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Metodyka opracowania

Analiza aktualnych 30 strategii rozwoju 

gmin i powiatów z obszaru wielkopolski północnej

• Identyfikacja wskazanych w tych dokumentach:

– charakterystycznych dla subregionu

potencjałów i barier rozwojowych

– szczególnie istotnych obszarów tematycznych



ŚRODOWISKO
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Bogate zasoby przyrodniczo - krajobrazowe

• Czyste środowisko, wysoka jakość

powietrza atmosferycznego

• Niski poziom urbanizacji i degradacji

środowiska naturalnego

• Uporządkowana gospodarka odpadami

• Rozwój OZE

• Edukacja przyrodniczo – ekologiczna

• Niska jakość wód podziemnych

• Gleby słabej jakości

• Deficyt wody, zagrożenie suszą i pożarami

• Niska emisja, hałas komunikacyjny

• Słabo rozwinięta gospodarka odpadami

• Niska świadomość ekologiczna 



• Doskonałe warunki do rozwoju turystyki i

agroturystyki

• Zróżnicowane i bogate dziedzictwo

kulturowe, historyczne i przyrodnicze

• Współpraca placówek kultury, sportu i 

turystyki z organizacjami pozarządowymi 

• Dbałość o zachowanie dziedzictwa

kulturowego i tradycji lokalnych

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Potrzeba rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury rekreacyjnej

• Braki w bazie noclegowej i gastronomicznej

• Brak miejsc spędzania wolnego czasu

• Niewystarczająca promocja gmin

KULTURA I TURYSTYKA



GOSPODARKA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Niski poziom przedsiębiorczości

• Nieprzygotowane tereny inwestycyjne

• Brak inwestorów zewnętrznych

• Potrzeba rozwoju sektora usług

• Migracje zarobkowe mieszkańców 

• Słaba promocja gospodarcza gmin

• Niska efektywność w rolnictwie

• Struktura gospodarstw rolnych

• Istotna rola rolnictwa i leśnictwa

• Turystyka i agroturystyka

• Rozwój przedsiębiorczości

• Obszary atrakcyjne inwestycyjnie



DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA

• Stosunkowo korzystne położenie 

geograficzno-komunikacyjne względem  

regionu

• Systematycznie podnoszony stan techniczny

dróg (powiatowych i gminnych)

• Linie kolejowe

• Szlaki wodne 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Peryferyjne położenie w skali regionu

• Niska dostępność terenów do ośrodków 

miejskich

• Niezadowalający stan infrastruktury 

drogowej 

• Słabo rozwinięty transport wodny i kolejowy

• Słabo rozwinięta i zła organizacja 

komunikacji zbiorowej



INFRASTRUKTURA
SIECIOWA

• Priorytetowe traktowanie zagadnień 

rozwoju infrastruktury technicznej

• Wysoki poziom zwodociągowania 

• Wysoki poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej

• Dobrze funkcjonująca sieć 

elektroenergetyczna

• Rozwój sieci teleinformatycznej 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY
• Niska jakość infrastruktury wodociągowej

• Brak pełnego skanalizowania gmin

• Niski poziom rozwoju sieci gazowniczej

• Niski poziom rozwoju infrastruktury 

internetu szerokopasmowego

• Niski poziom rozwoju sieci 

energooszczędnego oświetlenia Źródło: http://old.mwik.pla.com



SPOŁECZEŃSTWO

• Dostępność do podstawowej opieki 

zdrowotnej

• Współpraca w ramach partnerstw 

międzygminnych

• Prężnie działające organizacje pozarządowe

• Rozwinięta infrastruktura podmiotów 

ekonomii społecznej

• Dobry dostęp do szkolnictwa podstawowego

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Zróżnicowany dostęp do świadczeń i brak 

specjalistycznej opieki zdrowotnej

• Spadek liczby urodzeń, starzejące się 

społeczeństwo, migracja ludzi młodych

• Nierównomierny dostęp do szkolnictwa

• Braki w infrastrukturze oświaty
Źródło: http://www.powiat-chodzieski.pl/



Zagrożenia

SZANSE ZAGROŻENIA

• Planowanie i pozyskiwanie środków 

zewnętrznych, m.in. w ramach 

środków z Unii Europejskiej

• Wydzielenie i rozwój terenów 

inwestycyjnych

• Rozwój świadomości społecznej 

i społeczeństwa obywatelskiego

• Wzrost tożsamości i integracji lokalnej

• Rosnący popyt na zdrową żywność, 

produkty tradycyjne i regionalne

• Wykorzystanie zasobów energii 

odnawialnej

• Postępująca marginalizacja obszarów 

peryferyjnych 

• Ograniczanie perspektyw rozwoju 

lokalnych przedsiębiorstw przez 

skoncentrowanie zachęt na pozyskanie 

inwestorów zewnętrznych

• Zmniejszenie popytu na usługi 

turystyczne

• Częste zmiany przepisów prawnych na 

poziomie krajowym

• Emigracja młodych, wykształconych 

ludzi 
Mocne 
strony

Słabe 
strony

Szanse
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