakcyjność turystyczna, rozwój usług turystycznych, poprawa warunków mieszkaniowych 

wymiar gospodarczy 

problemy 
bezrobocie i spadek dochodów związane z odejściem od przemysłu wydobywczego i przemysłu paliwowo-energetycznego, zamknięcie kopalni, upadek głównych gałęzi przemysłu, zła jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej 
inf. pieszo-rowerowej   

potrzeby  stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, pomoc publiczna zmiana kryteriów ilościowych  

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe, infrastruktura kulturalna, sportowa, oświatowa 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy 
problemy w zakresie planowania przestrzennego (niewystarczający poziom pokrycia MPZP, brak aktualnego studium, brak konsekwencji w wydawanych WZ), rozproszona zabudowa i jej negatywny wpływ na tereny rolne i cenne przyrodniczo, 
degradacja krajobrazu i środowiska przyrodniczego związana z przemysłem paliwowo-energetycznym 

potrzeby  zmiana prawa; skrócenie i uproszczenie procedur planistycznych, rekultywacja wysypisk i terenów poeksploatacyjnych (na cele turystyczno-rekreacyjne), regulacja stosunków wodnych, modernizacja systemu melioracji, dodatkowe środki finansowe 

potencjały planowane i realizowane inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej, wykorzystanie OZE i niskoemisyjnych źródeł ogrzewania, poprawa jakości i tworzenie nowych terenów zieleni 

Babiak (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny niska wysoki przeciętny przeciętna przeciętny niski przeciętna przeciętny przeciętny przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

Usługowy usługowy rolnicze, zielonej i błękitnej infrastruktury mieszana przeciętna niska 

wymiar społeczny 

problemy 
depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), mała aktywność społeczna i w imprezach kulturalnych, małe zaangażowanie w sprawy lokalne, brak NGO, malejący i niski poziom 
edukacji 

potrzeby  rozbudowa infrastruktury technicznej, drogowej, ścieżek rowerowych, chodników  

potencjały tania siła robocza, możliwość odzyskania praw miejskich, niski poziom oczekiwań 

wymiar gospodarczy 

problemy 
pracochłonne i skomplikowane procedury odrolnienia gruntów; mentalność ludzi, brak planów MPZP, długi czas procedowania, biurokracja, nieregulowany stan prawny gruntów, niski udział przedsiębiorców i niski poziom aktywności gospodarczej, brak 
stabilizacji gospodarczej, niski poziom innowacyjności, zła jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, infrastruktury pieszo-rowerowej 

potrzeby  stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, uproszczenie procedur na realizację inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, środowiskowych 

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy 
brak terenów inwestycyjnych (trudne procedury przekształcania gruntów, nadmierna ochrona gruntów rolnych o słabej bonitacji gleby), ograniczenia rozwoju ze względu na obszary chronione i wojskowe, tereny poeksploatacyjne związane z górnictwem 
odkrywkowym 

potrzeby  rozwój i dofinansowanie OZE, dodatkowe środki finansowe, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców  

potencjały rozwijająca się sieć dróg i/lub ścieżek rowerowych, planowane i realizowane inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej, wody geotermalne, wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą 
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Chodów (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

niski niska wysoki niski niska wysoki niski przeciętna wysoki niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

rolniczy rolniczo-usługowy rolnicze rolnicza przeciętna niska 

wymiar społeczny 

problemy starzejące się społeczeństwo, dominacja rolnictwa (dobra jakość gleb), mała mobilność  

potrzeby  zwiększenie dochodów gminy, znalezienie inwestorów zewnętrznych, pomoc państwa, rozwój usług  

potencjały wysoka jakość inf. Rekreacyjnej i sportowej, atrakcyjność turystyczna, rozwój usług turystycznych  

wymiar gospodarczy 

problemy brak środków finansowych, np. na inwestycje, słaba struktura usługowa, niestabilna polityka państwa 

potrzeby  stabilność prawna, finansowa  

potencjały projekty wspierane przez gminę, proinnowacyjne warunki rozwoju, dostępność infrastruktury technicznej (dobra jakość dróg)  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy 
problemy w zakresie planowania przestrzennego (niewystarczający poziom pokrycia MPZP, brak aktualnego studium, brak konsekwencji w wydawanych WZ), rozproszona zabudowa i jej negatywny wpływ na tereny rolne i cenne przyrodniczo, 
niewystarczający poziom skanalizowania gminy 

potrzeby  zmiana prawa; skrócenie i uproszczenie procedur planistycznych, dodatkowe środki finansowe  

potencjały uporządkowana polityka przestrzenna, dziedzictwo kulturowe (w tym tereny pokopalniane, poprzemysłowe; tradycje rolnicze) i przyrodnicze  

 
Dąbie (3) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny przeciętna przeciętny przeciętny przeciętna przeciętny niski wysoka wysoki niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-rolniczy usługowy zielonej i błękitnej infrastruktury rolnicza, mieszana, mieszkaniowa przeciętna przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy bezrobocie, brak mieszkań komunalnych, socjalnych, niedostatek personelu medycznego i specjalistów, niski poziom opieki zdrowotnej 

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, zwiększenie zasobów, aktywna polityka mieszkaniowa, modernizacja 
przedszkola, budowa przedszkola i żłobka, zwiększenie personelu medycznego i dostępność ośrodków zdrowia, poprawa usług lekarskich 

potencjały dzienny dom seniora, aktywność seniorów, modelowa aktywizacja osób z potrzebami, opieka nad niepełnosprawnymi, dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkól  

wymiar gospodarczy 

problemy brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, zła jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, infrastruktury pieszo-rowerowej, zły stan środowiska 

potrzeby  modernizacja sieci dróg i budowa nowych gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki), zwiększenie innowacyjności OZE GOZ  

potencjały dostępność infrastruktury technicznej (dobra jakość dróg), infrastruktura kulturalna, sportowa, oświatowa  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy niski poziom wykorzystania OZE, brak światłowodu we wszystkich miejscowościach, niewystarczający poziom skanalizowania gminy  

potrzeby  infrastruktura kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rozwój i dofinansowanie OZE, rozwój sieci szerokopasmowego internetu 

potencjały rozwijająca się sieć dróg i/lub ścieżek rowerowych, planowane i realizowane inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej, efektywność energetyczna i termomodernizacja budynków 
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Dobra (3) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny niska przeciętny przeciętny przeciętna przeciętny przeciętny przeciętna przeciętny niski niska 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowo-usługowy usługowy zielonej i błękitnej infrastruktury mieszkaniowa, rolnicza, rekreacyjna przeciętna niska 

wymiar społeczny 

problemy starzejące się społeczeństwo, ubóstwo i wykluczenie społeczne, mała aktywność społeczna i w imprezach kulturalnych, małe zaangażowanie w sprawy lokalne, brak NGO 

potrzeby  rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój infrastruktury społecznej, oświatowej, rozwój transportu,  zwiększenie dostępności  

potencjały  - 

wymiar gospodarczy 

problemy  - 

potrzeby   - 

potencjały  - 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy  - 

potrzeby   - 

potencjały obszary prawnie chronione (np. Natura 2000, parki krajobrazowe, obszar chronionego krajobrazu), wody powierzchniowe (warta, jeziora), lesistość 

 
Golina (3) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

wysoki wysoka wysoki wysoki przeciętna przeciętny przeciętny wysoka przeciętny przeciętny wysoka 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-przemysłowy usługowo-przemysłowy 
rolnicze, zielonej i błękitnej infrastruktury, o rosnącej funkcji 

mieszkaniowej 
mieszkaniowa przeciętna wysoka 

wymiar społeczny 

problemy bezrobocie, patologie społeczne, brak mieszkań komunalnych, socjalnych 

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, zwiększenie zasobów, aktywna polityka mieszkaniowa, likwidacja 
skupisk patologii 

potencjały zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, dzienny dom seniora, aktywność seniorów, duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów  sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń 

wymiar gospodarczy 

problemy brak istotnych zakładów pracy i nowych miejsc pracy, tereny inwestycyjne w prywatnym użytkowaniu, brak takich terenów, brak uzbrojonych w infrastrukturę kanalizacyjną i/lub gazową terenów inwestycyjnych 

potrzeby  
stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, poprawa wizerunku PR i promocja gminy, budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej (wodociągowo-kanalizacyjnej), oczyszczalni, gaz, 
modernizacja sieci dróg i budowa nowych gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki) 

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, kapitał ludzki (osoby z dobrych fachem, dobrze wykształcone, przedsiębiorczość)  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy 
problemy w zakresie planowania przestrzennego (niewystarczający poziom pokrycia MPZP, brak aktualnego studium, brak konsekwencji w wydawanych WZ), rozproszona zabudowa i jej negatywny wpływ na tereny rolne i cenne przyrodniczo, 
zanieczyszczenie powietrza 

potrzeby  zwiększenie pokrycia obszaru gminy MPZP, poprawa jakości powietrza i likwidacja źródeł ciepła przyczyniających się do emisji niskiej, infrastruktura kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków 

potencjały położenie gminy w centralnej części kraju i/lub w strefie podmiejskiej, niski poziom zanieczyszczenia środowiska, rosnąca świadomość ekologiczna i aktywność społeczna mieszkańców 
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Grodziec (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

niski przeciętna przeciętny niski przeciętna przeciętny przeciętny przeciętna przeciętny niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

rolniczo-usługowy rolniczo-mieszany zielonej i błękitnej infrastruktury rolnicza niska wysoka 

wymiar społeczny 

problemy bezrobocie, depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), ubóstwo i wykluczenie społeczne 

potrzeby  tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, zwiększenie personelu medycznego i dostępność ośrodków zdrowia, poprawa usług lekarskich  

potencjały kapitał ludzki, atrakcyjne miejsce do zamieszkania, napływ nowych mieszkańców, poprawa warunków mieszkaniowych  

wymiar gospodarczy 

problemy brak istotnych zakładów pracy i nowych miejsc pracy, brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, zła jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, infrastruktury pieszo-rowerowej  

potrzeby  modernizacja sieci dróg i budowa nowych gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki), tworzenie nowych firm, pojawienie się inwestorów, rozwój przedsiębiorczości  

potencjały atrakcyjność turystyczna (agroekoturystyka), dostępność infrastruktury technicznej (dobra jakość dróg)  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy niewystarczający poziom skanalizowania gminy, problemy w zakresie gospodarki odpadami (brak segregacji, dzikie wysypiska)  

potrzeby  infrastruktura kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rozwój i dofinansowanie OZE, optymalizacja funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

potencjały 
rozwijająca się sieć dróg i/lub ścieżek rowerowych, wykorzystanie OZE i niskoemisyjnych źródeł ogrzewania, wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą, dziedzictwo kulturowe (w tym tereny pokopalniane, poprzemysłowe; 
tradycje rolnicze) i przyrodnicze 

 
Grzegorzew (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny niska wysoki przeciętny przeciętna przeciętny niski przeciętna przeciętny niski niska 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-rolniczy usługowy rolnicze rolnicza wysoka przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy starzejące się społeczeństwo, depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), niski poziom świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska 

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój infrastruktury społecznej, oświatowej, 
kształtowanie postaw proobywatelskich, budowanie tożsamości, zwiększenie świadomości społecznej  

potencjały zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń  

wymiar gospodarczy 

problemy tereny inwestycyjne w prywatnym użytkowaniu, brak takich terenów, bezrobocie i spadek dochodów związane z odejściem od przemysłu wydobywczego i przemysłu paliwowo-energetycznego, zamknięcie kopalni, upadek głównych gałęzi przemysłu  

potrzeby  wspieranie działalności rolniczej, tworzenie nowych firm, pojawienie się inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, poprawa dostępności komun ikacyjnej 

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, duży zakład produkcyjny, np. kopalnia soli, MPZP 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy zły stan dróg gminnych, niewystarczający poziom skanalizowania gminy, niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców  

potrzeby  infrastruktura kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców 

potencjały 
wykorzystanie OZE i niskoemisyjnych źródeł ogrzewania, efektywność energetyczna i termomodernizacja budynków, wody powierzchniowe (warta, jeziora), dziedzictwo kulturowe (w tym tereny pokopalniane, poprzemysłowe; tradycje rolnicze) i 
przyrodnicze 
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Kawęczyn (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

niski niska wysoki niski przeciętna przeciętny niski przeciętna przeciętny niski niska 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-rolniczy usługowo-przemysłowy rolnicze rolnicza wysoka niska 

wymiar społeczny 

problemy starzejące się społeczeństwo, brak miejsc pracy poza rolnictwem, brak środków na utrzymanie i rozwój usług społecznych (niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury społecznej), rosnące wydatki na oświatę 

potrzeby  
modernizacja przedszkola, budowa przedszkola i żłobka, utworzenie miejsca spotkań i opieki dla osób starszych i jego dalsze finansowanie, budowa domu spokojnej starości, rozwój usług opiekuńczych, budowa centrum kultury, zaspokojenie potrzeb 
kulturalnych mieszkańców, infrastruktura rekreacyjna 

potencjały kapitał ludzki, dobry poziom szkolnictwa (edukacji) i jakość infrastruktury przedszkolno-szkolnej, wysoka jakość inf. Rekreacyjnej i sportowej 

wymiar gospodarczy 

problemy 
brak uzbrojonych w infrastrukturę kanalizacyjną i/lub gazową terenów inwestycyjnych, pracochłonne i skomplikowane procedury odrolnienia gruntów; mentalność ludzi, brak planów MPZP, długi czas procedowania, biurokracja, nieregulowany stan 
prawny gruntów  

potrzeby  
stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej (wodociągowo-kanalizacyjnej), oczyszczalni, gaz, modernizacja sieci dróg i budowa nowych 
gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki) 

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, kapitał ludzki (osoby z dobrych fachem, dobrze wykształcone, przedsiębiorczość), tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy duży udział źródeł ogrzewania przyczyniających się do emisji niskiej, niewystarczający poziom skanalizowania gminy, problemy w zakresie gospodarki odpadami (brak segregacji, dzikie wysypiska) 

potrzeby  zwiększenie pokrycia obszaru gminy MPZP, poprawa efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja), rozwój i dofinansowanie OZE 

potencjały położenie gminy w centralnej części kraju i/lub w strefie podmiejskiej, dostępność komunikacyjna (sąsiedztwo autostrady A2), obszary prawnie chronione (np. Natura 2000, parki krajobrazowe, obszar chronionego krajobrazu)  

 
Kazimierz Biskupi (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

wysoki wysoka wysoki wysoki przeciętna wysoki przeciętny przeciętna wysoki przeciętny wysoka 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowo-usługowy przemysłowo-usługowy zielonej i błękitnej infrastruktury, o rosnącej funkcji mieszkaniowej mieszana przeciętna wysoka 

wymiar społeczny 

problemy mało miejsc pracy i mało atrakcyjne, niskie wynagrodzenia, dużo ludzi o niskich dochodach, niedostatek personelu medycznego i specjalistów, niski poziom opieki zdrowotnej 

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, zwiększenie zasobów, aktywna polityka mieszkaniowa, zwiększenie 
dochodów gminy, znalezienie inwestorów zewnętrznych, pomoc państwa 

potencjały zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP…dobra współpraca, koło gospodyń, kapitał ludzki, sąsiedztwo Konina z usługami społecznymi 

wymiar gospodarczy 

problemy 
brak istotnych zakładów pracy i nowych miejsc pracy, pracochłonne i skomplikowane procedury odrolnienia gruntów; mentalność ludzi, brak planów MPZP, długi czas procedowania, biurokracja, nieregulowany stan prawny gruntów, zła jakość i braki 
infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, infrastruktury pieszo-rowerowej  

potrzeby  stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej (wodociągowo-kanalizacyjnej), oczyszczalni, gaz  

potencjały tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy problemy w zakresie gospodarki odpadami (brak segregacji, dzikie wysypiska), tereny poeksploatacyjne związane z górnictwem odkrywkowym, niewykorzystany potencjał turystyczno-rekreacyjny 

potrzeby  zwiększenie pokrycia obszaru gminy MPZP, rekultywacja wysypisk i terenów poeksploatacyjnych (na cele turystyczno-rekreacyjne), optymalizacja funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, wyznaczenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych  

potencjały wykorzystanie OZE i niskoemisyjnych źródeł ogrzewania, obszary prawnie chronione (np. Natura 2000, parki krajobrazowe, obszar chronionego krajobrazu), wody powierzchniowe (warta, jeziora) 
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Kleczew (3) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny niska wysoki wysoki niska wysoki przeciętny niska przeciętny niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowy przemysłowy zdegradowane, rolnicze mieszana - przemysłowa, rolnicza i usługowa niska wysoka 

wymiar społeczny 

problemy 
depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), mała aktywność społeczna i w imprezach kulturalnych, małe zaangażowanie w sprawy lokalne, brak NGO, niedostatek miejsc w 
przedszkolu i żłobku i niski poziom usług opiekuńczych 

potrzeby  
modernizacja przedszkola, budowa przedszkola i żłobka, utworzenie miejsca spotkań i opieki dla osób starszych i jego dalsze finansowanie, budowa domu spokojnej starości, rozwój usług opiekuńczych, kształtowanie postaw proobywatelskich, 
budowanie tożsamości, zwiększenie świadomości społecznej 

potencjały zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, modelowa aktywizacja osób z potrzebami, opieka nad niepełnosprawnymi, dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkól  

wymiar gospodarczy 

problemy 
brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, małe zróżnicowanie profilu działalności gospodarczej tylko jedno duże przedsiębiorstwo, brak dywersyfikacji, oparcie na przemyśle wydobywczo-energetycznym, niski udział 
przedsiębiorców i niski poziom aktywności gospodarczej, brak stabilizacji gospodarczej, niski poziom innowacyjności 

potrzeby  wspieranie działalności rolniczej, tworzenie nowych firm, pojawienie się inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie innowacyjności OZE GOZ 

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, atrakcyjność turystyczna (agroekoturystyka), zagospodarowanie terenów pokopalnianych i lasów państwowych na cele turystyczne i rekreacyjne  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy 
problemy w zakresie planowania przestrzennego (niewystarczający poziom pokrycia MPZP, brak aktualnego studium, brak konsekwencji w wydawanych WZ), tereny poeksploatacyjne związane z górnictwem odkrywkowym, degradacja krajobrazu i 
środowiska przyrodniczego związana z przemysłem paliwowo-energetycznym 

potrzeby  poprawa jakości powietrza i likwidacja źródeł ciepła przyczyniających się do emisji niskiej, systemowe rozwiązania w zakresie zmian klimatu, rekultywacja wysypisk i terenów poeksploatacyjnych (na cele turystyczno-rekreacyjne) 

potencjały uporządkowana polityka przestrzenna, wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą  

 
Kłodawa (3) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

niski przeciętna przeciętny niski przeciętna przeciętny niski przeciętna przeciętny niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowy przemysłowy rolnicze rolnicza przeciętna niska 

wymiar społeczny 

problemy  - 

potrzeby  poprawa sytuacji finansowej mieszkańców  

potencjały kopalnia soli  

wymiar gospodarczy 

problemy małe zróżnicowanie profilu działalności gospodarczej tylko jedno duże przedsiębiorstwo, brak dywersyfikacji, oparcie na przemyśle wydobywczo-energetycznym  

potrzeby  tworzenie nowych firm, pojawienie się inwestorów, rozwój przedsiębiorczości  

potencjały duży zakład produkcyjny, np. kopalnia soli  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy  - 

potrzeby   - 

potencjały lesistość, dziedzictwo kulturowe (w tym tereny pokopalniane, poprzemysłowe; tradycje rolnicze) i przyrodnicze  
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Koło (1) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

wysoki niska przeciętny przeciętny niska przeciętny wysoki przeciętna przeciętny wysoki przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowy przemysłowy zurbanizowane, zielonej i błękitnej infrastruktury usługowa, przemysłowa, mieszkaniowa. wysoka przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), brak mieszkań komunalnych, socjalnych, niedostatek personelu medycznego i specjalistów, niski poziom opieki zdrowotnej 

potrzeby  budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, zwiększenie zasobów, aktywna polityka mieszkaniowa, zwiększenie personelu medycznego i dostępność ośrodków zdrowia, poprawa usług lekarsk ich, wzrost terenów uzbrojonych pod zabudowę 

potencjały dobry poziom szkolnictwa (edukacji) i jakość infrastruktury przedszkolno-szkolnej, niski poziom bezrobocia  

wymiar gospodarczy 

problemy brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, zła jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, infrastruktury pieszo-rowerowej, zły wizerunek starego miasta 

potrzeby  modernizacja sieci dróg i budowa nowych gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki), rewitalizacja starówki  

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy zły stan budynków komunalnych i duża liczba pustostanów, brak ścieżek rowerowych i dominacja komunikacji samochodowej  

potrzeby  poprawa stanu budynków; budowa mieszkań komunalnych, budowa ścieżek rowerowych  

potencjały wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą, dziedzictwo kulturowe (w tym tereny pokopalniane, poprzemysłowe; tradycje rolnicze) i przyrodnicze  

 
Koło (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny przeciętna - przeciętny przeciętna - niski przeciętna - niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowy usługowy rolnicze, o rosnącej funkcji mieszkaniowej - wysoka przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

wymiar gospodarczy 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 
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Konin (1) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

wysoki niska wysoki niski przeciętna przeciętny wysoki niska przeciętny przeciętny niska 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-przemysłowy usługowy zurbanizowane, zdegradowane, zielonej i błękitnej infrastruktury przemysłowa wysoka wysoka 

wymiar społeczny 

problemy 
starzejące się społeczeństwo, depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), mała aktywność społeczna i w imprezach kulturalnych, małe zaangażowanie w sprawy lokalne, brak 
NGO 

potrzeby  
budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, zwiększenie zasobów, aktywna polityka mieszkaniowa, utworzenie miejsca spotkań i opieki dla osób starszych i jego dalsze finansowanie, budowa domu spokojnej starości, rozwój usług opiekuńczych, 
zwiększenie atrakcyjności gminy dla osób z różnych grup wiekowych i aktywizacja społeczna wszystkich grup pokoleniowych  

potencjały duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń, dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i kulturalna (świetlice, GOK, biblioteki)  

wymiar gospodarczy 

problemy 
brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, bezrobocie i spadek dochodów związane z odejściem od przemysłu wydobywczego i przemysłu paliwowo-energetycznego, zamknięcie kopalni, upadek głównych gałęzi 
przemysłu, zła jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, infrastruktury pieszo-rowerowej  

potrzeby  zwiększenie efektywności KOWR i przejęcie terenów, dobrze prowadzona sprawiedliwa transformacja  

potencjały kapitał ludzki (osoby z dobrych fachem, dobrze wykształcone, przedsiębiorczość), duży zakład produkcyjny, np. kopalnia soli, MPZP 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy duży udział obszarów zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, tereny poeksploatacyjne związane z górnictwem odkrywkowym, degradacja krajobrazu i środowiska przyrodniczego związana z przemysłem paliwowo-energetycznym 

potrzeby  rekultywacja wysypisk i terenów poeksploatacyjnych (na cele turystyczno-rekreacyjne)  

potencjały wody powierzchniowe (warta, jeziora), niski poziom zanieczyszczenia środowiska, dziedzictwo kulturowe (w tym tereny pokopalniane, poprzemysłowe; tradycje rolnicze) i przyrodnicze 

 
Kościelec (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny przeciętna wysoki przeciętny przeciętna przeciętny przeciętny wysoka wysoki przeciętny przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowy usługowy zielonej i błękitnej infrastruktury, o rosnącej funkcji mieszkaniowej rolnicza wysoka wysoka 

wymiar społeczny 

problemy starzejące się społeczeństwo, brak działań i miejsc z zakresu integracji międzypokoleniowej (społeczności lokalnej), brak dos tosowania przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych 

potrzeby  
budowa centrum kultury, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, infrastruktura rekreacyjna, wzrost poziomu bezpieczeństwa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój 
infrastruktury społecznej, oświatowej 

potencjały zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń, dobry poziom szkolnictwa (edukacji) i jakość infrastruktury przedszkolno-szkolnej, żłobek 

wymiar gospodarczy 

problemy 
brak istotnych zakładów pracy i nowych miejsc pracy, brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, małe zróżnicowanie profilu działalności gospodarczej tylko jedno duże przedsiębiorstwo, brak dywersyfikacji, oparcie na 
przemyśle wydobywczo-energetycznym 

potrzeby  
stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, wspieranie działalności lokalnych przedsiębiorców, promocja agroturystyki i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wspieranie 
działalności rolniczej 

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, projekty wspierane przez gminę, proinnowacyjne warunki rozwoju, atrakcyjność turystyczna (agroekoturystyka) 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy duży udział źródeł ogrzewania przyczyniających się do emisji niskiej, niski poziom wykorzystania OZE, niewystarczający poziom  skanalizowania gminy 

potrzeby  poprawa efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja), wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł ciepła (w tym rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej), budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, ochrona przyrody  

potencjały rozwijająca się sieć dróg i/lub ścieżek rowerowych, planowane i realizowane inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej, niski poziom zanieczyszczenia środowiska, brak dużych zakładów emitujących zanieczyszczenia 
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Kramsk (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny wysoka - wysoki wysoka - niski przeciętna - niski wysoka 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-przemysłowy usługowo-przemysłowy zielonej i błękitnej infrastruktury, o rosnącej funkcji mieszkaniowej - przeciętna wysoka 

wymiar społeczny 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

wymiar gospodarczy 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

 
Krzymów (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny przeciętna - wysoki wysoka - przeciętny niska - niski wysoka 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowy przemysłowy zielonej i błękitnej infrastruktury, o rosnącej funkcji mieszkaniowej  przeciętna wysoka 

wymiar społeczny 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

wymiar gospodarczy 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 
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Lądek (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny wysoka przeciętny wysoki przeciętna przeciętny niski wysoka przeciętny niski wysoka 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-mieszany usługowo-przemysłowy rolnicze rolniczo-mieszkaniowa przeciętna wysoka 

wymiar społeczny 

problemy starzejące się społeczeństwo, mało miejsc pracy i mało atrakcyjne, niskie wynagrodzenia, dużo ludzi o niskich dochodach  

potrzeby  
utworzenie miejsca spotkań i opieki dla osób starszych i jego dalsze finansowanie, budowa domu spokojnej starości, rozwój usług opiekuńczych, przeciwdziałanie negatywnym skutkom demograficznym, napływ mieszkańców, otwarcie na imigrantów, 
zwiększenie dochodów gminy, znalezienie inwestorów zewnętrznych, pomoc państwa, zwiększenie personelu medycznego i dostępność  ośrodków zdrowia, poprawa usług lekarskich 

potencjały zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń, dobry poziom szkolnictwa (edukacji) i jakość infrastruktury przedszkolno-szkolnej 

wymiar gospodarczy 

problemy brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, zła jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, infrastruktury pieszo-rowerowej, brak inwestycji mieszkaniowych 

potrzeby  stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej (wodociągowo-kanalizacyjnej), oczyszczalni, gaz  

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy zły stan budynków komunalnych i duża liczba pustostanów, duży udział źródeł ogrzewania przyczyniających się do emisji niskiej, niewystarczający poziom skanalizowania gminy 

potrzeby  poprawa stanu budynków; budowa mieszkań komunalnych, infrastruktura kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców  

potencjały 
położenie gminy w centralnej części kraju i/lub w strefie podmiejskiej, programy i działania na rzecz środowiska przyrodniczego, planowane i realizowane inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej, obszary prawnie chronione (np. Natura 2000, parki 
krajobrazowe, obszar chronionego krajobrazu) 

 
Malanów (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny niska wysoki niski niska wysoki wysoki przeciętna wysoki niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowy przemysłowy zielonej i błękitnej infrastruktury rolniczo-przemysłowa wysoka niska 

wymiar społeczny 

problemy starzejące się społeczeństwo, ubóstwo i wykluczenie społeczne, niedostatek miejsc w przedszkolu i żłobku i niski poziom usług opiekuńczych 

potrzeby  modernizacja przedszkola, budowa przedszkola i żłobka, utworzenie miejsca spotkań i opieki dla osób starszych i jego dalsze finansowanie, budowa domu spokojnej starości, rozwój usług opiekuńczych  

potencjały żłobek, modelowa aktywizacja osób z potrzebami, opieka nad niepełnosprawnymi, dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkól  

wymiar gospodarczy 

problemy pracochłonne i skomplikowane procedury odrolnienia gruntów; mentalność ludzi, brak planów MPZP, długi czas procedowania, biurokracja, nieregulowany stan prawny gruntów  

potrzeby  uproszczenie procedur na realizację inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, środowiskowych  

potencjały duża i rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, duży zakład produkcyjny, np. kopalnia soli  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy niewystarczające systemy melioracji i odwodnień oraz retencji wodnej  

potrzeby  system retencji wód opadowych, regulacja stosunków wodnych, modernizacja systemu melioracji  

potencjały dostępność komunikacyjna (sąsiedztwo autostrady A2)  
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Olszówka (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

niski niska wysoki niski niska wysoki niski wysoka wysoki niski niska 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-rolniczy usługowo-rolniczy rolnicze rolnicza  przeciętna przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy 
depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), mała aktywność społeczna i w imprezach kulturalnych, małe zaangażowanie w sprawy lokalne, brak NGO, brak instytucji 
kulturowych (ośrodka kultury) 

potrzeby  budowa centrum kultury, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, infrastruktura rekreacyjna, rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój infrastruktury społecznej, oświatowej, budowa miejsc sportowych 

potencjały zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń  

wymiar gospodarczy 

problemy brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, wykluczenie komunikacyjne, w tym brak linii kolejowej  

potrzeby  budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej (wodociągowo-kanalizacyjnej), oczyszczalni, gaz, uporządkowanie i aktualizacja MPZP, przeznaczenie na usługi, przywrócenie komunikacji autobusowej 

potencjały dostępność infrastruktury technicznej (dobra jakość dróg), infrastruktura kulturalna, sportowa, oświatowa  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy 
problemy w zakresie planowania przestrzennego (niewystarczający poziom pokrycia MPZP, brak aktualnego studium, brak konsekwencji w wydawanych WZ), niski poziom wykorzystania OZE, niewystarczające systemy melioracji i odwodnień oraz 
retencji wodnej 

potrzeby  ochrona przyrody, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców  

potencjały położenie gminy w centralnej części kraju i/lub w strefie podmiejskiej, rosnąca świadomość ekologiczna i aktywność społeczna mieszkańców  

 
Orchowo (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny niska przeciętny przeciętny wysoka przeciętny niski przeciętna przeciętny niski niska 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-rolniczy usługowy rolnicze rolnicza przeciętna niska 

wymiar społeczny 

problemy bezrobocie, brak możliwości aktywizacji niepełnosprawnych  

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, utworzenie miejsca spotkań i opieki dla osób starszych i jego dalsze finansowanie, budowa domu spokojnej starości, 
rozwój usług opiekuńczych, zwiększenie personelu medycznego i dostępność ośrodków zdrowia, poprawa usług lekarskich  

potencjały zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, kapitał ludzki, poprawa warunków mieszkaniowych 

wymiar gospodarczy 

problemy 
pracochłonne i skomplikowane procedury odrolnienia gruntów; mentalność ludzi, brak planów MPZP, długi czas procedowania, biurokracja, nieregulowany stan prawny gruntów, niezagospodarowane tereny po PGR i SKR, ograniczenia rozwoju w 
związku z ochroną przyrody i terenami wojskowymi 

potrzeby  stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, zwiększenie efektywności KOWR i przejęcie terenów  

potencjały atrakcyjność turystyczna (agroekoturystyka), tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy rozproszona zabudowa i jej negatywny wpływ na tereny rolne i cenne przyrodniczo, niewystarczający poziom skanalizowania gminy, degradacja krajobrazu i środowiska przyrodniczego związana z rolnictwem 

potrzeby  zmiana prawa; skrócenie i uproszczenie procedur planistycznych, infrastruktura kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków  

potencjały programy i działania na rzecz środowiska przyrodniczego, wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą  
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Osiek Mały (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny przeciętna - przeciętny wysoka - niski wysoka - przeciętny przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowo-usługowy przemysłowo-usługowy zdegradowane, rolnicze, o rosnącej funkcji mieszkaniowej - wysoka przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

wymiar gospodarczy 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

 
Ostrowite (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny wysoka wysoki przeciętny wysoka wysoki niski przeciętna wysoki przeciętny wysoka 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

rolniczo-usługowy przemysłowo-mieszany rolnicze rolnicza, rekreacyjna przeciętna przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy brak mieszkań komunalnych, socjalnych, brak dostępu do infrastruktury gazowej i kanalizacyjnej  

potrzeby  budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, zwiększenie zasobów, aktywna polityka mieszkaniowa, rozbudowa infrastruktury technicznej, drogowej, ścieżek rowerowych, chodników  

potencjały atrakcyjne miejsce do zamieszkania, napływ nowych mieszkańców, poprawa warunków mieszkaniowych, rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i gaz 

wymiar gospodarczy 

problemy brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, zła jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, infrastruktury pieszo-rowerowej, słaba struktura usługowa 

potrzeby  uporządkowanie i aktualizacja MPZP, przeznaczenie na usługi  

potencjały warunki do rozwoju usług, MPZP  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy brak ścieżek rowerowych i dominacja komunikacji samochodowej, spadek poziomu wód powierzchniowych  

potrzeby  budowa ścieżek rowerowych  

potencjały wykorzystanie OZE i niskoemisyjnych źródeł ogrzewania, obszary prawnie chronione (np. Natura 2000, parki krajobrazowe, obszar chronionego krajobrazu), wody powierzchniowe (warta, jeziora) 
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Powidz (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

wysoki niska przeciętny wysoki wysoka wysoki przeciętny niska przeciętny przeciętny przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowy usługowy zielonej i błękitnej infrastruktury 
Mieszana - usługowa, turystyczna (baza 
noclegowa, gastronomiczna), rolnicza.   

przeciętna niska 

wymiar społeczny 

problemy starzejące się społeczeństwo, brak działań i miejsc z zakresu integracji międzypokoleniowej (społeczności lokalnej), rozciągłość przestrzenna gminy, 5% w ośrodku gminnym, reszta rozproszona 

potrzeby  budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, zwiększenie zasobów, aktywna polityka mieszkaniowa, modernizacja przedszkola, budowa przedszkola i żłobka  

potencjały zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń, dobry poziom szkolnictwa (edukacji) i jakość infrastruktury przedszkolno-szkolnej 

wymiar gospodarczy 

problemy zła jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, infrastruktury pieszo-rowerowej, ograniczenia rozwoju w związku z ochroną przyrody i terenami wojskowymi, mała liczba mieszkańców jako odbiorców działań gospodarczych 

potrzeby  
budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej (wodociągowo-kanalizacyjnej), oczyszczalni, gaz, modernizacja sieci dróg i budowa nowych gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki), uporządkowanie i aktualizacja MPZP, 
przeznaczenie na usługi, koordynacja inwestycji związanych z bazą wojskową 

potencjały kapitał ludzki (osoby z dobrych fachem, dobrze wykształcone, przedsiębiorczość), warunki do rozwoju usług, rozwój bazy wojskowej 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy 
problemy w zakresie planowania przestrzennego (niewystarczający poziom pokrycia MPZP, brak aktualnego studium, brak konsekwencji w wydawanych WZ), brak terenów inwestycyjnych (trudne procedury przekształcania gruntów, nadmierna ochrona 
gruntów rolnych o słabej bonitacji gleby), problemy w zakresie gospodarki odpadami (brak segregacji, dzikie wysypiska), spadek poziomu wód powierzchniowych 

potrzeby  
zwiększenie pokrycia obszaru gminy MPZP, infrastruktura kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł ciepła (w tym rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej), optymalizacja funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami 

potencjały zorganizowana gospodarka odpadami, niski poziom zanieczyszczenia środowiska, brak dużych zakładów emitujących zanieczyszczenia 

 
Przedecz (3) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

niski niska wysoki niski niska wysoki niski niska przeciętny niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowy usługowy rolnicze rolnicza niska niska 

wymiar społeczny 

problemy mała aktywność społeczna i w imprezach kulturalnych, małe zaangażowanie w sprawy lokalne, brak NGO  

potrzeby  
budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, zwiększenie zasobów, aktywna polityka mieszkaniowa, utworzenie miejsca spotkań i opieki dla osób starszych i jego dalsze finansowanie, budowa domu spokojnej starości, rozwój usług opiekuńczych, 
zwiększenie atrakcyjności gminy dla osób z różnych grup wiekowych i aktywizacja społeczna wszystkich grup pokoleniowych, wzrost poziomu bezpieczeństwa 

potencjały kapitał ludzki  

wymiar gospodarczy 

problemy 
brak istotnych zakładów pracy i nowych miejsc pracy, brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, zła jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, infrastruktury pieszo-rowerowej, zły wizerunek 
starego miasta 

potrzeby  stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, modernizacja sieci dróg i budowa nowych gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki)  

potencjały tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe, dostępność infrastruktury technicznej (dobra jakość dróg), MPZP 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy niewystarczający poziom skanalizowania gminy, niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców  

potrzeby  infrastruktura kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców  

potencjały uporządkowana polityka przestrzenna, wykorzystanie OZE i niskoemisyjnych źródeł ogrzewania, rosnąca świadomość ekologiczna i aktywność społeczna mieszkańców  
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Przykona (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny niska wysoki wysoki przeciętna wysoki niski przeciętna wysoki niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowy usługowy zdegradowane, zielonej i błękitnej infrastruktury rolnicza wysoka niska 

wymiar społeczny 

problemy starzejące się społeczeństwo, depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), patologie społeczne 

potrzeby  utworzenie miejsca spotkań i opieki dla osób starszych i jego dalsze finansowanie, budowa domu spokojnej starości, rozwój usług opiekuńczych, ośrodki wparcia, pomoc psychologa  

potencjały 
zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń, modelowa aktywizacja osób z potrzebami, opieka nad niepełnosprawnymi, dojazd dzieci 
niepełnosprawnych do szkól 

wymiar gospodarczy 

problemy 
bezrobocie i spadek dochodów związane z odejściem od przemysłu wydobywczego i przemysłu paliwowo-energetycznego, zamknięcie kopalni, upadek głównych gałęzi przemysłu, zła jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, 
infrastruktury pieszo-rowerowej, degradacja terenu przez kopalnie 

potrzeby  budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej (wodociągowo-kanalizacyjnej), oczyszczalni, gaz, rekultywacja terenów pokopalnianych  

potencjały projekty wspierane przez gminę, proinnowacyjne warunki rozwoju, tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe, ulgi podatkowe 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy 
problemy w zakresie planowania przestrzennego (niewystarczający poziom pokrycia MPZP, brak aktualnego studium, brak konsekwencji w wydawanych WZ), zanieczyszczenie powietrza, degradacja krajobrazu i środowiska przyrodniczego związana z 
rolnictwem, spadek poziomu wód powierzchniowych 

potrzeby  zmiana prawa; skrócenie i uproszczenie procedur planistycznych, poprawa jakości powietrza i likwidacja źródeł ciepła przyczyniających się do emisji niskiej, dodatkowe środki finansowe,  

potencjały uporządkowana polityka przestrzenna, programy i działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dziedzictwo kulturowe (w tym tereny pokopalniane, poprzemysłowe; tradycje rolnicze) i przyrodnicze,  

 
Rychwał (3) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

niski przeciętna przeciętny przeciętny przeciętna niski niski wysoka przeciętny niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-rolniczy przemysłowo-usługowy rolnicze rolnicza przeciętna wysoka 

wymiar społeczny 

problemy mała aktywność społeczna i w imprezach kulturalnych, małe zaangażowanie w sprawy lokalne, brak NGO  

potrzeby  kształtowanie postaw proobywatelskich, budowanie tożsamości, zwiększenie świadomości społecznej  

potencjały duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń, atrakcyjne miejsce do zamieszkania, napływ nowych mieszkańców  

wymiar gospodarczy 

problemy brak istotnych zakładów pracy i nowych miejsc pracy, dominacja funkcji rolniczej, rolniczy charakter gminy  

potrzeby  rozwój nowych technologii  

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy 
problemy w zakresie planowania przestrzennego (niewystarczający poziom pokrycia MPZP, brak aktualnego studium, brak konsekwencji w wydawanych WZ), rozproszona zabudowa i jej negatywny wpływ na tereny rolne i cenne przyrodniczo, duży 
udział źródeł ogrzewania przyczyniających się do emisji niskiej 

potrzeby  zwiększenie pokrycia obszaru gminy MPZP, poprawa jakości powietrza i likwidacja źródeł ciepła przyczyniających się do emisji niskiej  

potencjały położenie gminy w centralnej części kraju i/lub w strefie podmiejskiej, wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą  
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Rzgów (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny przeciętna wysoki przeciętny wysoka przeciętny niski niska wysoki przeciętny przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-mieszany przemysłowo-usługowy zielonej i błękitnej infrastruktury rolnicza  przeciętna wysoka 

wymiar społeczny 

problemy mała aktywność społeczna i w imprezach kulturalnych, małe zaangażowanie w sprawy lokalne, brak NGO, niedostatek personelu medycznego i specjalistów, niski poziom opieki zdrowotnej  

potrzeby  
współpraca z GOK, szkołami i innymi instytucjami w gminie, dialog społeczny, większa aktywność organizacji pozarządowych, integracja mieszkańców, rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój infrastruktury społecznej, 
oświatowej  

potencjały duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń, kapitał ludzki  

wymiar gospodarczy 

problemy brak istotnych zakładów pracy i nowych miejsc pracy, brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów  

potrzeby  stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, tworzenie nowych firm, pojawienie się inwestorów, rozwój przedsiębiorczości  

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, kapitał ludzki (osoby z dobrych fachem, dobrze wykształcone, przedsiębiorczość), projekty wspierane przez gminę, proinnowacyjne warunki rozwoju 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy duży udział źródeł ogrzewania przyczyniających się do emisji niskiej, niski poziom wykorzystania OZE, niewystarczający poziom skanalizowania gminy 

potrzeby  infrastruktura kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, poprawa efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja), rozwój i dofinansowanie OZE, dodatkowe środki finansowe 

potencjały położenie gminy w centralnej części kraju i/lub w strefie podmiejskiej, urozmaicony krajobraz, dziedzictwo kulturowe (w tym tereny pokopalniane, poprzemysłowe; tradycje rolnicze) i przyrodnicze 

 
Skulsk (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

niski przeciętna - przeciętny wysoka - niski przeciętna - niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-rolniczy usługowy rolnicze - niska przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

wymiar gospodarczy 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy - 

potrzeby  - 

potencjały - 
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Słupca (1) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

wysoki przeciętna wysoki przeciętny przeciętna przeciętny wysoki wysoka wysoki wysoki przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowo-usługowy przemysłowy zurbanizowane mieszkaniowa, usługowa wysoka przeciętna  

wymiar społeczny 

problemy mało miejsc pracy i mało atrakcyjne, brak mieszkań komunalnych, socjalnych  

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, zwiększenie zasobów, aktywna polityka mieszkaniowa, rozbudowa 
infrastruktury technicznej, drogowej, ścieżek rowerowych, chodników 

potencjały duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń  

wymiar gospodarczy 

problemy brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów  

potrzeby  przejęcie terenów lub partnerstwo z gminami, scalanie terenów  

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy duży udział źródeł ogrzewania przyczyniających się do emisji niskiej  

potrzeby  poprawa jakości powietrza i likwidacja źródeł ciepła przyczyniających się do emisji niskiej  

potencjały uporządkowana polityka przestrzenna, dostępność komunikacyjna (sąsiedztwo autostrady A2), wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą 

 
Słupca (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny wysoka przeciętny wysoki wysoka przeciętny przeciętny wysoka wysoki niski wysoka 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowy usługowo-przemysłowy rolnicze, o rosnącej funkcji mieszkaniowej Rolnicza, mieszkaniowa wysoka przeciętna  

wymiar społeczny 

problemy brak mieszkań komunalnych, socjalnych, brak instytucji kulturowych (ośrodka kultury), gmina jako sypialnia dla większych ośrodków przemysłowych 

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, zwiększenie zasobów, aktywna polityka mieszkaniowa, budowa 
centrum kultury, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, infrastruktura rekreacyjna 

potencjały kapitał ludzki, dobry poziom szkolnictwa (edukacji) i jakość infrastruktury przedszkolno-szkolnej, atrakcyjne miejsce do zamieszkania, napływ nowych mieszkańców 

wymiar gospodarczy 

problemy 
tereny inwestycyjne w prywatnym użytkowaniu, brak takich terenów, brak uzbrojonych w infrastrukturę kanalizacyjną i/lub gazową terenów inwestycyjnych, brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, rozwój gospodarczy 
prowadzony w konkurencyjnym otoczeniu innych ośrodków przemysłowych 

potrzeby  budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej (wodociągowo-kanalizacyjnej), oczyszczalni, gaz, tworzenie nowych firm, pojawienie się inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, przejęcie terenów lub partnerstwo z gminami, scalanie terenów 

potencjały kapitał ludzki (osoby z dobrych fachem, dobrze wykształcone, przedsiębiorczość), współpraca ze strefą ekonomiczną  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy brak terenów inwestycyjnych (trudne procedury przekształcania gruntów, nadmierna ochrona gruntów rolnych o słabej bonitacji gleby), ograniczenia rozwoju ze względu na obszary chronione i wojskowe  

potrzeby  zmiana prawa; skrócenie i uproszczenie procedur planistycznych  

potencjały rozwijająca się sieć dróg i/lub ścieżek rowerowych, planowane i realizowane inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej  
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Sompolno (3) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny przeciętna wysoki przeciętny wysoka przeciętny niski przeciętna wysoki niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-mieszany przemysłowo-usługowy rolnicze rolnicza  niska przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy starzejące się społeczeństwo, depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), malejący i niski poziom edukacji 

potrzeby  budowa mieszkań komunalnych, socjalnych, zwiększenie zasobów, aktywna polityka mieszkaniowa, rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój infrastruktury społecznej, oświatowej  

potencjały dobry poziom szkolnictwa (edukacji) i jakość infrastruktury przedszkolno-szkolnej, wysoka jakość infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, wysoki poziom bezpieczeństwa 

wymiar gospodarczy 

problemy 
pracochłonne i skomplikowane procedury odrolnienia gruntów; mentalność ludzi, brak planów MPZP, długi czas procedowania, biurokracja, nieregulowany stan prawny gruntów, niski udział przedsiębiorców i niski poziom aktywności gospodarczej, brak 
stabilizacji gospodarczej, niski poziom innowacyjności 

potrzeby  tworzenie nowych firm, pojawienie się inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, uporządkowanie i aktualizacja MPZP, przeznaczenie na usługi  

potencjały kapitał ludzki (osoby z dobrych fachem, dobrze wykształcone, przedsiębiorczość), atrakcyjność turystyczna (agroekoturystyka), absorbcja środków unijnych 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy 
zanieczyszczenie powietrza, brak ścieżek rowerowych i dominacja komunikacji samochodowej, problemy w zakresie gospodarki odpadami (brak segregacji, dzikie wysypiska), niska jakość gleb i rosnąca powierzchnia nieużytków rolnych; rozdrobnienie 
gruntów rolnych 

potrzeby  poprawa jakości powietrza i likwidacja źródeł ciepła przyczyniających się do emisji niskiej, rozwój i dofinansowanie OZE, budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, dodatkowe środki finansowe 

potencjały wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą  

 
Stare Miasto (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

wysoki wysoka wysoki wysoki wysoka wysoki wysoki wysoka wysoki przeciętny niska 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowy usługowy zurbanizowane, rolnicze, o rosnącej funkcji mieszkaniowej mieszana wysoka wysoka 

wymiar społeczny 

problemy bezrobocie, starzejące się społeczeństwo, ubóstwo i wykluczenie społeczne, mała aktywność społeczna i w imprezach kulturalnych, małe zaangażowanie w sprawy lokalne, brak NGO 

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, współpraca z GOK, szkołami i innymi instytucjami w gminie, dialog społeczny, większa aktywność organizacji 
pozarządowych, integracja mieszkańców, rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój infrastruktury społecznej, oświatowej, wzrost poziomu przedsiębiorczości mieszkańców  

potencjały dobry poziom szkolnictwa (edukacji) i jakość infrastruktury przedszkolno-szkolnej, dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i kulturalna (świetlice, GOK, biblioteki)  

wymiar gospodarczy 

problemy 
pracochłonne i skomplikowane procedury odrolnienia gruntów; mentalność ludzi, brak planów MPZP, długi czas procedowania, biurokracja, nieregulowany stan prawny gruntów, brak bazy noclegowej, niewykorzystany potencjał turystyczno-rekreacyjny, 
niekontrolowany rozwój mieszkalnictwa, brak infrastruktury - dysproporcje 

potrzeby  
stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej (wodociągowo-kanalizacyjnej), oczyszczalni, gaz, rozwój nowych technologii, uporządkowanie i 
aktualizacja MPZP, przeznaczenie na usługi 

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, duża i rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, dostępność infrastruktury technicznej (dobra jakość dróg) 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy problemy w zakresie planowania przestrzennego (niewystarczający poziom pokrycia MPZP, brak aktualnego studium, brak konsekwencji w wydawanych WZ), rozproszona zabudowa i jej negatywny wpływ na tereny rolne i cenne przyrodniczo  

potrzeby  zwiększenie pokrycia obszaru gminy MPZP, ochrona przyrody  

potencjały położenie gminy w centralnej części kraju i/lub w strefie podmiejskiej, uporządkowana polityka przestrzenna, obszary prawnie chronione (np. Natura 2000, parki krajobrazowe, obszar chronionego krajobrazu), wody powierzchniowe (warta, jeziora) 
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Strzałkowo (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny wysoka wysoki wysoki wysoka wysoki przeciętny wysoka wysoki przeciętny wysoka 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowy usługowo-przemysłowy rolnicze rolnicza wysoka przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy 
bezrobocie, depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), brak środków na utrzymanie i rozwój usług społecznych (niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury społecznej), 
rosnące wydatki na oświatę 

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój infrastruktury społecznej, oświatowej, zwiększenie 
dochodów gminy, znalezienie inwestorów zewnętrznych, pomoc państwa, zwiększenie personelu medycznego i dostępność ośrodków zdrowia, poprawa usług lekarskich 

potencjały zaangażowanie społeczne mieszkańców, aktywność, kapitał ludzki, wysoka jakość inf. Rekreacyjnej i sportowej, dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i kulturalna (świetlice, GOK, biblioteki) 

wymiar gospodarczy 

problemy dominacja funkcji rolniczej, rolniczy charakter gminy, brak zasobów naturalnych, brak środków finansowych, np. na inwestycje  

potrzeby  budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej (wodociągowo-kanalizacyjnej), oczyszczalni, gaz, modernizacja sieci dróg i budowa nowych gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki)  

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy zanieczyszczenie powietrza, problemy w zakresie gospodarki odpadami (brak segregacji, dzikie wysypiska)  

potrzeby  poprawa jakości powietrza i likwidacja źródeł ciepła przyczyniających się do emisji niskiej, optymalizacja funkcjonowania sys temu gospodarki odpadami, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców 

potencjały brak dużych zakładów emitujących zanieczyszczenia, małe nasilenie hałasu, dziedzictwo kulturowe (w tym tereny pokopalniane, poprzemysłowe; tradycje rolnicze) i przyrodnicze 

 
Ślesin (3) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

wysoki przeciętna przeciętny wysoki niska przeciętny przeciętny wysoka przeciętny przeciętny wysoka 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowy usługowy zielonej i błękitnej infrastruktury, o rosnącej funkcji mieszkaniowej mieszana niska przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy bezrobocie, depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), ubóstwo i wykluczenie społeczne 

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój 
infrastruktury społecznej oświatowej 

potencjały kapitał ludzki, atrakcyjne miejsce do zamieszkania, napływ nowych mieszkańców, atrakcyjność turystyczna, rozwój usług turystycznych 

wymiar gospodarczy 

problemy brak istotnych zakładów pracy i nowych miejsc pracy, niski udział przedsiębiorców i niski poziom aktywności gospodarczej, brak stabilizacji gospodarczej, niski poziom innowacyjności  

potrzeby  
promocja agroturystyki i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wspieranie działalności rolniczej, tworzenie nowych firm, pojawienie się inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, uruchomienie środków transformacyjnych i transformacja regionu 
konińskiego 

potencjały duża i rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, dostępność infrastruktury technicznej (dobra jakość dróg), infrastruktura kulturalna, sportowa, oświatowa  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy 
brak terenów inwestycyjnych (trudne procedury przekształcania gruntów, nadmierna ochrona gruntów rolnych o słabej bonitacji gleby), problemy w zakresie gospodarki odpadami (brak segregacji, dzikie wysypiska), degradacja krajobrazu i środowiska 
przyrodniczego związana z przemysłem paliwowo-energetycznym 

potrzeby  rozwój i dofinansowanie OZE, rekultywacja wysypisk i terenów poeksploatacyjnych (na cele turystyczno-rekreacyjne), wyznaczenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych 

potencjały programy i działania na rzecz środowiska przyrodniczego  
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Tuliszków (3) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny niska wysoki przeciętny przeciętna przeciętny niski przeciętna wysoki niski niska 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowy przemysłowy zielonej i błękitnej infrastruktury rolnicza  przeciętna wysoka 

wymiar społeczny 

problemy 
depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów), brak środków na utrzymanie i rozwój usług społecznych (niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury społecznej), rosnące wydatki 
na oświatę  

potrzeby  rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój infrastruktury społecznej, oświatowej, rozbudowa infrastruktury technicznej, drogowej, ścieżek rowerowych, chodników  

potencjały dobry poziom szkolnictwa (edukacji) i jakość infrastruktury przedszkolno-szkolnej, ośrodek kultury, dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i kulturalna (świetlice, GOK, biblioteki), zapewniona opieka medyczna 

wymiar gospodarczy 

problemy 
brak uzbrojonych w infrastrukturę kanalizacyjną i/lub gazową terenów inwestycyjnych, małe zróżnicowanie profilu działalności gospodarczej tylko jedno duże przedsiębiorstwo, brak dywersyfikacji, oparcie na przemyśle wydobywczo-energetycznym, zła 
jakość i braki infrastruktury drogowej, energetycznej, kanalizacyjnej, infrastruktury pieszo-rowerowej  

potrzeby  modernizacja sieci dróg i budowa nowych gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki)  

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe, dostępność infrastruktury technicznej (dobra jakość dróg) 

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy brak terenów inwestycyjnych (trudne procedury przekształcania gruntów, nadmierna ochrona gruntów rolnych o słabej bonitacji g leby), zanieczyszczenie powietrza  

potrzeby  poprawa jakości powietrza i likwidacja źródeł ciepła przyczyniających się do emisji niskiej  

potencjały wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą  

 
Turek (1) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

wysoki niska przeciętny niski wysoka przeciętny wysoki niska wysoki wysoki przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowy przemysłowo-usługowy zurbanizowane mieszkaniowa wysoka niska 

wymiar społeczny 

problemy starzejące się społeczeństwo, depopulacja (wyludnianie: ujemny przyrost naturalny i saldo migracji) i drenaż mózgów (odpływ młodych i specjalistów)  

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, rozwój edukacji, oświaty, rekreacji, poprawa jakości życia i rozwój infrastruktury społecznej oświatowej, rozwój 
transportu, zwiększenie dostępności 

potencjały dobry poziom szkolnictwa (edukacji) i jakość infrastruktury przedszkolno-szkolnej, poprawa warunków mieszkaniowych  

wymiar gospodarczy 

problemy 
brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, bezrobocie i spadek dochodów związane z odejściem od przemysłu wydobywczego i przemysłu paliwowo-energetycznego, zamknięcie kopalni, upadek głównych gałęzi 
przemysłu, rozwój gospodarczy prowadzony w konkurencyjnym otoczeniu innych ośrodków przemysłowych 

potrzeby  
stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, modernizacja sieci dróg i budowa nowych gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki), promowanie elastycznych form 
zatrudnienia  

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy duży udział obszarów zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, duży udział źródeł ogrzewania przyczyniających się do emisji  niskiej, niski poziom wykorzystania OZE, problemy w zakresie gospodarki odpadami (brak segregacji, dzikie wysypiska) 

potrzeby  poprawa jakości powietrza i likwidacja źródeł ciepła przyczyniających się do emisji niskiej, wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł ciepła (w tym rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej)  

potencjały uporządkowana polityka przestrzenna, planowane i realizowane inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej, lesistość, dziedzictwo kulturowe (w tym tereny pokopalniane, poprzemysłowe; tradycje rolnicze) i przyrodnicze 
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Turek (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny przeciętna wysoki wysoki wysoka wysoki przeciętny przeciętna wysoki niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

przemysłowo-usługowy przemysłowy zielonej i błękitnej infrastruktury, o rosnącej funkcji mieszkaniowej rolnicza  wysoka niska 

wymiar społeczny 

problemy ubóstwo i wykluczenie społeczne, niskie kwalifikacje zawodowe  

potrzeby  tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, integracja osób przeprowadzających się na tereny wiejskie z miejscową ludnością  

potencjały atrakcyjne miejsce do zamieszkania, napływ nowych mieszkańców  

wymiar gospodarczy 

problemy 
pracochłonne i skomplikowane procedury odrolnienia gruntów; mentalność ludzi, brak planów MPZP, długi czas procedowania, biurokracja, nieregulowany stan prawny gruntów, brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania 
inwestorów, niekontrolowany rozwój mieszkalnictwa, brak infrastruktury - dysproporcje 

potrzeby  poprawa wizerunku PR i promocja gminy, modernizacja sieci dróg i budowa nowych gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki)  

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy problemy w zakresie planowania przestrzennego (niewystarczający poziom pokrycia MPZP, brak aktualnego studium, brak konsekwencji w wydawanych WZ)  

potrzeby  zwiększenie pokrycia obszaru gminy MPZP  

potencjały  - 

 

Wierzbinek (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

niski przeciętna wysoki niski wysoka niski niski przeciętna wysoki niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-mieszany usługowo-przemysłowy zdegradowane, rolnicze rolnicza niska niska 

wymiar społeczny 

problemy bezrobocie, mało miejsc pracy i mało atrakcyjne, niskie wynagrodzenia, dużo ludzi o niskich dochodach 

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, utworzenie miejsca spotkań i opieki dla osób starszych i jego dalsze finansowanie, budowa domu spokojnej starości, 
rozwój usług opiekuńczych  

potencjały dobry poziom szkolnictwa (edukacji) i jakość infrastruktury przedszkolno-szkolnej, dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i kulturalna (świetlice, GOK, biblioteki)  

wymiar gospodarczy 

problemy 
brak uzbrojonych w infrastrukturę kanalizacyjną i/lub gazową terenów inwestycyjnych, niski udział przedsiębiorców i niski poziom aktywności gospodarczej, brak stabilizacji gospodarczej, niski poziom innowacyjności, bezrobocie i spadek dochodów 
związane z odejściem od przemysłu wydobywczego i przemysłu paliwowo-energetycznego, zamknięcie kopalni, upadek głównych gałęzi przemysłu 

potrzeby  stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, tworzenie nowych firm, pojawienie się inwestorów, rozwój przedsiębiorczości  

potencjały atrakcyjna lokalizacja w sieci drogowej (autostrada) i kolejowej, dobre położenie komunikacyjne, tereny pod inwestycje gospodarcze (np. OZE) i mieszkaniowe  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy zły stan dróg gminnych, niewystarczający poziom skanalizowania gminy, tereny poeksploatacyjne związane z górnictwem odkrywkowym 

potrzeby  infrastruktura kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rekultywacja wysypisk i terenów poeksploatacyjnych (na cele turystyczno-rekreacyjne), budowa i modernizacja infrastruktury drogowej 

potencjały położenie gminy w centralnej części kraju i/lub w strefie podmiejskiej, uporządkowana polityka przestrzenna, dziedzictwo kulturowe (w tym tereny pokopalniane, poprzemysłowe; tradycje rolnicze) i przyrodnicze 
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Wilczyn (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

niski wysoka przeciętny niski przeciętna przeciętny niski przeciętna przeciętny niski wysoka 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-rolniczy usługowo-przemysłowy zdegradowane, rolnicze rekreacyjna, rolnicza niska przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy niedostatek miejsc w przedszkolu i żłobku i niski poziom usług opiekuńczych, słaba dostępność komunikacyjna (wykluczenie komunikacyjne)  

potrzeby  
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym w gospodarce innowacyjnej, dokształcanie, przekwalifikowanie, w tym długotrwale bezrobotnych, utworzenie miejsca spotkań i opieki dla osób starszych i jego dalsze finansowanie, budowa domu spokojnej starości, 
rozwój usług opiekuńczych, zwiększenie personelu medycznego i dostępność ośrodków zdrowia, poprawa usług lekarskich  

potencjały duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń, wysoka jakość infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, atrakcyjność turystyczna, rozwój usług turystycznych 

wymiar gospodarczy 

problemy 
tereny inwestycyjne w prywatnym użytkowaniu, brak takich terenów, brak uzbrojonych w infrastrukturę kanalizacyjną i/lub gazową terenów inwestycyjnych, bezrobocie i spadek dochodów związane z odejściem od przemysłu wydobywczego i przemysłu 
paliwowo-energetycznego, zamknięcie kopalni, upadek głównych gałęzi przemysłu, wykluczenie komunikacyjne w tym brak linii kolejowej 

potrzeby  promocja agroturystyki i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, tworzenie nowych firm, pojawienie się inwestorów,  rozwój przedsiębiorczości, rozwój szkolnictwa zawodowego 

potencjały dostępność infrastruktury technicznej (dobra jakość dróg), zagospodarowanie terenów pokopalnianych i lasów państwowych na cele turystyczne i rekreacyjne, rozwój szkolnictwa zawodowego  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy problemy w zakresie planowania przestrzennego (niewystarczający poziom pokrycia MPZP, brak aktualnego studium, brak konsekwencji w wydawanych WZ), niewystarczający poziom skanalizowania gminy, spadek poziomu wód powierzchniowych,  

potrzeby  infrastruktura kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rozwój i dofinansowanie OZE, wykorzystanie niskoemisyjnych źródeł ciepła (w tym rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej), system retencji wód opadowych 

potencjały wody powierzchniowe (warta, jeziora), urozmaicony krajobraz, lesistość, niski poziom zanieczyszczenia środowiska  

 

Władysławów (2) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny przeciętna wysoki przeciętny wysoka wysoki niski przeciętna przeciętny przeciętny niska 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

usługowo-rolniczy przemysłowo-usługowy zdegradowane, zielonej i błękitnej infrastruktury rolnicza lub mieszana wysoka przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy mała liczba obiektów/terenów rekreacyjnych, mała aktywność społeczna i w imprezach kulturalnych, małe zaangażowanie w sprawy lokalne, brak NGO, brak działań i miejsc z zakresu integracji międzypokoleniowej (społeczności lokalnej) 

potrzeby  
współpraca z GOK, szkołami i innymi instytucjami w gminie, dialog społeczny, większa aktywność organizacji pozarządowych, integracja mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności gminy dla osób z różnych grup wiekowych i aktywizacja społeczna 
wszystkich grup pokoleniowych 

potencjały duża liczba stowarzyszeń NGO, klubów sportowych, prężne OSP, dobra współpraca, koło gospodyń, żłobek, ośrodek kultury 

wymiar gospodarczy 

problemy 
brak dobrej oferty (terenów) inwestycyjnej i brak zainteresowania inwestorów, małe zróżnicowanie profilu działalności gospodarczej tylko jedno duże przedsiębiorstwo, brak dywersyfikacji, oparcie na przemyśle wydobywczo-energetycznym, brak bazy 
noclegowej, niewykorzystany potencjał turystyczno-rekreacyjny 

potrzeby  stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej (zachęt finansowych) i stref aktywności gospodarczej uzbrojonej, promocja agroturystyki i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

potencjały duża i rosnąca liczba podmiotów gospodarczych  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy problemy w zakresie gospodarki odpadami (brak segregacji, dzikie wysypiska), niska jakość gleb i rosnąca powierzchnia nieużytków rolnych; rozdrobnienie gruntów rolnych, tereny poeksploatacyjne związane z górnictwem odkrywkowym  

potrzeby  rozwój i dofinansowanie OZE, rekultywacja wysypisk i terenów poeksploatacyjnych (na cele turystyczno-rekreacyjne), optymalizacja funkcjonowania systemu gospodarki odpadami  

potencjały obszary prawnie chronione (np. Natura 2000, parki krajobrazowe, obszar chronionego krajobrazu), urozmaicony krajobraz, lesistość  
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Zagórów (3) 

rozwój społeczno-gospodarczy 
wymiar społeczny wymiar gospodarczy wymiar środowiskowo-przestrzenny 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym 

poziom rozwoju 
dynamika w ujęciu 

syntetycznym poziom w 2020 r. 
dynamika  

(2011-2020) 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

w opinii gmin 
w ujęciu 

syntetycznym 
w opinii gmin 

w ujęciu 
syntetycznym 

przeciętny wysoka wysoki przeciętny wysoka przeciętny niski wysoka przeciętny niski przeciętna 

charakter gospodarczy 
dominujące typy obszarów w 2021 r. dominująca funkcja w opinii gmin 

dostępność czasowa ośrodka: 

2011 2020 powiatowego subregionalnego 

rolniczo-mieszany usługowo-mieszany zielonej i błękitnej infrastruktury mieszana przeciętna przeciętna 

wymiar społeczny 

problemy brak działań i miejsc z zakresu integracji międzypokoleniowej (społeczności lokalnej), brak opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, słaba dostępność komunikacyjna (wykluczenie komunikacyjne)  

potrzeby  
utworzenie miejsca spotkań i opieki dla osób starszych i jego dalsze finansowanie, budowa domu spokojnej starości, rozwój usług opiekuńczych, budowa centrum kultury, zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, infrastruktura rekreacyjna, 
rozwój transportu, zwiększenie dostępności, budowa miejsc sportowych 

potencjały dzienny dom seniora, aktywność seniorów, wysoka jakość infrastruktury rekreacyjnej i sportowej  

wymiar gospodarczy 

problemy wykluczenie komunikacyjne w tym brak linii kolejowej, brak świadomości ekologicznej, brak inwestycji mieszkaniowych 

potrzeby  modernizacja sieci dróg i budowa nowych gminnych i infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki), inwestycje mieszkaniowe, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej  

potencjały kapitał ludzki (osoby z dobrych fachem, dobrze wykształcone, przedsiębiorczość), atrakcyjność turystyczna (agroekoturystyka), dostępność infrastruktury technicznej (dobra jakość dróg), rozwój szkolnictwa zawodowego  

wymiar środowiskowo-przestrzenny 

problemy ograniczenia rozwoju ze względu na obszary chronione i wojskowe, brak ścieżek rowerowych i dominacja komunikacji samochodowej, niska jakość gleb i rosnąca powierzchnia nieużytków rolnych; rozdrobnienie gruntów rolnych  

potrzeby  rozwój sieci szerokopasmowego internetu, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców  

potencjały niski poziom zanieczyszczenia środowiska, brak dużych zakładów emitujących zanieczyszczenia  

Źródło: opracowanie własne. 

 


