
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY GNIEWKOWO 

W sierpniu 2016 r. Gmina Gniewkowo przystąpiła do opracowania jednego ze strategicznych 
dokumentów jakim jest „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023”. 
Po uprzednim pozyskaniu szczegółowych danych z różnych instytucji, przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych i spotkaniach z mieszkańcami, dokument ten nabrał ostatecznego kształtu. 

Podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 29 marca 2017 r. została podjęta uchwała w 
sprawie przyjęcia przedmiotowego dokumentu. 

Niniejszy GPR samorząd gminny sporządził zgodnie z zasadą partnerstwa i partycypacji w ścisłym 
porozumieniu i przy współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej. Ujmuje on działania w 
sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, 
technicznego, środowiskowego i kulturowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego 
otoczeniem. Celem programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz 
stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, 
koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegana się o środki 
finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020” do obszarów zdegradowanych na terenach wiejskich zaliczyć należy jednostki, 
w których odnotowano co najmniej 2 problemy społeczne mierzone wskaźnikami oraz na terenie 
sołectwa znajdują się przestrzenie zdegradowane lub zjawiska negatywne w przynajmniej jednej ze 
sfer zaproponowanych przez gminę we wskaźnikach. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 
20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. 

Na obszarze gminy funkcjonują 23 sołectwa. Przy czym, obszary wyznaczone na potrzeby rewitalizacji 
znajdują się na terenie takich sołectw jak: Kawęczyn, Lipie, Murzynko, Markowo, Ostrowo, 
Skalmierowice, Więcławice i Wierzbiczany. Pomimo iż obszary rewitalizacji zostały ograniczone do 
mniejszych terenów niż całe sołectwa to zaplanowane działania będą oddziaływać na całe jednostki, a 
z efektów korzystać będą wszyscy mieszkańcy. Wyznaczony do rewitalizacji obszar    w mieście to 
jedna z trzech jednostek miejskich określonych na potrzeby rewitalizacji. Zajmuje on powierzchnię 
260 ha     (co stanowi 1,4% powierzchni Gminy i 28,3% powierzchni miasta) oraz zamieszkuje w nim 
2516 osób (tj. 17,2% ludności Gminy i 35,6% ludności miasta). W jego skład wchodzi 25 ulic, tj.: 
Agnieszki Osieckiej, Cicha, Cmentarna, Dworcowa, Króla Jana III Sobieskiego, Kątna, Kościelna, 
Krótka, Nowa, Ignacego Jana Paderewskiego, Gerharda Pająkowskiego, Parkowa, Piasta (część), 
Księstwa Gniewkowskiego, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Rynek, Rzemieślnicza, Spokojna, 
Średnia, Św. Mikołaja, Wałowa, Zamkowa, Zielona, 17 Stycznia. 

(Anna Nawrocka) 

 

 

Opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023” zostało 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 
2014-2020. 


