
 

 
  



   PIŁA 
KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu 

al. Niepodległości 18 

61-713 Poznań 
 

 

DYREKTOR 

Marek Bryl 

ZASTĘPCA DYREKTORA 

dr Grażyna Łyczkowska 

 

PROJEKTANT PROWADZĄCY 

Wojciech Zabawa 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Anna Bąk 

Konrad Borowski 

Bartosz Burzyński 

Tomasz Drużkowski 

Łukasz Ginko 

Justyna Herian 

Malwina Jankowiak 

Aleksandra Kozłowska 

Mateusz Krygier 

Paweł Krysztafkiewicz 

dr Grażyna Łyczkowska 

Dominika Szymczyk-Stefańska 

Jacek Wilczkowiak 

 

WSPÓŁPRACA 

Małgorzata Czerniak 

Lutomiła Niełacna 

Agnieszka Podgórska  

 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

Jadwiga Lechicka 

Paweł Kościelak 

Mikołaj Pietz 

Ewa Prejs 

Krzysztof Szukała 

 

Poznań 2019  



   PIŁA 
KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO  

1 
 

CZĘŚĆ I ............................................................................................................................................. 2 

WPROWADZENIE ................................................................................................................................. 3 

CEL OPRACOWANIA ........................................................................................................................................ 3 

PODSTAWA PRAWA ....................................................................................................................................... 3 

DELIMITACJA .................................................................................................................................................. 4 

UWARUNKOWANIA ............................................................................................................................. 6 

POWIĄZANIA OBSZARU .................................................................................................................................. 6 

STRUKTURA PRZESTRZENNA ........................................................................................................................ 10 

OSADNICTWO ............................................................................................................................................... 12 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ...................................................................................................................... 17 

ŚRODOWISKO KULTUROWE ......................................................................................................................... 32 

TURYSTYKA I REKREACJA .............................................................................................................................. 34 

STREFA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ............................................................................................................ 36 

KOMUNIKACJA.............................................................................................................................................. 49 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ................................................................................................................... 51 

GOSPODARKA ODPADAMI ........................................................................................................................... 54 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ................................................................................................................... 55 

POLITYKA PRZESTRZENNA GMIN .................................................................................................................. 55 

CZĘŚĆ II .......................................................................................................................................... 60 

KLUCZOWE CECHY PRZESTRZENI ....................................................................................................... 61 

WIZJA ROZWOJU OBSZARU 2020+ .................................................................................................... 68 

STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA ............................................................................... 70 

CELE ROZWOJU .................................................................................................................................. 77 

CEL I OBSZAR PRZYJAZNY DO ŻYCIA I PRACY……………………………………………………………………………….…76 

KIERUNEK 1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI PIŁY…………………………………………………………………………………………..77 

KIERUNEK 2 WZMACNIANIE I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU OŚRODKÓW GMINNYCH……………………………….81 

KIERUNEK 3 POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW……………………………………………………………………………..…84 
CEL II OBSZAR ATRAKCYJNY TURYSTYCZNIE…………………………………………………………………………………..89 

KIERUNEK 1 RACJONALNE TURYSTYCZNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO…...89 

KIERUNEK 2 ZACHOWANIE I WZMACNIANIE WALORÓW KULTUROWYCH I KRAJOBRAZOWYCH………………….92 

KIERUNEK 3 ROZWÓJ ZRÓŻNICOWANYCH FORM TURYSTYKI………………………………………………………………………95 

CEL III OBSZAR RÓWNOWAGI FUNKCJONALNEJ………………………………………………………………………....102 

KIEUNEK 1 KSZTAŁTOWANIE SPÓJNEJ STRUKTURY SIECI OSADNICZEJ…………………………………………………………103 

KIERUNEK 2 WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH…………………………………………………………….…107 

KIERUNEK 3 ROZBUDOWA I UNOWOCZEŚNIANIE SIECI TRANSPORTOWYCH……………………………………………...111 
PODSUMOWANIE ............................................................................................................................ 117 

SPIS LITERATURY I AKTÓW PRAWNYCH ........................................................................................... 119 

 
  



   PIŁA 
KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO  

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I 



   PIŁA 
KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO  

3 
 

WPROWADZENIE 

 
CEL OPRACOWANIA  

 
Pilski Obszar Funkcjonalny (POF) to jeden z typów miejskich obszarów funkcjonalnych 

określonych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) jako układ osadniczy 

powiązanych ze sobą przestrzennie i funkcjonalnie jednostek osadniczych wokół największych miast. 

Wyznaczenie takich obszarów ma umożliwić lepsze wykorzystanie ich endogenicznych potencjałów. 

Pilski Obszar Funkcjonalny, ze względu na wielkość i potencjał, spełnia kryteria miejskiego obszaru 

funkcjonalnego ośrodka subregionalnego. 

Piła jako największa na północy województwa jednostka osadnicza - miasto rangi 

subregionalnej, koncentruje potencjał społeczny i gospodarczy tej części regionu. Ośrodek ten to 

także miejsce obsługi mieszkańców północnej Wielkopolski w ponadlokalne usługi publiczne  

i komercyjne. Piła, poprzez zewnętrzne powiązania wynikające z położenia i siły relacji z ośrodkami 

metropolitalnymi - Poznaniem, Bydgoszczą i Toruniem, odgrywa ważną rolę w układzie osadniczym 

regionu przyczyniając się do równoważenia dysproporcji w rozwoju Wielkopolski. 

„Koncepcja Rozwoju Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest opracowaniem studialnym, które 

realizuje zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. 

Wielkopolska 2020. Polityka rozwoju w ramach obszarów funkcjonalnych polega na wzajemnym 

powiązaniu działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego 

rozwoju obszaru oraz spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Ich rozwój powinien opierać 

się w szczególności na wykorzystaniu walorów rejonu, stanowiących podstawę budowy przewagi 

konkurencyjnej. Celem opracowania dokumentu jest określenie koncepcji rozwoju  

i zagospodarowania obszaru, w tym struktury funkcjonalno-przestrzennej, sprecyzowanie celów 

wynikających ze sformułowanej wizji rozwoju, a także określenie pożądanych kierunków realizujących 

cele rozwoju. Wskazane kierunki rozwoju zostały skonkretyzowane poprzez zbiór działań i zadań 

mających na celu maksymalne wykorzystanie potencjału wewnętrznego obszaru, co przyczyni się do 

dynamizacji rozwoju całego subregionu.  

Zaproponowane w Koncepcji zintegrowane podejście terytorialne przejawia się propozycją 

nowej ścieżki rozwoju obszaru traktowanego jako całość, zarówno w ujęciu planistycznym, jak  

i strategicznym.  

Jednym z zamierzeń opracowania jest także wsparcie lokalnych władz samorządowych 

poprzez wskazanie możliwości rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. Dokument ma wspomóc 

koordynację działań strategicznych i planistycznych na rzecz wypracowania wspólnego podejścia  

w sprawie przyszłości subregionu pilskiego i skoordynowania działań gmin wchodzących w skład POF. 
 

PODSTAWA PRAWA 

 
Podstawą prawną przystąpienia do niniejszego opracowania jest ustawa z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.). 

Wykonywane opracowane sporządzono na podstawie zapisów artykułu 38 ww. ustawy, w myśl 

którego: „organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do 

obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów 

podejmowanych w tym zakresie prac, a także sporządzają audyt krajobrazowy.” 
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Ponadto Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wprowadziła możliwość 

wyznaczenia przez samorząd województwa obszarów funkcjonalnych wokół miast liczących powyżej 

50 tys. mieszkańców. Zgodnie z typologią obszarów funkcjonalnych określonych w KPZK2030, 

miejskie obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych są to układy terytorialne o charakterze 

regionalnym, posiadające istotne znaczenie dla programowania procesów rozwojowych oraz są 

szczególnym obszarem realizacji polityki regionalnej. Ich rozwój powinien opierać się na 

specyficznych cechach danego terenu, na podstawie których można budować konkurencyjność  

i spójność obszaru. 

DELIMITACJA 

 
Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych została 

przeniesiona na poziom wojewódzki, do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.  

W celu prawidłowego ustalenia granic konieczne było określenie zasad i kryteriów ich wyznaczania. 

W tym celu opracowany został dokument „Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych 

w województwie wielkopolskim”, który jest opracowaniem analitycznym i stanowi dokument 

wdrożeniowy zaktualizowanej „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 

Wielkopolska 2020”. Zawarto w nim zestaw wskaźników i kryteriów o charakterze statystycznym, 

funkcjonalnym lub przestrzennym, dzięki którym możliwe jest określenie zasięgu oddziaływania 

miasta subregionalnego, a tym samym wyznaczenie obszarów funkcjonalnego. Jednym  

z wyznaczonych obszarów funkcjonalnych na terenie województwa wielkopolskiego jest Miejski 

obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Piły (POF – Pilski Obszar Funkcjonalny). 

 

Cel, założenia, zasady 
 
Obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego stanowi spójny przestrzennie obszar,  

z powiązaniami funkcjonalnymi oraz zaawansowanymi procesami urbanizacyjnymi. Celem delimitacji 

obszaru jest wskazanie jednostek osadniczych, które cechują się najsilniejszymi powiązaniami  

z ośrodkiem subregionalnym.  

Mimo różnic wewnętrznych miasta subregionalne wykazują wiele cech wspólnych, m.in. 

wielkość ośrodka, poziom w hierarchii sieci osadniczej, czy wyposażenie w usługi publiczne, co 

pozwala założyć, że w podobnym stopniu oddziałują na swoje otoczenie. Z tego tytułu na potrzebę 

wyznaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych w województwie 

wielkopolskim przyjęto jednakowy zestaw zasad i założeń, są to: 

 podstawową jednostką delimitacyjną jest gmina, 

 obszar funkcjonalny jest regionem spójnym terytorialne, 

 zasada bezpośredniego sąsiedztwa – wszystkie gminy bezpośrednio sąsiadujące z miastem 

subregionalnym uznaje się za wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego, niezależnie od 

spełnienia określonych kryteriów delimitacji, 

 zasada ciągłości – w skład obszaru funkcjonalnego mogą wejść tylko te gminy, które sąsiadują  

z miastem subregionalnym bezpośrednio lub pośrednio poprzez inne gminy wyznaczone  

w wyniku przyjętych kryteriów, 

 zasada zwartości – gminy, które nie spełniają kryteriów uznaje się za włączone do obszaru 

funkcjonalnego, jeśli sąsiadują wyłącznie z gminami spełniającymi założone kryteria, 

 zasada rozłączności – każda gmina może wchodzić w skład tylko jednego typu obszaru 

funkcjonalnego miast subregionalnych, natomiast w przypadku nakładania się stref wpływu 
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decyduje odległość gminy do centrum ośrodka subregionalnego, 

 analizie zostały poddane wszystkie gminy z powiatów otaczających Piłę, z których co najmniej 

jedna gmina znajduje się w pierwszym lub drugim pierścieniu gmin otaczających miasto. 

 

Kryteria 
 

Jako kryteria zaliczenia danej gminy do obszaru funkcjonalnego wybrano optymalny zestaw 

wskaźników, za pomocą których można opisać stan i dynamikę charakterystycznych zjawisk 

zachodzących na obszarach podmiejskich wokół miast subregionalnych: 

 udział dojeżdżających do pracy do miast subregionalnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w roku 2011; 

 dostępność czasowa do miast subregionalnych w roku 2018; 

 liczba połączeń komunikacją zbiorową w roku 2018; 

 zmiana liczby ludności w latach 2000-2016; 

 zmiana powierzchni terenów zurbanizowanych w latach 2006-2016. 

Wymienione powyżej wskaźniki obrazują siłę i zasięg powiązań ośrodka subregionalnego  

z otoczeniem. Pierwszy z wymienionych wskaźników odnosi się do oddziaływania ośrodka 

centralnego na lokalny rynek pracy i gospodarkę. Świadczy o sile przyciągania miasta jako miejsca 

zatrudnienia. Kolejne dwa wskaźniki opisują powiązania komunikacyjne wewnątrz obszaru 

funkcjonalnego, zarówno pod względem infrastruktury drogowej, jak i funkcjonowania komunikacji 

zbiorowej. Ostatnie dwa wskaźniki świadczą o przestrzennym rozwoju otoczenia miasta 

subregionalnego, które wskazuje na intensywność zurbanizowania sąsiednich gmin oraz zasięg i skalę 

procesu suburbanizacji.  

Gmina kwalifikowała się do obszaru funkcjonalnego, jeśli co najmniej 3 z założonych wyżej 

wskaźników zostało spełnionych oraz po sprawdzeniu zgodności z założeniami i zasadami delimitacji.  

Prezentowany zestaw wskaźników jest taki sam, jak założony w dokumencie: „Zasad 

i kryteriów wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim”. Został on 

zaktualizowany o najnowsze dostępne dane. Ponownie przeprowadzona analiza kryteriów 

potwierdziła, że wyznaczony wcześniej miejski obszar funkcjonalny wokół Piły pozostaje  

w niezmiennych granicach, jednostki włączone pierwotnie do obszaru nadal spełniają wszystkie 

kryteria, wykazując się silniejszym w porównaniu do sąsiednich gmin powiązaniem z Piłą. 

 

Granice  
 

Jednostki terytorialne włączone do Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego wykazują największą 

siłę powiązań funkcjonalnych oraz tworzą spójny przestrzennie obszar. Wybrane wskaźniki obrazują 

skalę powiązań w zakresie: rynku pracy, infrastruktury komunikacyjnej i gospodarczej, połączeń 

komunikacji zbiorowej, siły oddziaływania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zmiany 

w sposobie zagospodarowania terenów otaczających miasto subregionalne.  

Miasto Piła wraz z powiązanym z nim funkcjonalnie otoczeniem obejmuje 7 gmin położonych 

na terenie 3 powiatów: 

 gminę miejską Piła (powiat piski); 

 4 gminy miejsko-wiejskie: Krajenka (powiat złotowski), Trzcianka (powiat czarnkowsko-

trzcianecki), Ujście (powiat piski), Wysoka (powiat piski); 

 2 gminy wiejskie: Kaczory (powiat pilski), Szydłowo (powiat piski). 
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Ryc.1. Pilski Obszar Funkcjonalny  

 
Źródło: Opracowanie własne WBPP. 

 

UWARUNKOWANIA 

 
POWIĄZANIA OBSZARU 

 
Pilski Obszar Funkcjonalny nie stanowi samodzielnego, odizolowanego granicami bytu. Wręcz 

przeciwnie, jest związany siatką zależności w wielu dziedzinach życia. Do najistotniejszych z punktu 

widzenia przestrzennego i funkcjonalnego należą powiązania: komunikacyjne, infrastrukturalne, 

przyrodnicze oraz społeczne i gospodarcze, w tym dotyczące m.in. przepływu osób, usług, dóbr. 

Pilski Obszar Funkcjonalny zlokalizowany jest w północnej Wielkopolsce, blisko granicy  

z województwami zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Istniejący układ 

administracyjny, a także położenie w strukturze osadniczej województwa i kraju mają zasadniczy 

wpływ na siłę i skalę powiązań oraz determinują kierunki rozwoju.   

 

Powiązania przyrodnicze 

 
Ukształtowanie powierzchni Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego jest głównie dziełem 

zlodowacenia wiślańskiego fazy poznańskiej. Obszar ten położony jest w granicach siedmiu 

mezoregionów: Pojezierza Wałeckiego, Równiny Wałeckiej, Pojezierza Południowokrajeńskiego, 

Kotliny Gorzowskiej, Doliny Środkowej Noteci oraz Pojezierza Chodzieskiego. Cały obszar należy do 

podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie. 

Obszar w całości położony jest w dorzeczu Odry, w regionie rzeki Warty. Główną osią 

hydrograficzno-przyrodniczą jest rzeka Noteć wraz z rzeką Gwdą. Zlokalizowany jest w zasięgu 
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czterech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) o strategicznym znaczeniu dla gospodarki 

wodnej zarówno regionu jak i kraju. Zbiorniki: GZWP nr 125 - Zbiornik międzymorenowy Wałcz-Piła, 

GZWP nr 127 - Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie, GZWP nr 133 - Zbiornik międzymorenowy 

Młotkowo oraz GZWP nr 138 - Pradolina Toruń-Eberswalde (Noteć), wykraczają swym zasięgiem poza 

granice obszaru funkcjonalnego. 

Pilski Obszar Funkcjonalny jest średnio zasobny w kopaliny. Występują tu zarówno złoża 

kopalin energetycznych (węgiel brunatny) jak i złoża surowców skalnych: kruszywa naturalnego, 

piasków kwarcowych, surowców ilastych ceramiki budowlanej surowców szklarskich i kredy. Obszar 

położony jest w rejonie występowania wód geotermalnych. Występują tu złoża wód termalnych 

o korzystnych parametrach użytkowych. 

W POF występują formy ochrony przyrody, które łączą się z obszarami cennymi przyrodniczo 

na terenach sąsiednich. Są to trzy obszary chronionego krajobrazu: Pojezierze Wałeckie i Dolina 

Gwdy, Puszcza nad Drawą oraz Dolina Noteci. Sześć obszarów Natura 2000 wykraczają swym 

zasięgiem poza obszar funkcjonalny: 3 obszary specjalnej ochrony ptaków Puszcza nad Gwdą 

(PLB300012), Dolina Środkowej Noteci i kanału Bydgoskiego (PLB300005), Nadnoteckie Łęgi 

(PLB300003) oraz 3 obszary ważne dla Wspólnoty: Dolina Rurzycy (PLH300017), Ostoja Pilska 

(PLH300045) oraz Dolina Noteci (PLH300004). 

Ważne znacznie dla powiązań przyrodniczych mają szlaki migracji zwierząt, zarówno te 

wzdłuż rzek jak i szlaki lądowe. Przez obszar funkcjonalny przebiega 6 korytarzy wzdłuż dolin rzek:  

2 korytarze ekologiczne o randze międzynarodowej i krajowej w dolinach rzek Noteć i Gwda oraz  

4 o randze regionalnej: Bukówka, Głomia, Piława, Rurzyca. Przez obszar przechodzą również 

korytarze (drogi) lądowe o znaczeniu krajowym: Korytarz Północny oraz Korytarz Północno-Centralny. 

Są to korytarze o randze krajowej łączące obszary cenne przyrodniczo na granicy województw 

kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. 

Ryc.2. Powiązania przyrodnicze o znaczeniu ponadregionalnym 

 
Źródło: Opracowanie własne WBPP. 
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Powiązania komunikacyjne i infrastrukturalne 

 
Na terenie POF krzyżują się dwie drogi krajowe objęte Transeuropejską Siecią Transportową 

TEN-T, która łączy wszystkie regiony Unii Europejskiej przy wykorzystaniu różnych rodzajów 

transportu. Jest to droga krajowa nr 10 (Szczecin - Wałcz - Piła - Toruń - Płońsk (S7) oraz droga 

krajowa nr 11 (Kołobrzeg - Koszalin - Piła - Poznań – Bytom), które docelowo zostaną zrealizowane  

w parametrach dróg ekspresowych.  

Rzeka Noteć przepływająca przez miejski obszar funkcjonalny jest na odcinku od Santoka do 

Kanału Bydgoskiego drogą wodną II klasy orasz fragmentem międzynarodowej drogi wodnej E70. 

Droga wodna E70 prowadząca z Holandii (Rotterdam) przez Niemcy (Berlin), Polskę (Bydgoszcz, 

Elbląg), Rosję (Kaliningrad) do Kłajpedy na Litwie została ustanowiona przez Europejskie 

porozumienie o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). 

Zbiegające się w Pile drogi krajowe i linie kolejowe zapewniają powiązanie z największymi 

ośrodkami miejskimi w Polsce. Do stolicy województwa biegnie droga krajowa nr 11 i linia kolejowa 

nr 354. Droga nr 10 stanowi połączenie POF z Bydgoszczą i Szczecinem. Połączenie kolejowe 

z Bydgoszczą odbywa się poprzez linie nr 18, a ze Szczecinem poprzez linię kolejową nr 403. Linia 

kolejowa nr 203 jest najkrótszym połączeniem kolejowym z Trójmiastem oraz zachodnią granicą 

państwa. 

Powiązania zewnętrze Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury 

technicznej z krajowym układem sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz sieci teletechnicznych 

realizowane są poprzez linie elektroenergetyczne najwyższych i wysokich napięć, gazociągi 

magistralne wysokiego ciśnienia oraz szkieletową sieć szerokopasmową wraz z towarzyszącymi im 

urządzeniami sieciowymi. 

Przez obszar POF przebiegają dwie linie elektroenergetyczne najwyższych napięć 220 kV 

relacji Piła Krzewina – Plewiska i Piła Krzewina - Żydowo. Stacja najwyższych napięć (SNN) Krzewina 

położona jest w gminie Kaczory. 

Powiązania zewnętrzne i wewnętrzne uzupełnia 10 linii elektroenergetycznych sieci 

wysokiego napięcia 110 kV. Linie sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia 110 kV, wyprowadzone są 

gwieździście ze stacji najwyższych napięć Piła Krzewina i zaopatrują w energię elektryczną 7 głównych 

punktów zasilania znajdujących się na trenie obszaru funkcjonalnego, z których 3 znajduje się  

w mieście Piła. Linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV, przebiegające przez obszar 

funkcjonalny powiązane są z 6-oma GPZ w gminach ościennych (Złotów, Wyrzysk, Miasteczko 

Krajeńskie, Chodzież, Czarnków i Wałcz). 

Ponadlokalna sieć gazowa przebiegająca przez rejon Piły, wchodząca w skład krajowego 

systemu przesyłowego, powiązana jest z węzłami gazowymi w Krobi i Kotowie, które znajdują się  

w południowej i południowo-zachodniej Wielkopolsce. Główne gazociągi przesyłowe przebiegają 

przez gminę Ujście, Piła, Trzcianka i Szydłowo (kierunek Szczecin) oraz Kaczory, Wysoka i Krajenka 

(kierunek Koszalin). Dostarczają one gaz nie tylko do odbiorców znajdujących się na terenie 

województwa wielkopolskiego, ale także w województwach sąsiednich oraz innych regionach kraju.  

 

Powiązania osadnicze, społeczne i gospodarcze 

 

Skala i rodzaj powiązań zewnętrznych Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego determinuje 

zarówno odległość od ośrodków metropolitalnych: Poznania i Bydgoszczy o 100 km, Torunia  

i Szczecina o ok. 150-200 km, jak i układ najbliżej położonych ośrodków powiatowych: Złotowa, 

Chodzieży, Czarnkowa (woj. wielkopolskie), Wałcza (woj. zachodniopomorskie), Nakła n. Notecią 

(woj. kujawsko-pomorskie).  
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Ze względu na podział administracyjny oraz historyczne ciążenia gmin POF najsilniej związany 

jest ze stolicą województwa Poznaniem oraz ośrodkami lokalnymi znajdującymi się w regionie. 

Wysoki potencjał społeczno-gospodarczy Poznania i jego pozycja w układzie osadniczo-

administracyjnym kraju oddziałuje na POF poprzez powiązania funkcjami wyższego rzędu, zwłaszcza 

w zakresie administracji, nauki, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, handlu, kultury, sportu  

i rozrywki. Również powiązania z innymi ośrodkami metropolitalnymi stanowią podstawę do 

kontynuowania i pogłębiania współzależności również w zakresie usług wyższego rzędu, zwłaszcza  

z Bydgoszczą. 

Przykładem dwustronnych powiązań funkcjonalnych pomiędzy Pilskim Obszarem 

Funkcjonalnym, a metropolitami są filie wyższych szkół z Poznania, Bydgoszczy i Łodzi zlokalizowane 

w Pile i Trzciance oraz liczba studentów z POF kształcących się na uczelniach w miastach 

metropolitalnych. Inne powiązania obszaru dotyczą zlokalizowanych tutaj szkół 

ponadpodstawowych, które świadczą usługi również na rzecz młodzieży z województwa 

zachodniopomorskiego. 

Duże znaczenie w rozwoju relacji wewnątrzregionalnych i międzywojewódzkich mają także 

konferencje, imprezy kulturalne i sportowe o znaczeniu ponadregionalnym i krajowym organizowane 

w Pile oraz w Trzciance. 

Powiązania POF w zakresie społecznym dotyczą związków instytucjonalnych, specjalistycznej 

obsługi np. z zakresu zdrowia czy pomocy społecznej, a także wynikają z aktywności mieszkańców  

w zakresie codziennych potrzeb życiowych. Najlepiej obrazuje to skala codziennych dojazdów  

z miejsca zamieszkania do pracy. Najwięcej osób wyjeżdża w celach zarobkowych do Poznania,  

a w dalszej kolejności do Warszawy, Bydgoszczy i Torunia. Wyjazdy do pracy odbywają także do 

mniejszych ośrodków położonych w bliskiej odległości: do Złotowa, Wałcza, Czarnkowa czy 

Chodzieży.  

Pilski Obszar Funkcjonalny wykazuje również ponadlokalne powiązania gospodarcze zarówno 

z najbliższym otoczeniem, jak i w skali regionalnej. Przykładem powiązań gospodarczych są klastry 

gospodarcze, a także Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonujące w Pile.  

Miejski obszar funkcjonalny posiada również zagraniczne powiązania gospodarcze poprzez 

funkcjonowanie firm z udziałem m. in. kapitału holenderskiego, luksemburskiego i duńskiego. 

Inną formą powiązań funkcjonalnych są istniejące w POF stowarzyszenia tworzone w ramach 

Lokalnych Grup Działania. Ich członkami są zarówno samorządy, organizacje pozarządowe, jak  

i podmioty prywatne. Celem powstania Lokalnych Grup Działania jest działanie na rzecz wzrostu 

potencjału społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Przykładem Lokalnych Grup Działania 

funkcjonujących na terenie POF jest: LGD Krajna Złotowska, LGD Krajna nad Notecią i Czarnkowsko-

Trzcianecka LGD. 
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Ryc.3. Położenie Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego i powiązania zewnętrzne  

 
Źródło: Opracowanie własne WBPP 

STRUKTURA PRZESTRZENNA 

 
Sieć osadnicza Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego kształtowała się na przestrzeni wieków 

poprzez czynniki ludzkie i przyrodnicze. Obecnie wykształcony układ osadniczy charakteryzuje się 

nierównomiernym rozmieszczeniem poszczególnych jednostek osadniczych na co wpływ mają  

w dużej mierze czynniki środowiskowe, głównie w postaci zwartych kompleksów leśnych oraz dolin 

rzecznych. Jest to układ trwały, który określa sposób zagospodarowania obszaru i decyduje o jego 

przyszłym rozwoju. W strukturze przestrzennej obszaru wyróżnić należy tereny zainwestowane, 

głównie tereny miast: Piły i Trzcianki oraz tereny bezpośrednio z nimi sąsiadujące. Zdecydowanie 

większą część obszaru stanowią jednak tereny niezainwestowane, m.in.: lasy, tereny rolnicze czy łąki. 

 

Przestrzeń zainwestowana 

 
Tereny w dolinie Noteci i Gwdy, położone od czasów średniowiecza na pograniczu państwa 

polskiego nie stwarzały dogodnych warunków dla osadnictwa. Niemniej, nieliczne miasta położone  
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w pasie nadnoteckim rozwijały się dzięki położeniu na szlakach handlowych. Najważniejsze trakty 

miały przebieg południkowy i wiodły z Poznania przez Czarnków, Wałcz do Kołobrzegu oraz przez 

Ujście również na Pomorze. Bardzo ważną rolę spełniał również szlak równoleżnikowy, wiodący 

Notecią oraz wzdłuż jej brzegów, łącząc miasta nadnoteckie: Wieleń, Czarnków, Ujście. 

Miasta nadnoteckie wyrosłe na gruncie wczesnośredniowiecznych grodów stanowiły 

podstawowy szkielet sieci osadniczej w rejonie doliny Noteci, wypełniony siecią osad wiejskich. 

Zaludnienie doliny Noteci było stosunkowo małe, w związku z czym tereny te od XVI w. były miejscem 

kolonizacji. W zależności od jakości ziem zakładano dwa typy wsi: sołtysie i holenderskie (olęderskie). 

W pasie nadnoteckim ze względu na istniejące warunki terenu, wsie olęderskie stanowiły przewagę 

wśród wszystkich zakładanych wsi. Najstarszym znanym przykładem lokacji osady olęderskiej były 

Ługi Ujskie z 1597 r. położone 3 km na północ od Ujścia. Natomiast pierwsza wieś sołtysia powstała  

w r. 1586 na terenie Trzcianki. 

W okresie międzywojennym granica polsko-niemiecka, na mocy traktatu Wersalskiego 

poprowadziła na Noteci i Gwdzie, a Piła i Trzcianka znajdowały się po stronie niemieckiej. 

Rozmieszczenie i gęstość jednostek osadniczych w granicach Pilskiego Obszaru 

Funkcjonalnego wynika także w dużej mierze z uwarunkowań przyrodniczych. Znaczne powierzchnie 

zwartych kompleksów leśnych i łąkowych, a także liczne cieki w centralnej, południowej i zachodniej 

części oraz w mniejszym stopniu w części północnej nie sprzyjały rozwojowi gęstej sieci osadniczej. 

Największym skupiskiem zabudowy charakteryzuje się centralna część obszaru w pasie od Szydłowa 

poprzez Piłę do Ujścia oraz w części zachodniej Trzcianka i okoliczne miejscowości. Na pozostałych 

obszarach zabudowa występuje w sposób rozproszony. 

Miasto Piła charakteryzuje się występowaniem dużych kompleksów leśnych wewnątrz granic 

administracyjnych, co sprawia, że przestrzeń zainwestowania w mieście jest zwarta i ograniczona. 

Kompleksy leśne są naturalną barierą, dzięki której nie obserwuje się tutaj, w tak dużym stopniu, jak 

w przypadku innych większych miast, rozlewania się zabudowy bezpośrednio poza granice miasta. 

Proces zagęszczania zabudowy, związany ze zjawiskiem suburbanizacji i rozwojem strefy podmiejskiej 

następuje przede wszystkim w pobliżu ciągów komunikacyjnych, przy drodze krajowej nr 11, drodze 

wojewódzkiej nr 179 oraz drogach niższej kategorii, w gminach okalających, a także  

w miejscowościach, położonych w okolicach Piły „za lasem”: Kaczory, Byszki, Ługi Ujskie, Stobno, 

Dolaszewo, Szydłowo, Stara Łubianka, Dobrzyca, Skórka, Śmiłowo. 

Główne osie komunikacyjne obszaru, związane są z drogą krajową nr 11 (północ-południe), 

drogą krajową nr 10 (północ-wschód) oraz drogami wojewódzkimi nr 180 i 188 łączącymi Piłę  

z Trzcianką i Krajenką. 

 

Przestrzeń niezainwestowana 

 
W przestrzeni Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego wśród obszarów niezainwestowanych 

dominują zwarte kompleksy leśne, które rozpościerają się w centralnej i zachodniej części obszaru,  

w gminie Piła, Kaczory, Trzcianka, a także we wschodniej części gminy Szydłowo i zachodniej części 

gminy Krajenka.  

Równie istotnym elementem kształtującym przestrzeń obszaru jest dolina rzeki Noteci oraz 

pozostałe tereny łąkowe związane z występowaniem innych cieków, w tym przede wszystkim rzeki 

Gwdy. Szeroka dolina rzeki Noteci, z rozległymi terenami łąkowymi, znajduje się w południowej części 

obszaru i obejmuje gminy: Kaczory, Ujście, Trzcianka. Tereny łąkowe związane z doliną rzeki Gwdy 

położone są od Piły w kierunku południowym, aż do ujścia Gwdy do Noteci w gminie Ujście.  

Do przestrzeni niezainwestowanych zalicza się również tereny otwarte. Są to tereny  

w przeważającej części związane z użytkowaniem rolniczym. Ich największe powierzchnie znajdują się 
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we wschodniej i północnej części obszaru, w gminach Wysoka, Krajenka i Szydłowo. Dodatkowo duże 

powierzchnie terenów otwartych występują na południu, w gminach Ujście i Trzcianka. 

 

OSADNICTWO 

 

Struktura sieci osadniczej 

 
Sieć osadnicza jest podstawowym elementem układu funkcjonalno-przestrzennego każdego 

obszaru. Sieć osadniczą POF tworzy 129 jednostek osadniczych, w tym 5 miast i 91 wsi, w których 

mieszka 137 398 ludności (wg stanu na 31.12.2016 r.).  

Pilski Obszar Funkcjonalny obejmuje 7 jednostek administracyjnych położonych na terenie  

3 powiatów:  

 1 gminę miejską: Piła (powiat pilski); 

 4 gminy miejsko-wiejskie: Krajenka (powiat złotowski), Trzcianka (powiat czarnkowsko-

trzcianecki), Ujście, Wysoka (powiat pilski); 

 2 gminy wiejskie: Kaczory, Szydłowo (powiat pilski). 

Układ osadniczy zgodnie z podziałem hierarchicznym jednostek osadniczych województwa 

określonym w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego tworzą: 

 1 miasto średnie: Piła (od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców),  

 4 miasta małe: Trzcianka, Ujście, Krajenka, Wysoka 

 124 wiejskie jednostki osadnicze:  

 91 wsi (86 wsi sołeckich), 

 33 pozostałych jednostek wiejskich. 

Biorąc pod uwagę strukturę hierarchiczną jednostek osadniczych, wynikającą z ich potencjału 

społeczno-gospodarczego oraz pełnionych funkcji, na obszarze Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego sieć 

osadnicza kształtuje się w sposób następujący: 

 ośrodek subregionalny – Piła; 

 ośrodek ponadpodstawowy – Trzcianka;  

 5 ośrodków podstawowych  

 3 miejskie – Krajenka, Wysoka, Ujście, 

 2 wiejskie – Kaczory, Szydłowo; 

 86 wsi sołeckich i pozostałe jednostki wiejskie. 

Pilski Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się dużą rozciągłością. Oś równoleżnikowa obszaru 

łącząca graniczne punkty mierzy blisko 70 km, a oś południkowa mierzy ok. 40 km. W konsekwencji 

Piła pomimo lokalizacji w centralnej części obszaru jest oddalona od pozostałych miast, za wyjątkiem 

Ujścia, w odległości ponad 20 km.  W związku z naturalnymi przeszkodami terenowymi, jak chociażby 

dolina Noteci, czy duże kompleksy leśne, sieć osadnicza wykazuje nierównomierne rozmieszczenie 

przestrzenne. Najwięcej jednostek zlokalizowanych jest we wschodniej i w południowej części 

obszaru. Mała liczba jednostek wiejskich występuje w okolicach Piły, zwłaszcza w części północno-

wschodniej. 

W granicach POF występują miejscowości wyróżniające się potencjałem gospodarczym  

i pełnionymi funkcjami. Jednostki, w których zlokalizowanych jest dużo podmiotów gospodarczych to 

przede wszystkim miasta i wsie gminne. Ponadto do jednostek o dużej atrakcyjności gospodarczej 

zaliczono wsie: Dolaszewo, Stara Łubianka (gmina Szydłowo). Wymienione jednostki charakteryzują 

się zdecydowanie wyższą liczbą podmiotów gospodarczych niż pozostałe miejscowości. 
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Jednostki wiejskie o najwyższym potencjale demograficznym, pełnią ważną rolę w sieci 

osadniczej całego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Są to miejscowości o dobrej dostępności 

komunikacyjnej do miasta subregionalnego i bogatszym wyposażeniu w usługi podstawowe. Do 

miejscowości znaczących zaliczono: Białą, Siedlisko (gmina Trzcianka), Śmiłowo (gmina Kaczory), 

Dolaszewo, Starą Łubiankę (gmina Szydłowo).  

Charakterystycznym zjawiskiem dla dużych ośrodków miejskich jest występowanie 

miejscowości o dominującej funkcji mieszkaniowej na obszarach podmiejskich. Jednostki  

o największych przyrostach nowobudowanych mieszkań, które określić można „sypialniami” Piły to 

wsie: Dolaszewo, Zawada (gmina Szydłowo), Skóra (gmina Krajenka).  

Ośrodki o funkcji turystycznej, które charakteryzują się występowaniem zabudowy 

turystycznej oraz podmiotów gospodarczych z zakresu zakwaterowania i gastronomii to: Piła, 

Trzcianka, Smolarnia (gmina Trzcianka), Stobno (gmina Trzcianka), a także Ujście i Wysoka. 

 

Ryc.4. Struktura i potencjał sieci osadniczej 

 
Źródło: Opracowanie własne WBPP. 

 

Miejskie jednostki osadnicze 

 
Na obszarze Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego zlokalizowanych jest 5 miast, w których 

łącznie mieszka 101 405 osób, co stanowi 5% miejskiej części społeczeństwa województwa. 

Największym miastem jest Piła licząca 73 987 mieszkańców (4 co do wielkości miasto Wielkopolski), 

drugim co do wielkości ośrodkiem jest Trzcianka, w którym zamieszkuje 17 228 mieszkańców. 

Ludność tych miast stanowi 90% ludności miejskiej całego obszaru i 66% ogółu mieszkańców POF. 

Pozostałe trzy miasta: Krajenka, Wysoka, Ujście to ośrodki małe, w których liczba mieszkańców nie 

przekracza 4 tys. osób (Tab.1.). 

Największą gęstością zaludnienia wśród miast charakteryzuje się Trzcianka. Wyższy od 

średniej wojewódzkiej wynoszącej 1243 osób/1 km2 wskaźnik gęstości zaludnienia nie odnotowano 

w żadnym mieście. Z kolei najniższą gęstość zaludnienia obliczono w miejscowości Wysoka. 
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W układzie funkcjonalnym najważniejszą rolę pełni miasto Piła jako ośrodek o znaczeniu 

subregionalnym – rdzeń miejskiego obszaru funkcjonalnego. Miasto o powierzchni 103 km2 jest 

siedzibą powiatu ziemskiego, które stanowi wiodący ośrodek północnej części województwa, przede 

wszystkim w zakresie administracji, oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury oraz handlu 

i sportu. Jednocześnie jest to ważny w skali województwa ośrodek produkcyjny. 

Drugim istotnym ośrodkiem położonym w POF jest Trzcianka. Jest to ośrodek o znaczeniu 

powiatowym w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim, miejsce obsługi ludności w zakresie usług 

ponadlokalnych. Pozostałe ośrodki miejskie pełnią funkcje uzupełniającą w stosunku do Piły: Krajenka 

jako ośrodek usługowy, Wysoka, jako ośrodek usługowo-przemysłowy, a Ujście, jako ośrodek 

przemysłowy. W wymienionych ośrodkach nadal istotna jest także funkcja rolnicza. 

Potencjał usługowy poszczególnych ośrodków miejskich jest zróżnicowany i wynika przede 

wszystkim z ich wielkości. W strukturze podmiotów gospodarczych dominują podmioty handlu 

hurtowego i detalicznego (sekcja G). Poza tym wyróżniające sekcje gospodarcze, charakteryzujące się 

ponadprzeciętnym udziałem w strukturze w stosunku do wartości uśrednionych w innych miastach 

województwa to: 

 przetwórstwo przemysłowe w Krajence; 

 obsługa rynku nieruchomości w Trzciance, Wysokiej, Krajence; 

 transport i gospodarka magazynowa w Pile, Krajence i Wysokiej; 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna w Pile, Trzciance i Krajence 

 edukacja w Pile. 

 

Tab.1. Miasta według liczby mieszkańców w 2016 r. 

L.p. Nazwa miasta Liczba ludności Gęstość zaludnienia [os./km
2
] 

1. Piła 73 987 718,3 

2. Trzcianka 17 228 957,1 

3. Ujście 3 761 626,8 

4. Krajenka 3 733 933,3 

5. Wysoka 2 696 539,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 2016. 
 

Wiejskie jednostki osadnicze 

 
Sieć wiejskich jednostek osadniczych Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzy 91 wsi,  

z których 86 to wsie sołeckie oraz 33 pozostałe (mniejsze) jednostki osadnicze. 2 miejscowości: 

Kaczory i Szydłowo to ośrodki gminne.  

Analiza przestrzenna wsi pozwoliła scharakteryzować obszar funkcjonalny pod względem 

nasycenia miejscowości wiejskich. Do gmin o największej liczbie miejscowości zaliczono gminy: 

Trzcianka i Szydłowo, z kolei gminy: Kaczory i Wysoka, ze względu na uwarunkowania przyrodnicze,  

a także położenie, należą do gmin o mniejszej liczbie miejscowości. 

Średnia wielkość, pod względem liczby ludności wiejskiej jednostki osadniczej wynosi 396 

mieszkańców, co jest wartością większą o 32 osoby w porównaniu do średniej wielkości wsi  

w województwie. W Pilskim Obszarze Funkcjonalnym wyróżnia się 20 jednostek wiejskich 

charakteryzujących się dużym potencjałem demograficznym. Największe wsie położone są w pobliżu 

Piły: Kaczory, Stara Łubianka, Dolaszewo, Śmiłowo, Szydłowo oraz w pobliżu Trzcianki: Biała, Siedlisko 

(tabela Tab.2.). 
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Tab. 2. Jednostki wiejskie o znaczącym potencjale demograficznym w 2016 r. 

L.p. Nazwa wsi Gmina Liczba mieszkańców 

1 Kaczory Kaczory 2951 

2 Stara Łubianka Szydłowo 1490 

3 Dolaszewo Szydłowo 1086 

4 Biała Trzcianka 1018 

5 Siedlisko Trzcianka 980 

6 Śmiłowo Kaczory 966 

7 Szydłowo Szydłowo 906 

8 Nowa Wieś Ujska Ujście 850 

9 Kruszewo Ujście 808 

10 Skórka Krajenka 706 

11 Dziembowo Kaczory 638 

12 Dziembówko Kaczory 633 

13 Bądecz Wysoka 627 

14 Morzewo Kaczory 620 

15 Mirosław Ujście 609 

16 Czajcze Wysoka 598 

17 Stobno Trzcianka 598 

18 Śmiardowo Krajeńskie Krajenka 537 

19 Jabłonowo Ujście 533 

20 Głubczyn Krajenka 505 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych liczby ludności uzyskanych z rejestru gmin – stan na 31 grudnia 2016 r. 

 

Podstawową funkcją wiejskich jednostek osadniczych w POF jest rolnictwo. Charakter funkcji 

uzależniony jest jednak od sposobu zainwestowania oraz zachodzących procesów społeczno-

gospodarczych. O ile w większości miejscowości zdecydowaną przewagę mają funkcje rolnicze, o tyle 

na terenach sąsiadujących z największymi miastami ich znaczenie maleje na rzecz funkcji 

mieszkaniowych i usługowych, a także produkcyjnych. Przykładem takiej sytuacji są miejscowości: 

Stara Łubianka, Dolaszewo, Dobrzyca, Zawada (gm. Szydłowo), Biała, Siedlisko (gm. Trzcianka), 

Śmiłowo (gm. Kaczory), Nowa Wieś Ujska, Ługi Ujskie, Kruszewo (gm. Ujście), Skórka (gm. Krajenka). 

 

Zjawisko suburbanizacji 

 
Zjawisko suburbanizacji ma szczególne znaczenie w procesach przekształceń sieci osadniczej 

zachodzących na obszarach otaczających ośrodki miejskie. Pod względem przestrzennym 

suburbanizacja oznacza przenoszenie funkcji występujących w miastach na tereny wiejskie w pobliżu 

miasta, które w wyniku przekształceń zmieniają charakter i stają się obszarem podmiejskim. Jest to 

efekt migracji mieszkańców miast do tej strefy. Jednocześnie obserwuje się zanik dotychczasowych 

funkcji rolniczych na rzecz intensywnego rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej  

i produkcyjnej, przy jednoczesnych zmianach źródeł dochodu mieszkańców na terenach wiejskich. 

Obserwacja zjawisk przestrzennych, demograficznych i ekonomicznych w POF pozwoliła określić 

kierunki i dynamikę rozwoju obszarów, które zmieniają swoją funkcję na rzecz terenów o charakterze 

podmiejskim. 

Analiza zmian w sposobie użytkowania gruntów, w latach 2006 i 2016 ze szczególnym 

uwzględnieniem zmian w udziale użytków rolnych i gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, 

pozwoliła określić specyfikę tego zjawiska. Gminy Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego charakteryzują 

się wzrostem terenów zurbanizowanych w ostatnim dziesięcioleciu na poziomie średniej 

wojewódzkiej. Zdecydowanie najwięcej terenów zabudowanych i zurbanizowanych przybyło  

w mieście Wysoka (30%). Duże wzrosty odnotowano także na obszarze wiejskim gminy Ujście (23%), 
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w gminie Kaczory (20%) oraz w mieście Trzcianka (17%). Świadczy to o największym zainteresowaniu 

inwestycyjnym na tych obszarach. Natomiast najmniejsze przyrosty następowały w gminie Krajenka, 

gdzie przekształconych zostało jedynie 3% terenów oraz w mieście Piła, gdzie przekształconych 

zostało 6% terenów.  

Zmiany w sposobie zagospodarowania terenu przeprowadzono na podstawie wydanych 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pozwoliło to określić skalę zjawiska  

w poszczególnych gminach, jak i na całym obszarze funkcjonalnym. Wykazano miejscowości, które są 

najbardziej „narażone” na presję związaną z niekontrolowanym przyrostem terenów zabudowanych. 

Skala wydawanych decyzji administracyjnych w gminach POF jest stosunkowo niewielka. W latach 

2009-2016 wydano tu łącznie ponad 4,7 tys. decyzji, czyli 2,7% wszystkich wydanych w tym czasie 

decyzji w Wielkopolsce. Z dostarczonych przez urzędy gmin materiałów wynika, że zdecydowanie 

najwięcej decyzji wydano w gminie wiejskiej Szydłowo – ponad 33% wszystkich decyzji. Gmina 

Szydłowo sąsiaduje bezpośrednio z miastem Piła w kierunku zachodnim, gdzie nie ma dużych 

kompleksów leśnych, jest to przestrzeń, gdzie zabudowa „rozlewa się” i jest duże zainteresowanie 

terenami inwestycyjnymi. W tej gminie w dokumentach planistycznych (rozdział Polityka 

przestrzenna gmin) zaplanowano znaczny rozwój nowych terenów mieszkaniowych o przeważającej 

funkcji mieszkaniowej uzupełnionej o niezbędne usługi oraz infrastrukturę techniczną i drogową, 

m.in. w miejscowościach: Szydłowo, Jaraczewo, Stara Łubianka, Krępsko, Dobrzyca, Dolaszewo, 

Kotuń czy Skrzatusz. Szczegółowa analiza zmian liczby ludności w gminach POF (rozdział Demografia) 

wykazała także, że największe przyrosty ludnościowe nastąpiły właśnie w gminie wiejskiej Szydłowo, 

której populacja zwiększyła się o 11,2%, przy jednoczesnym ubytku liczby ludności w Pile (-0,9%).  

Kolejnym elementem świadczącym o zmianach funkcji przestrzeni jest ruch budowlany.  

W celu zbadania tego zjawiska przeanalizowany został ruch budowlany pod kątem zrealizowanej 

nowej zabudowy mieszkaniowej.  Szczegółowa analiza dotycząca nowo oddanych mieszkań w latach 

2008-2016 pozwoliła ocenić intensywność i kierunki rozwoju przestrzennego POF. Zdecydowanie 

najwięcej nowych mieszkań oddano w największych miastach obszaru: w Pile – 1320 i w Trzciance – 

357. W pozostałych miejscowościach budowano zdecydowanie mniej nowych mieszkań. Z ośrodków 

gminnych wymienić należy: Krajenkę z 76 wybudowanymi mieszkaniami, Szydłowo z 72 

wybudowanymi mieszkaniami i Kaczory z wybudowanymi 70 mieszkaniami. Wśród pozostałych 

miejscowości obszaru wyróżniają się dwie: Dolaszewo i Zawada w gminie Szydłowo z odpowiednio 82 

i 74 nowymi mieszkaniami oraz Skórka w gminie Krajenka z 73 nowymi mieszkaniami. Czynnikiem 

wskazującym na taki stan rzeczy jest w tym przypadku bez wątpienia fakt bliskości i dobrego 

skomunikowania z Piłą. W pozostałych miejscowościach ruch budowlany jest znacznie niższy. 

Istotnym zjawiskiem mówiącym o dynamice procesów suburbanizacji jest m.in. zwiększenie 

liczby i zagęszczenie jednostek pozarolniczej działalności gospodarczej. Rozwój punktów handlowych 

i usługowych w latach 2006-2017 został przebadany na podstawie rejestru podmiotów 

gospodarczych REGON. W gminach miejskiego obszaru funkcjonalnego najwięcej podmiotów 

gospodarczych poza Piłą znajduje się w Trzciance – 1824. Jest to związane z wielkością oraz rolą  

w hierarchii systemu osadniczego. W pozostałych ośrodkach gminnych wyróżniają się: Krajenka (306 

podmiotów), Ujście (300 podmiotów), Kaczory (259 podmiotów), Wysoka (206 podmiotów). Wśród 

pozostałych miejscowości na wyróżnienie zasługują jednostki wiejskie: Dolaszewo (144 podmioty)  

i Stara Łubianka (115 podmiotów), w których to funkcjonuje więcej podmiotów gospodarczych niż  

w miejscowości gminnej Szydłowo (104 podmioty).  Dodatkowo w miejscowościach: Biała i Siedlisko 

(gmina Trzcianka) oraz Ługi Ujskie (gmina Ujście) obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost 

działalności gospodarczej, na poziomie blisko 50%, a w Zawadzie (gmina Szydłowo) ponad 85%. 

Wymienione powyżej wsie wyróżniają się aktywnością gospodarczą na tle pozostałych jednostek 

osiedleńczych zlokalizowanych w Pilskim Obszarze Funkcjonalnym. Są to miejscowości, w których 

postępujące procesy suburbanizacji generują powstawanie nowych miejsc dla obsługi mieszkańców  

i inwestorów. 
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ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 

Ukształtowanie powierzchni 

 

POF położony jest w strefie młodoglacjalnej na obszarze wysoczyzn jeziornych. Jego 

powierzchnia charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Obszar młodoglacjalny wysoczyzn 

jeziornych charakteryzuje się występowaniem rozległych moren czołowych, zespołów pagórków  

i wzgórz morenowych zbudowanych z piasków i glin zwałowych. Wysoczyźnie jeziornej obok 

monotonnych równin morenowych utworzonych z glin zwałowych towarzyszą liczne równiny 

sandrowe zbudowane głównie z piasków i żwirów. Formy te porozcinane są dolinami rzecznymi  

i rynnami glacjalnymi. Krajobraz młodoglacjalny urozmaicony jest też licznymi pagórkami 

wydmowymi zbudowanymi z piasków eolicznych, pagórkami kemowymi oraz wałami ozowymi 

utworzonymi z piasków i żwirów. 

Ze wschodu na zachód przebiega wyraźnie zaznaczająca się w morfologii obszaru dolina rzeki 

Noteci o stromych zboczach, szczególnie zbocza północnego. Ukształtowanie powierzchni doliny 

Noteci jest zróżnicowane. Dolina Środkowej Noteci posiada szerokie dno (terasa zalewowa) 

rozciągające się od 4 do 7,5 km.  

Cechą charakterystyczną obszaru doliny Noteci w granicach obszaru funkcjonalnego są 

wyraźnie zaznaczone krawędzie, ponad którymi rozciągają się wysoczyzny morenowe oraz równiny 

sandrowe. Różnica wysokości wynosi miejscami 40-50 m. O atrakcyjności rzeźby decydują rozłożone 

na krawędzi wysoczyzny wzgórza moreny czołowej, szczególnie w rejonie Rzadkowa w gminie 

Kaczory, gdzie najwyższy punkt stanowi wierzchołek moreny czołowej Góra Rzadkowska  

(177,7 m n.p.m.). 

Na północ od doliny Noteci powierzchnia Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego cechuje się dużą 

różnorodnością pod względem występowania form morfologicznych. Spotkać tu można ciągi moreny 

czołowej (np. Wzgórza Wysockie) urozmaicone falistą i pagórkowatą moreną denną (jak np. w gminie 

Krajenka) czy ciągi wzgórz czołowo-morenowych z punktem kulminacyjnym Dąbrową Górą o rzędnej 

207,1 m n.p.m. (gm. Szydłowo), pagórki kemowe, które ze względu na duże deniwelacje terenu 

nazwano Pagórkami Różewskimi (gmina Szydłowo), a także polodowcowe ozy, które są osobliwością 

okolic Trzcianki. Część obszaru zajmują też równiny sandrowe, jak np. Sandr Trzcianecki, Sandr Gwdy 

(gmina Kaczory i Szydłowo), a także Sandr Doliny Głomni (gmina Krajenka).  

POF z północy na południe przecina dolina Gwdy, która od stosunkowo wąskiej doliny  

o wysokich zboczach na północy obszaru przechodzi w odcinku ujściowym w szeroką dolinę tworząc 

rodzaj kotliny, gdyż Gwda przed wpłynięciem do Pradoliny Noteci-Warty przecina pas moren 

czołowych ciągnących się między Dolaszewem a rejonem Kaczor (Góra Garncarska). 

 

Zasoby kopalin 

 

Pilski Obszar Funkcjonalny jest średnio zasobny w kopaliny. Występują tu złoża kopalin 

energetycznych (węgiel brunatny) jak i złoża surowców skalnych: kruszywa naturalnego, piasków 

kwarcowych, surowców ilastych ceramiki budowlanej surowców szklarskich i kredy.  

Wielkopolska jest najbardziej zasobnym w węgiel brunatny regionem Polski. W POF 

występuje jeden z ośmiu w Polsce i jeden z trzech w Wielkopolsce rejonów węglonośnych - północno-

zachodni. W rejonie tym występuje udokumentowane złoże węgla brunatnego „Trzcianka”  

o bilansowych zasobach geologicznych wynoszących 300 077 tys. ton, co stanowi 4% zasobów 
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Wielkopolski. Złoże to nie jest eksploatowane. Odkrywkowa eksploatacja złoża węgla brunatnego 

„Trzcianka” może wywierać szereg niekorzystnych i nieodwracalnych zmian w środowisku 

przyrodniczym, co pociągnie za sobą istotne przeobrażenia gospodarczo - ekonomiczne tej części 

województwa. 

Powszechnie występują złoża surowców skalnych o znaczeniu lokalnym. Według bazy danych 

PIG-PIB MIDAS 20.09.2017 r. w granicach gmin POF wielkość zasobów geologicznych bilansowych 

złóż surowców skalnych przedstawia się następująco:  

 surowców szklarskich 9406 tys. ton, co stanowi niemal 100% zasobów województwa, 

 piasków kwarcowych (do produkcji betonów komórkowych) 3114 tys. m3, co stanowi 31% 

zasobów województwa, 

 złoża pisaków i żwirów 24 035 tys. ton, co stanowi 2,5% zasobów województwa, 

 surowców ilastych ceramiki budowlanej 188 tys. m3, co stanowi 0,2% zasobów województwa, 

 kredy 26 tys. ton, co stanowi 0,2% zasobów województwa. 

Dotychczas w obszarze tym udokumentowano 1 złoże surowców energetycznych (złoże 

węgla brunatnego) i 38 złóż surowców skalnych:  

 31 złóż kruszywa naturalnego (najwięcej w gminie Szydłowo) spośród 1 139 istniejących na 

terenie całego województwa,  

 3 złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej spośród 105 istniejących na terenie całego 

województwa, 

 2 złoża surowców szklarskich spośród 3 istniejących na terenie całego województwa,  

 1 złoże piasków kwarcowych (do produkcji betonów komórkowych) spośród 4 istniejących na 

terenie całego województwa, 

 1 złoże kredy spośród 9 złóż kredy i 7 złóż torfu i kredy istniejących na terenie całego 

województwa. 

Z 39 złóż udokumentowanych położonych w granicach gmin POF eksploatowanych jest 11 

złóż, a 4 eksploatowane okresowo. Złoża eksploatowane to: 

 złoże piasków i żwirów „Krzewina” w gminie Kaczory, 

 4 złoża piasków i żwirów: „Dabrowa Góra”, Róża Wielka-RT”, „Skrzatusz dz. 445/2,  

cz. dz. 443, 444”, „Skrzatusz-działka 443, 444” w gminie Szydłowo, 

 1 złoże piasków i żwirów „Trzcianka” i 1 złoże piasków kwarcowych (do produkcji betonów 

komórkowych) „Piła-Jezioro Piaszczyste” w gminie Trzcianka, jedno z siedmiu 

udokumentowanych w Wielkopolsce, 

 złoże surowców szklarskich „Mirosław AG” w gminie Ujście, jedno z trzech 

udokumentowanych w Wielkopolsce, 

 3 złoża piasków i żwirów: „Wysoka I”, „Wysoka II”, Wysoka Mała II” w gminie Wysoka. 

Pilski Obszar Funkcjonalny położony jest w rejonie występowania wód geotermalnych. 

Występują tu złoża wód termalnych o korzystnych parametrach użytkowych. Największe 

perspektywy wiązać można z wodami pochodzącymi z utworów kredy dolnej lub jury dolnej Niżu 

Polskiego o temperaturach powyżej 400 C. Cały obszar funkcjonalny położony jest także w granicach 

obszaru perspektywicznego występowania wód leczniczych chlorkowych. W gminie Szydłowo 

udokumentowano złoże wód leczniczych (wody termalne – cieplice) „Piła IG-1”, o zasobach 

przemysłowych w wysokości 15,70 m3/h zatwierdzone decyzją/zawiadomieniem  

nr KDH/013/5517/90 wg stanu na 1989-06-14. 

Bogactwo złóż kopalin z jednej strony pozwala na ich gospodarcze wykorzystanie, ale  

z drugiej pamiętać należy o niebezpieczeństwie wystąpienia wieloaspektowych konfliktów, 

szczególnie w przypadku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. 
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Użytkowanie gruntów 

 
W użytkowaniu gruntów dominują grunty rolne, które zajmują 67571 ha tj. 51% ogółu 

obszaru w porównaniu z 66% ich udziałem w powierzchni całego województwa oraz grunty leśne 

zajmujące 56987 ha, tj. 43% ogółu powierzchni obszaru funkcjonalnego, przy 27% ogólnej 

powierzchni województwa. 

Grunty orne stanowią 37% powierzchni obszaru i dominują w gminie Wysoka (68,8%). Udział 

gruntów ornych w pozostałych gminach kształtuje się od 45,7% w gminie Szydłowo do 26,8%  

w gminie Trzcianka. Miasto Piła charakteryzuje się 10,1% udziałem gruntów ornych w ogólnej 

powierzchni miasta. Oznacza to, że miasto nie zatraciło całkowicie funkcji rolniczych, w tym ośrodka 

obsługi, i nadal jest powiązane z terenami rolniczymi.  

W strukturze użytkowania gruntów w obszarze funkcjonalnym znaczny udział posiadają łąki  

i pastwiska, szczególnie w gminie Ujście (19,9%). Jest to związane z przebiegiem doliny rzeki Noteci. 

Szczególnie istotne ze względów środowiskowych i gospodarczych jest zróżnicowanie 

powierzchni gruntów leśnych w poszczególnych gminach. Udział gruntów leśnych w powierzchni 

ogólnej gmin jest znaczny i wynosi 43%. Gminy powyżej średniej dla obszaru funkcjonalnego to: Piła 

(52%), Trzcianka (51%). Krajenka (49%), Kaczory (45%). W pozostałych gminach udział kształtuje się 

od 41% w gminie Szydłowo, do zaledwie 14% w gminie Wysoka. 

Grunty zabudowane i zurbanizowane o łącznej powierzchni 6742 ha zajmują 5% powierzchni 

obszaru funkcjonalnego, w tym tereny komunikacyjne 3640 ha, co stanowi 54% udziału  

w powierzchni tych obszarów.  

 

Zasoby i wykorzystanie wód  

 

Pilski Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się mniejszym, w porównaniu z województwem 

wielkopolskim, deficytem wód podziemnych. Na tym terenie zasoby wód podziemnych występują  

w utworach czwartorzędu i trzeciorzędu (paleogeńsko-neogeńskich).  

Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) to struktury geologiczne szczególnie zasobne w 

wodę, które stanowią lub mogą stanowić w przyszłości strategiczne zasoby wód podziemnych do 

zaopatrzenia ludności i podstawowych gałęzi gospodarki, wymagających wody wysokiej jakości.  

W granicach POF występują 4 GZWP:  

 GZWP nr 125 - Zbiornik międzymorenowy Wałcz-Piła (gminy: Kaczory, Krajenka, Piła, 

Szydłowo, Trzcianka, Wysoka), 

 GZWP nr 127 - Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie (gminy: Kaczory, Piła, Szydłowo, 

Trzcianka, Ujście, Wysoka), 

 GZWP nr 133 - Zbiornik międzymorenowy Młotkowo (gmina Wysoka), 

 GZWP nr 138 - Pradolina Toruń-Eberswalde. (Noteć) (gminy: Piła, Trzcianka, Ujście). 

Wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych GZWP obejmujące swym zasięgiem miejski 

obszar funkcjonalny, posiadają aktualną dokumentację hydrogeologiczną. W niektórych fragmentach 

omawianych GZWP zaprojektowane zostały strefy ochronne, w których w przyszłości, po ich 

prawnym usankcjonowaniu, obowiązywać będą zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie 

użytkowania gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód, a przede wszystkim 

przed degradacją ich jakości.  

W gminach POF czynnych jest wiele ujęć wód podziemnych służących do zaopatrzenia miast i 

wsi w wodę zdatną do picia. Zaopatrzenie w wodę miasta Piła odbywa się poprzez ujęcie „Dobrzyca – 

Stara Łubianka”.   
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Obszar posiada korzystną sytuację, dotyczącą zasobów wód podziemnych. Wpływa na to fakt, 

że zlewnie charakteryzują się niskim i bardzo niskim stopniem wykorzystania zasobów wodnych. 

Pilski Obszar Funkcjonalny znajduje się w trzech zlewniach bilansowych: 

 w zlewni bilansowej Noteci, w części południowej, 

 w zlewni bilansowej Gwdy, w części północnej, 

 w zlewni bilansowej Wełny, niewielka części na południu gminu Ujście. 

POF charakteryzuje się mniejszym, w porównaniu z województwem wielkopolskim, 

deficytem wód powierzchniowych. Na dobrze rozwiniętą sieć hydrograficzną składają się: rzeki, 

kanały, rowy melioracyjne oraz wody stojące: jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki wodne. 

Obszar leży w zlewni rzeki Noteć, przynależnej do dorzecza Warty. Występuje tutaj gęsta sieć 

wód płynących – cieków naturalnych i sieć rowów związanych z doliną Noteci.  

Głównym i najważniejszym ciekiem obszaru jest rzeka Noteć, największy prawostronny 

dopływ rzeki Warty. Płynie ona ze wschodu na zachód, wzdłuż południowej granicy powiatu pilskiego. 

Łączna długość rzeki wynosi 388 km, a powierzchnia dorzecza to 17 330 km2. Noteć od jeziora Gopło 

(woj. kujawsko-pomorskie) jest żeglowna, stanowiąc zasadniczy element drogi wodnej łączącej Wisłę 

z Odrą. Obecnie Noteć to fragment szlaku żeglugowego, zwanego Wielką Pętlą Wielkopolski, jest 

także częścią projektowanej Drogi Wodnej E70.  

Dolina Noteci jest bogata w sieć cieków i rowów. Bardziej rozwinięta jest sieć po północnej 

stronie rzeki stąd większość dopływów to dopływy prawostronne. Centralna część obszaru ma  

w większości charakter bezodpływowy. W północno – zachodniej części obszaru wpływają 

prawostronne dopływy Gwdy: Rurzyca, Piława z dopływem Dobrzycą oraz Rudka, na której powyżej 

miasta Piła zbudowano zbiornik retencyjny Koszyce. 

Pilski Obszar Funkcjonalny jest bogaty w jeziora, pochodzenia polodowcowego, z których 

największe powyżej 50 ha to:  

 jez. Straduńskie o pow. 96,7 ha (gmina Trzcianka), 

 jez. Wapieńskie/Wapińskie (Okunie) o pow. 85,4 ha (gminy Kaczory, Krajenka),  

 jez. Długie o pow. 61,3 ha (gmina Trzcianka), 

 jez. Sarcz (Miejskie) o pow. 51,1 ha (gmina Trzcianka) 

oraz zbiornik Koszyce – zbiornik zaporowy o pow. 106,8 ha. Pozostałe, mniejsze jeziora wymieniono  

w tabeli poniżej. 

 

Tab. 3. Jeziora Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Jezioro Gmina Powierzchnia [>10 ha] 

Głubczyn Wielki Ujście 35,0 

Kopcze Kaczory 29,8 

Głubczyn Mały Ujście 22,7 

Bukowo Duże Trzcianka 15,4 

Karpie (Dzierzazno Male) Trzcianka 14,5 

Stare (Suche) Wysoka 14,5 

Leśne (Stobieńskie) Trzcianka 11,0 

Szczupacze Trzcianka 10,9 

Bablino Trzcianka 10,1 

Okunie Trzcianka 10,0 
Źródło: Gminne programy ochrony środowiska. 
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W granicach obszaru funkcjonalnego występują także inne, mniejsze sztuczne zbiorniki 

wodne, wykorzystywane głównie do celów rolniczych, przemysłowych i do zapobiegania powodzi lub 

suszy oraz liczne stawy rybne. Bogactwo zbiorników wodnych, zarówno naturalnych jak i sztucznych, 

sprzyja rozwojowi gospodarki rybackiej na tym terenie. W granicach POF występują stawy, w których 

prowadzona jest hodowla ryb:  

 w Tarnowie, Zabrodziu, Krępsku, Gądku, Kłodzie i Róży Wielkiej (gm. Szydłowo), 

 w Teresinie, Wrzącej, Niekursku, Łomnicy, Kępie, Stobnie, Radolinie (gm. Trzcianka). 

Wody Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego posiadają predyspozycje do wykorzystania 

energetycznego, a na tamtejszych rzekach istnieje wiele obiektów hydrotechnicznych, które stanowią 

potencjalne lokalizacje dla nowych małych elektrowni wodnych (np. w gminie Trzcianka na rzece 

Trzcinica, czy w gminie Krajenka na rzece Głomia). Zbudowane tu zbiorniki zaporowe oprócz 

zapobiegania powodzi, wykorzystywane są również do celów energetycznych. 

W aktualnie obowiązującym „Programie Małej Retencji Wodnej na lata 2016-2030 dla 

województwa wielkopolskiego”, wykazano pilną potrzebę zwiększania zdolności retencyjnych małych 

i dużych zlewni w celu ochrony przed powodzią i suszą z jednoczesną poprawą walorów 

przyrodniczych województwa wielkopolskiego. W granicach POF znajduje się wiele obiektów  

i urządzeń małej retencji wodnej, wiele obiektów jest również projektowanych (głównie w gminie 

Trzcianka). 

W POF znaczną powierzchnię (tj. 13 548 ha) zajmują również ekosystemy zależne od wód 

(mokradła – torfowiska niskie, mułowiska, namuliska i podmokliska), usytuowane we wszystkich 

gminach obszaru, jednak ze zdecydowaną przewagą w dolinie rzeki Noteć. Stanowią one ważną 

składową sieci hydrograficznej, są cennym siedliskiem fauny i flory oraz miejscem zasilania zasobów 

wód podziemnych. 

 

Zasobność gleb 

 

W granicach Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego dominują gleby średnio i nisko urodzajne klas 

IIIb-IVb. Największy udział tych gleb w powierzchni gruntów ornych występuje w gminach: Wysoka 

(81,7%), Szydłowo (78,2%), Krajenka (54,8%) i Ujście (50,5%). W pozostałych gminach zajmują od 

39,4% w gminie Kaczory do 25,1% w gminie Trzcianka i 24,9% w gminie Piła. 

Zdecydowana większość gleb zaliczona jest do kompleksów rolniczej przydatności gruntów 

ornych żytnich (kompleksy 4-7) odpowiednich do uprawy żyta, które wynoszą ponad 84% 

powierzchni gruntów ornych obszaru funkcjonalnego. Niski jest odsetek kompleksów pszennych (2-3) 

i zbożowo-pastewnych (8 i 9) wynoszący odpowiednio 8% i 7% powierzchni gruntów ornych obszaru 

funkcjonalnego.  

Gleby w województwie wielkopolskim charakteryzują się średnią jakością, co potwierdza 

stosunkowo niska wartość wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wynosi ona 63,4 

pkt (11. miejsce wśród województw), przy średniej dla kraju na poziomie 66,6 pkt. W ujęciu POF tylko 

3 gminy charakteryzują się wyższą wartością wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

w porównaniu do Wielkopolski, tj.: Wysoka 73,8 pkt., Szydłowo 70,9 pkt. i Krajenka 65,7pkt. Dla 

pozostałych gmin wskaźnik ten wynosi od 44,2 pkt w mieście Piła do 60,5 pkt w gminie Ujście. 

 

Lesistość i zielone zasoby 

 

Gminy należące do Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego posiadają znaczny w skali województwa 

udział „zielonych zasobów” do których zalicza się: lasy, zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach 
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rolnych i gruntach leśnych, jak i inne tereny trwale pokryte zielenią oraz tereny zieleni urządzonej. 

Wynoszą one 52,6% powierzchni obszaru funkcjonalnego. W Wielkopolsce udział ten wynosi ok. 37% 

powietrzni. 

Wśród „zielonych zasobów” wyraźnie dominują kompleksy leśne i trwałe użytki zielone (łąki), 

które zajmują blisko 92%. W dużej mierze łagodzą one niedobory zadrzewień w strukturze 

użytkowania obszaru i poprawiają strukturę krajobrazu rolniczego.  

W granicach POF również lesistość jest na wysokim poziomie i wynosi 41,2%. Dla porównania  

w całym województwie jest to jedynie 25,7%. Rozmieszczenie przestrzenne lasów w obszarze 

funkcjonalnym charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Najwyższa lesistość występuje w Pile 

(50,2%) i gminach: Trzcianka (48,8%), Krajenka (47,1%), Kaczory (44,0%), Szydłowo (40,0%),  

a najmniejsza w gminie Wysoka (14,0%). Gmina Ujście posiada lesistość na poziomie średniej 

wojewódzkiej i krajowej (28,3%). 

Ponad 59,2% powierzchni lasów w granicach POF zakwalifikowanych zostało do kategorii 

lasów ochronnych (w Wielkopolsce 41,8%, a w Polsce – 41,2%), natomiast lasy gospodarcze 

(wielofunkcyjne) zajmują 40,8%. Największy udział w powierzchni lasów ochronnych pozostających  

w zarządzie Lasów Państwowych mają lasy pełniące funkcje: lasów w miastach i wokół miast (52,0%), 

lasy wodochronne (11,3%), lasy cenne pod względem przyrodniczym (30,6%) lasy glebochronne 

(4,0%). W granicach obszaru nie występują lasy o funkcji uzdrowiskowej oraz lasy w strefie 

oddziaływania przemysłu. 

Poza lasami istotnym czynnikiem kształtującym warunki hydrologiczne, stanowiącym ochronę 

wód i przeciwdziałającym procesom degradacji gleb, a także wspierającym różnorodność biologiczną,  

w szczególności na terenach rozległych upraw rolnych, są zadrzewienia. Zadrzewienia, w tym 

zwłaszcza zadrzewienia śródpolne, stanowią element charakterystyczny szaty roślinnej Wielkopolski. 

Z „Programu zwiększenia zadrzewień śródpolnych” oraz „Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów 

wiejskich w Wielkopolsce”, wynika, że udział ilościowy pasów zadrzewień śródpolnych oraz pasm łąk  

i trwałej roślinności, powinien wynosić około 4% powierzchni użytków rolnych lub 3–4% gruntów 

ornych. Zgodnie ze zbiorczym zestawieniem danych dotyczących gruntów stan na dzień 1 stycznia 

2017 udział gruntów zadrzewionych i zakrzewionych w powierzchni ogólnej gmin obszaru wynosi 

0,4% i jest równy średniej wojewódzkiej. 

Wschodnia część Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego znalazła się w zasięgu pilnych potrzeb 

zadrzewieniowych według Zajączkowskiego (2005), a tereny położone na południe od rzeki Noteci 

(gmina Ujście) w bardzo pilnych potrzebach zadrzewieniowych.  

 

Szlaki migracji zwierząt 

 

Na obszarze województwa znajdują się liczne szlaki migracyjne i ostoje wielu gatunków 

ptaków i ssaków. W Wielkopolsce wskazano 82 korytarze wzdłuż dolin rzek. W granicach gmin POF 

znalazło się 6 korytarzy: 

 2 korytarze ekologiczne o randze międzynarodowej i krajowej w dolinach rzek Noteci  

i Gwdy, 

 4 o randze regionalnej: Bukówka, Głomia, Pilawa, Piława. 

Spośród 274 korytarzy (dróg) lądowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, 35 

przebiega przez teren województwa wielkopolskiego. Przez POF przebiegają 2 korytarze (drogi) 

lądowe o randze krajowej łączące obszary cenne przyrodniczo na granicy województw kujawsko-

pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego:  
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 Korytarz Północny:  

 Lasy Krajeńskie (w gminach: Szydłowo, Krajenka, Kaczory, Wysoka, Ujście i miasto Piła),  

 Puszcza Drawska (w gminach Trzcianka i Szydłowo), 

 Puszcza Drawska-Bory Krajeńskie (w gminach Szydłowo, Trzcianka, Ujście i miasto Piła), 

 Korytarz Północno-Centralny:  

 Dolina Noteci (w gminach Kaczory, Ujście i miasto Piła),  

 Lasy Noteckie (w gminie Ujście). 

 

Osobliwości przyrody nieożywionej 

 
W województwie wielkopolskim, pomimo niewielkiego w skali kraju zróżnicowania budowy 

geologicznej i rzeźby terenu, występują geostanowiska, świadczące o bogactwie form rzeźby 

polodowcowej oraz ważne z punktu widzenia prezentacji i zachowania georóżnorodności Polski, 

istotne dla nauki, kultury i historii.  

Z ponad 3500 obiektów uwzględnionych w Centralnym Rejestrze Geostanowisk Polski (stan 

na 2 styczeń 2018 r.), w Pilskim Obszarze Funkcjonalnym znalazły się 3: 

 Dolina Piławy elementy rzeźby - formy denudacyjne (gmina Szydłowo),  

 Dolina Rurzycy – niezwykle malownicza dolina z szeregiem czystych jezior rynnowych 

ograniczonych wysokimi, stromymi skarpami (gmina Szydłowo), 

 Piaskownia w Ujściu nad Notecią – odsłonięcie geologiczne sztuczne (gmina Ujście). 

Poza wyszczególnionymi geostanowiskami na obszarze Wielkopolski występuje także szereg 

cennych form przyrody nieożywionej, które również zasługują na umieszczenie w centralnym 

Rejestrze Geostanowisk Polski. Są to m.in. geostanowiska występujące w okolicach Piły:  

 Mechowiska nad rzeką Rurzycą i Geoekosystem jeziorno-torfowiskowy Smolary obiekty 

wodne (wodno-torfowiskowe) w gminie Szydłowo, 

 Iły poznańskie pstre w Wysoce odsłonięcie geologiczne sztuczne w gminie Wysoka, 

 Geoekosystemy jeziorno-torfowiskowe rezerwatu "Kuźnik" obiekt wodny (wodno-

torfowiskowy) na pograniczu gmin Piła i Szydłowo. 

 

Obszary objęte ochroną prawną 

 

Wielkopolska posiada zbliżony do średniej dla kraju (32,5%) udział obszarów objętych 

ochroną prawną w ogólnej powierzchni województwa. Wynosi on 31,7% plasując województwo na  

9. miejscu w Polsce pod względem udziału obszarów chronionych w ogólnej powierzchni 

województw (bez obszarów Natura 2000). Natomiast udział takich obszarów POF jest wyższy  

i kształtuje się na poziomie 40%. 

W gminach Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego występują następujące formy ochrony 

przyrody: 

 5 rezerwatów przyrody: faunistyczny „Nietoperze w Starym Browarze” w mieście Piła, 

florystyczny „Torfowisko Kaczory” w gminie Kaczory, krajobrazowe „Kuźnik” w mieście Piła  

i „Wielkopolska Dolina Rurzycy” w gminie Szydłowo, torfowiskowy „Smolary” w gminie 

Szydłowo,  

 3 obszary chronionego krajobrazu: 

  Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy w gminach: Krajenka, Kaczory, Szydłowo, miasto 

Piła, 
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 Puszcza nad Drawą w gminie Trzcianka, 

 Dolina Noteci w gminach: Trzcianka, Kaczory, Ujście, Wysoka i miasto Piła, 

 6 obszarów Natura 2000, w tym: 

 3 obszary specjalnej ochrony ptaków: Puszcza nad Gwdą (PLB300012) w gminach: 

Kaczory, Szydłowo, Ujście Krajenka, Wysoka i miasto Piła, Dolina Środkowej Noteci  

i kanału Bydgoskiego (PLB300005) w gminie Osieczna oraz Nadnoteckie Łęgi 

(PLB300003) w gminach Trzcianka i Ujście, 

 3 obszary ważne dla Wspólnoty: Dolina Rurzycy (PLH300017) w gminie Szydłowo, 

Ostoja Pilska (PLH300045) w gminach: Trzcianka, Krajenka, Kaczory, Szydłowo, Ujście, 

Wysoka i miasto Piła oraz Dolina Noteci (PLH300004) w gminach: Trzcianka, Kaczory  

i Ujście, 

 153 pomniki przyrody, w tym:  

 18 pomników w gminie Krajenka, w tym liczne dęby szypułkowe a także 4 wiązy,  

2 modrzewie, 2 sosny, lipy drobnolistne, cis pospolity, modrzew europejski i 2 klony 

srebrzyste położone głównie w leśnictwie Leśnika także w Krajence i parku Maryniec, 

 43 pomniki w gminie Trzcianka, w tym liczne dęby szypułkowe, buki pospolite, jawor, 

kasztanowiec biały, wiązy szypułkowe, sosny pospolite, jałowiec pospolity, lipa, platan, 

wiciopienne cisy w Trzciance, parku w Rychliku, wzdłuż kanału Łomnica,  

w miejscowości Górnica, Łomnica, Kępa a także głaz narzutowy na trasie Radolinek-

Trzcianka, 

 6 pomników w gminie Kaczory, w tym, grupa 2 i 3 dębów szypułkowych, lipa 

drobnolistna, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, kasztanowiec biały, 

 26 pomników w mieście Piła w tym: grupa 14 drzew (10 lip drobnolistnych, 3 klony 

srebrzyste i 1 grab) przy ul. Miłej, grupa 11 klonów srebrzystych oraz 4 dęby, 1 wiąz  

i 4 modrzewie w parku miejskim oraz 3 topole rosnące w leśnictwie Koszyce, głaz 

narzutowy znajdujący się w lustrze wody Zalewu Koszyckiego, 

 22 pomniki w gminie Szydłowo, w tym: liczne grupy drzew złożonych z dębów, buków, 

lip, wiązów na terenie Szydłowa, leśnictwa Zawada czy w pobliżu rzeki Dobrzycy  

i Gwdy, 

 30 pomników w gminie Ujście, W tym m.in.: liczne grupy dębów szypułkowych, buki 

zwyczajne rosnące na terenie leśnictwa Jabłonówko, 22 lipy drobnolistne w parku  

w Jabłonowie, 2 modrzewie i platan klonolistny w parku w Jabłonowie i aleja bukowa 

składająca się a 480 buków rosnących w kompleksie leśnym leśnictwa Jabłonówko  

i częściowo w zabytkowym parku (dawny park PGR), 

 8 pomników w gminie Wysoka, w tym głównie dęby szypułkowe, dąb bezszypułkowy  

i dąb czerwony rosnące w miejscowości gminnej oraz aleja 136 drzew (lipa 

drobnolistna, jesion wyniosły, kasztanowiec, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, topola 

biała) rosnących wzdłuż drogi gminnej w kierunku od Młotkowa do Kosztowa. 

 61 użytków ekologicznych w gminach: Krajenka (36), Wysoka (4), Kaczory (6), Trzcianka (9), 

Szydłowo (3) oraz miasto Piła (3), 

 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy Góra Dębowa w gminie Szydłowo. 

 

Rozmieszczenie form ochrony przyrody w przestrzeni POF charakteryzuje się znacznym 

zróżnicowaniem, co przekłada się na możliwości i ograniczenia dla rozwoju przestrzennego regionu. 

W gminie Kaczory obszary te obejmują 82,6% powierzchni gminy. Natomiast w pozostałych gminach 
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obszary te stanowią od 49% w gminie Ujście do 35% w gminach Krajenka i Trzcianka 35,3%. W gminie 

Wysoka udział obszarów objętych formami ochrony przyrody stanowi niecałe 3,5%. 

Część obszarów objętych formami ochrony przyrody posiada ustanowione plany ochrony  

i plany zadań ochronnych. Planami objęto 3 rezerwaty przyrody Kuźnik w gminie Piła, Smolary  

w gminie Szydłowo oraz Torfowisko Kaczory w gminie Kaczory. Również wszystkie obszary Natura 

2000 na obszarze funkcjonalnym posiadają ustanowione plany zadań ochronnych. 

Ważne dla utrzymania bioróżnorodności, poza formami ochrony przyrody, są wyróżniające 

się w regionie ostoje o wysokich walorach przyrodniczych występujące na obszarach o różnym 

statusie ochronnym i różnym udziale w formach ochrony przyrody, w tym w sieci Natura 2000.  

W granicach Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego wyróżniają się: 

 3 ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym IBA Puszcza nad Gwdą, Nadnoteckie 

Łęgi, Dolina Środkowej Noteci – wyznaczone w celu ochrony rzadkich, zagrożonych 

gatunków ptaków, gatunków o ograniczonym zasięgu oraz miejsc, gdzie ptaki gniazdują,  

 1 z 21 ostoi o znaczeniu krajowym i regionalnym wskazanych w Wielkopolsce Bagna koło 

Wysokiej w gminie Wysoka, 

 5 obszarów ważnych dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji wyznaczonych  

w celu ochrony miejsc cennych dla ptaków (głównie wodnych i drapieżnych o średniej  

i dużej wielkości) najbardziej narażonych na kolizje z inwestycjami liniowymi (drogami, 

liniami elektroenergetycznymi) oraz farmami wiatrowymi. Są to następujące obszary: 

 Puszcza nad Gwdą, gminy Szydłowo, Krajenka, Wysoka, Kaczory, Piła, 

 Jezioro Sławianowskie oraz Bagna Kocuńskie, gminy Krajenka i Wysoka, 

 Jezioro Kleszczynek, gmina Wysoka, 

 Bagna koło Wysokiej, gmina Wysoka, 

 Dolina Noteci, gminy Kaczory, Ujście, Trzcianka. Piła.  

 

Ryc.5. Formy ochrony przyrody 

 
Źródło: Opracowanie własne WBPP. 
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Jakość powietrza atmosferycznego 

 
Według oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia wykonanej w 2016 r. w na 

podstawie badań w punkcie pomiarowym w Pile, dotrzymane zostały poziomy dopuszczalne stężeń, 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz poziomy docelowe dla 

kadmu, arsenu i niklu dla strefy wielkopolskiej – klasa A w skład której wchodzi obszar funkcjonalny. 

Problem stanowią ponadnormatywne stężenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu i poziomów 

dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 w tej strefie (klasa C), a także dodatkowo poziomu 

dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 (klasa C). Ponadto wykazano przekroczenie wartości normatywnej 

ozonu w strefie wielkopolskiej (klasa C). W ramach oceny wykonano również dodatkową klasyfikację 

wyznaczając dla strefy wielkopolskiej dla pyłu PM 2,5 klasę C1 informującą o przekroczeniu poziomu 

dopuszczalnego 20 µg/m3; a także dla ozonu klasę D2 w odniesieniu do celu długoterminowego. 

Niewłaściwy stan jakości powietrza, pomimo ogólnej poprawy sytuacji, powoduje obniżanie 

jakości życia mieszkańców największego miasta obszaru - Piły. Problemem pozostają nadal 

ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, występujące w sezonie zimowym oraz 

zjawiska „smogu”. Odnotowane w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Pile przy ulicy 

Kusocińskiego przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, wynosiła w 2014 r. – 

60 przekroczeń, w 2015 r. – 36 przekroczeń oraz w 2016 – 36 przekroczeń. Liczba przekroczeń 

dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, w roku 2017 wynosiła 37 z czego 33 odnotowano 

w okresie od stycznia do marca: styczeń 16 przekroczeń, luty 12 przekroczeń, marzec 5 przekroczeń. 

Pomimo spadku odnotowanych przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu  

w odniesieniu do roku 2014 ich liczba nadal przewyższa dopuszczalną liczbę przekroczeń w roku 

wynoszącą 35. 

Przekroczenie określonych poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń oznacza 

konieczność wyznaczenia obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie określonej strefy do opracowania 

programów ochrony powietrza. Aktualnie dla strefy wielkopolskiej w tym dla gmin Pilskiego Obszaru 

Funkcjonalnego zostały opracowane programy ochrony powietrza ze względu na przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5, PM10 oraz poziomu docelowego B(a)P (benzoalfapirenu)  

i ozonu.  

 

Klimat akustyczny 

 
Problemy związane z degradacją klimatu akustycznego dotyczą przede wszystkim obszarów 

położonych w otoczeniu szlaków komunikacyjnych. Największe natężenie hałasu obejmuje drogi 

krajowe i wojewódzkie po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie, linie kolejowe, po 

których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie oraz lotniska. Pilski Obszar Funkcjonalny obejmuje 

tereny położone przy odcinkach dróg krajowych nr 10 i 11, które generują ponadnormatywny hałas. 

W obszarze funkcjonalnym nie ma linii kolejowych ani lotnisk będących potencjalnymi źródłami 

ponadnormatywnego hałasu.  

Do dróg, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów na dobę, na podstawie średniego 

dobowego ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich, w obszarze funkcjonalnym Piły zaliczono: 

 drogę krajową nr 10 na odcinkach: Piła/Obwodnica, Piła-Śmiłowo Śmiłowo-Pobórka Wlkp.,  

 drogę krajową nr 11 na odcinkach: Piła ul. Niepodległości, Piła al. Poznańska, Piła obwodnica, 

Piła-Ujście, Ujście-Chodzież, 

 drogę wojewódzką nr 178 w mieście Trzcianka,  

 drogę wojewódzką nr 179 w mieście Piła,  

 drogę wojewódzką nr 188 w mieście Piła. 
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W 2015 roku GDDKiA dokonała pomiaru hałasu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 10  

w Śmiłowie gm. Kaczory. Wynikiem było przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu o 3,4 dB  

w dzień i o 10,8 dB w nocy. Badania poziomu hałasu w otoczeniu dróg wojewódzkich 

przeprowadzone w 2016 roku wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu hałasu przy 

drodze wojewódzkiej nr 178 w Trzciance, o 7,1 dB w dzień i o 4,5 dB w nocny. Przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w Śmiłowie jak i w Trzciance świadczą o degradacji klimatu 

akustycznego. 

Na podstawie wykonanych w 2012 roku map akustycznych otoczenia dróg krajowych  

i wojewódzkich wynika, że ekspozycja na hałas pochodzący z dróg dotyczy w znacznym stopniu 

mieszkańców powiatu pilskiego. W 2016 roku wykonano mapy akustyczne w Trzciance dla odcinka 

drogi wojewódzkiej nr 178 i w Pile dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 179. Szczególnie istotne są 

działania do podjęcia w mieście Trzciance w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 178. 

Dodatkowe potencjalne zagrożeniem dla klimatu akustycznego POF mogą stanowić lądowiska 

cywilne. W obszarze funkcjonalnym znajdują się lądowiska samolotowe: Piła, Krępsko  

(gm. Szydłowo), Śmiłowo (gm. Kaczory) oraz lądowiska śmigłowcowe: Piła-Motylewo oraz PZZ Piła.  

W granicach obszaru funkcjonalnego znajdują się również dwa lądowiska śmigłowcowe (sanitarne)  

w Pile oraz Trzciance.  

 

Obszary zagrożenia i ryzyka powodziowego 

 

W granicach POF występują obszary zagrożenia powodziowego. Dolina największej na tym 

obszarze rzeki – Noteci – jest dość dobrze przystosowana do wezbrań szczególnie poprzez jej 

dominujące rolnicze zagospodarowanie. Jednak nadmiar wody powodziowej stanowi zagrożenie dla 

miasta Ujście. Dolina drugiej dużej rzeki – Gwdy jest obficie porośnięta lasem, który spełnia rolę 

przeciwpowodziową. W granicach województwa wstępna ocena ryzyka powodziowego obejmuje 

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub 

jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi. Do rzek lub odcinków rzek objętych 

tymi obszarami w granicach obszaru funkcjonalnego należą rzeki Noteć, Piława oraz Gwda na 

obszarach gmin Kaczory, Krajenka, Piła, Szydłowo, Trzcianka oraz Ujście. Jedynie obszar gminy 

Wysoka nie ma obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne 

wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi. 

Wskazać należy, że dla części gmin określono bardzo wysoki i wysoki poziom zintegrowanego 

ryzyka powodziowego. Do tej grupy w granicach miejskiego obszaru funkcjonalnego należy Piła  

(rz. Gwda). Skutki zagrożenia powodziowego w Wielkopolsce z zasady są przewidywalne i nie 

przybierają dynamicznego przebiegu. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań geograficznych  

i geomorfologicznych regionu oraz istniejącego zabezpieczenia powodziowego.  

 

Obszary zagrożone suszą 

 
Susza jako zjawisko ciągłe o zasięgu regionalnym rozumiane, jako dostępność wody poniżej 

średniej w określonych warunkach naturalnych występuje w gminach POF. Warunki meteorologiczne, 

klimatyczne i hydrologiczne wraz z problemami rolniczymi i skutkami gospodarczymi pozwalają 

wydzielić cztery etapy rozwoju suszy: suszę atmosferyczną, glebową (rolniczą), hydrologiczną  

i hydrogeologiczną. 

Stan uwilgotnienia środowiska (ocenę aktualnych zasobów wodnych) określa się za pomocą 

wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW). Na tle kraju Wielkopolska osiąga najniższe wartości 
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KBW, co świadczy o największych niedoborach wody (zagrożenie przede wszystkim suszą rolniczą). 

Gminy Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego zagrożone są wszystkimi rodzajami suszy. 

Susza atmosferyczna obejmuje okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym dopływ 

wilgoci do danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych 

uwilgotnienia. Do gmin zagrożonych suszą atmosferyczną w stopniu bardzo znaczącym (IV najwyższy 

stopień zagrożenia) należą: Miasto Piła oraz gminy Kaczory, Ujście i Wysoka. Pozostałe gminy 

(Szydłowo, Krajenka, Trzcianka) zagrożone są suszą w stopniu znaczącym (III stopień). 

Susza rolnicza (glebowa) występuje, gdy wilgotność gleby jest niedostateczna do 

zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie. Ten rodzaj 

suszy nie zależy jedynie od ilości opadu, ale także od odpowiedniego gospodarowania wodą. Przy 

niewielkich opadach i złym wykorzystaniu wody do nawadniania i innych celów problem suszy staje 

się znacznie poważniejszy. Na analizowanym obszarze zagrożenie suszą rolniczą w stopniu znaczącym 

(III) występuje w gminach Kaczory, Ujście, Wysoka, Krajenka, natomiast w stopniu umiarkowanym (II) 

w gminach Szydłowo i Trzcianka, a także na terenie Miasta Piła.  

Suszą hydrologiczną określany jest przedłużający się okres bez opadów, który powoduje zanik 

wód wolnych w strefie aeracji, obniżenie zwierciadła wód gruntowych, w następstwie tego maleje 

podziemne zasilanie rzek i zbiorników wodnych, zanikają źródła i cieki wodne. Gminy Trzcianka, 

Kaczory, Wysoka oraz Miasto Piła zagrożone są suszą hydrologiczną w stopniu znaczącym (III), 

natomiast gminy Krajenka, Ujście i Szydłowo w stopniu umiarkowanym (II). 

Susza hydrogeologiczna jest następstwem przedłużającej się suszy hydrologicznej. W tym 

okresie zwierciadło wód gruntowych obniża się w stopniu uniemożliwiającym korzystanie ze studzien 

kopanych i płytkich wierconych. Ograniczone jest powszechne korzystanie z wód również ze względu 

na pogarszającą się gwałtownie jakość wód gruntowych. Pilski Obszar Funkcjonalny zagrożony jest 

suszą hydrogeologiczną w znaczącym stopniu (III). 

W związku z wysokim zagrożeniem suszą w innych rejonach województwa wielkopolskiego 

teren Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego jest w tym zakresie zagrożony w mniejszym stopniu. 

Przeanalizowany został również stopień narażenia na skutki suszy dla sektorów gospodarki  

w oparciu o wszystkie rodzaje suszy. 

Rolnictwo jest wrażliwe na suszę glebową, niemniej susza atmosferyczna również może 

skutkować zmniejszeniem plonów. Z racji dużego wykorzystania wód powierzchniowych  

i podziemnych na potrzeby rolnictwa (hodowla, nawodnienia) jest też ono wrażliwe na skutki suszy 

hydrologicznej i hydrogeologicznej (dotyczy obszarów, gdzie wykorzystywane w sektorze rolnictwa 

zasoby wód są zagrożone deficytem). Znaczny stopień narażenia na skutki suszy w rolnictwie dotyczy 

większości gmin POF, z wyjątkiem gminy Wysoka, gdzie rolnictwo narażone jest na skutki suszy  

w stopniu najwyższym (bardzo wysokim). 

Szeroki zakres wrażliwości na susze przypisano także do sektora: środowisko i zasoby 

przyrodnicze, w tym obszary chronione. Wynika to w głównej mierze z występowania obszarów 

chronionych i mokradeł, które są szczególnie wrażliwe na susze, a tym samym najbardziej narażone 

na wszystkie jej etapy. Na analizowanym terenie środowisko i zasoby przyrodnicze są w znacznym 

stopniu narażone na susze. Wyjątek stanowi gmina Trzcianka, gdzie narażenie na skutki suszy 

środowiska i zasobów przyrodniczych jest umiarkowane (obszary chronione występują jedynie we 

wschodniej części gminy). 

Leśnictwo wrażliwe jest na suszę atmosferyczną i glebową. Związane jest to z zagrożeniem 

pożarowym oraz przyrostem masy drzewnej. Na terenie Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego leśnictwo 

narażone jest na suszę w stopniu umiarkowanym. Jedynie na obszarze gminy Wysoka, zagrożenie to 

jest znaczne. 

Gospodarka komunalna, analizowana pod kątem zaopatrzenia ludności w wodę, jest 

wrażliwa na suszę hydrologiczną i hydrogeologiczną. W gminach Trzcianka, Ujście, Wysoka oraz  
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w Pile narażona jest na skutki suszy w znacznym stopniu, natomiast w gminach Kaczory, Szydłowo  

i Krajenka w stopniu umiarkowanym. 

Sektory przemysłu i gospodarki stawowej, podobnie jak gospodarka komunalna wrażliwe są 

na suszę hydrologiczną i hydrogeologiczną. Najwięcej zasobów wody zużywane jest w przemyśle 

(przemysł paliwowo energetyczny, chemiczny). W przypadku analizowanego obszaru narażenie na 

susze dla przemysłu jest w większości gmin umiarkowane, jedynie w Pile narażenie jest znaczne. 

Wynika to z funkcjonowania Specjalnej Strefy Przemysłowej i Specjalnych Stref Ekonomicznych, 

zachęcających potencjalnych inwestorów do lokalizacji różnych gałęzi przemysłu w mieście. 

Zagrożenie dla gospodarki stawowej jest znaczące dla gmin Trzcianka, Kaczory, Szydłowo, natomiast 

umiarkowane dla gmin pozostałych. 

Dla sektora turystyki największym zagrożeniem są susze atmosferyczna i hydrologiczna. 

Pierwsza wynika z ograniczonego dostępu do obszarów zalesionych, a także zagrożenia pożarowego, 

natomiast susza hydrologiczna skutkować może spadkiem atrakcyjności kąpielisk i akwenów 

wodnych czy turystycznych szlaków wodnych (cofniecie linii brzegowej, pogorszenie jakości wody, 

zakwity glonów, itp.). Zagrożenie to jest znaczące dla Piły, natomiast umiarkowane dla pozostałych 

gmin. 

Energetyka wodna wykorzystuje zasoby wód powierzchniowych, jest zatem wrażliwa 

wyłącznie na suszę hydrologiczną. POF narażony jest na suszę w tej dziedzinie gospodarki w stopniu 

umiarkowanym. 

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że w całym zasięgu Pilskiego Obszaru 

Funkcjonalnego istnieje zagrożenie suszą, natomiast stopień narażenia w poszczególnych sektorach 

gospodarki jest przestrzennie zróżnicowany.  

 

Tereny zagrożenia ruchami masowymi ziemi 

 
W granicach gmin Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego występuje 49 osuwisk. Są to osuwiska 

typu zsuwy, w tym: 16 osuwisk w gm. Kaczory, 3 osuwiska w mieście Piła, 6 osuwisk w gm. Szydłowo,  

6 osuwisk w gm. Trzcianka oraz 18 osuwisk w gm. Ujście. 8 Osuwisk zewidencjonowano jako czynne, 

15 jako nieczynne, a 26 jako okresowo czynne. Osuwiska w obszarze funkcjonalnym znajdują się przy 

krawędzi doliny rzeki Noteć, w szczególności dotyczy to miasta Ujście, w okolicach jeziora 

Rudnickiego oraz doliny rzeki Ruda. 

W granicach gmin POF zewidencjonowano 119 terenów zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi. Obejmują one przede wszystkim obszary krawędziowe doliny rzeki Noteć oraz doliny rzek: 

Gwda, Piława i Ruda, rynien jeziornych w tym jeziora Rudnickiego. Rozkład przestrzenny terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi w obszarze funkcjonalnym Piły jest następujący (12 obszarów 

obejmuje więcej niż jedna gminę): gm. Trzcianka 5 terenów o łącznej powierzchni 1,2 ha, gm. Ujście 

20 terenów o łącznej powierzchni 447 ha, gm. Kaczory 19 terenów o łącznej powierzchni 1001 ha, 

gm. Wysoka 9 terenów o łącznej powierzchni 56 ha, miasto Piła 19 terenów o łącznej powierzchni 

140 ha, gm. Szydłowo 57 terenów o łącznej powierzchni 181 ha, gm. Krajenka 2 tereny o łącznej 

powierzchni 4 ha.  

 

Inne zagrożenia środowiska 

 
Potencjalne zagrożenia środowiska wynikają z działalności rolniczej na terenie gmin POF są 

związane z funkcjonowaniem ferm trzody chlewnej, bydła i drobiu. Według danych PSR 2010 

uzyskanych z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (z lat 2011-2012) w granicach POF znalazło się 

7 ferm trzody chlewnej i 6 ferm bydła oraz 6 ferm drobiu o obsadzie powyżej 40 000 sztuk mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. Rozmieszczenie ferm w obszarze funkcjonalnym jest 
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następujące: gm. Kaczory (1 ferma trzody chlewnej i 1 ferma drobiu), gm. Krajenka (1 ferma trzody 

chlewnej i 1 ferma drobiu), gm. Trzcianka (2 fermy trzody chlewnej i 2 fermy drobiu), gm. Ujście  

(1 ferma bydła i 1 ferma drobiu), gm. Wysoka (5 ferm bydła, 3 fermy trzody chlewnej i 1 ferma 

drobiu). Pod względem ilości ferm wyróżnia się obszar gminy Wysoka, gdzie znajduje się 9 ferm 

produkcji zwierzęcej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić również na uciążliwość odorową ferm. Źródłem 

powstawania gazów o nieprzyjemnym zapachu są w kolejności: zwierzęta, odchody, pasza oraz 

urządzenia technologiczne, a do gazów najczęściej emitowanych należy metan i amoniak. 

Potencjalnym zagrożeniem środowiska mogą być również skutki eksploatacji kopalin, które 

na terenie gmin POF nie są znaczące. 

Potencjale zagrożenie dla środowiska to również ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Do źródeł 

stwarzających potencjalne zagrożenie poważnymi awariami w gminach POF zakwalifikować można 

znajdujące się zakłady umieszczone w rejestrze zakładów, potencjalnych sprawców poważnych awarii  

w województwie. Są to:  

 2 zakłady zakwalifikowane do grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych (ZZR): 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GEOFIZYKA TRANS-GAZ Sp. z o. o. " - oddział  

w Pile, 

 AIR PRODUCTS Sp. z o. o. w Warszawie - Zakład satelicki w Pile. 

 3 zakłady zaklasyfikowane do grupy pozostałych zakładów mogących spowodować poważne 

awarie 

 Regionalna Baza Logistyczna, Skład Dolaszewo gm. Szydłowo, 

 Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o.o. w Śmiłowie gm. Kaczory, 

 Zakład Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "ZETPEZET" Sp. z o.o. gm. Piła. 

W wymienionych zakładach ilość substancji niebezpiecznych jest mniejsza od kryterium,  

z ustawy Prawo ochrony środowiska, dla klasyfikacji do zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii 

(ZDR) i zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR), ale z uwagi na rodzaj substancji, 

prowadzone procesy technologiczne lub usytuowanie instalacji, stanowią zagrożenie dla środowiska. 

W 2016 roku w gminach Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego nie wystąpiły poważne awarie 

przemysłowe ani zdarzenia o znamionach poważnej awarii przemysłowej. 

Źródłem potencjalnych zagrożeń d la środowiska są instalacje przetwarzające odpady.  

W granicach POF działają obecnie: 

 2 instalacje regionalne: instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów 

w Pile,  

 składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Kłoda gm. Szydłowo, 

 1 instalacja zastępcza sortownia odpadów zmieszanych w miejscowości Kłoda gm. Szydłowo,  

 1 instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych posiadająca status - planowanej instalacji regionalnej w miejscowości Kłoda 

gm. Szydłowo. 

Ponadto w gminach należących do obszaru funkcjonuje 11 instalacji z grupy pozostałych:  

 2 stacje demontażu pojazdów samochodowych w miejscowościach Budzyń i Kotuń,  

 1 instalacja do przetwarzania osadów ściekowych w Pile,  

 3 instalacje do odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i remontowych znajdujące się  

w Pile i Trzciance,  

 1 instalacja do przetwarzania papieru w Kaczorach, 3 instalacje do recyklingu szkła w Starej 

Łubiance oraz Pile, 1 instalacja do spalania i współspalania odpadów przemysłowych.  
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Na obszarze zlokalizowana jest również spalarnia unieszkodliwiająca odpady medyczne  

i weterynaryjne przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.  

Analiza zasobów środowiska przyrodniczego pozwoliła wyszczególnić elementy, które 

odpowiednio zagospodarowane, mogą stanowić potencjał rozwojowy Pilskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Duży potencjał dla rozwoju stanowią przede wszystkim ekosystemy leśne i łąkowe, 

wody powierzchniowe jak również obszary o najwyższej wartości dla produkcji rolnej. 
 

Ryc.6. Zagrożenia środowiska 

 
Źródło: Opracowanie własne WBPP.  
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ŚRODOWISKO KULTUROWE 

 

Różnorodność dziedzictwa kulturowego 

 

Na obecny obraz przestrzeni gmin obszaru funkcjonalnego wpływ miał przede wszystkim 

rozwój osadnictwa w wiekach wczesnych oraz kształtowanie instytucjonalnych i terytorialnych 

podstaw państwa polskiego, a także zmieniające się na przestrzeni wieków uwarunkowania prawne 

dotyczące norm przestrzennych i gospodarczych lokacji miejscowości. Obrazem wielowiekowej 

historii rozwoju przestrzennego obszaru są zachowane zabytki, dobra kultury współczesnej oraz 

ukształtowany również przez człowieka krajobraz. 

Zachowane dziedzictwo kulturowe rozmieszczone jest bardzo nierównomiernie, przyczyną 

tego jest przede wszystkim bogactwo zasobów środowiska przyrodniczego, szczególnie dużych 

powierzchni lasów, które nie sprzyjały rozwojowi dużych jednostek miejskich. Obiekty zabytkowe na 

terenie gmin POF zachowały się przede wszystkim w miastach i większych miejscowościach wiejskich. 

Miasto jakim jest Piła zostało bardzo zniszczone w czasie II wojny światowej, a polityka powojenna 

państwa polskiego jeszcze bardziej przyczyniła się do dewastacji nielicznie zachowanych cennych 

obiektów. Ważnym zjawiskiem, które odznaczyło się w przestrzeni obszaru i jest widoczne do dziś 

było osadnictwo olęderskie i fryderycjańskie, obiekty dla niego charakterystyczne zachowały się 

przede wszystkim w rejonie nadnoteckim.  

Obok dziedzictwa materialnego istotnym zasobem kulturowym obszaru funkcjonalnego jest 

także jego historia jako obszaru leżącego na pograniczu państw. Miejsca związane z walkami 

narodowo-wyzwoleńczymi przede wszystkim w okresie zaborów, I i II wojny światowej, powstaniami 

narodowymi, szczególnie Powstaniem Wielkopolskim, świadczą o niełatwych losach tego terenu. 

 

Obszary i obiekty zabytkowe 

 

Na obszarze Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego występują wartościowe kulturowo 

przestrzenie z cennymi obiektami lub zespołami obiektów. Z terenu gmin POF wpisano do rejestru 

zabytków 126 obiektów nieruchomych, spośród 7 153 tego typu obiektów w województwie. Wiele 

obiektów ważnych dla historii tego obszaru nie znalazło się w rejestrze, ale stanowią bardzo istotne 

elementy budujące tożsamość miejsca. Do najcenniejszych obiektów ważnych z punktu widzenia 

rozwoju i świadczących o bogatej historii obszaru zaliczyć można: 

 układy przestrzenne: 

 obszar o randze światowej – układ wsi Biała (gm. Trzcianka), 

 układy urbanistyczne Ujścia i Krajenki wpisane do rejestru zabytków, 

 układy urbanistyczne miast: Piła, Trzcianka i Wysoka; 

 obiekty sakralne, w tym: 

 obiekty o randze światowej – kościół pw. Wszystkich Świętych w Białej (gm. Trzcianka), 

zespół kościoła pw. MB Wniebowziętej w Skrzatuszu (gm. Szydłowo), zespół klasztorny 

kanoników w Wysokiej z kościołem pw. MB Różańcowej,  

 obiekty o randze regionalnej – zespół kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach, 

zespół kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie (gm. Kaczory), zespół kościoła 

pw. MB Różańcowej w Ługach Ujskich (gm. Ujście), zespół kościoła pw. Św. Mikołaja  

w Ujściu, kościół pw. Św. Anny w Krajence,  
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 obiekty o randze lokalnej – kościół pw. MB Częstochowskiej w Krępsku (gm. Szydłowo), 

kościół pw. Św. Jakuba Apostoła filialny w Leżenicy (gm. Szydłowo), zespół kościoła  

pw. Świętej Trójcy w Głubczynie (gm. Krajenka); 

 założenia rezydencjalne, w tym obiekty o randze regionalnej – zespół dworski Klęśnik  

w Skrzatuszu (gm. Szydłowo), zespół pałacowy w Jabłonowie (gm. Ujście), zespół dworski  

w Krajence; 

 obiekty użyteczności publicznej, obiekt o randze regionalnej – zespół stacji kolejowej w Pile 

oraz park miejski w Pile i ratusz w Ujściu; 

 cmentarze, w tym: 

 obiekt o randze krajowe – cmentarz wojenny z II wojny światowej, cmentarz jeniecki  

z I wojny światowej w Pile-Leszkowie,  

 obiekty o randze regionalnej – zespół cmentarzy katolickich w Dolaszewie  

(gm. Szydłowo), cmentarz ewangelicki w Jabłonowie (gm. Ujście); 

 obiekt hydrotechniczny na rzece Noteć: stopień wodny w Stobnie - śluza, jaz, przepławka, 

schron bojowy (gm. Trzcianka). 

Na terenie gmin obszaru funkcjonalnego spośród wielu zewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych 1 stanowisko archeologiczne o własnej formie krajobrazowej wpisane do rejestru 

zabytków. Jest to Grodzisko Wysoczka otoczone wałami, które zlokalizowane jest w gminie Wysoka. 

W przestrzeni regionu wyróżniają się ponadto obszary o wysokich wartościach kulturowych 

stanowiące o tożsamości regionalnej, które jedynie częściowo podlegają ochronie w postaci wpisu 

poszczególnych obiektów do rejestru zabytków: 

 obszary kolonizacji olęderskiej i fryderycjańskiej w rejonie nadnoteckim, 

 obszary o zachowanych cechach krajobrazu historycznie ukształtowanego przez tradycje 

religijne w Skrzatuszu i Ujściu. 

 

Działalność kulturalna 

 
W celu promocji dziedzictwa kulturowego na obszarze opracowania funkcjonuje szereg 

szlaków kulturowych o znaczeniu regionalnym – Szlak Olędrów trasa I Doliną Noteci, Szlak zabytków 

techniki trasa 4 wzdłuż Noteci, Szlak kultury żydowskiej północno-zachodnia Wielkopolska, Szlak 

zamków, pałaców i dworów na północ od Poznania, natomiast na terenie gminy Wysoka przebiega 

szlak o znaczeniu ponadlokalnym - Wyrzyska Kolej Dojazdowa. 

W Pilskim Obszarze Funkcjonalnym znajdują się dwa sanktuaria istotne dla kształtowania 

tożsamości regionalnej Wielkopolan: Matki Bożej Bolesnej w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP  

w Skrzatuszu oraz Przelania Najdroższej Krwi Pana Jezusa w kościele p.w. św. Mikołaja w Ujściu. W tej 

grupie obiektów bardzo istotnym elementem jest także Kalwaria Ujska, która jest w trakcie 

odbudowy po zniszczeniach II wojny światowej. 

Na terenie województwa znajduje się wiele miejsc upamiętniających zdarzenia z historii 

Polski, mające zasadnicze znaczenie dla tożsamości narodowej Polaków. Wśród najważniejszych 

miejsc pamięci narodowej należy wymienić obiekty związane z okresem zaborów, walkami 

narodowo-wyzwoleńczymi, I wojną światową, Powstaniem Wielkopolskim oraz II wojną światową, 

m.in. Piła, Trzcianka, Morzewo w gm. Kaczory, Wysoka. 

Na obszarze POF placówki kulturalne skoncentrowane są przede wszystkim w Pile, Trzciance 

oraz miejscowościach gminnych. Instytucje kultury, ze względu na zasięg oddziaływania i pełnione 

funkcje, podzielić można na dwie kategorie. W Pilskim Obszarze Funkcjonalnym najważniejszymi 

instytucjami kultury o znaczeniu ponadregionalnym są: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica  

w Pile, Muzeum Stanisława Staszica w Pile, Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile, 
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Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile oraz Muzeum Ziemi Nadnoteckiej  

im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance. 

Cykliczne imprezy o zasięgu międzynarodowym, ogólnokrajowym i regionalnym odbywają się 

przede wszystkim w Pile, z których wyróżnić należy Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 

"Bukowińskie Spotkania", Międzynarodowe Targi Inicjatyw Teatralnych oraz Ogólnopolski Festiwal 

Teatrów Rodzinnych „Teatr-pasja rodzinna”. 

Właściwa ochrona i aktywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego będą kreować 

tożsamość i atrakcyjność całego obszaru. Ponadto miasto Piła jako centrum kulturalne będzie 

wspomagało rozwój pozostałych funkcji oraz będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju regionu. 

 

TURYSTYKA I REKREACJA 

 
Zasoby środowiska przyrodniczego i kulturowego POF są dużym potencjałem dla rozwoju 

funkcji turystycznej i rekreacyjnej.  

Szczególnym zasobem przyrodniczym, ale także kulturowym (ze względu na pozostałości w jej 

dolinie zabytków osadnictwa olęderskiegi i fryderycjańskiego) jest rzeka Noteć, która jest elementem 

Wielkiej Pętli Wielkopolski – szlaku żeglownego i zaliczana jest do miejsc o wysokim stopniu 

atrakcyjności środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji. Stwarza ona możliwość 

rozwoju turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej, wypoczynkowej, ekoturystyki oraz stanowi zaplecze 

rekreacyjne dla mieszkańców i osób przyjeżdżających.  

Miejsca wyróżniającymi się pod względem atrakcyjności środowiska przyrodniczego z punktu 

widzenia rozwoju turystyki są również: 

 zbiorniki wodne: Jezioro Sarcz i Jezioro Długie (gm. Trzcianka), 

 obszary, gdzie dominują duże kompleksy leśne – Lasy Pojezierza Wałeckiego,  

 4 rezerwaty przyrody: „Nietoperze w Starym Browarze” i „Kuźnik” w Pile, „Smolary” w gminie 

Szydłowo i „Torfowisko Kaczory” w gminie Kaczory,  

 Obszary Chronionego Krajobrazu: Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, Dolina Noteci, Puszcza 

nad Drawą. 

Bogactwo przyrodnicze i atrakcyjny krajobraz wpłynęło na to, że przez gminy Pilskiego 

Obszaru Funkcjonalnego przebiega szereg szlaków turystycznych, są to najczęściej fragmenty 

dłuższych szlaków przebiegających przez Wielkopolskę oraz inne województwa, a nawet kraje, należą 

do nich: 

 szlak o randze międzynarodowej – szlak rowerowy EuroRoute R1 przebiegający przez gminy: 

Trzcianka, Piła, Krajenka, Szydłowo; 

 szlak o randze krajowej – szlak wodny Wielka Pętla Wielkopolski przebiegający przez gminy: 

Kaczory, Ujście, Trzcianka; 

 szlaki o charakterze regionalnym, w tym: 

 szlak rowerowy Transwielkopolska Trasa Rowerowa, przebiegający przez gminy: 

Trzcianka, Szydłowo, Piła, Krajenka; 

 szlaki kajakowe: rzeką Gwdą, rzeką Dobrzycą, Szlak im. Jana Pawła II rzeką Rurzycą,  

 szlaki piesze: Trasa Piesza Nadnotecka Północna, Trasa Piesza Nadnotecka Południowa, 

Szlak pieszy Jezioro Płotki – Wągrowiec – Skoki – Czerwonak, 

 Wyrzyska Kolej Powiatowa w gminie Wysoka; 

 szlaki o charakterze ponadlokalnym, w tym: 

 szlaki rowerowe: szlak rowerowy niebieski Trzcianka – Tuczno – Człopa – Trzcianka, szlak 

rowerowy Piła – Złotów, szlak rowerowy dookoła powiatu złotowskiego, 
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 szlaki piesze: Szamotuły – Czarnków – Trzcianka – Niekursko, Krajenka – Lędyczek,  

 szlaki o charakterze lokalnym, w tym: 

 szlaki rowerowe: Leśna ścieżka dydaktyczna „Smok”, Szlak rowerowy dookoła Piły, Szlak 

czerwony Trzcianka – Jędrzejewo – Trzcianka, Szlak maratonu MTB Michałki – Wieleń – 

GIGA, 

 szlaki piesze: Płytnica – Piła, Rezerwat Kuźnik – Skrzatusz, Piła ul. Wojska Polskiego – 

Skrzatusz, Wiesiółka – Stara Łubianka – Rezerwat Kuźnik, Piła – Żabostowo. 

Pomimo atrakcyjnych zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego Pilski Obszar 

Funkcjonalny posiada przeciętną w skali województwa bazę noclegową. 21 obiektów wyposażonych 

jest w ok. 1087 miejsc noclegowymi (jest to ok. 2,5% dostępnych miejsc noclegowych  

w Wielkopolsce). W strukturze bazy noclegowej dominują obiekty hotelowe skupiające 69% miejsc 

noclegowych. Baza noclegowa skoncentrowana jest w Pile oraz w gminach Trzcianka i Szydłowo,  

w których turystyka rozwija się głównie w oparciu o walory przyrodnicze. Obiekty noclegowe obszaru 

posiadające zaplecze konferencyjne (10 obiektów) stanowią ok. 3% obiektów w Wielkopolsce,  

z czego najwięcej zlokalizowanych jest w Pile (7 obiektów) oraz w gminach: Trzcianka (2 obiekty) 

i Szydłowo (1 obiekt). Ponadto na terenie gmin POF zlokalizowanych jest 18 gospodarstw 

agroturystycznych, najwięcej znajduje się w gminie Trzcianka (8 obiektów), a pozostałe zlokalizowane 

są w gminach: Szydłowo, Ujście, Wysoka (po 3 obiekty) i w gminie Kaczory (1 obiekt).  

Ważnymi elementami zagospodarowania turystycznego są także obiekty sportowe. Obszar 

dysponuje takimi obiektami o randze regionalnej i ponadlokalnej, do których zaliczyć należy stadion 

żużlowy oraz lotnisko, aeroklub i szkoła latania w Pile. Ponadlokalny charakter mają także 2 kąpieliska 

w Pile – Jezioro Piaszczyste i Jezioro Płotki w Pile. 

Bogactwo środowiska kulturowego oraz prowadzona działalność kulturalna stwarzają 

możliwości rozwoju turystyki kulturowej, krajoznawczej, pielgrzymkowej i kolejowej. Obiektami, 

które mają wpływ na rozwój turystyki kulturowej są: 

 kulturowe szlaki turystyczne o znaczeniu regionalnym (Szlak Olędrów trasa I Doliną Noteci, 

Szlak zabytków techniki trasa 4 wzdłuż Noteci Czarnków, Szlak kultury żydowskiej północno-

zachodnia Wielkopolska, Szlak zamków, pałaców i dworów na północ od Poznania), 

 zabytki o randze światowej: kościół w Białej (gm. Trzcianka), zespół kościoła w Skrzatuszu  

(gm. Szydłowo) i zespół klasztorny kanoników w Wysokiej, 

 miejsce pielgrzymkowe (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu i Sanktuarium 

Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa w Ujściu, Kalwaria Ujska), 

 obszary o zachowanych cechach krajobrazu ukształtowanego historycznie w wyniku 

kolonizacji olęderskiej i fryderycjańskiej (w rejonie nadnoteckim), 

 obiekty hydrotechniczne na rzece Noteć,  

 obiekty i urządzenia związane z koleją – kolej wąskotorowa (Wyrzyska Kolej Powiatowa). 

Atrakcyjność turystyczna Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego wyróżnia się na tle regionu. 

Szansą na zwiększenie ruchu turystycznego jest promocja unikatowych w skali kraju atrakcji oraz 

stworzenie na ich podstawie markowych produktów turystycznych. Potencjał obszaru wskazuje na 

możliwość kształtowania specjalizacji terytorialnej w zakresie różnych form turystyki oraz kreowania 

wizerunku Wielkopolski jako regionu z bogatą ofertą turystyczną. Turystyka może stanowić ważny 

element gospodarki POF. 
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STREFA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 

 
Demografia 

 
Gminy należące do Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego zamieszkiwało w 2016 roku 137 398 

osób, co stanowiło 3,9% potencjału ludnościowego Wielkopolski, z tej liczby 73,8% (tj. 101 405 osób) 

było mieszkańcami miast, a pozostałe 26,2% osób zamieszkiwało na obszarach wiejskich. 

Największym ośrodkiem pod względem liczby ludności jest miasto subregionalne Piła, w którym 

mieszka 73 987 osób, czyli 53,8% populacji POF.  

Kolejną pod względem liczebności populacji jednostką jest miasto Trzcianka, które 

zamieszkuje 17 228, czyli 17% wszystkich mieszkańców obszaru. Pozostałe miasteczka i miejscowości 

wiejskie nie przekraczają 4 tys. osób: Ujście – 3 761 mieszkańców, Krajenka – 3 733 mieszkańców, 

Wysoka – 2 696 mieszkańców, Kaczory – 2 941 mieszkańców, Szydłowo – 967 mieszkańców. 

Gęstość zaludnienia w granicach obszaru była znacznie niższa niż uśredniona wartość dla 

Wielkopolski i w 2016 r. wynosiła 103 osoby/km2 (wobec 117 osób/km2 w województwie). W mieście 

subregionalnym Piła gęstość zaludnienia wynosiła 721 osób na 1 km2. Wyższe zagęszczenie ludności 

odnotowano w miastach Krajenka (993 osoby/km2) oraz Trzcianka (941 osób/km2), podczas gdy na 

wiejskich obszarach tych gmin gęstość zaludnienia wyniosła 20 osób/km2 i należała do najniższych  

w województwie.  

Struktura ekonomiczna ludności Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego nieznacznie odbiega od 

wartości uśrednionych dla województwa. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi średnio 

19,5% ogółu ludności (w Wielkopolsce 19,2%) i oscyluje pomiędzy 17,1% w Ujściu a 22,4% na 

wiejskich obszarach gminy miejsko-wiejskiej Krajenka. Grupa osób w wieku produkcyjnym to 63,6% 

całej populacji POF (w województwie 62%) i waha się w przedziale od 61,2% w Trzciance do 66,7%  

w gminie wiejskiej Szydłowo. Odsetek mieszkańców najstarszej grupy wiekowej wynosi 16,9%  

(w województwie 18,8%) i zamyka się w przedziale od 12,6% w gminie wiejskiej Szydłowo do 20,6%  

w Pile.  

W 2016 roku na terenie gmin POF na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56,6 osób  

w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 61,3), a wskaźnik oscylował w przedziale od 49,9  

w gminie wiejskiej Szydłowo do 63,5 w Trzciance. Negatywnym trendem jest systematyczny wzrost 

tego wskaźnika w ostatnich latach. Z kolei na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypadało 

średnio 86,3 osoby w wieku poprodukcyjnym (średnia wojewódzka – 98,3). Rozpiętość wartości tego 

wskaźnika na terenie opracowania była znaczna i wahała się od 61,2 w gminie wiejskiej Szydłowo do 

116,9 w Pile. Taką strukturę ekonomiczną należy uznać za korzystną, pomimo obserwowanego 

procesu starzenia się społeczeństwa. W Pilskim Obszarze Funkcjonalnym nadal w porównaniu do 

pozostałej części województwa występuje większy udział osób młodych i relatywnie mniejszy udział 

ludzi starszych.  

Zmiany ludnościowe w latach 2007-2016 były niewielkie, liczba mieszkańców obszaru 

zwiększyła się o 1 394 osoby, tj. o 1%. Zmiany liczebności populacji obszaru w ostatnim 

dziesięcioleciu wynikały przede wszystkim ze wzrostu liczby ludności na terenach wiejskich oraz 

spadku liczby ludności w miastach. Ujemna dynamika zmian liczby mieszkańców ośrodków miejskich 

(99,6) była nieco korzystniejsza niż przeciętnie w województwie (99,2), natomiast na obszarach 

wiejskich (105,3) zmiany były powolniejsze niż ogółem w regionie. 

Szczegółowa analiza zmian liczby ludności POF wykazała, że największe ubytki ludnościowe 

nastąpiły w gminie miejsko-wiejskiej Wysoka (-1,5% od 2007 r.) oraz w Pile (-0,9%). Największe 

przyrosty nastąpiły natomiast w gminie wiejskiej Szydłowo, której populacja zwiększyła się o 11,2%. 

Zmiany demograficzne były wynikiem zmniejszającego się systematycznie przyrostu 

naturalnego oraz ujemnego salda migracji. Przyrost naturalny ludności ogółem w okresie 2007-2016,  
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z wyjątkiem 2015 r., utrzymywał się na dodatnim poziomie, był jednak niższy niż przeciętnie  

w województwie. W 2016 r. stopa przyrostu naturalnego na 1000 ludności ogółem osiągnęła wartość 

0,3‰ (w województwie 1,7‰).  

Od 2007 r. w gminach POF obserwuje się ujemne saldo migracji wewnętrznych. W 2016 r. 

wskaźnik osiągnął pułap -1,4‰, przy średniej dla Wielkopolski utrzymanej na poziomie 0,3‰. Skala 

ruchów wędrówkowych ludności miast i obszarów wiejskich jest jednak zróżnicowana. W 2016 r. 

saldo migracji w miastach było ujemne (-2,3‰), co świadczy o przewadze odpływu ludności  

z ośrodków miejskich (podobnie jak w województwie, gdzie saldo wyniosło -2,7‰). Na terenach 

wiejskich przeważał natomiast napływ ludności, co potwierdza saldo migracji na poziomie 1,2‰ (na 

obszarach wiejskich województwa 3,9‰). Szczególnie korzystne wartości wskaźnik przyjął w gminie 

wiejskiej Szydłowo (10,9‰). W pozostałych jednostkach przeważał odpływ mieszkańców,  

a największy odnotowano w gminie miejsko-wiejskiej Wysoka (saldo migracji równe -7,6‰). 

Migracje zagraniczne w 2016 r., pomimo przewagi odpływu mieszkańców POF (-0,1‰), nie 

miały jednak zasadniczego wpływu na ogólny stan liczebności populacji całego obszaru 

funkcjonalnego. Jedynie w kontekście dodatniego bilansu wskaźnika dla Wielkopolski (0,02‰), takie 

ruchy ludnościowe w analizowanym obszarze można uznać za zjawisko niekorzystne w skali całego 

regionu. 

Prognoza demograficzna zakłada do 2030 r. kontynuację obecnych procesów 

demograficznych zachodzących w Pilskim Obszarze Funkcjonalnym. Kierunek przewidywanych zmian 

jest niekorzystny i odmienny od prognoz dla całego województwa wielkopolskiego. Podczas gdy  

w Wielkopolsce spodziewany jest przyrost populacji, dla POF przewiduje się dalszy spadek liczby 

mieszkańców. Liczba ludności szacowana w 2030 r. na 132 433 osoby będzie niższa o 3,6% (tj. 4 965 

osób) w stosunku do obecnej liczby mieszkańców. Na koniec prognozowanego okresu mieszkańcy 

obszaru stanowić będą 3,8% ludności województwa (spadek o 0,1%). 

Skala prognozowanych zmian w poszczególnych jednostkach administracyjnych obszaru 

funkcjonalnego będzie nierównomierna. Największe ubytki ludnościowe przewiduje się w gminie 

miejsko-wiejskiej Wysoka (-8,5%) oraz w mieście subregionalnym Piła (-6,8%). Z kolei najwyższe 

przyrosty populacji prognozuje się dla gminy wiejskiej Szydłowo, której liczba mieszkańców zmieni się 

in plus o 13,4% w stosunku do stanu z 2017 r. i w 2030 r. osiągnie wielkość 10 026 osób. 

 

Infrastruktura społeczna 

 
Najwyższa koncentracja jednostek edukacyjnych występuje w mieście subregionalnym Piła 

(454) oraz w mieście Trzcianka (61), z kolei najniższa – w gminach Wysoka i Krajenka (po 11). Liczba 

podmiotów gospodarczych świadczących usługi edukacyjne w gminach POF zwiększyła się w latach 

2009-2016 o ponad 1/3. Najwyższy przyrost zarejestrowano w mieście i na wiejskim obszarze gminy 

miejsko-wiejskiej Ujście oraz na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Krajenka, a także  

w mieście subregionalnym (wzrost liczby podmiotów o blisko połowę). 

Stopień wyposażenia mieszkańców w usługi z zakresu edukacji, mierzony wskaźnikiem liczby 

podmiotów gospodarczych z sekcji P na 1000 mieszkańców był wyższy niż średnia dla województwa 

(równa 4,2) i przyjął wartość 4,8. Najwyższe wartości wskaźnik osiągnął w Pile oraz w gminie wiejskiej 

Szydłowo. 

W granicach gmin należących do POF w 2016 r. funkcjonowało 51 przedszkoli (w tym 37 

prowadzonych przez jednostki samorządu gminnego). W ostatnich latach liczba placówek 

systematycznie wzrasta. Najwięcej placówek przedszkolnych – 28, zlokalizowanych jest w samym 

mieście subregionalnym, siedem przedszkoli funkcjonuje w gminie wiejskiej Kaczory. Liczba dzieci  

w wieku 3-6 lat, objętych opieką przedszkolną systematycznie wzrasta – w latach 2008-2016 odsetek 

przedszkolaków zwiększył się w grupie dzieci w wieku przedszkolnym z 68% do 82%. To pozytywne 

zjawisko zgodne jest z ogólnowojewódzkim trendem. Maksymalny odsetek dzieci uczęszczających do 
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przedszkoli notuje się w miastach Ujście, Wysoka i Krajenka, natomiast najniższy – na wiejskich 

obszarach ww. gmin.  

W gminach Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego zlokalizowanych jest 41 szkół podstawowych, 

w których w 2016 r. naukę pobierało 8 787 dzieci. Najwięcej placówek posiada Piła – 12 oraz gmina 

Trzcianka – 8, najmniej szkół – po 3 placówki – zlokalizowanych jest w gminie Ujście oraz w gminie 

Szydłowo. W ramach obowiązkowego szkolnictwa podstawowego w 2016 r. działały ponadto  

23 szkoły gimnazjalne (od roku szkolnego 2017/2018 są stopniowo wygaszane), do których 

uczęszczało 4 195 uczniów.  

Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych w 2016 r. był zróżnicowany 

przestrzennie. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w miastach Wysoka (152%), Krajenka 

(135%) i Trzcianka (107%). Jednocześnie na wiejskich obszarach ww. gmin współczynnik skolaryzacji 

był najniższy. W Pile wskaźnik przyjął wartość 102%. 

Reforma systemu edukacji, wprowadzona we wrześniu 2017 r. spowoduje w ciągu kolejnych 

dwóch lat całkowitą likwidację szkół gimnazjalnych. Tym samym czas nauki w szkole podstawowej 

zostanie wydłużony z sześciu do ośmiu lat. 

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów mogli w 2016 r. kontynuować naukę w jednej  

z 11 szkół zawodowych, 10 techników lub 9 liceów. Placówki szkolnictwa zawodowego 

umiejscowione są w Pile (8 szkół), w gminie wiejskiej Kaczory (szkoła specjalna przysposabiająca do 

pracy zawodowej) oraz w gminie wiejskiej Szydłowo (2 szkoły). Zainteresowanie kształceniem 

zawodowym nieznacznie maleje, o czym świadczy spadek liczby uczniów w szkołach o takim profilu 

od 2008 r. 

Pozostałe szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, tj. technika i licea, zlokalizowane są 

w Pile (7 techników, 7 liceów), gminie Krajenka (1 technikum, 1 liceum) oraz w gminie Trzcianka  

(2 technika, 1 liceum). W 2016 r. pobierało w nich naukę odpowiednio: 2 350 i 2 144 uczniów. 

Oferta edukacyjna szkolnictwa wyższego proponowana jest m.in. przez miasto subregionalne 

Piła, gdzie funkcjonuje Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile oraz dwie jednostki 

zamiejscowe: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Nadnotecki) i Wyższej 

Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (Wydział Gospodarki i Techniki). Z kolei w Trzciance funkcjonuje 

Wydział Zamiejscowy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W 2016 r. we wszystkich  

ww. uczelniach naukę pobierało 1 888 studentów, co stanowiło 1,5% studiujących w całym 

województwie i 12,6% wśród studentów uczących się poza Poznaniem. Podobnie jak we wszystkich 

ośrodkach akademickich spada liczba studentów. W latach 2012-2016 liczba studentów zmniejszyła 

się o blisko 40%. 

W Pile funkcjonuje również Szkoła Policji, która kształci policjantów z całego kraju. 

Podstawowym zadaniem jednostki jest kształcenie funkcjonariuszy służb kryminalnych, odbywają się 

tutaj również szkolenia na kursach podstawowych, gdzie przygotowywani są do zawodu nowi 

policjanci. 

W 2016 r. w granicach gmin POF funkcjonowało 1000 podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w rejestrze REGON w sekcji „Q” Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Działalności 

zakwalifikowane do tej sekcji obejmują opiekę zdrowotną (działalność szpitali, praktyki lekarskie i in.), 

jak również zróżnicowane formy pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania  

(w tym m.in. opieka dzienna nad dziećmi). 

Zdecydowanie najwyższa koncentracja jednostek związanych z opieką zdrowotną i pomocą 

społeczną występuje w mieście subregionalnym (703), wysoka w mieście Trzcianka (131) i gminie 

Szydłowo (53), natomiast najmniej podmiotów funkcjonuje na wiejskich obszarach gmin Wysoka (5)  

i Ujście (4). W okresie 2009-2016 liczba podmiotów świadczących usługi społeczne zwiększyła się  

o blisko 1/3. W mieście subregionalnym liczba placówek z zakresu opieki zdrowotnej zwiększyła się  

o ok. 25%. 
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Stopień wyposażenia mieszkańców w usługi z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

zmierzono wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, którego wartość 

oszacowano w 2016 r. na 7,3 (w województwie 6,6). Najwyższe wartość wskaźnik osiągnął w Pile (9,5) 

oraz w miastach: Trzcianka (7,6), Krajenka (6,7) i Wysoka (6,7). 

W 2016 r. w analizowanym obszarze funkcjonowały dwa szpitale publiczne – Szpital 

Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica i Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance oraz 

prywatny szpital Ars Medical w Pile. Stacjonarną opiekę społeczną zapewnia z kolei 6 placówek 

zlokalizowanych w mieście subregionalnym oraz gminach: Trzcianka i Kaczory, w tym trzy Domy 

Pomocy Społecznej oraz dwa schroniska dla bezdomnych. Wszystkie te instytucje dysponują łącznie 

471 miejscami, a opieką objęte są 343 osoby. 

Usługi związane z opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia świadczyło w 2016 r.  

9 placówek, w tym 5 żłobków (i trzy kluby dziecięce w Pile oraz jeden oddział żłobkowy w Trzciance, 

oferujące łącznie 294 miejsca (w tym 219 w żłobkach). Publiczny charakter ma tylko jeden żłobek  

w Pile oraz oddział żłobkowy w Trzciance. Odsetek dzieci w wieku 0-3 lata objętych opieką żłobkową 

jest wyższy od średniej wojewódzkiej, ale dotyczy zaledwie 8% dzieci (średnia dla województwa 

7,5%). Pomimo że liczba podopiecznych w żłobkach wzrosła od 2008 r. czterokrotnie, ilość miejsc 

oferowanych najmłodszym w placówkach zorganizowanej opieki jest nadal niewystarczająca. 

 

Rynek pracy i bezrobocie 

 
Według stanu na koniec 2015 r. w gminach Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego pracowało 

35 163 osób, co stanowiło 25,6% ogółu ludności obszaru funkcjonalnego i 3,9% wszystkich 

pracujących w województwie. 

Udział pracujących w rolnictwie jest znaczny i wynosi w poszczególnych powiatach 

odpowiednio: 27,2% w powiecie czarnkowsko-złotowskim, 24,9% w powiecie złotowskim i 17,0%  

w powiecie pilskim, przy średniej wojewódzkiej 18,6% w 2016 roku. Są to dane szacunkowe, które nie 

uwzględniają pomijanych w ogólnej statystyce pracujących w rolnictwie indywidualnym.  

Z dostępnych danych wynika, że najwięcej osób w rolnictwie pracuje w gminach Kaczory i Szydłowo, 

a najmniej w Pile i Trzciance. 

Odsetek pracujących w sektorze rynkowym związanym z przemysłem i budownictwem 

wyniósł 38% i jest nieznacznie niższy od średniej regionalnej. Gminy z największym udziałem osób 

pracujących w przemyśle i budownictwie, przekraczającym 50% pracujących to: Trzcianka (55,3%), 

Kaczory (54,0%) i Ujście (50,5%), natomiast najmniejszy udział osób pracujących w tym sektorze jest 

w gminie Krajenka (31%). W zestawieniu, ze względu na tajemnicę statystyczną, zabrakło informacji 

na temat udziału pracujących w II dziale gospodarki w gminie Szydłowo oraz w gminie Wysoka. 

Najwięcej osób zatrudnionych pracowało w III dziale gospodarki – usługach (blisko 19 tys. 

osób, co stanowiło przeszło 54,3% ogółu pracujących). Największy udział pracujących w usługach 

zdiagnozowano w Pile (63,9%) i gminie Krajenka (62,3%), a najmniejszy w gminie Kaczory (29,3%).  

Wśród pracowników sektora usługowego przeważało zatrudnienie w działalności finansowej  

i ubezpieczeniowej, obsłudze rynku nieruchomości oraz pozostałych usługach – 32,8% ogółu 

pracujących, tj. 11 403 osoby). Działalność usługowa, do której zaliczono: handel, naprawa pojazdów 

samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja  

i komunikacja – skupiała ponad 23,0% (przeszło 7 991 osób) ogółu pracujących. Podobnie jak  

w przypadku II sektora zabrakło informacji dotyczących pracujących w gminach: Szydłowo i Wysoka. 

Średnia liczba pracujących na 1000 ludności wyniosła w 2016 r. 193 osoby i była o blisko 30% 

niższa od wartości dla województwa utrzymanej na poziomie 271 osób. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie pilskim, do którego przynależy 5 z 7 jednostek 

terytorialnych POF, przekroczyła w 2016 r. wartość średnią szacowaną dla województwa 

wielkopolskiego na 5% (24 miejsce na 35 powiatów Wielkopolski) i wyniosła 6,9%. Z kolei w powiecie 
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czarnkowsko-trzcianeckim, w granicach którego leży gmina miejsko-wiejska Trzcianka, wskaźnik 

wyniósł 7% (25 miejsce). Najwyższa stopa bezrobocia – 10,1%, wystąpiła w powiecie złotowskim, do 

którego przynależy gmina miejsko-wiejska Krajenka, i był to jeden z pięciu wielkopolskich powiatów  

o najwyższej wartości wskaźnika.   

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 2016 r. na obszarze gmin POF wyniosła łącznie 

3 606 osób (4,6% ogółu bezrobotnych w województwie). Ponad 50% zarejestrowanych osób 

bezrobotnych było mieszkańcami Piły. 

W 2011 r. saldo migracji wahadłowych związanych z wyjazdami do pracy przeważało na rzecz 

przyjazdów do pracy. Z gmin obszaru funkcjonalnego do pracy wyjeżdżało łącznie 8 229 osób, 

natomiast do zakładów pracy zlokalizowanych w granicach obszaru funkcjonalnego przyjeżdżało 

łącznie 7 359 pracowników. Przemieszczenia ludności w obu przypadkach miały zarówno charakter 

wewnętrzny (pomiędzy jednostkami terytorialnymi POF), dotyczyły również napływu i odpływu 

ludności z pozostałych gmin powiatów pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i złotowskiego oraz 

innych rejonów Wielkopolski, a nawet osób migrujących wahadłowo z i do innych części kraju 

(przyjazdy do pracy z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, 

lubuskiego, małopolskiego, śląskiego; wyjazdy do pracy do województw: kujawsko-pomorskiego, 

mazowieckiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, 

pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego). 

Z gmin Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego do pracy wyjeżdżało w 2011 r. łącznie 8 229 

pracowników. Docelowym miejscem tych migracji wahadłowych były zarówno jednostki wchodzące 

w skład obszaru funkcjonalnego oraz pozostałe gminy powiatu pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego  

i złotowskiego, inne rejony Wielkopolski (w tym 1 842 dojeżdżało do Poznania), a także inne 

województwa. Także w przypadku wyjazdów do pracy, najwięcej osób pochodzi z miasta 

subregionalnego (37,4% ogółu wyjeżdżających, tj. 3 077 osób), następnie z gminy Szydłowo (11,1% 

ogółu, tj. 915 osób).  

Główny kierunek migracji wahadłowych związanych z wyjazdami do pracy, dotyczących 

przemieszczeń wyłącznie pomiędzy jednostkami POF, wskazuje na cztery gminy, w których liczba 

migrujących pracowników jest zbliżona i przekracza 11% ogółu wyjeżdżających do pracy. 

Dominującym kierunkiem przemieszczeń jest gmina wiejska Szydłowo (17,1% ogółu migrujących), 

następnie miasto subregionalne Piła (16,7% ogółu wyjeżdżających), obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Trzcianka (15,3% ogółu) oraz gmina wiejska Kaczory (11,6% ogółu wyjeżdżających).  

Przyjazdy do zakładów pracy zlokalizowanych w gminach Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego 

dotyczyły łącznie 7 359 osób. Zdecydowanie najwięcej pracowników dojeżdżało do miasta 

subregionalnego Piła – blisko 53% wszystkich migrujących (łącznie 3 888 osób). Kolejną pod 

względem atrakcyjności rynku pracy były: gmina wiejska Kaczory (14,5% ogółu przyjeżdżających do 

pracy, tj. 1 069 osób) oraz miasto Trzcianka (13,2% ogółu przyjeżdżających do pracy, tj. 968 osób).  

Migracje wahadłowe związane z przyjazdami do pracy, zachodzące wyłącznie pomiędzy 

gminami POF, potwierdzają powyższą prawidłowość. Zdecydowanie najwięcej osób dojeżdża do 

pracy w Pile (łącznie 2 003 pracowników), w tym dominują przyjazdy z gminy wiejskiej Szydłowo (622 

osoby) oraz z gminy wiejskiej Kaczory (437 osób). Z kolei do pracy w mieście Trzcianka najwięcej osób 

przyjeżdża z wiejskich obszarów gminy miejsko-wiejskiej Trzcianka (510 osób), natomiast do gminy 

wiejskiej Kaczory – z miasta subregionalnego Piła (239 osób). Miasto Piła jest miejscem, do którego 

dojeżdżają pracownicy ze wszystkich pozostałych jednostek wchodzących w skład tego obszaru 

funkcjonalnego. 
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Ryc.7. Dojazdy do pracy 

  
Źródło: Opracowanie własne WBPP. 

 

Mieszkalnictwo 

 
Zasoby mieszkaniowe gmin POF stanowiły 3,9% ogółu mieszkań województwa i w 2016 r. 

szacowano je łącznie na 46 934 lokale, z czego ponad ¾ usytuowanych było w miastach. Powyżej 56% 

ogółu mieszkań zlokalizowanych było w samym mieście subregionalnym, znaczny był również udział 

lokali mieszkalnych usytuowanych w gminie miejsko-wiejskiej Trzcianka (16,8% ogółu).  

 W latach 2007-2016 liczba mieszkań ogółem wzrosła łącznie o 3 685 lokali, z czego ponad 

56% przybyło w mieście subregionalnym. Znaczny był przyrost zasobów również w gminie miejsko-

wiejskiej Trzcianka (14,1% ogółu) oraz gminie wiejskiej Szydłowo (12,9% ogółu). 

 Największe korelacje pomiędzy przyrostem zasobów mieszkaniowych w latach 2007-2016  

a wzrostami liczby ludności zarejestrowano w gminie miejsko-wiejskiej Trzcianka (zarówno w samym 

mieście, jak i na terenach wiejskich) oraz gminach wiejskich Szydłowo i Kaczory, gdzie największe (po 

ośrodku subregionalnym) przyrosty liczby mieszkań szły w parze ze znacznym wzrostem liczby 

ludności w badanym dziesięcioleciu. Z kolei w przypadku gminy miejsko-wiejskiej Wysoka (zarówno 

miasta, jak i terenów wiejskich) najniższemu przyrostowi substancji mieszkaniowej (zaledwie 1,1% 

ogółu) towarzyszył spadek liczebności populacji w badanym okresie czasu. 

 Odwrotna zależność pomiędzy zmianami ilości zasobów mieszkaniowych, a wahaniami liczby 

mieszkańców w dziesięcioleciu 2007-2016 cechowała miasto subregionalne Piła, gdzie pomimo 

najwyższego w całym obszarze w badanym okresie przyrostu zasobów mieszkaniowych, nastąpił 

jednocześnie największy spadek liczby ludności (-700 osób). Z kolei w mieście Ujście, gdzie liczebność 

populacji także zmalała, przyrost substancji mieszkaniowej był również jednym z niższych spośród 

wszystkich jednostek obszaru funkcjonalnego. 

Ogólnie w badanym okresie przyrost substancji mieszkaniowej w miastach był o blisko 150% 

wyższy niż na terenach wiejskich, pomimo ubytku ludności miejskiej, przy znacznym przyroście liczby 

mieszkańców wsi. 
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W 2016 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na obszarze opracowania wynosiła 

83,1m2 i była wyższa od średniej dla województwa o 1,9m2. Zdecydowanie większe mieszkania,  

o przeciętnym metrażu 91,6m2, występowały na terenach wiejskich (w województwie średnio na wsi 

99,1m2). Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w miastach POF – 72m2 była wyższa do 

uśrednionej wielkości mieszkań określonej dla wielkopolskich ośrodków miejskich o 1,6m2. 

 Charakterystyka potencjału mieszkaniowego na terenie Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego 

wskazuje wyraźne różnice sytuacji mieszkaniowej w ośrodkach miejskich i na obszarach wiejskich. 

Uwidacznia się, że liczba mieszkań na terenach wiejskich jest odwrotnie proporcjonalna do ich 

przeciętnej wielkości. Mieszkania te stanowią nieco ponad 1/5 ogólnych zasobów obszaru, jednak ich 

metraż przekracza aż o 27% (tj. 19,6m2) przeciętną wielkość miejskich lokali mieszkalnych. Ich 

przeciętny metraż był jednak niższy o 7,5m2 od średniej dla wsi wielkopolskich.  

Miernikiem standardu zamieszkiwania jest również przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania przypadająca na 1 osobę, którą w gminach POF oszacowano na 25,2m2. Wartość ta jest 

niższa o 2,6m2 od średniej dla województwa. Różnica pomiędzy uśrednioną wartością wskaźnika  

w miastach i na terenach wiejskich wyniosła 1,6m2 na korzyść wsi (25,6m2/osobę). 

Na komfort zamieszkiwania wpływa również liczba osób przypadających na pojedynczy lokal 

mieszkalny. Na przedmiotowym obszarze jedno mieszkanie jest użytkowane przeciętnie przez 3,3 

osoby, przy średniej dla województwa utrzymującej się na poziomie 2,9 osoby. W najbardziej 

komfortowej sytuacji wciąż pozostają mieszkańcy miasta subregionalnego Piła – tutaj wskaźnik 

zaludnienia kształtuje się na poziomie 2,7 osoby na jedno mieszkanie. W pozostałych jednostkach 

POF przeciętna liczba osób przypadających na jedno mieszkanie jest wyższa i waha się w przedziale 

od 3,1 w gminie miejsko-wiejskiej Trzcianka do 3,7 w gminie Kaczory i gminie Wysoka. 

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w 2016 r., mierzony liczbą mieszkań 

przypadających na 1000 mieszkańców, wyniósł 307 i był tym samym znacznie niższy od średniej 

oszacowanej dla województwa, utrzymującej się na poziomie 343. W zdecydowanie szerszym stopniu 

zaspokajane były potrzeby mieszkaniowe ludności miejskiej POF – przeciętnie na 1000 mieszkańców 

przypadało tutaj 335 lokali mieszkalnych (w województwie średnio 393), podczas gdy na terenach 

wiejskich wskaźnik oscylował wokół wartości 279 mieszkań. 

Pomimo stopniowo poprawiającej się sytuacji mieszkaniowej, o czym świadczy m.in. wzrost 

wskaźnika ogółem w latach 2007-2016 o ponad 19 jednostek, nadal perspektywa osiągnięcia pułapu 

uśrednionej wartości wyznacznika zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla krajów Unii 

Europejskiej, oszacowanego na 460 mieszkań na 1000 mieszkańców, jest bardzo odległa. 

W 2016 r. na terenie gmin POF oddano do użytkowania łącznie 362 mieszkania, z czego 

ponad 60% w Pile. Znaczna ilość mieszkań przybyła ponadto w gminie wiejskiej Szydłowo (12,4% 

ogółu) oraz w gminie miejsko-wiejskiej Trzcianka (10,2% ogółu). 

Budownictwo mieszkaniowe rozwija się w zróżnicowanym tempie – liczba mieszkań 

oddawanych do użytkowania jest z roku na rok odmienna, a tempa rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego nie cechuje jednorodna tendencja. W latach 2007-2016 najwięcej mieszkań oddano 

do użytkowania w 2007 r. (398), najmniej w 2010 r. (254). 

Najwolniejsze tempo realizacji zabudowy mieszkaniowej obserwuje się w gminie Wysoka,  

a tylko minimalnie szybsze jest tempo rozwoju mieszkalnictwa w gminie Ujście. Nadal najwięcej 

mieszkań oddawanych jest corocznie do użytkowania w mieście subregionalnym Piła. 
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Podmioty gospodarcze. Przemysł 

 
Przemysł i budownictwo jest jednym z wiodących działów gospodarki Pilskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. W 2016 r. w sektorze przemysłowo-budowlanym zarejestrowane były 2 642 

podmioty, które stanowiły 19,3% ogółu podmiotów gospodarczych obszaru. Jest to wartość niższa od 

średniej wojewódzkiej wynoszącej 22,9%.  

Działalność gospodarczą kwalifikowaną do sektora przemysłu i budownictwa prowadziły 

podmioty reprezentujące pięć sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności: „B” (górnictwo i wydobywanie), 

„C” (przetwórstwo przemysłowe), „D” (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych), „E” (dostawa wody, gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) oraz „F” (budownictwo). Najliczniejszą 

z nich jest budownictwo, które skupia 1 439 podmiotów, stanowiąc 54,5% ogółu przedsiębiorstw 

sektora. Drugie miejsce zajmuje sekcja obejmująca podmioty z zakresu przetwórstwa 

przemysłowego, do której należy 1 119 firm. Charakteryzując w sposób ogólny profil produkcyjny, 

będący podstawą przetwórstwa przemysłowego POF dominującymi branżami są: produkcja 

metalowych wyrobów gotowych, naprawa maszyn oraz produkcja wyrobów z drewna. 

Główne cechy działalności produkcyjnej na obszarze POF to dominacja prywatnej własności 

oraz znaczący udział małych i średnich przedsiębiorstw. Zjawisko to należy ocenić bardzo pozytywnie 

z uwagi na zdolność do bardzo szybkiego reagowania na potrzeby rynku, otwartość na postęp 

techniczny i organizacyjny oraz potencjalną zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy. 

Ocena procesów przemian w sektorze przemysłowo-budowlanym wykonana w oparciu  

o dynamikę wzrostu firm wskazuje, że analizowany obszar nie wyróżnia się na tle województwa.  

W okresie 2011-2016 liczba podmiotów zwiększyła się o 6%, podczas gdy średnio w województwie 

zanotowano wzrost o 7%. Bardzo charakterystyczny jest na tym obszarze spadek liczby podmiotów 

gospodarczych w m. Piła, o 2%, co może wynikać z faktu przeniesienia części firm na tereny sąsiednie, 

za czym przemawia bardzo wysoka dynamika wzrostu podmiotów gospodarczych na terenach gmin: 

Szydłowo (37%), Krajenka (16%) i Kaczory (15%). 

W zakresie działalności produkcyjnej i budowlanej na tle województwa POF charakteryzuje 

się znacznie niższym poziomem aktywności gospodarczej. W roku 2016 wskaźnik aktywności 

gospodarczej dla gmin obszaru objętego analizami wynosił 19 podmiotów przemysłowo-

budowlanych na 1 000 ludności, podczas gdy w województwie był to poziom 27 podmiotów.  

W żadnej z gmin obszaru poziom aktywności gospodarczej branży produkcyjno-budowlanej nie 

przekracza średniej wojewódzkiej, przy czym najwyższymi wartościami charakteryzują się gminy: 

Trzcianka – 23; Piła – 19, Szydłowo – 19, Ujście - 19. O rozwoju i roli sektora przemysłowo-

budowlanego w gospodarce obszaru funkcjonalnego, a także stopniu uprzemysłowienia, świadczy 

także liczba pracujących w tym sektorze. Najwyższy stopień uprzemysłowienia charakteryzowany 

zatrudnieniem w przemyśle i budownictwie na 1 000 mieszkańców wykazują gminy: Kaczory – 127, 

Trzcianka – 117 oraz Pila – 113, a najniższy poziom uprzemysłowienia wykazuje gmina Krajenka – 40.  

W świetle danych dotyczących liczby pracujących w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, 

obszar POF jawi się jako dobrze uprzemysłowiony w porównaniu do całego województwa. Wskaźnik 

uprzemysłowienia na tym terenie wynosi 109 pracujących na 1 000 mieszkańców, a w Wielkopolsce – 

106 pracujących na 1 000 mieszkańców. Porównując poziom zatrudnienia i aktywności przemysłowej 

na terenie gmin Kaczory, Trzcianka oraz m. Piła okazuje się, że niskiej aktywności przemysłowej 

towarzyszy wysoki poziom uprzemysłowienia, co należy tłumaczyć tym, iż na obszarze tych gmin jest 

mniej podmiotów niż przeciętnie w innych jednostkach, jednak są to podmioty średniej i dużej 

wielkości, zatrudniające większą liczbę osób.  

Najważniejszym ośrodkiem gospodarczym obszaru jest Piła. W mieście kluczowe znaczenie 

posiadają: przemysł elektroniczny, elektryczny oraz poligrafia. Do czołowych producentów w skali 

kraju i Europy należy: Philips Lighting Poland sp. z o.o. – Zakład Philips Lighting Electronics. Jest to 
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firma stosująca najnowocześniejsze w skali globalnej technologie oraz pionierskie rozwiązania  

w zakresie produkcji, jakości sprzedaży oraz promocji. Z kolei w gminie Kaczory rozwinął się przemysł 

mięsny oraz utylizacyjny, a największym przedsiębiorstwem jest Zakład Produkcyjny w Śmiłowie 

należący do Zakładów Mięsnych Łuków S.A. oraz Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. 

Najstarszą jednostką gospodarczą na Ziemi Pilskiej jest huta szkła - Ardagh Glass Ujście S.A., 

która pracuje nieprzerwanie od 1809 roku i jest najstarszym w Polsce producentem opakowań 

szklanych. 

 

Usługi 

 
W gminach Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego liczba podmiotów gospodarczych z zakresu 

usług w 2016 roku wynosiła 10 811, co stanowiło 78,5% wszystkich podmiotów obszaru i jest 

wskaźnikiem wyższym od średniej wojewódzkiej o 4,2%. Dominującą rolę w zakresie podmiotów 

usługowych odgrywa handel hurtowy i detaliczny (30%) oraz działalność profesjonalna naukowa  

i techniczna (11%) oraz transport i gospodarka magazynowa (10%). 

 
Ryc. 8. Udział podmiotów gospodarczych poszczególnych sekcji PKD w ogólnej liczbie podmiotów 

z zakresu usług. 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z BDL. 

 

Najwięcej podmiotów gospodarczych z zakresu usług zlokalizowanych jest w mieście 

subregionalnym oraz w Trzciance, a także w gminach wiejskich Szydłowo i Kaczory. Natomiast 

najniższą koncentrację odnotowano w gminie Wysoka. 

Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych z zakresu usług jest taka sama jak  

w województwie tzn. główną rolę odgrywają podmioty zatrudniające do 9 pracowników 96 %, 3 % to 

podmioty zatrudniające od 10-49 osób, natomiast 1 % stanowią największe podmioty gospodarcze.  

Badanie wyposażenia społeczeństwa w usługi, mierzone wskaźnikiem liczby podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2016 roku wykazało, że wartość wskaźnika dla gmin Pilskiego 

Obszaru Funkcjonalnego wynosi 79, co jest wynikiem poniżej średniej dla województwa, która w tym 

samym czasie osiągnęła poziom 89. Wartość powyżej średniej dla województwa odnotowano jedynie 

w mieście subregionalnym (98), a najniższe wartości charakteryzują obszary wiejskie gmin Wysoka, 

Trzcianka i Krajenka, gdzie wartość wskaźnika wynosi odpowiednio 23, 35 oraz 37. 
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Klastry i specjalne strefy ekonomiczne 

 
Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest występowanie firm działających w tej samej branży oraz 

związanych z nimi instytucji, nie tylko konkurujących między sobą, ale także współpracujących. Takie 

przestrzenne sieci gospodarcze nazywane są klastrami. Ich obecności na tym terenie dobrze świadczy 

o poziomie rozwoju tutejszej gospodarki oraz stymuluje lokalną gospodarkę. Na tym terenie 

funkcjonują 2 klastry: Pilski Klaster Energetyczny oraz Klaster turystyczny Doliny Noteci. 

W roku 2017 podpisane zostało porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego. 

Jego celem jest stworzenie samowystarczalności energetycznej jednostek samorządu terytorialnego. 

Będzie to możliwe poprzez rozbudowę wewnętrznych źródeł energii. Klaster utworzyły: Gmina Piła, 

GWDA spółka z o.o. w Pile, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. w Pile, FOTOWOLTAIKA PIŁA Sp. 

z o.o. w Pile oraz Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile. Partnerzy Klastra w ramach 

podpisanego porozumienia zobowiązali się do współpracy w zakresie transferu wiedzy, wdrażania 

innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii. Stworzenie Klastra umożliwi m.in. ubieganie się 

przez Fotowoltaika Piła sp. z o. o. o uzyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020 na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW. W przypadku uzyskania 

tego dofinansowania powstałaby w Pile jedna z największych tego typu farm fotowoltaicznych  

w Polsce. 

Ideą klastrów energetycznych jest zaspokojenie ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię 

elektryczną przy udziale odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym rozwoju lokalnej gospodarki. 

Celem zawiązanego przez Stowarzyszenie "Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski 

DOLINA NOTECI" Klastra Turystycznego Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” jest promowanie oraz 

podniesienie konkurencyjności subregionu poprzez wykorzystanie potencjału naturalnego Noteci 

jako niekwestionowanego atutu budowy marki Północnej Wielkopolski. Wspólna ścieżka rozwoju  

w oparciu o potencjał turystyczny dotyczy powiatów: pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, 

chodzieskiego i złotowskiego. 

Na wzmacnianie potencjału rozwojowego w wymiarze gospodarczym i zwiększanie 

atrakcyjności inwestycyjnej analizowanego obszaru wpływają niewątpliwie wyznaczone tereny  

o dogodnych warunkach dla prowadzania biznesu – tzw. Specjalne Strefy Ekonomiczne. Znajdują się 

one na terenie Piły i funkcjonują w ramach podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pomorskiej oraz 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestor w ramach udzielonego zezwolenia 

oprócz atrakcyjnie ulokowanego obszaru zyskuje tutaj szereg przywilejów, takich jak: pomoc 

publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT), kompleksową obsługę podczas 

realizacji projektu inwestycyjnego oraz możliwość skorzystania z kilku innych zachęt inwestycyjnych 

(np. zwolnienia z podatku od nieruchomości) czy dotacji unijnych.  

Zgodnie z planami rozwoju Pomorskiej SSE dla województwa wielkopolskiego zakłada się  

w szczególności: pozyskiwanie inwestorów reprezentujących zaawansowane technologie  

i współpracujących z instytucjami naukowymi oraz ze względu na położenie strefy przy ważnych 

szlakach komunikacyjnych, projektów z branży logistycznej i poligraficznej. Preferowane są także 

inwestycje związane przemysłem elektrotechnicznym i produkcję części i akcesoriów dla przemysłu. 

Nakłady inwestycyjne w pilskiej podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na koniec 2016 

roku sięgały blisko 116 mln zł. W podstrefie utworzonych jest 65 miejsc pracy. 

Oprócz podstref SSE na terenie POF wyznaczono także w sposób kompleksowy inne tereny 

aktywizujące rozwój przedsiębiorczości. Miasto Piła powołało specjalną spółkę Inwest-Park, której 

celem jest przyciągnięcie nowych inwestycji, a pośrednio zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

miasta, napływ kapitału do miasta, w tym zagranicznego. 

Aktywność gospodarczą wspierają firmy związane z obsługą biznesu. Na koniec 2016 roku 

były to 3 182 jednostki świadczące tzw. usługi dla przedsiębiorstw i biznesu, takie jak: banki, 

instytucje ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe i doradcze. Pod tym względem Pilski Obszar 
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Funkcjonalny nie wyróżniał się na tle województwa. Wartość wskaźnika liczby firm związanych  

z obsługą biznesu w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych wyniosła 23,2 i była zbliżona do 

średniej dla województwa (23,3). Wśród nich największy udział stanowiły jednostki gospodarcze 

prowadzące działalność w obszarze: doradztwa prawnego, księgowego i podatkowego (36,6%) oraz 

obsługi rynku nieruchomości (27,6%). W latach 2009-2016 liczba firm reprezentujących sferę 

otoczenia biznesu zwiększyła się o 18%, jest to jednak wzrost dwukrotnie niższy niż średnio  

w województwie, który kształtował się na poziomie 36%. W analizowanym okresie największą 

dynamiką wzrostu charakteryzowała się branża informacyjno-komunikacyjna (45%), co z uwagi na 

bardzo dużą nowoczesność i innowacyjność tego działu gospodarki, należy ocenić bardzo pozytywnie. 

W Pilskim Obszarze Funkcjonalnym funkcjonują 4 podmioty wspierające działalność 

innowacyjną, które ogólnie określane są jako instytucje wsparcia biznesu. Są to: Pilski Inkubator 

Przedsiębiorczości, Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "Wielkopolska Północ" Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz Pilska Izba 

Gospodarcza. Wszystkie jednostki mają swoje siedziby w Pile. 

 

Atrakcyjność inwestycyjna 

 
Piła zaliczana jest do najwyżej ocenianych gmin województwa wielkopolskiego pod względem 

atrakcyjności inwestycyjnej dla gospodarki narodowej. Wśród pozostałych gmin Pilskiego Obszaru 

Funkcjonalnego bardzo dobrze oceniana jest gmina Kaczory, a jako średnio atrakcyjne oceniono 

gminy: Trzcianka, Ujście i Krajenka. 

 

Ryc.9. Atrakcyjność inwestycyjna gmin POF 

 
Źródło: Opracowanie własne WBPP. 

 

Najmniej korzystnie wypadły gminy: Szydłowo i Wysoka, których atrakcyjność inwestycyjną 

oceniono stosunkowo nisko (ocena D w skali od A do F, Ryc. 8.).  

Zgodnie z publikacją „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017” gminy POF ocenione zostały 

również pod względem ponadprzeciętnej atrakcyjności wybranych sekcji PKD: przemysłu, handlu, 
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usług turystycznych oraz usług profesjonalnych. Miasto Piła zostało wyróżnione najwyższą oceną 

wszystkich analizowanych sekcji działalności gospodarczej. Gminy Kaczory, Trzcianka i Ujście 

określono, jako ponadprzeciętne dla wszystkich analizowanych sekcji. Gminę Krajenkę oceniono na 

ponadprzeciętnie atrakcyjną w sekcjach: przemysł, handel i usługi turystyczne, a gminę Szydłowo  

w sekcji związanej z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. 

 

Obszary inteligentnej specjalizacji  

 
Podstawą obszarów inteligentnych specjalizacji są sektory gospodarcze o dużym potencjale 

konkurencyjnym i innowacyjnym, w ramach których występują specjalizacje naukowe  

i technologiczne. W ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 

wyznaczono 6 takich obszarów:  

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów (np. zielona biotechnologia, 

biogospodarka, nowoczesne technologie produkcji żywności), 

2. Wnętrza przyszłości (np. meblarstwo spersonalizowane, design, inteligentne technologie  

i materiały), 

3. Przemysł jutra (np. maszyny i elementy maszyn, nowe technologie, materiały, procesy), 

4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne (np. skomunikowane i mobilne społeczności, 

wyspecjalizowane produkty i usługi logistyczne dla biznesu), 

5. Rozwój oparty na ICT (np. innowacyjne społeczeństwo, ICT dla usług publicznych, rozwój 

technologii i infrastruktury wymiany i przechowywania danych), 

6. Nowoczesne technologie medyczne (np. medycyna spersonalizowana, produkty, usługi). 

Liczba podmiotów związanych z obszarami inteligentnych specjalizacji wynosiła w 2017 roku 

3381, czyli 24,6% ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminach POF. W okresie 

ostatnich lat zaobserwować można dynamiczny wzrost podmiotów z branż zaliczanych do obszarów 

inteligentnych specjalizacji, który wynosi 18,7% (ogólny wzrost podmiotów gospodarczych na 

poziomie 10,8%). 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym oraz na wykresie przedstawiono, jak wyglądał udział 

podmiotów gospodarczych w ramach poszczególnych obszarów specjalizacji w roku 2009 i 2017, co 

pokazuje tendencję zmian na przestrzeni ostatnich 8 lat. 

 

Tab. 6. Obszary inteligentnych specjalizacji regionalnych  

Obszar specjalizacji 
2009 2017 

ogółem % ogółem % 

1. Biosurowce i żywność dla 
świadomych konsumentów 

276 9,11 306 8,52 

2. Wnętrza przyszłości* 560 18,49 649 18,06 

3. Przemysł jutra* 376 12,42 421 11,72 

4. Wyspecjalizowane procesy 
logistyczne 

926 30,58 977 27,19 

5. Rozwój oparty na ICT 149 4,92 300 8,35 

6. Nowoczesne technologie medyczne 741 24,47 940 26,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych REGON, 2009 i 2017 

* - do wartości obszaru nr 2 i 3 jest zaliczona jednocześnie działalność z sekcji C dział 25 Produkcja metalowych wyrobów 

gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. 
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Ryc. 10. Obszary inteligentnych specjalizacji regionalnych w latach 2009 i 2017 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych REGON, 2009 i 2017 

 

Z zaprezentowanych powyżej informacji wynika, że dominującym obszarem specjalizacji  

w Pilskim Obszarze Funkcjonalnym jest obszar 4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne. Jego udział 

wśród wszystkich obszarów inteligentnych specjalizacji wynosi 27,2%. Drugim co do wielkości 

obszarem jest obszar 6. Nowoczesne technologie medyczne (26,2%), a trzecim - 2. Wnętrza 

przyszłości (18,1%). 

W każdym obszarze specjalizacji odnotowano w ostatnich latach wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych. Największa dynamika wzrostu wystąpiła w obszarze 5. Rozwój oparty na ICT, gdzie 

liczba podmiotów podwoiła się (wzrost o 101,3%). W pozostałych obszarach wzrosty liczby 

podmiotów były mniejszy. 

Największym obszarem specjalizacji pozostaje obszar nr 4, jednakże w wyniku znacznego 

wzrostu liczby podmiotów gospodarczych, który w ostatnim czasie osiągnął obszar 6 obecnie oba te 

obszary wyróżniają się w stosunku do pozostałych. 

 

Gospodarka rolna 

 
Pilski Obszar Funkcjonalny jest terenem o niewysokim potencjalne rolniczym. Świadczy o tym 

niewielki udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni wynoszący 49%, podczas gdy w średnio  

w województwie jest to 65%. Dodatkowo obszar wyróżnia się mniejszym udziałem gruntów ornych – 

75% w strukturze użytków rolnych w stosunku do przeciętnego w województwie, który wynosi 82%.  

Z kolei wyższy od średniej wojewódzkiej – 14% jest udział trwałych użytków zielonych, który 

kształtuje się na poziomie 21%. Taki układ struktury użytkowania gruntów z wyraźnie mniejszą 

powierzchnią gruntów ornych oraz większym udziałem użytków zielonych świadczy o ograniczonych 

możliwościach wykorzystania gruntów rolnych na potrzeby prowadzonej produkcji rolniczej. 

Ograniczone możliwości produkcyjne gleb potwierdza niski wskaźnik waloryzacji rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, który wynosi 59,8 punktów i jest o 3,6 punktów niższy od średniego 

wskaźnika występującego w województwie. Charakterystyczne jest pod tym względem duże 

zróżnicowanie przestrzenne analizowanego obszaru. Najlepsze warunki występują w części 

wschodniej i zachodniej terenu w gminach Wysoka – 73,8 pkt. i Szydłowo – 70,9 pkt.  

Na obszarze funkcjonuje 3 428 gospodarstw rolnych powyżej 1 ha, co stanowiło 83% stanu  

z 2002 roku. Tempo spadku liczby gospodarstw było znacznie bardziej dynamiczne niż  

w województwie. Spośród 3 428 gospodarstw rolnych, 96,9 % prowadziło działalność rolniczą. Ich 
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przeciętna powierzchnia wynosiła 17,40 ha użytków rolnych (UR) i była znacznie wyższa niż średnio  

w województwie – 11 ha UR, co świadczy o wyższym potencjale produkcyjnym funkcjonujących tutaj 

jednostek. Jednocześnie dość duża powierzchnia przeciętnego gospodarstwa i wyraźnie większa 

dynamika zmian w obrębie liczby gospodarstw może świadczy, iż grunty z likwidowanych 

gospodarstw są przejmowane przez gospodarstwa większe, bardziej rozwojowe i wyspecjalizowane. 

Struktura obszarowa gospodarstw, na tle województwa, również wygląda korzystnie i wskazuje na 

mniejszy stopień rozdrobnienia produkcji rolniczej. Charakteryzuje ją niższy udział gospodarstw 

małych (1-5ha UR) – 34% (województwo 38%) oraz dużo wyższy udział gospodarstw dużych  

i największych (powyżej 15 ha UR), a więc najbardziej wydajnych i rozwojowych – 37% (województwo 

21%). 

Praca w rolnictwie stanowi podstawową formę aktywności zawodowej dla 7109 osób. 

Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 ludności dla 52 z nich praca w rolnictwie jest głównym źródłem 

utrzymania, co jest wartością znacznie poniżej średniej dla Wielkopolski – 100 osób. Należy jednak 

zauważyć, że analizowany obszar wykazuje bardzo duże zróżnicowanie wewnętrzne. Wśród 

analizowanych jednostek najmniejszy udział charakteryzował miasto Piła – 9 osób, a największy 

gminę Krajenka – 190 osób oraz gminę Wysoka – 152 osoby. 

Pilski Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się niższym niż w województwie poziomem 

produkcji zwierzęcej. Obsada zwierząt gospodarskich w przeliczeniu na 100 ha UR wynosi: bydło – 28 

szt. (w województwie 48), trzoda chlewna – 138 szt. (w województwie 223), drób – 296 szt.  

(w województwie 1820). Największą koncentracją produkcji zwierzęcej charakteryzuje się wschodnia 

części obszaru, gdzie skala produkcji przekracza poziom wojewódzki i kształtuje się następującą: na 

terenie gminy Wysoka bydło – 73 szt., trzoda chlewna – 315 szt. oraz na terenie gminy Kaczory trzoda 

chlewa – 315 szt. na 100 ha UR. 

Produkcja zbóż stanowi tradycyjnie główną gałąź produkcji roślinnej obszaru, dlatego  

w strukturze zasiewów na gruntach ornych przeważają rośliny zbożowe, których udział wynosi 70%. 

Zdecydowanie mniejszy udział w strukturze zasiewów mają ziemniaki, uprawy przemysłowe oraz 

warzywa gruntowe. 

Porównanie struktury zasiewów analizowanego obszaru i województwa wskazuje na niższy 

udział zbóż oraz zdecydowanie wyższy udział roślin przemysłowych, co należy ocenić pozytywnie. Pod 

tym względem szczególnie wyróżnia się gmina Szydłowo, na terenie której udział grupy roślin 

przemysłowych przekracza trzykrotnie poziom wojewódzki, i wynosi 36%. Jest to efekt dobrego 

wykorzystania występujących tutaj warunków glebowych i klimatycznych. 

O bardzo zróżnicowanym przestrzennie poziomie intensywności produkcji roślinnej obszaru 

świadczą uzyskiwane plony podstawowych ziemiopłodów. Mimo, że w ujęciu całościowym kształtują 

się poniżej średniej wojewódzkiej i wynoszą: pszenica ozima – 4,2 t/ha (województwo 4,7), jęczmień 

ozimy – 3,6 t/ha (województwo 4,3), rzepak ozimy – 3,2 t/ha (województwa 3,4), to jednak bardzo 

wyraźnie wyodrębnia się pod tym względem zwarty obszar sąsiadujących ze sobą gmin: Szydłowo, 

Ujście, Kaczory, w których wydajności uprawianych roślin są bardzo wysokie. 

 

KOMUNIKACJA 

 

Sieć dróg publicznych 

 
Układ dróg kołowych złożony z sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych jest 

podstawą obsługi komunikacyjnej obszaru. Przez obszar funkcjonalny przebiegają dwie drogi krajowe 

klasy głównej ruchu przyspieszonego nr: 10 i 11. Odpowiadają one przede wszystkim za obsługę 

centralnej części obszaru, w tym miasta Piły, droga nr 10 na kierunku wschód-zachód, natomiast 
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droga nr 11 na kierunku północ-południe. Zarówno droga nr 10, jak i nr 11 docelowo mają zostać 

przebudowane do klasy drogi ekspresowej. 

Stosunkowo gęstą sieć dróg wojewódzkich w granicach obszaru funkcjonalnego tworzy droga 

nr 178 klasy głównej ruchu przyspieszonego, drogi klasy głównej nr: 179, 180, 181, 188, 190 oraz 

drogi klasy zbiorczej nr: 117 i 153. Drogi wojewódzkie zapewniają wewnętrzne powiązania 

komunikacyjne z miastem subregionalnym, mają one szczególne znaczenie dla północnej  

i południowej części obszaru, które są położone na uboczu do układu dróg krajowych. 

Uzupełnieniem regionalnego układu drogowego jest sieć dróg powiatowych, która zapewnia 

powiązanie peryferyjnych obszarów z siecią dróg krajowych i wojewódzkich umożliwiając dostęp do 

Piły i Trzcianki oraz obsługuje relacje międzygminne. 

Największy średniodobowy ruch na drogach wojewódzkich znacznie przekraczający średnią 

dla województwa (4 250 poj./dobę) odnotowano na odcinkach dróg w granicach miast, bądź 

stanowiących bezpośredni dojazd do ośrodka subregionalnego: 

 nr 188 w Pile (16 377 poj./dobę), 

 nr 179 w Pile (13 296 poj./dobę), 

 nr 178 w m. Trzcianka (10 131 poj./dobę), 

 nr 180 w m. Trzcianka (Przejście) (8 201 poj./dobę), 

 nr 180 w Pile (6 568 poj./dobę), 

 nr 188 Złotów - Piła (5 967 poj./dobę), 

 nr 179 granica województwa - Piła (5 227 poj./dobę). 

 

Sieć kolejowa 

 
Sieć kolejową w granicach obszaru tworzy 5 czynnych linii kolejowych zbiegających się 

w ośrodku subregionalnym, co sprawia, że miasto Piła jest jednym z ważniejszych węzłów kolejowych 

w skali województw, a nawet kraju. 

Przez cały obszar przebiega pierwszorzędna linia kolejowa nr 203 Tczew - Kostrzyn, jest to 

niezelektryfikowana linia, która na północ od Piły jest jednotorowa i nie posiada znaczenia 

państwowego, natomiast na południe posiada dwa tory i ma znaczenie państwowe. Pozostałe linie 

kończą bądź zaczynają swój bieg w węźle Piła.  

Z południa do Piły dociera pierwszorzędna, zelektryfikowana linia kolejowa nr 354 Poznań - 

Piła, której przebieg jest dwutorowy tylko na odcinku Dziembówko – Piła, a od wschodu 

pierwszorzędna, zelektryfikowana linia nr 18 Kutno - Piła, która na całym swym przebiegu jest 

dwutorowa i posiada znaczenie państwowe. W kierunku północnym z Piły biegnie pierwszorzędna, 

jednotorowa, zelektryfikowana linia nr 405 Piła - Ustka nieposiadająca znaczenia państwowego.  

W kierunku wschodnim biegnie drugorzędna, niezelektryfikowana, jednotorowa linia nr 403 Piła - 

Ulikowo znaczenia państwowego.  

W granicach obszaru zlokalizowanych jest 5 stacji kolejowych: Piła Główna, Trzcianka 

i Biernatowo na linii nr 203, Dziembówko na linii nr 354 i Stara Łubianka na linii nr 405 oraz 12 

przystanków osobowych: Kaczory na linii nr 18; Piła Podlasie, Skórka, Dolnik, Stobno, Biała Pilska  

i Siedlisko Czarnkowskie na linii nr 203; Piła Kalina na linii nr 354; Dolaszewo Wałeckie, Szydłowo 

Krajeńskie, Skrzatusz. Przy stacjach kolejowych Piła Główna i Trzcianka funkcjonują także 

ogólnodostępne punkty ładunkowe. 

Tak rozbudowana sieć kolejowa zapewnia powiązania komunikacyjne z otoczeniem 

zewnętrznym oraz bardzo dobrą dostępność ośrodka subregionalnego dla całego obszaru.  
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Transport wodny 

 

Przez Pilski Obszar Funkcjonalny przebiega droga wodna Noteć Dolna klasy Ib. Jako łącznik 

pomiędzy Wisłą i Odrą jest odcinkiem międzynarodowej drogi wodnej E70 oraz stanowi fragment 

Wielkiej Pętli Wielkopolski. Pętlę oprócz Noteci tworzą: rzeka Warta i Kanał Bydgoski. Szlak ten łączy 

Bydgoszcz, Konin, Poznań, Gorzów Wlkp. i POF poprzez port śródlądowy w Ujściu. 

 

Transport lotniczy 

 
W granicach gmin obszaru funkcjonalnego zlokalizowanych jest 7 lądowisk cywilnych. Trzy 

lądowiska samolotowe zlokalizowane są w: Pile (funkcjonujące na terenie byłego lotniska 

wojskowego), Śmiłowie (gm. Kaczory) i Krępsku (gm. Szydłowo), dwa śmigłowcowe lądowiska 

sanitarne istnieją przy szpitalach w Pile i Trzciance, natomiast dwa pozostałe lądowiska śmigłowcowe 

należą do osób prywatnych i znajdują się w mieście Piła.  

 

Transport zbiorowy 

 
Dostęp do publicznego transportu zbiorowego zależy od stopnia rozwinięcia infrastruktury 

transportowej i gęstości sieci połączeń ją wykorzystujących. 

Dobrze rozwinięta sieć kolejowa w Pilskim Obszarze Funkcjonalnym zapewnia bezpośredni 

dostęp do szynowego transportu zbiorowego dla większości ośrodków gminnych w granicach 

obszaru, wyjątek to miasto Wysoka, przez które nie przebiega żadna linia kolejowa oraz miasto 

Ujście, gdzie odcinek linii kolejowej jest wykorzystywany jedynie do przewozów towarowych. 

Przewozy kolejowe na terenie obszaru funkcjonalnego prowadzą spółki PKP Intercity oraz Przewozy 

Regionalne. 

Uzupełnieniem komunikacji kolejowej w ramach codziennych przejazdów w obszarze 

funkcjonalnym jest komunikacja autobusowa. Przewozy autobusowe na terenie ośrodka 

subregionalnego realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Pile. Pozostałe tereny obszaru 

funkcjonalnego obsługiwane są przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pile oraz 

mniejszych przewoźników prywatnych.  

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 
Elektroenergetyka 

 
W gminach POF energia elektryczna dostarczana jest poprzez stację najwyższych napięć 

(SNN) 220 kV/110 kV/15kV Piła Krzewina, a następnie za pomocą sieci dystrybucyjnej wysokich 

napięć (WN) 110 kV, która dociera do 7 głównych punktów zasilania (GPZ). Główne punkty zasilania 

to: Krzewina, Piła Południe, Piła Północ, Piła Centrum, Ujście, Trzcianka i Kaczory. Na terenie gmin: 

Kaczory, Ujście, Piła, Trzcianka i Szydłowo planowana jest modernizacja istniejących linii 110 kV relacji 

Krzewina – Piła Południe, Piła Południe – Piła Centrum, Piła Centrum - Wałcz. W graniach gminy 

Kaczory planowana jest budowa dwóch linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Piła Krzewina – 

Miasteczko Krajeńskie. 

Przez obszar POF przebiegają 2 linie elektroenergetyczne systemu krajowego najwyższych 

napięć 220 kV oraz 10 linii energetycznych sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia 110 kV.  

W granicach obszaru funkcjonalnego planowana jest budowa linii elektroenergetycznych 

najwyższych napięć 400 kV, relacji Poznań Plewiska – Piła Krzewina, Piła Krzewina – Żydowo 
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Krzyszkowo oraz Piła Krzewina – Bydgoszcz Zachód. Planowane linie 400 kV relacji północ – południe 

zastąpią istniejące linie 220 kV. 

 

Zaopatrzenie w gaz 

 
Zaopatrzenie w gaz na obszarze Wielkopolski realizowane jest w głównej mierze  

z miejscowych zasobów gazu występujących w południowej i środkowej części województwa. Zasoby 

te stanowią około ⅓ zasobów kraju. Na bazie tych złóż utworzony został układ przesyłowy gazu 

ziemnego wysokometanowego m.in. z węzłem w Krobi i Kotowie.  

Na sieć przesyłową gazu ziemnego w granicach obszaru funkcjonalnego składają się 

następujące elementy:  

 3 gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia gazu ziemnego wysokometanowego relacji 

Chodzież - Ujście (DN400), Ujście – Mirosławiec – Stargard Szczeciński (DN400/350/250) 

oraz Ujście – Koszalin (DN250/150), 

 7 gazociągów wysokiego ciśnienia gazu ziemnego wysokometanowego, które zasilają  

8 stacji redukcyjno-pomiarowych I˚: (SRP) w gminie Trzcianka (DN200), w gminie Wysoka 

(DN150), w gminie Miasteczko Krajeńskie (DN100) oraz gminie Czarnków, Łobżenica 

(DN80), 

 12 stacji SRP: Ujście (gm. Ujście), Wrząca i Trzcianka (gm. Trzcianka), Piła, Piła Philips, 

Piła Prefbet, Dalaszewo (m. Piła), Kaczory (gm. Kaczory), Wysoka (gm. Wysoka), 

Śniardowo Krajeńskie i Krajenka (gm. Krajenka). 

Do poszczególnych gmin gaz dostarczany jest za pomocą sieci gazociągów wysokiego 

ciśnienia o średnicach DN200 – DN80 zasilających stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia. 

Mieszkańcy zaopatrywani są w gaz za pomocą sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego ciśnienia. 

Stopień zgazyfikowania badanych gmin jest zróżnicowany. W 2016 r. wszystkie gminy POF 

były objęte rozdzielczą siecią gazową. Najdłuższą rozdzielczą sieć gazową posiada miasto Piła (210,21 

km), a w następnej kolejności gminy: Kaczory (73,13 km), Trzcianka (61,61 km), Krajenka (34,38 km), 

Wysoka (33,85 km), Szydłowo (22,88 km) i Ujście (15,21 km). Wśród jednostek o najwyższym odsetku 

korzystających z instalacji gazowych w 2016 roku wskazać należy: miasto Piła – 85,7%. Gminy Kaczory 

(37,6%), Krajenka (35,0%), Ujście (34,5%) i Wysoka (33,9%) posiadają bardzo zbliżony odsetek 

korzystających z sieci gazowej wynoszący średnio 34%. Najniższy wskaźnik korzystających z sieci 

gazowej posiada gmina Szydłowo (12,3%) oraz Trzcianka (16,7%). 

Potencjałem dla rozwoju sieci gazowej jest występowanie na obszarze sieci gazociągów 

przesyłowych wysokiego ciśnienia oraz postępująca rozbudowa sieci dystrybucyjnej, sukcesywnie 

realizowana w oparciu o plany rozwoju zarządcy sieci dystrybucyjnej. 

 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

 
Dokonana analiza stanu infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków potwierdziła wysoki stopień zwodociągowania całego 

obszaru nieodbiegający od średniej dla województwa oraz zróżnicowanie obszaru w zakresie 

skanalizowania i zagospodarowania ścieków. 

Mieszkańcy wszystkich gmin obszaru posiadają dostęp do wody pitnej. Odsetek 

korzystających z sieci wodociągowej w granicach gmin POF w 2016 r. wynosił 92,0%, co oznacza 

wzrost o 3,8 p.p. w stosunku do roku 2003. Jest to wartość niewiele niższa od wartości średniej dla 

województwa wielkopolskiego 96,4%.  
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W latach 2003-2015 nastąpił wzrost osób korzystających z sieci wodociągowych, największy 

w obszarze wiejskim gminy Trzcianka – o 19,9 p.p. oraz na terenie gminy Szydłowo – 11,2 p.p.  

i obszarze wiejskim gminy Krajenka – o 9,4 p.p. W 2015 r. największy odsetek korzystających z sieci 

wodociągowych występował w mieście Piła – 97,5% oraz w gminie Kaczory – 96,7%, natomiast 

najniższy w gminie Krajenka – 84,8%. 

Największym przedsiębiorstwem wodociągowym na terenie obszaru funkcjonalnego są 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile świadczące usługi w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej na 

terenie miasta Piła. 

W granicach gmin POF znajduje się 9 komunalnych oczyszczalni ścieków, w tym 6 oczyszczalni 

biologicznych (Trzcianka, Kaczory, Szydłowo, Ujście, Wysoka i Krajenka) oraz 3 oczyszczalnie 

biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów w Pile, Trzciance i Ujściu. Wydajności 

poszczególnych oczyszczalni ścieków są bardzo zróżnicowane. Największą oczyszczalnią jest 

oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów w Pile, która przyjmuje ścieki z obszaru miasta 

Piła oraz części gminy Szydłowo, a jej wielkość wynosi ponad 140 tys. RLM (równoważna liczba 

mieszkańców). Oczyszczalnia ta eksploatowana jest przez Spółkę Wodno-Ściekową „Gwda” w Pile. 

Pilski Obszar Funkcjonalny obejmuje zasięgiem 7 aglomeracji kanalizacyjnych Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wyznaczone aglomeracje to: 

1) Aglomeracja Piła – 112 000 RLM; 

2) Aglomeracja Śmiłowo (gm. Kaczory) – 43 916 RLM; 

3) Aglomeracja Trzcianka – 21 177 000 RLM; 

4) Aglomeracja Ujście – 9 015 RLM; 

5) Aglomeracja Kaczory – 7 016 RLM; 

6) Aglomeracja Krajenka – 6 644 RLM; 

7) Aglomeracja Wysoka – 4 342 RLM. 

Średni odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, w 2015 r. wynosił 76,6%  

i był wyższy o 16,9 p.p. w porównaniu z 2003 r. – 59,7% oraz wyższy od średniej wartości dla 

województwa wielkopolskiego – 70,6%. Największy wzrost liczby ludności korzystającej z sieci 

kanalizacji sanitarnej nastąpił na obszarach wiejskich w gminie Krajenka, w gminie Kaczory o 35,8 p.p. 

oraz na obszarze wiejskim gminy Trzcianka o 32,0 p.p. 

W rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej widoczny jest skokowy przyrost w przeciwieństwie do 

rozwoju sieci wodociągowej, gdzie rozwój następuje liniowo. 

Pilski Obszar Funkcjonalny obejmuje w dużej części tereny wiejskie o zabudowie 

rozproszonej. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej na takich obszarach nie jest ekonomicznie 

uzasadniona, jednakże obszary wiejskie nie wykazują skrajnie niższego stopnia wyposażenia w sieć 

kanalizacyjną. Średnia dla obszarów wiejskich i gmin wiejskich wynosi 65,1%, natomiast dla miast  

i obszarów miejskich współczynnik ten wynosi 93,0%. Najbardziej niedoinwestowane są obszary 

wiejskie gminy Wysoka i gminy Trzcianka, gdzie według danych za 2015 r. z instalacji sieci sanitarnej 

korzystało odpowiednio 35,0% oraz 34,9% mieszkańców. 

Ogólna dysproporcja pomiędzy stopniem skanalizowania, a stopniem zwodociągowania 

wszystkich gmin obszaru funkcjonalnego w latach 2003-2015 zmalała z 28,57% do 15,39%. 

Największa dysproporcja pomiędzy wskaźnikiem skanalizowania a zwodociągowaniem występuje  

w gminach: Wysoka – 34,6% i Szydłowo – 32,5%. Najbardziej zrównoważony rozwój sieci wodno-

kanalizacyjnych wykazują gminy Krajenka (różnica 0,3%) oraz miasto Piła (różnica 2,3%), a także 

gmina Kaczory (7,7% różnicy).  
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Sieci teleradiowe i szerokopasmowe 

 
Sieć infrastruktury teleradiowej składa się z 22 linii radiowych, łączących ze sobą 20 stacji 

nadawczych i odbiorczych znajdujących się na terenie Wielkopolski i województw ościennych.  

W granicach POF, stacje nadawczo-odbiorcze występują w mieście Piła. Jest to Telewizyjny Ośrodek 

Nadawczy (TON) Piła i Stacja Linii Radiowych (SLR) Piła Hotel Gromada. Natomiast pasy łączności 

teleradiowej relacji SLR Piła Hotel Gromada – SLR Czarnków i RTCN Wałcz Rusinowo – SLR Czarnków 

przebiegają przez gminę Trzcianka oraz Ujście i miasto Piła. 

Województwo wielkopolskie jest liderem w kraju w zakresie usług szerokopasmowych.  

W ramach przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” realizowanego przez 

samorząd województwa wybudowanych zostało ponad 4 600 km sieć światłowodowej. W granicach 

Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego znajduje się 223,5 km sieci światłowodowej wybudowanej  

w ramach realizacji projektu. Sieć została tak zaprojektowana i zrealizowana, aby przebiegała przez 

wszystkie gminy województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem terenów, na których wcześniej nie 

znajdowała się nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna. W obszarze funkcjonalnym sieć 

szerokopasmowa łączy 105 węzłów dystrybucyjnych (Kaczory – 27, Trzcianka – 20, Krajenka – 17, m. 

Piła – 16, Szydłowo – 11, Ujście – 8, Wysoka 6) i 1 węzeł szkieletowy w mieście Piła. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI  

 
Gospodarka odpadami w granicach gmin POF prowadzona jest w zgodzie z obowiązującym 

Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 oraz przepisami 

odrębnymi. W obrębie województwa wielkopolskiego funkcjonuje dziesięć regionów 

gospodarowania odpadami komunalnymi (RGOK), w których realizacja założeń systemu bazuje na 

regionalnych oraz zastępczych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych. Pilski Obszar 

Funkcjonalny w całości położony jest w I regionie gospodarowania odpadami komunalnymi (RI). 

Zrzesza on wszystkie gminy z powiatów pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, 

złotowskiego, gminy Rogoźno i Ryczywół z powiatu obornickiego oraz gminę Mieleszyn z powiatu 

gnieźnieńskiego.  

W Regionie I funkcjonują dwie mechaniczno-biologiczne instalacje przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych (MBP), do których należą Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Nowe –Toniszewo – Kopaszyn (gmina Wągrowiec) oraz Obiekt Zagospodarowania Odpadów  

w Stawnicy (gmina Złotów). Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów ma miejsce w kompostowniach zlokalizowanych w Pile i Toniszewie. W Regionie  

I działają dwa składowiska RIPOK do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych zlokalizowane w miejscowości Kłoda (gmina Szydłowo) oraz Pawłowo Żońskie 

(gmina Wągrowiec). 

Gminy Kaczory, Ujście, Wysoka, miasto Krajenka i miasto Piła przynależą do Związku 

Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, którego zadaniem jest 

prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie związku. W tym celu utworzono 

Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) zlokalizowane w mieście Piła 

(RIPOK GWDA Sp. z o.o.) oraz miejscowościach Stawnica (gmina Złotów) i Kłoda (Składowisko 

Odpadów w Kłodzie, gmina Szydłowo). Ponadto w Pile Związek zorganizował dwa Punkty Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

Spośród gmin POF największymi producentami zmieszanych odpadów komunalnych 

zebranych w 2017 r. jest miasto Piła (20 667,10 t) oraz gmina Trzcianka (5 734,48 t). Wśród 

pozostałych obszarów najwięcej zmieszanych odpadów komunalnych generują gminy Szydłowo 
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(2 279,83 t) i Kaczory (2 271,80 t). Średnia ilość odpadów z gospodarstwa domowego przypadająca na 

mieszkańca Polski w 2017 r. wynosiła 227 kg. Wszystkie gminy Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego nie 

przekraczały średniej dla województwa wielkopolskiego (259,6 kg).  

Masa zmieszanych odpadów zebranych w ciągu roku z obszaru POF stanowi 4 % odpadów 

zebranych w województwie wielkopolskim.  

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest uzależnione nie tylko od zasobów  

i możliwości pozyskiwania energii, ale także od szeregu uwarunkowań, w tym przede wszystkim 

wynikających z ochrony środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych. Odnawialne źródła 

energii, które potencjalnie mogą być wykorzystane na terenie Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego to: 

energia wiatru, energia geotermalna, energia wód, energia słoneczna, a także biomasa i biogaz. 

Na podstawie danych z Urzędu Regulacji Energetyki (wydane koncesje na wytwarzanie 

energii), na terenie: 

 powiatu pilskiego działa: 

 1 biogazownia rolnicza o mocy 0,526 MW (gmina Szydłowo), 

 1 biogazownia składowiskowa o mocy 0,4 MW (gm. Szydłowo), 

 1 elektrownia wiatrowa o mocy 0,9 MW (gm. Krajenka), 

 6 małych elektrowni wodnych o mocy do 0,3 MW o łącznej mocy 0,331 MW, 

 1 elektrownia wodna o mocy do 1 MW o mocy 0,32 MW, 

 2 elektrownie wodne o mocy do 5 MW (Elektrownia Wodna Koszyce – m. Piła, Elektrownia 

Wodna Dobrzyca – gm. Krajenka) o łącznej mocy 3,17 MW, 

 2 instalacje fotowoltaiczne o mocy 0,042 MW; 

 powiatu złotowskiego działa: 

 4 elektrownie wiatrowe o mocy 16,35 MW, 

 8 małych elektrowni wodnych o mocy do 0,3 MW o łącznej mocy 0,728 MW, 

 1 elektrownia wodna o mocy do 1 MW o mocy 0,5 MW, 

 3 elektrownie wodne o mocy do 5 MW o łącznej mocy 5,5 MW, 

 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,04 MW; 

 powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego działa: 

 1 biogazownia rolnicza o mocy 0,24 MW, 

 3 małe elektrownie wodne o mocy do 0,3 MW o łącznej mocy 0,37 MW, 

 1 elektrownia wodna o mocy do 1 MW o mocy 0,36 MW, 

 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 8,325 MW. 

 

POLITYKA PRZESTRZENNA GMIN 

 
Współtworzenie przez gminy jednego obszaru wyróżniającego się podobnymi cechami 

społeczno-gospodarczymi i przestrzennymi wymaga podjęcia wspólnych, ponadlokalnych działań  

w celu efektywniejszego wykorzystania dostępnych potencjałów oraz przeciwdziałania sytuacjom 

konfliktowym.  

Zintegrowanie działań w ramach obszaru funkcjonalnego stwarza konieczność 

skoordynowania polityk przestrzennych poszczególnych samorządów. Zgodnie z przepisami ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podstawą realizacji długookresowej polityki 
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przestrzennej kształtowanej przez samorząd lokalny jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego – SUiKZP. W celu sformułowania wspólnej polityki przestrzennej 

dla jednostek terytorialnych POF dokonano analizy studiów gmin pod kątem kierunków rozwoju oraz 

rozpoznania planowanego sposobu zagospodarowania terenu. 

Porównane dokumenty planistyczne wyróżniała znaczna zbieżność założonych wizji i celów 

rozwoju. Gminy kształtują swoją politykę przestrzenną zgodnie z zasadą ekorozwoju. Dbałość  

o środowisko przyrodnicze stanowi zasadniczy element równoważenia rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru funkcjonalnego bazującego na rozwoju turystyki i rolnictwa. Najczęściej 

wymieniane cele rozwoju w zapisach studiów to:  

 wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki; 

 wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa; 

 utrzymanie dotychczasowych ograniczeń dla urbanizacji, w tym ochrona rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej najwyższej jakości, poprzez ograniczanie wyłączania jej spod użytkowania 

rolniczego; 

 tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. 

Ważny element analiz polityk przestrzennych stanowiła docelowa struktura funkcjonalno-

przestrzenna Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego. Synteza kierunków zagospodarowania 

przestrzennego sformułowana na podstawie studiów gmin umożliwiła zapoznanie się ze skalą, 

kierunkiem oraz charakterem planowanego zagospodarowania terenów gmin w obszarze 

funkcjonalnym. Analiza zasadniczo dotyczyła rozpoznania w przestrzeni terenów możliwych do 

zainwestowania, na które składają się przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, 

przemysłowej, infrastruktura komunikacyjna i techniczna, a także wyłączone z planowania 

przestrzennego tereny zamknięte. Z założeń rozwoju przestrzennego gmin, zawartych w studiach 

wynika, że powierzchnia ofertowa terenów zainwestowanych w obszarze funkcjonalnym zwiększy się 

z bisko 5 tys. ha do nieco ponad 11 tys. ha. W stosunku do istniejącego zainwestowania jest to wzrost 

o ponad 120%.  

Polityka przestrzenna jednostek terytorialnych POF jest wynikiem równoważenia  

w przestrzeni oddziaływania miasta subregionalnego oraz uwarunkowań przyrodniczych, które  

w naturalny sposób określają granice rozwoju przestrzeni zurbanizowanej. Intensywne procesy 

urbanizacyjne planowane są przez większość samorządów gmin położonych w obszarze 

funkcjonalnym. Gminy z największymi terenami ofertowymi dla nowych inwestycji to jednostki, gdzie 

przyrost wskazywanych, nowych terenów zainwestowanych w stosunku do istniejących wynosi: 

ponad 200% (ok. 900 ha) w Krajence oraz ponad 190% (ok. 1 900 ha) w Trzciance. Tereny wskazane 

pod możliwość rozwoju zabudowy, w szczególności w gminie Trzcianka, cechuje duża koncentracja  

w ośrodku gminnym. Wzrost na poziomie 160% w stosunku do istniejących terenów 

zainwestowanych zaplanowano w gminach Szydłowo (ok. 930 ha) oraz Kaczory (ok. 690 ha). Na tle 

obszaru funkcjonalnego umiarkowany rozwój terenów kierunkowo wskazanych pod możliwość 

nowego zainwestowania wyznaczono w gminie Ujście, gdzie zaplanowano wzrost o niecałe 85%  

(ok. 340 ha) oraz w mieście Pile – wzrost o 65% (tj. ok 1170 ha). Najoszczędniejsza polityka w tym 

zakresie cechowała gminę Wysoka – wzrost o 38% (tj. 120 ha). 

Zjawiskiem charakterystycznym w strefie oddziaływania ośrodków subregionalnych jest 

przyrost terenów zainwestowanych w ich strefie podmiejskiej. Typowe jest występowanie jednostek 

osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej. W sąsiedztwie Piły znaczny rozwój nowych terenów 

mieszkaniowych o przeważającej funkcji mieszkaniowej uzupełnionej o niezbędne usługi oraz 

infrastrukturę techniczną i drogową, zaplanowano w miejscowościach Szydłowo, Jaraczewo, Stara 

Łubianka, Krępsko, Dobrzyca, Dolaszewo, Kotuń, Skrzatusz (gm. Szydłowo), Stobno, Biała, Trzcianka 
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(gm. Trzcianka), Kaczory, Równopole, Morzewo (gm. Kaczory) oraz Krajenka, Skórka, Paruszka, 

Dolnik, Żelaźnica, Śmiardowo Krajeńskie (gm. Krajenka).  

Pierwszoplanowym kierunkiem polityki rozwoju gmin Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego jest 

rozwój turystyki i rekreacji z wykorzystaniem istniejących potencjałów przyrodniczych i kulturowych. 

Przestrzennym wyrazem realizacji tego celu są wskazywane przez samorządy lokalne tereny 

planowane do zainwestowania na cele związane z funkcją turystyki i rekreacji. Jednoznaczne 

działania zmierzające do realizacji tych zamierzeń zawarto w kierunkach zagospodarowania 

przestrzennego m.in. gminy Wysoka. Jako jedną z głównych stref polityki przestrzennej wyznaczającej 

kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy wskazano strefę przyrodniczą potencjalnego 

rozwoju usług turystycznych. W miejscowościach Stare i Wysoka określono w przestrzeni tereny 

dedykowane rozwojowi funkcji turystycznej. Ponadto miejscowości: Stare, Wysoka, Mościska 

wskazano jako miejsca koncentracji usług turystycznych. W gminie Ujście polityka przestrzenna 

dotycząca turystyki i rekreacji została określona przede wszystkim w ramach strefy związanej  

z rzekami Gwdą i Notecią. Działania przewidziane dla tej strefy to m.in. rekreacyjne 

zagospodarowanie dolin rzek, dostosowanie koryta rzeki do żeglugi, odbudowa i rozbudowa 

urządzeń portowych oraz budowa przystani sportowych i turystycznych. Tereny przeznaczone na cele 

zabudowy rekreacji indywidualnej z terenami usług sportu i rekreacji jako funkcję towarzyszącą 

wskazano w gminach Szydłowo w miejscowościach Dobrzyca, Krępsko, Leżenica, Nowy Dwór, 

Tarnowo, Zabrodzie, oraz w gminie Kaczory w otoczeniu miejscowości Śmiłowo. Tereny usług 

turystyki oraz potencjalne tereny rozwoju funkcji zabudowy rezydencjonalnej, usług turystyki  

i zabudowy letniskowej wskazano w studium gminy Trzcianka. 

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym instrumentami 

uszczegóławiającymi politykę przestrzenną nakreśloną w studium są miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na 

ich podstawie zbadano w jakim zakresie proces planistyczny w gminach odbywa się na mocy aktów 

prawa miejscowego, a jaka jego część realizowana jest w drodze decyzji administracyjnych. 

Analizy wykazały, że w 2016 roku w obszarze funkcjonalnym obowiązywały 404 akty prawa 

miejscowego z zakresu planowania przestrzennego, których łączna powierzchnia to prawie 17,7 tys. 

ha, co stanowi 13,2% badanego obszaru. Udział terenów objętych miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego był niższy niż średnio w województwie (20%).  

W ujęciu jednostek terytorialnych, największe powierzchnie terenu objęte planami 

miejscowymi znajdują się w mieście Pila (8 675 ha), gminie Wysoka (4 715 ha), gminie Ujście (1 985 

ha) oraz gminie Trzcianka (1 542 ha). Znacząca powierzchnia obowiązujących planów miejscowych to 

wynik dokumentów sporządzonych w celu wyłączenia z zabudowy obszarów przyrodniczych, rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, a także strefy zalewowej rzek Gwdy i Noteci. Miasto Piła cechuje się 

największym w obszarze funkcjonalnym, bo aż 84%, pokryciem ogólnej powierzchni administracyjnej 

planami miejscowymi. Powierzchnia objęta tą forma planowania przestrzennego w gminach 

Trzcianka i Kaczory nie przekracza poziomu 4%, a w gminach Szydłowo i Krajenka to mniej niż 1% ich 

powierzchni ogólnej. 

Dla terenów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania instrumentem polityki 

przestrzennej są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na obszarze POF  

w latach 2007-2016 wydawano średnio 590 decyzji rocznie. Ponad połowa to decyzje wydane na 

terenie gmin położonych na północ od miasta Piły. Największy udział na tle obszaru funkcjonalnego 

miały decyzje wydane w gminie Szydłowo (36%), z których niemal wszystkie dotyczyły zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysoki odsetek wydawanych decyzji cechował również gminę 

Krajenka (18%).  Znaczny odsetek wydawanych decyzji jest naturalnym następstwem bardzo niskiego 

pokrycia tych jednostek terytorialnych miejscowymi planami zagospodarowania. Taki stan rzeczy 
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niesie za sobą w konsekwencji ryzyko niekontrolowanego rozpraszania zabudowy i tym samym 

wpływa na nieefektywną realizacje celu jakim jest rozwój jednostek osadniczych w ramach zwartych 

układów przestrzennych. Ocena liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu w pozostałych jednostkach terytorialnych obszaru funkcjonalnego 

wykazała tendencję spadkową. 

Planowanie przestrzenne w gminach w istotnym stopniu determinowane jest przez 

ponadlokalne dokumenty planistyczne. Samorządy terytorialne planując swoją politykę przestrzenną 

muszą obowiązkowo uwzględniać m.in. inwestycje istotne z punktu widzenia kraju i regionu. 

Największą inwestycją, której realizacja wpłynie znacząco na zmiany w zagospodarowaniu 

przestrzennym jest planowana budowa dróg ekspresowych S10 i S11 wraz z węzłami. Wyrazem 

oczekiwań związanych z tą inwestycją zawartych w studiach gmin oprócz wskazania korytarza dla 

przebiegu dróg ekspresowych jest lokowanie terenów inwestycyjnych w otoczeniu planowanych 

węzłów drogowych. W politykach przestrzennych jednostek terytorialnych tworzących POF znalazły 

się ponadto lokalizacje istniejących i planowanych ważnych magistrali infrastruktury technicznej  

z miejscami budowy urządzeń towarzyszących i niezbędnymi pasami technicznymi. Ważną inwestycją 

jest tu budowa i rozbudowa elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400kV.  

Analiza lokalnych dokumentów planistycznych wykazała dużą spójność interesów 

poszczególnych samorządów lokalnych w zakresie celów polityki przestrzennej. Wskazanie łączących 

ich dążeń oraz skoordynowanie działań może przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania 

potencjałów poszczególnych gmin. 
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CZĘŚĆ II  
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KLUCZOWE CECHY PRZESTRZENI 
 

Przestrzeń rozumiana zarówno jako przestrzeń ekologiczna – przyrodnicza, jak i ekonomiczna 

oraz społeczna jest wyznacznikiem specyfiki każdego obszaru. Jej charakter jest obrazem mnogości 

zjawisk, zachodzących w czasie i uzależnionych od wielu czynników, zarówno naturalnych jak i tych 

wynikających bezpośrednio z decyzji podjętych przez człowieka. Wszystko to ma wpływ na rozwój  

i na to, w jakim stopniu obszar wpisuje się we współczesne trendy rozwojowe regionu i kraju.  

Analizy przeprowadzone dla Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego w części „Uwarunkowania” 

pozwoliły wskazać najistotniejsze cechy przestrzeni – kluczowe dla jego rozwoju. Zdiagnozowano 

szerokie spektrum zagadnień: osadnictwo, środowisko przyrodnicze, sferę społeczną, sferę 

gospodarczą, kulturę, turystykę i rekreację, komunikację, infrastrukturę techniczną oraz lokalne 

strategie i polityki przestrzenne, spośród których wyróżniono te cechy, które mówią o specyfice 

terenu i odgrywają zasadnicze znaczenie w jego rozwoju.  

Kluczowe cechy przestrzeni to zarówno potencjały rozwojowe jak i ograniczenia dla rozwoju, 

czyli elementy dostarczające szerokie możliwości rozwojowe oraz zjawiska, które należy stopniowo 

minimalizować, by osiągnąć założony zrównoważony rozwój Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

KLUCZOWE CECHY PRZESTRZENI 
POTENCJAŁY ROZWOJOWE OGRANICZENIA DLA ROZWOJU 

 korzystna lokalizacja obszaru  

w przestrzeni kraju – ponadregionalny 

węzeł komunikacyjny  

 wysoki potencjał gospodarczy  

Piły i Trzcianki 

 ważne centrum kulturalne i naukowe 

Wielkopolski  

 bogate zasoby środowiska 

przyrodniczego obszaru 

 Dolina Noteci - obszar o unikalnych 

walorach przyrodniczych, kulturowych 

i krajobrazowych 

 wysokie walory turystyczne  

i rekreacyjne obszaru 

 zagrożenie marginalizacją 

obszaru w układzie regionalnym 

 zagrożenia środowiska 

przyrodniczego 

 niekorzystne procesy społeczne  

 niewystarczająca spójność 

obszaru  

 

 

 

POTENCJAŁY ROZWOJOWE 
 

Korzystna lokalizacja obszaru w przestrzeni kraju – ponadregionalny węzeł komunikacyjny  

 

Korzystna lokalizacja w przestrzeni kraju ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju Pilskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. Lokalizacja ta wynika z położenia na skrzyżowaniu ważnych szlaków 

komunikacyjnych w relacjach północ – południe (Poznań – Koszalin) oraz wschód – zachód 

(Bydgoszcz – Szczecin). Dobrze rozwinięty układ drogowy, z krzyżującymi się w Pile drogami 

krajowymi nr 10 i nr 11, (które przewidziane są w przyszłości do modernizacji do parametrów dróg 
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ekspresowych), a także krajowe i regionalne linie kolejowe nr 18, nr 203, nr 354 i nr 403 zapewniają 

powiązania obszaru z największymi ośrodkami miejskimi w Polsce.  

Ważne z punktu widzenia funkcjonowania całego obszaru są drogi wojewódzkie nr 117, 153, 

178, 179, 180, 181, 188 i 190, a także sieć dróg powiatowych. Stanowią one podstawę powiązań 

komunikacyjnych gmin wchodzących w skład miejskiego obszaru funkcjonalnego z ośrodkami 

powiatowymi położonymi w sąsiedztwie. 

Istotnymi elementami sieci komunikacyjnej są: rzeka Noteć, będąca śródlądową drogą wodną 

E70 o znaczeniu międzynarodowym oraz lądowisko samolotowe w Pile z infrastrukturą umożliwiającą 

obsługę general aviation. 

 

Wysoki potencjał gospodarczy Piły i Trzcianki 

 

Miasto Piła to ośrodek subregionalny o dużym potencjale gospodarczym, który z racji 

wielkości, pełnionych funkcji i posiadanej infrastruktury usługowej zapewnia obsługę północnej części 

Wielkopolski. Na potencjał miasta wpływa ponadprzeciętna atrakcyjność inwestycyjna i instytucje 

otoczenia biznesu. Piła to jeden z ważniejszych ośrodków gospodarczych w województwie. Kluczowe 

znaczenie w gospodarce miasta mają przemysły: oświetleniowy, elektroniczny i elektrotechniczny, 

poligrafia, transport i logistyka, nowoczesne usługi dla biznesu, technologii informacyjnych oraz 

technologie dla ochrony środowiska. Drugim znaczącym ośrodkiem gospodarczym obszaru jest 

miasto Trzcianka, które stanowi ponadlokalny ośrodek usługowo-przemysłowy i jest miejscem 

koncentracji działalności gospodarczej.  

 

Ważne centrum kulturalne i naukowe Wielkopolski  

 

Wyjątkowe zasoby dziedzictwa kulturowego oraz prowadzona działalność kulturalna  

o regionalnym i ponadlokalnym wymiarze stanowi ważny element wpływający na rozwój społeczno-

gospodarczy obszaru. Działalność w sektorze kulturalnym ma wpływ na wzmacnianie tożsamości 

regionalnej oraz tworzy istotną część oferty turystycznej obszaru. W Pilskim Obszarze Funkcjonalnym 

zlokalizowane są obiekty i obszary o najwyższych wartościach kulturowych – układ przestrzenny wsi 

Biała, układy urbanistyczne Ujścia i Krajenki, kościoły m.in. w: Skrzatuszu, Ujściu, Morzewie, Białej, 

zespół klasztorny w Wysokiej, Kalwaria Ujska, zespół pałacowo-parkowy w Jabłonowie, dwór  

w Krajence, a także ważne dla historii regionu miejsca pamięci narodowej – cmentarz wojenny  

z II wojny światowej oraz cmentarz jeniecki z I wojny światowej w Pile-Leszkowie. Wysokie walory 

kulturowe reprezentują również obszary w rejonie nadnoteckim o zachowanych elementach 

kolonizacji olęderskiej i fryderycjańskiej oraz obszary o zachowanych cechach krajobrazu historycznie 

ukształtowanego przez tradycje religijne w Skrzatuszu i Ujściu. Do najważniejszych instytucji kultury 

zaliczyć należy: Regionalne Centrum Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, 

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica, Muzeum Stanisława Staszica i Bibliotekę Publiczną w Pile 

oraz Trzcianecki Dom Kultury.  

Piła to istotny z punktu widzenia regionu ośrodek akademicki. W mieście funkcjonują  

3 uczelnie wyższe: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Nadnotecki Instytut 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, z Wydziałem 

Gospodarki i Techniki. Ofertę edukacyjną dostosowano do potrzeb lokalnego rynku pracy, czego 

przejawem jest rozbudowany model edukacji zwany studiami dualnymi. Jest to powiązanie studiów 

dziennych ze stażem w firmie, w celu połączenia teorii z praktyką i dostosowanie tym samym 
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przyszłych pracowników do potrzeb lokalnego rynku pracy. Piła jest krajowym liderem  

w zastosowaniu tego systemu studiów, co znacząco podnosi konkurencyjność ośrodka.  

 

Bogate zasoby środowiska przyrodniczego obszaru 

 

Charakterystyczną cechą przestrzeni POF wyróżniającą go spośród pozostałych miejskich 

obszarów funkcjonalnych w województwie są bogate zasoby środowiska przyrodniczego, które  

w dużej mierze determinują sposób zagospodarowania obszaru i wpływają na jego rozwój.  

Blisko 52,6% powierzchni Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego to „zielone zasoby”, a 40% jego 

powierzchni to tereny o najwyższych walorach środowiska przyrodniczego objęte różnymi formami 

ochrony przyrody, należą do nich m.in.: 5 rezerwatów przyrody, 3 obszary chronionego krajobrazu, 

czy 6 obszarów Natura 2000.  

Z racji wysokiej lesistości obszaru rolnictwo nie jest na tym terenie funkcją wiodącą, niemniej 

jednak w gminach Krajenka, Wysoka, Szydłowo i Ujście, gdzie lesistość jest na niższym poziomie, 

występują najkorzystniejsze uwarunkowania do rozwoju rolnictwa. Gminy te charakteryzują się 

wysoką wartością wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zachowanie wartości tych 

przestrzeni będzie się wiązało z racjonalnym wykorzystaniem szczególnie gleb najwyższych klas, musi 

ono uwzględniać konieczność ich ochrony, przede wszystkim poprzez ograniczanie przeznaczania 

tych gruntów na cele nierolnicze.  

Duże obszary trwałych użytków zielonych i sadów, występujące zwłaszcza w dolinie Noteci, 

oraz liczne stawy i jeziora, powodują, że na obszarze funkcjonalnym prężnie rozwijają się 

przetwórstwo i specjalistyczna działalność rolnicza obejmująca m.in.: uprawy specjalistyczne, stawy 

rybne i fermy hodowlane. Ważną rolę pełni produkcja owoców i hodowla bydła mięsnego.  

Potencjał Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowią również niewykorzystywane w pełni 

zasoby surowców mineralnych, zarówno złoża kopalin energetycznych, jak i surowców skalnych, 

ponad to obszar położony jest w rejonie występowania wód geotermalnych o korzystnych 

parametrach użytkowych. Istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego surowce to: kruszywa 

naturalne, piaski kwarcowe, surowce ilaste ceramiki budowlanej, surowce szklarskie i kredy. 

Występuje tutaj jeden z ośmiu w Polsce i jeden z trzech w Wielkopolsce rejonów węglonośnych -  

z udokumentowanym złożem węgla brunatnego „Trzcianka”. Eksploatacja złóż kopalin wpływa na 

rozwój lokalnej gospodarki, jednak zawsze istnieje zagrożenie wystąpienia wieloaspektowych 

konfliktów, szczególnie w przypadku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, która w sposób 

nieodwracalny może wpłynąć na niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. 

Na terenie Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego istnieją dobre warunki do rozwoju energetyki 

opartej na zasobach z odnawialnych źródeł energii. Wytwarzanie i wykorzystanie czystej energii jest 

jednym z priorytetów polityki energetycznej kraju, a dla obszaru stanowi czynnik mogący stymulować 

rozwój zwłaszcza na terenach wiejskich. Obszar, ze względu na największe przepływy wody w rzekach 

posiada wyjątkowo korzystne na tle województwa warunki dla lokalizacji małych elektrowni 

wodnych. Dobre przesłanki do produkcji biomasy wynikają z dużej lesistości, nadnoteckich terenów 

łąkowych oraz działalności rolniczej. Na potrzeby rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii 

można również wykorzystać złoża wód termalnych o temperaturze powyżej 400C, które mogą być 

zagospodarowane jako lokalne źródła ciepła dla celów komunalno-bytowych i gospodarczo-rolnych 

lub do celów rekreacyjnych i leczniczych.  
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Dolina Noteci - obszar o unikalnych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych 

 

Wyjątkowy walor obszaru stanowi Dolina Noteci, która jest jednym z najatrakcyjniejszych, pod 

kątem przyrodniczo - kulturowo – krajobrazowym, fragmentem Wielkopolski. Dzięki 

charakterystycznemu ukształtowaniu dna doliny, które jest bardzo szerokie i ma wyraźnie zaznaczone 

krawędzie, zachowaniu w dobrym stanie środowiska przyrodniczego, a także poprzez wysokie walory 

kulturowe, szczególnie w postaci zachowanego i nadal rozpoznawalnego w przestrzeni osadnictwa 

olęderskiego i fryderycjańskiego, stanowi osobliwość przyrodniczo-krajobrazową o wartości 

kulturowej wykraczającą poza granicę kraju. Dolina Noteci proponowana jest do wpisu na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 

Wysokie walory turystyczne i rekreacyjne obszaru 

 

Pilski Obszar Funkcjonalny to miejsce o wysokim stopniu atrakcyjności środowiska 

przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji. Liczne występujące kompleksy leśne, czyste jeziora, 

malownicze doliny rzek Noteci i Gwdy, a także ciekawy krajobraz w połączeniu z walorami 

kulturowymi obszaru, stanowią o jego wysokim potencjale, stwarzając możliwości rozwoju różnych 

form turystyki: kwalifikowanej, krajoznawczej, wypoczynkowej, ekoturystyki lub agroturystyki. 

Wysokim atutem jest dla rozwoju tej dziedziny gospodarki jest szlak żeglugowy na rzece Noteć – 

Wielka Pętla Wielkopolski, będący jednym z najatrakcyjniejszych produktów turystycznych 

Wielkopolski.  

 

Ryc.11. Potencjały rozwojowe POF 

 
Źródło: Opracowanie własne WBPP. 
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OGRANICZENIA DLA ROZWOJU 

 
Zagrożenie marginalizacją obszaru w układzie regionalnym 

 

Dostępność Piły względem stolicy województwa w porównaniu z pozostałymi ośrodkami 

subregionalnymi w regionie jest szczególnie niekorzystna. Wynika to nie tylko z położenia Piły  

w znacznej, liczącej ok. 100 km, odległości od Poznania, ale przede wszystkim z niewystarczającej 

siatki połączeń komunikacją publiczną oraz braku odpowiedniej klasy dróg i linii kolejowych łączących 

oba ośrodki. Niekorzystny wskaźnik dostępności komunikacyjnej to efekt nierealizowanych od lat 

dróg ekspresowych nr S10 i S11, a także zły stan techniczny istniejącej infrastruktury drogowej  

i kolejowej. Taka sytuacja skutkuje wydłużonym czasem podróży, ograniczeniem powiązań społeczno-

gospodarczych i mniejszą dyfuzją czynników rozwojowych z metropolii poznańskiej, a w rezultacie 

zagrożeniem peryferyzacją obszaru. 

 

Niewystarczająca spójność obszaru  

 

Dostępność wewnętrzna rozumiana jako spójność obszaru funkcjonalnego jest na tym 

terenie niewystarczająca. Wpływ na ten stan mają przede wszystkim: nierównomierny układ sieci 

osadniczej, uwarunkowania przyrodnicze, układ dróg powiatowych i gminnych tworzących podstawę 

powiązań komunikacyjnych na poziomie lokalnym, duża rozciągłość obszaru. Na niedostateczną 

spójność wpływa także podział administracyjny - w skład Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą 

gminy przynależne administracyjne do trzech powiatów: pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego  

i złotowskiego. Ponad to Piła jako jedyne spośród miast subregionalnych w województwie 

wielkopolskim nie posiada statusu miasta na prawach powiatu. Wszystkie te elementy wpływają na 

relacje przestrzenne i funkcjonalne występujące w POF i mają działanie ograniczające rozwój,  

a w przyszłości także mogą utrudniać wspólne zarządzanie obszarem, jako całością. 

 

Zagrożenia środowiska przyrodniczego 

 

Środowisko przyrodnicze jest jednym z największych atutów Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

eliminowanie i minimalizowanie jego zagrożeń będzie ważnym elementem działań w tej tym terenie. 

Do najistotniejszych zagrożeń środowiska należą: zagrożenie powodziowe, ruchy masowe ziemi, 

niewłaściwy stan jakości powietrza oraz zjawisko suszy.  

Ryzyko wystąpienia powodzi dotyczy przede wszystkim obszarów leżących wzdłuż rzek: Noteć, 

Piława oraz Gwda, przepływają one przez większość gmin POF (za wyjątkiem gminy Wysoka). Wysoki 

poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego określono dla miasta Piły, nadmiar wody 

powodziowej stanowi także realne zagrożenie dla miasta Ujścia.  

W POF podobnie jak w całym regionie skutki zagrożenia powodziowego są przewidywalne i nie 

przybierają dynamicznego przebiegu. Doliny największych rzek w obszarze są dobrze przystosowane 

do wezbrań - Dolina Noteci poprzez dominujące zagospodarowanie o charakterze rolniczym, 

natomiast Dolina Gwdy jest porośnięta lasem, który spełnia rolę przeciwpowodziową. 

Zagrożeniem, które ma zasadniczy wpływ na obniżanie jakości życia mieszkańców jest 

niewłaściwy stan jakości powietrza. Problem ten dotyczy przede wszystkim miasta Piły, gdzie 

występują ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, szczególnie w sezonie 

zimowym oraz pojawia się zjawisko „smogu”.  
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W ostatnich latach szczególnym zagrożeniem jest susza, jest to zjawisko o zasięgu regionalnym 

i dotyczy całego obszaru województwa. Dostępność wody w określonych warunkach, spada  

w regionie, poniżej średniego poziomu. Na tle województwa teren Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego 

jest zagrożony suszą w najmniejszym stopniu, występują tu jednak zjawiska suszy rolniczej 

(glebowej), atmosferycznej i hydrologicznej. Szczególnie wrażliwymi na suszę są: zasoby przyrodnicze, 

rolnictwo, a także gospodarka komunalna (zaopatrzenie ludności w wodę), jednak stopień narażenia 

w poszczególnych dziedzinach jest przestrzennie zróżnicowany.  

Do zagrożeń mających duże znaczenie dla zagospodarowania obszaru zaliczają się także 

osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi. Zewidencjonowane tego typu tereny 

obejmują głównie obszary krawędziowe doliny rzeki Noteć oraz doliny rzek: Gwda, Piława i Ruda,  

a także rynien jeziornych w tym jeziora Rudnickiego. Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 

nieodpowiednio zagospodarowane mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

 

Niekorzystne procesy społeczne 

 

W przestrzeni Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego zdiagnozowane zostały niekorzystne 

tendencje dotyczące sfery społecznej, będą one rzutowały na określenie kierunków rozwoju  

i planowane zagospodarowane obszaru. Wśród kluczowych problemów wskazuje się: 

 relatywnie wysoka stopa bezrobocia, 

 brak odpowiednio wykształconej siły roboczej, 

 odpływ mieszkańców z miasta Piły, 

 starzenie się społeczeństwa, 

 spadek przyrostu naturalnego, 

 migracje ludności, zwłaszcza w kierunku do stolicy województwa, 

 niewystarczająca dostępność do wyspecjalizowanych usług. 

Ryc.12. Ograniczenia rozwojowe POF 

 
Źródło: Opracowanie własne WBPP. 
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WIZJA ROZWOJU OBSZARU 2020+ 
 

Wizja rozwoju POF to pożądany zarys stanu docelowego obszaru, we wszystkich 

najistotniejszych aspektach, które mają wpływ na jego rozwój. Zasada zrównoważonego rozwoju jest 

tu priorytetowym wyznacznikiem w sformułowaniu wizji, która oprócz kluczowych cech przestrzeni, 

uwzględnia także ustalenia wynikające z dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych 

szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego.  

 

WIZJA ROZWOJU BRZMI NASTĘPUJĄCO: 

 

 

PILSKI OBSZAR FUNKCJONALNY TO LIDER ROZWOJU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI,  

MIEJSCE ATRAKCYJNE DO ŻYCIA, PRACY I WYPOCZYNKU.  

TO OBSZAR SPÓJNY PRZESTRZENNIE, SPOŁECZNIE I GOSPODARCZO, O SPRZYJAJĄCYM 

KLIMACIE DLA BIZNESU, DOBREJ DOSTĘPNOŚCI I CZYSTYM ŚRODOWISKU. 

 

 

Wizja rozwoju wpisuje się w ustalenia „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2020 roku, Wielkopolska 2020”, w której do jednych z priorytetów rozwoju województwa należy 

zwiększenie konkurencyjności ośrodków wzrostu w regionie m.in. poprzez „wzmacnianie biegunów 

wzrostu w subregionach”.   

Zakłada się, że rozwój obszaru następować będzie w sposób zrównoważony, czyli w formie 

oczekiwanej społecznie, dopuszczalnej ekologicznie i racjonalnej ekonomicznie. Rozwój w oparciu  

o potencjał endogeniczny, w szczególności o zasoby środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 

przy wykorzystaniu czynników egzogenicznych, będzie ważnym czynnikiem wzrostu znaczenia 

Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego w przestrzeni kraju. 

Dążenie do realizacji wizji będzie następowało w oparciu o kilka najistotniejszych filarów 

rozwojowych, wyszczególnionych spośród szeregu przeanalizowanych uwarunkowań, należą do nich: 

 

Infrastruktura drogowa i kolejowa 

 

Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej i kolejowej pozwoli na zwiększenie 

dostępność Piły do stolicy województwa oraz innych ważnych w systemie osadniczym kraju ośrodków 

miejskich: obszarów metropolitalnych Bydgosko-Toruńskiego, Szczecińskiego, ośrodka regionalnego 

Koszalina i ośrodków subregionalnych Wałcza i Kołobrzegu. Korzystne położenie na przecięciu 

ważnych szlaków komunikacyjnych, przyczyni się do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności 

obszaru. Przełoży się to także na poprawę spójności wewnętrznej obszaru. Zmodyfikowany układ 

drogowy oraz poprawa efektywności transportu szynowego spowoduje wzrost integracji obszaru, 

przyczyni się do współpracy jednostek samorządu lokalnego w zakresie gospodarczym i społecznym.  
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Potencjał gospodarczy Piły i Trzcianki 

 

Przewaga konkurencyjna obszaru budowana będzie w oparciu o potencjał Piły – innowacyjne 

gospodarczo centrum akademickie północnej Wielkopolski, z dobrą dostępnością do usług 

specjalistycznych oraz większym wykorzystaniem pozostałych jednostek osadniczych, zwłaszcza 

Trzcianki – miasta o dużych możliwościach rozwoju gospodarczego i turystycznego. Wdrażane będą 

nowoczesne kierunki rozwoju gospodarki, zmierzające do minimalizowania zużycia surowców, 

energochłonności oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska.  

 

Środowisko przyrodnicze i kulturowe 

 

Atrakcyjne, czyste środowisko przyrodnicze, z wyróżniającymi się w krajobrazie kompleksami 

leśnymi oraz dolinami rzek oraz dobrze zachowane zasoby kulturowe, będą miały duże znaczenie dla 

rozwoju turystyki i rekreacji. Wzmocnienie tych gałęzi gospodarki pozwoli na zaktywizowanie 

zawodowo lokalnej społeczności, tworzenie nowych przedsięwzięć oraz inicjatyw, które oddziaływać 

będą daleko poza granice obszaru.  

 

Wizja realizowana będzie za pomocą wyznaczonych celów i określonych dla nich kierunków 

rozwoju na terenach najbardziej predysponowanych do konkretnych działań i zadań. Tereny te 

zostały zobrazowane poprzez skonkretyzowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej Pilskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 
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STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA 

 
Struktura funkcjonalno-przestrzenna w sposób schematyczny przedstawia obraz 

optymalnego rozwoju obszaru w wymiarze przestrzennym. Wskazuje tereny o największych 

predyspozycjach do pełnienia określonych funkcji, które wyznaczone zostały na bazie 

wyodrębnionych kluczowych cech przestrzeni - potencjałów rozwojowych wewnętrznych  

i zewnętrznych, dotychczas zachodzących procesów zarówno pozytywnych jak i tych niekorzystnych 

oraz możliwości realizacji sformułowanej wizji rozwoju. Wykorzystanie specyficznych cech terenów 

dla strefowania wiodących funkcji z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, pozwoli na 

optymalne spożytkowanie zasobów oraz na kształtowanie racjonalnego rozwoju przestrzennego. 

W przedstawionej strukturze funkcjonalno-przestrzennej zobrazowane zostały strefy 

zróżnicowanych procesów rozwojowych, w których określono rolę poszczególnych jednostek 

osadniczych oraz wskazano siatkę wewnętrznych i zewnętrznych powiązań. Kształtowanie polityki 

rozwoju w oparciu o wyznaczone elementy struktury ułatwi przeciwdziałanie konfliktom 

przestrzennym i umożliwi budowanie silnych relacji funkcjonalnych pomiędzy Piłą i pozostałymi 

jednostkami samorządu terytorialnego, co będzie sprzyjało wzmacnianiu efektów rozwojowych na 

całym obszarze.  

Pilski Obszar Funkcjonalny jest zróżnicowany pod względem przestrzennym i społeczno- 

gospodarczym, zatem w każdej z wyznaczonych stref polityka rozwoju nastawiona będzie na 

realizację tych celów, których osiągnięcie bazować będzie na wykorzystywaniu potencjałów  

i eliminacji ograniczeń, tak by efektem był stabilny wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego.  

 

 

STREFY O ZRÓŻNICOWANYCH PROCESACH ROZWOJOWYCH 

 
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego wyróżniono pięć 

stref o zróżnicowanych procesach rozwojowych: koncentracji procesów rozwojowych, intensyfikacji 

procesów rozwojowych, strefę rolniczą, przyrodniczą oraz nadnotecką. Strefy zostały wyznaczone na 

podstawie analizy zasięgów istniejących i planowanych terenów zabudowy określonych w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, przebiegów istniejącej  
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i planowanej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, zasięgów poszczególnych elementów 

środowiska przyrodniczego, takich jak m.in.: lasy, łąki, doliny rzek, gleby o wysokiej przydatności dla 

rolnictwa, wody powierzchniowe oraz na postawie zdiagnozowanych kluczowych cech przestrzeni. 

Granice stref są płynne, a relacje przestrzenne pomiędzy poszczególnymi strefami wzajemnie się 

przenikają i uzupełniają oraz przebiegają niezależnie od granic administracyjnych. 

Pilski Obszar Funkcjonalny jest niejednorodny i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 

pod względem zagospodarowania, dlatego strefy nie są obszarami jednolitymi. Struktura wewnętrzna 

każdej z nich składa się z szeregu mniejszych jednostek o zróżnicowanych funkcjach, które stanowią 

uzupełnienie dla określonej nadrzędnie funkcji dominującej. Przedstawiony obraz nie jest 

niezmienny, jest natomiast przewidywanym stanem pożądanym zagospodarowania przestrzennego 

obszaru. Polityka przestrzenna realizowana w poszczególnych strefach z uwzględnieniem 

indywidualnych cech jednostek osadniczych, będzie sprzyjała zachowaniu ładu przestrzennego  

i poprawie jakości życia mieszkańców. 

 

Strefa koncentracji procesów rozwojowych 

 

Strefa obejmuje ośrodek subregionalny w jego granicach administracyjnych, a także tereny 

zlokalizowane w jego bezpośrednim sąsiedztwie, po zachodniej stronie Piły, ciągnące się, aż do 

miejscowości gminnej Szydłowo oraz tereny na południu od miasta w stronę Ujścia, aż do rzeki 

Noteć. Na taki kształt strefy silny wpływ mają przede wszystkim uwarunkowania przyrodnicze – duże 

kompleksy leśne stanowią duże ograniczenie dla rozwoju przestrzennego miasta od północy  

i wschodu. W tej strefie procesy społeczno-gospodarcze charakteryzują się największą 

intensywnością i dynamiką zmian w obszarze POF. Jest to strefa wzmożonej urbanizacji,  

z intensyfikującym się procesem suburbanizacji. Wiodącą funkcją tej strefy pozostanie funkcja 

osadnicza. 

Rozwój w strefie koncentracji procesów rozwojowych będzie opierać się przede wszystkim na 

potrzebie tworzenia wysokiej jakości przestrzeni zurbanizowanej, charakteryzującej się ładem 

przestrzennym oraz sprawną obsługą komunikacyjną. Te cechy sprzyjać będą wzmacnianiu 

potencjału społeczno-gospodarczego rzutujące także na pozostałe strefy obszaru. Koncentrować się 

tu będą również przedsięwzięcia wykraczające swym oddziaływaniem również poza granicę Pilskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. Procesy rozwojowe będą miały formę wielofunkcyjną o intensywnym 

charakterze i pozostaną przeważającym zjawiskiem w tej strefie.  

Istotnym elementem zagospodarowania tej strefy są również obszary cenne przyrodniczo, 

które wymagają ochrony przed zainwestowaniem, należą do nich m.in.: tereny otwarte, leśne  

i dolinne, mają one kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju miasta i prowadzenia 

zrównoważonej polityki przestrzennej.  

Strefa koncentracji procesów rozwojowych stanowi rdzeń Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego 

wypełniając funkcję subregionalnego bieguna wzrostu. Jest to strefa ponadprzeciętnych procesów 

inwestycyjnych, miejsce lokalizacji nowych przedsięwzięć o subregionalnym, a nawet regionalnym 

charakterze, stanowiąca główne pasmo rozwojowe obszaru.  

 

Strefa intensyfikacji procesów rozwojowych 

 

Strefa ta obejmuje swoim zasięgiem jednostki osadnicze: Trzciankę, Ujście, Kaczory, Wysoką  

i Krajenkę, a także południowo - zachodnią część gminy Trzcianka, południową część gminy Ujście  

i Kaczory. W strefie tej rozwój zainwestowania cechować się będzie mniejszą intensywnością oraz 
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większym rozproszeniem przestrzennym. Procesy rozwojowe posiadają tu również wielofunkcyjny 

charakter, natomiast przebiegają z mniejszą, w stosunku do rdzenia obszaru, dynamiką. Jest to 

związane przede wszystkim z odległością od ośrodka subregionalnego, wielkością jednostek 

osadniczych oraz ich rangą w systemie osadniczym. W tej strefie znajduje się druga co do wielkości 

jednostka osadnicza POF - ośrodek lokalny – miasto Trzcianka, które stanowi ważny ośrodek rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszaru, ważną rolę rozwojową spełniać będą także tereny zlokalizowane 

przy ważnych ciągach komunikacyjnych.  

Zakłada się tu dalszy rozwój społeczno-gospodarczy o wielokierunkowym charakterze,  

z naciskiem na intensyfikację procesów rozwojowych w obszarach już zainwestowanych poprzez 

uzupełnianie terenów już zabudowanych oraz na racjonalne wykorzystywanie nowych terenów  

z poszanowaniem obszarów cennych przyrodniczo i terenów użytkowanych rolniczo. Rozwój 

ukierunkowany będzie na wzmacnianie przedsięwzięć związanych ze wspieraniem rozwoju jednostek 

osadniczych oraz obsługą lokalnej społeczności.  

 

Strefa rolnicza 

 

Strefa rolnicza obejmuje tereny we wschodniej części POF, w gminach Krajenka i Wysoka,  

a także tereny w gminie Szydłowo, na zachód i północ od miejscowości gminnej. Na wyznaczenie 

strefy rolniczej wpływ miały przede wszystkim korzystne warunki dla rozwoju działalności rolniczej,  

w tym m.in. występowanie wysokiej klasy gleb przydatnych do intensywnej produkcji rolnej oraz już 

istniejąca działalność rolnicza. Strefa ta nie jest jednolita pod względem pełnionych na jej terenie 

funkcji, obok otwartych przestrzeni użytkowanych rolniczo i wiejskich jednostek osadniczych, 

występują tu również wody powierzchniowe i lasy. 

Oprócz rozwoju funkcji rolniczej istotne będzie tu także wzmocnienie miejscowości gminnych 

i jednostek wiejskich, w których działania muszą być ukierunkowane przede wszystkim na obsługę 

mieszkańców oraz obsługę rolnictwa, a nowe tereny inwestycyjne powinny uzupełniać obszary już 

zabudowane i ograniczać się do istniejących jednostek osadniczych. Wiodącą funkcją w tej strefie 

pozostanie rolnictwo, zatem w sposób szczególny w tej strefie należy kłaść nacisk na ochronę gleb 

najwyższej jakości. 

 

Strefa przyrodnicza  

 

Strefa ta obejmuje zasięgiem obszary położone w północnej, centralnej i zachodniej części 

obszaru. W jej zasięgu znajdują się wszystkie gminy, z wyjątkiem gminy Wysoka. Specyfiką tej strefy 

jest nagromadzenie zasobów środowiska przyrodniczego o najwyższych wartościach. Charakteryzuje 

się ona wysoką lesistością oraz dużą liczbą cieków wodnych. Znaczna część strefy objęta jest ochrona 

prawną w postaci różnych form ochrony przyrody i podobnie jak pozostałe, nie jest jednolita pod 

względem struktury. W jej zasięgu znajdują się także tereny o innym sposobie użytkowania - 

jednostki osadnicze, czy tereny użytkowane rolniczo.  

Strefa przyrodnicza sąsiaduje bezpośrednio ze strefą koncentracji procesów rozwojowych, 

otaczając ją niemal w całości. Sąsiedztwo to, szczególnie na obszarach stykowych stref, wywoływać 

może konflikty przestrzenne w procesie ich zagospodarowania, które wynikać mogą z realizacji 

sprzecznych, wzajemnie wykluczających się, funkcji. Strefa przyrodnicza będzie spełnić także rolę 

„zielonego pierścienia” wokół miasta Piły, który m.in. zapewnia odpowiednią ilość terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców strefy koncentracji procesów rozwojowych oraz jest 

naturalnym ogranicznikiem rozprzestrzeniania się zabudowy. 
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Priorytetem w ramach tej strefy będzie ochrona środowiska, zwłaszcza przed nadmierną 

degradacją i antropopresją. Rozwój zainwestowania powinien się odbywać wyłącznie w sposób 

ekstensywny, polegający na zachowaniu i uzupełnianiu istniejącej zabudowy, w oparciu o zasady 

ekorozwoju. Preferowanym kierunkiem rozwoju będzie funkcja turystyczna i rekreacyjna, szczególnie 

z uwzględnieniem turystyki kwalifikowanej – wodnej (rzeka Gwda, Dolina Noteci) i opartej o obszary 

leśne. 

 

Strefa nadnotecka 

 

Szczególną strefą procesów rozwojowych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Pilskiego 

Obszaru Funkcjonalnego jest strefa nadnotecka, obejmująca obszary wzdłuż rzeki Noteć. Jest to 

strefa, która charakteryzuje się wysoką wartością środowiska przyrodniczego, zasobami kulturowymi 

o wyjątkowych walorach historycznych i artystycznych oraz unikatowym krajobrazem.  

Dolina Noteci w województwie wielkopolskim ma szczególne znaczenie, w oparciu o jej 

walory przyrodniczo-kulturowe proponowana jest do ujęcia na liście Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Ze względu na ten potencjał rozwój w tej strefie podporządkowany będzie przede 

wszystkim zasadom ochrony przyrody i zasobów kulturowych i opierał się będzie na rozwoju dziedzin 

związanych z turystyką i rekreacją.  

 

POWIĄZANIA OBSZARU 
 

Kluczowym elementem mającym wpływ na wielotorowy wzrost rozwoju POF będzie 

wzmacnianie powiązań zewnętrznych jak i wewnętrznych ośrodka subregionalnego i innych 

jednostek osadniczych. Silne i prawidłowo rozwinięte zewnętrzne powiązania funkcjonalno-

przestrzenne Piły pozwolą na absorpcję czynników rozwojowych z ośrodków wyższej rangi: Poznania, 

Bydgoszczy, Torunia, Szczecina, co w konsekwencji poprawi poziom konkurencyjności i wzmocni 

możliwości rozwojowe miasta – bieguna wzrostu. Natomiast dobrze funkcjonujące powiązania 

wewnętrzne obszaru uruchamiają proces czerpania korzyści z ośrodka wzrostu oraz pozwalają na 

rozprzestrzenianie się efektów rozwojowych na cały miejski obszar funkcjonalny. Istotnym 

czynnikiem rozwoju będzie dążenie do kształtowania powiązań, które umożliwią wzmacnianie 

procesów rozwojowych poprzez efekt synergii. Wskazane zostały różne kategorie powiązań:  

 wewnętrzne - pomiędzy Piłą a ośrodkami gminnymi: Szydłowem, Krajenką, Wysoką, 

Kaczorami i Ujściem,  

 subregionalne - pomiędzy Piłą a ośrodkami lokalnymi w najbliższym otoczeniu POF: 

Czarnkowem, Chodzieżą, Złotowem i Wałczem (poza granicami województwa). Powiązanie 

o takim charakterze wykształtowało się również pomiędzy dwoma głównymi jednostkami 

powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego: Czarnkowem i Trzcianką, 

 regionalne - pomiędzy Piłą – ośrodkiem subregionalnym a Poznaniem - stolicą 

województwa, 

 ponadregionalne - powiązania z innymi dużymi miastami w kraju jak: Szczecin, Bydgoszcz, 

Koszalin, Kołobrzeg. 
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Powiązania wewnętrzne  

 

Są to powiązania ośrodka subregionalnego z pozostałymi ośrodkami w ramach obszaru 

funkcjonalnego, ich siła i funkcja jest podstawowym wyznacznikiem zasięgu Pilskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Prawidłowo rozwinięte powiązania wewnętrzne scalają obszar i są korzystne 

zarówno dla miasta subregionalnego, jak i pozostałych jednostek osadniczych, katalizują i wzmacniają 

wykorzystanie czynników endogenicznych obszaru.  

Ważnym zadaniem będzie dążenie do poprawy i wzmacniania tych powiązań, ze względu na 

ich kluczowe znaczenie w relacjach Piła (biegun wzrostu) a otoczenie. Silne powiązania wewnętrzne 

uruchamiają proces rozprzestrzeniania się i przepływu czynników rozwojowych przede wszystkim  

z korzyścią dla jednostek otaczających miasto subregionalne oraz mają wpływ na wzmacnianie 

spójności wewnętrznej obszaru i efekt synergii.   

 

Powiązania subregionalne  

 

Powiązania tego typu to relacje łączące ośrodek subregionalny z miastami powiatowymi w jego 

najbliższym zasięgu, należą do nich: Trzcianka leżąca w obszarze funkcjonalnym oraz Chodzież, 

Czarnków i Złotów leżące poza jego granicami, a także Wałcz, który należy do województwa 

zachodnio-pomorskiego. Taką samą rangą wyróżniono powiązanie dwóch miast o statusie miast 

powiatowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, Trzcianki i Czarnkowa, zdecydowała o tym ich 

wzajemna relacja wynikająca z funkcji administracyjnych. Wielkość Piły, jej potencjał, a także 

pełnione w przeszłości i obecnie funkcje, predysponują miasto do roli lidera rozwoju północnej 

Wielkopolski, który oddziałuje również poza swój bezpośredni obszar funkcjonalny. Siła i skala tych 

powiązań jest zróżnicowana i zależy od relacji panujących pomiędzy miastem Piłą a pozostałymi 

ośrodkami powiatowymi, do najsilniejszych z nich należą powiązania pomiędzy Piłą a Trzcianką.  

W przyszłości dążyć należy do wzmacniania i rozwijania relacji pomiędzy ośrodkiem 

subregionalnym a miastami powiatowymi, które powinny charakteryzować się dwustronnym 

przepływem korzyści. Działania te będą miały wpływ na rozwój całego obszaru funkcjonalnego oraz 

na intensyfikację relacji z całą północną Wielkopolską oraz terenami leżącymi poza granicami 

województwa. 

 

Powiązania regionalne  

 

Powiązania pomiędzy Piłą a stolicą województwa Poznaniem mają charakter regionalny. Są to 

relacje zapewniające możliwość transferu innowacji i zwiększające poziom kreatywności poprzez 

współpracę i komplementarne uzupełnianie potencjałów w różnych sferach: biznesu nauki, kultury, 

samorządności. Wśród fundamentów stojących u podstaw kształtowania takich współzależności jest 

układ komunikacyjny, który ułatwia przepływ ludzi, towarów i usług pomiędzy ośrodkiem 

metropolitalnym, a biegunem wzrostu.  

Wzmacnianie powiązań regionalnych opierać się będzie na poprawie dostępności Pilskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, między innymi poprzez realizację drogi ekspresowej S11. Wpłynie to 

pozytywnie na rozwój i siłę oddziaływania Piły bezpośrednio na obszar funkcjonalny oraz na 

intensyfikację relacji z obszarami otaczającymi POF, także tymi poza granicami regionu, na stykach  

z województwami: pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. 
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Powiązania ponadregionalne  

 

Są to powiązania wybiegające poza obszar województwa wielkopolskiego, występują pomiędzy 

ośrodkiem subregionalnym a: metropolią Bydgosko-Toruńską, Szczecinem oraz w kierunku 

północnym z Koszalinem i Kołobrzegiem. Powiązania ponadregionalne z ośrodkami metropolitalnymi, 

regionalnymi i subregionalnymi mają charakter sieciowy i są bodźcem dla rozwoju Pilskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez wymianę dóbr, usług, współpracę gospodarczą i naukową. Działania 

rozwojowe skupiać się powinny na wzmacnianiu przede wszystkim systemów transportowych  

i telekomunikacyjnych. 

 

JEDNOSTKI OSADNICZE 
 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej POF wyszczególnione zostały główne jednostki 

systemu osadniczego, które stanowią jej podstawę i pełnią zasadniczą rolę w organizacji rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszaru. Wskazany został subregionalny biegun wzrostu - miasto Piła, 

lokalne centra rozprzestrzeniania się rozwoju, do których należą +miasta powiatowe, wśród nich: 

Trzcianka miasto leżące w obszarze funkcjonalnym oraz miasta spoza obszaru: Czarnków, Chodzież, 

Złotów oraz z województwa zachodniopomorskiego Wałcz a także miejscowości gminne - ośrodki 

zaspokajania podstawowych potrzeb: Kaczory, Krajenka, Szydłowo, Ujście i Wysoka. 
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Ryc.13. Struktura funkcjonalno-przestrzenna POF 

 
Źródło: Opracowanie własne WBPP. 
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CELE ROZWOJU  
 

„Po pierwsze, miej zdefiniowany, jasno określony cel (ideał, zadanie). Po 

drugie, zdobądź potrzebne zasoby by do niego dojść; wiedzę, pieniądze, 

materiały, metody. Po trzecie, skieruj wszystkie te zasoby na osiągnięcie 

celu” – Arystoteles 

 

Wielowymiarowa diagnoza stanu zagospodarowania obszaru funkcjonalnego pozwoliła na 

wyznaczenie kluczowych cech jego przestrzeni, zdefiniowanie wizji rozwoju oraz zarysowanie 

struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru.  Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy określono 

cele rozwoju POF, których realizacja będzie gwarantem osiągnięcia zamierzonej wizji rozwoju. Cele te 

wpisują się w ustalenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, Wielkopolska 

2020, są spójne z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego, Wielkopolska 2020+ a także respektują cele określone w dokumentach poziomu 

lokalnego. Takie stanowisko jest wyznacznikiem zintegrowanego podejścia terytorialnego do 

planowaniu rozwoju.  

Priorytetami rozwoju Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie m.in.: zwiększanie 

konkurencyjności ośrodków miejskich, poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej, poprawa 

stanu środowiska, wzrost pozycji gospodarczej obszaru a w efekcie poprawa jakości życia 

mieszkańców. Obligatoryjnym działaniem będzie wzmacnianie roli Piły jako bieguna wzrostu 

północnej Wielkopolski, który wykorzystując wewnętrzne potencjały i absorbując czynniki 

zewnętrzne stymuluje rozwój POM i całej północnej części regionu. 

 

OKREŚLONO TRZY RÓWNOWAŻNE I WZAJEMNIE POWIĄZANE CELE ROZWOJU: 

 

CEL I – OBSZAR PRZYJAZNY DO ŻYCIA I PRACY 

 

CEL II – OBSZAR ATRAKCYJNY TURYSTYCZNIE 

 

CEL III – OBSZAR RÓWNOWAGI FUNKCJONALNEJ 
 

Osiągnięcie celów rozwoju wykreuje silną i trwałą pozycję gospodarczą obszaru w regionie. 

Ich realizacja będzie możliwa pod warunkiem zintegrowanych i wieloaspektowych zabiegów przy 

jednoczesnym respektowaniu zasad rozwoju zrównoważonego. Pozwoli to osiągnąć najlepsze efekty, 

odwrócić bądź minimalizować niekorzystne tendencje, a tym samym wpłynąć na wzmocnienie 

bieguna wzrostu i jego siły oddziaływania. 

Aby osiągnąć wyznaczone cele rozwoju, dla każdego z nich określono kierunki rozwoju, 

których realizacja odbywać się będzie poprzez wskazane działania i zadania.  

Zaproponowane dla każdego celu rozwoju kierunki uwzględniają kluczowe cechy przestrzeni  

i odnoszą się do specjalizacji terytorialnej obszaru, która wynika z zasobów przyrodniczych, 

społeczno-gospodarczych, turystyczno-rekreacyjnych oraz komunikacyjnych i infrastrukturalnych. 
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Kierunki wraz z przypisanymi do nich działaniami i zadaniami koncentrują się na optymalnym 

wykorzystaniu tych zasobów i wynikających z nich predyspozycji obszaru do pełnienia określonej 

funkcji, jednocześnie wskazują priorytety rozwojowe, które będą miały najsilniejszy wpływ na 

podnoszenie konkurencyjności Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego na tle regionu i kraju oraz 

wzmocnienie spójności wewnętrznej.  

 

CEL (C) KIERUNEK (K) DZIAŁANIE  
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I)

 (K1)  

WZROST KONKURENCYJNOŚCI PIŁY 

Wspieranie rozwoju nowoczesnej działalności 

gospodarczej 

Wzrost roli miasta jako ośrodka nauki i szkolnictwa 

Kreowanie nowych funkcji 

(K2) 

WZMACNIANIE I WYKORZYSTANIE 

POTENCJAŁU OŚRODKÓW GMINNYCH 

Wspieranie przedsiębiorczości 

Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej 

Rozwój działalności usługowej 

(K3) 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  

Poprawa dostępności  

Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Rozwój srebrnej gospodarki 

O
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TR
A

K
C

Y
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II
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(K1) 

RACJONALNE TURYSTYCZNE 

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

Specjalizacja turystyczna przestrzeni 

Eliminacja zagrożeń dla zachowania wysokich walorów 

przyrody sprzyjających rozwojowi turystyki 

(K2)  

ZACHOWANIE I WZMACNIANIE WALORÓW 

KULTUROWYCH I KRAJOBRAZOWYCH 

Ochrona najcenniejszych obiektów dziedzictwa 

kulturowego 

Ochrona obszarów cennych krajobrazowo 

(K3) 

ROZWÓJ ZRÓŻNICOWANYCH FORM 

TURYSTYKI 

Rozwój turystyki kwalifikowanej 

Rozwój turystyki kulturowej 

Rozwój turystyki wypoczynkowej i wiejskiej 

Zwiększenie efektywności rozwoju ruchu turystycznego 
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 R
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FU
N
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JO
N
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EJ
 (
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(K1) 

KSZTAŁTOWANIE SPÓJNEJ STRUKTURY SIECI 

OSADNICZEJ 

 

Prowadzenie zintegrowanej polityki przestrzennej 

Kształtowanie zrównoważonego rozwoju na terenach 

zainwestowanych 

Poprawa jakości przestrzeni 

(K2) 

WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW 

WIEJSKICH 

 

Aktywizacja pozarolniczej działalności gospodarczej 

Rozwój i poprawa konkurencyjności rolnictwa  

i odpowiedzialne zarządzanie zasobami glebowymi 

Zwiększenie produkcji i wykorzystania zielonej energii 

(K3) 

ROZBUDOWA I UNOWOCZEŚNIANIE SIECI 

TRANSPORTOWYCH 

Rozwój i modernizacja sieci dróg lądowych kołowych  

i kolejowych  

Rozwój i modernizacja infrastruktury lotniskowej 
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CEL I – OBSZAR PRZYJAZNY DO ŻYCIA I PRACY  
 

„Inna przestrzeń otwiera się przed nami, gdy jakimś miejscom 

zaczynamy przypisywać szczególne znaczenie. Gdy sztuka unosi 

nas ponad obiegową zwyczajność. Gdy do powszedniości 

dodajemy element odświętny. Gdy czcząc naszą, ludzką 

przestrzeń wzbogacamy ją o wymiar niezwykły.” - Henryk 

Waniek1  

 

„Równowaga praca – życie (ang. work-life balance, WLB) definiowana jest najczęściej jako 

stopień, w którym człowiek jest jednocześnie zaangażowany i usatysfakcjonowany życiem 

zawodowym i pozazawodowym. Można wyróżnić trzy komponenty stosunku praca – życie: czas 

(przeznaczony na obowiązki w pracy i poza nią), zaangażowanie (w pracę, jak i w życie poza nią)  

i satysfakcja (z pracy i życia poza nią). Przez termin „życie” należy w kontekście WLB rozumieć obszar, 

obejmujący takie sfery, jak: życie rodzinne (opieka nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi), życie 

społeczne (np. utrzymywanie relacji z innymi ludźmi), hobby, rekreacja, itp.”2  

Cel „Obszar przyjazny do życia i pracy” zakłada, że Pilski Obszar Funkcjonalny będzie 

miejscem przyjemnym pod względem zamieszkania i atrakcyjnym do podejmowania pracy. 

Podejmowanie różnego typu działań na rzecz m.in. podnoszenia znaczenia Piły w regionie, aktywizacji 

społeczno-gospodarczej Trzcianki oraz innych jednostek osadniczych, przy jednoczesnym dążeniu do 

poprawy jakości życia mieszkańców pozwoli na poprawę ogólnego wizerunku obszaru w regionie.  

Podstawą realizacji założeń celu będzie przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjności 

ośrodka subregionalnego, które można osiągnąć poprzez rozwój nowoczesnej działalności 

gospodarczej i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, a także poprzez tworzenie nowych 

funkcji oraz wzrost roli Piły, jako ośrodka nauki i szkolnictwa. Potencjał demograficzny i ekonomiczny 

oraz dotychczasowe działania prorozwojowe, w powiązaniu ze ścisłą współpracą z Państwową 

Uczelnią Stanisława Staszica oraz pozostałymi uczelniami i jednostkami badawczymi predysponują 

Piłę do dalszego wzrostu gospodarczego. Wzmocnienie konkurencyjności powinno opierać się także 

na poprawie kondycji miasta jako centrum kulturalnego oraz ośrodka zdrowia, sportu i rekreacji. 

Kreowanie i rozwój funkcji administracyjnych, gospodarczych, akademickich, biznesowych 

oraz kulturowych, zdrowotnych i sportowych wzmacniających rolę ośrodka subregionalnego, jako 

bieguna wzrostu północnej Wielkopolski, korzystnie wpłynie na podniesienie poziomu i jakości życia 

mieszkańców, a także przyczyni się do odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych. 

Ważną rolę rozwojową w przestrzeni POF odgrywają także pozostałe ośrodki osadnicze, 

miasto Trzcianka pełniące rolę ponadlokalnego ośrodka wspomagającego rozwój oraz miejscowości 

gminne. Wykorzystanie potencjałów i opieranie na nich rozwoju pozwoli na ich aktywizację oraz 

wzmocnienie roli w przestrzeni północnej Wielkopolski. Istotą będzie wspieranie i rozwój lokalnej 

działalności gospodarczej i usługowej oraz kreowanie nowych i wzmacnianie istniejących funkcji 

społeczno-gospodarczych.  

Istotnym aspektem w podejmowanych działaniach będzie także dążenie do poprawy jakości 

życia mieszkańców. Realizacja tego kierunku zakłada wielowektorowe podejście związane  

z podejmowaniem czynności związanych z poprawą jakości środowiska przyrodniczego  

i przeciwdziałaniem jego zagrożeniom, wzmocnieniem dostępności obszaru, rozwojem 

społeczeństwa informacyjnego i usługami na rzecz starzejącego się społeczeństwa. 

                                                           
1
 Henryk Waniek „Przestrzeń” 

2
 Katarzyna Hildt-Ciupińska „RÓWNOWAGA PRACA – ŻYCIE”  
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KIERUNEK 1  

Wzrost konkurencyjności Piły 
 

Piła jest najważniejszym ośrodkiem miejskim w północnej części województwa, wzrost jej 

konkurencyjności opierał się będzie przede wszystkim na wyróżniających się atutach miasta, do 

których należą: potencjał społeczno-gospodarczy, jego dogodna lokalizacja w układzie osadniczym  

i komunikacyjnym, a także dotychczasowa działalność prorozwojowa władz samorządowych.  

Wzmacnianie konkurencyjności to podnoszenie efektywności funkcjonowania lokalnej 

gospodarki, wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych, wspieranie nowoczesnej działalności 

gospodarczej, szczególnie w ramach regionalnych obszarów inteligentnych specjalizacji, a także 

rozwój inicjatyw klastrowych, które potwierdzają wysoki poziom organizacji i zarządzania instytucji 

działających w mieście. 

Także intensyfikowanie działań wpływających na kreowanie nowych i wspieranie istniejących 

funkcji pełnionych przez miasto np. poprzez rozwój i poprawę dostępu do usług specjalistycznych 

realizujących potrzeby zarówno ludności mieszkającej w granicach obszaru funkcjonalnego, jak 

również poza jego granicami oraz wzmacnianie Piły jako subregionalnego ośrodka nauki i szkolnictwa 

będzie wyznacznikiem wzrostu znaczenia miasta w przestrzeni województwa.  

Ważnym czynnikiem wzrostu znaczenia Piły będzie także kontynuacja i rozwój współpracy 

władz miasta z Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile oraz z uczelniami wyższymi, których 

filie funkcjonują na jego terenie. Elementem wyróżniającym ośrodek będzie rozbudowany system 

kształcenia dualnego, który stanowi element podnoszący konkurencyjność.  

Istotne usługi specjalistyczne, których znaczenie w mieście powinno rosnąć to również 

działalność z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia i opieki.  

Także podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i wzmacniania roli miasta, jako centrum 

kultury oraz sportu i rekreacji północnej Wielkopolski, będzie miało szczególne znaczenie dla 

budowania obrazu miasta jako ośrodka atrakcyjnego turystycznie. W CELU II – Obszar atrakcyjne 

turystycznie, określone zostały działania, które te funkcje miasta będą wzmacniać.  

Wzrost konkurencyjności Piły będzie miał wpływ na podniesienie: 

 atrakcyjności miasta dla pracodawców, pracowników i konsumentów; 

 produktywności poprzez lepsze wykorzystanie dostępnych środków, 

 dostępności dzięki lepszym połączeniom z innymi ośrodkami miejskimi 

 otwartości poprzez wprowadzanie nowych pomysłów i rozwiązań. 

 

CI, K1 - Działanie 1  

Wspieranie rozwoju nowoczesnej działalności gospodarczej 

 

Zwiększenie nowoczesnej bazy produkcyjnej, przede wszystkim w ramach specjalizacji 

regionalnych to ważne działanie podejmowane w ramach wspierania rozwoju nowoczesnej 

działalności gospodarczej. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami specjalizacji subregionu pilskiego, 

jako branże najlepiej dopasowane do potencjału miasta i subregionu wskazuje się przetwórstwo 

przemysłowe i w drugiej kolejności budownictwo. Wpisują się one w Regionalne Inteligentne 

Specjalizacje Wielkopolski i mające największe szanse na wysokie rezultaty ekonomiczne, mierzone 

zarówno wynikami finansowymi, zatrudnieniem, jak i liczbą przedsiębiorstw. Rozwój działalności 

produkcyjnej w mieście warto dokonywać w oparciu o koncepcję „zielonej gospodarki” czyli rozwoju 

technologii zero emisyjnych, a także stosowania przyjaznych dla środowiska technologii 
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ograniczających zagrożenia naturalne i antropogeniczne. Wdrażanie koncepcji pozwoli na poprawę 

dobrobytu mieszkańców przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia równowagi społecznej i dbałości 

o stan środowiska naturalnego.  

Specjalne znaczenie należy przyłożyć do zapewnienia optymalnych możliwości rozwoju 

sektora nowoczesnych usług biznesowych. Sektor ten to jedna z wiodących obecnie gałęzi gospodarki 

w kraju, z dużą dynamiką przyrostu zatrudnionych, a Piła zdiagnozowana została jako jeden z kilku 

ośrodków subregionalnych predysponowany do rozwoju tej branży. Podstawową przewagą nad 

większymi ośrodkami zapewniają: niższe koszty wynajmu powierzchni biurowych, mniejsze 

oczekiwania płacowe pracowników i niższa rotacja kadry. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego 

miasta dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych nastąpi poprzez wzrost dostępności  

i jakości kapitału ludzkiego oraz odpowiedniej infrastruktury w postaci nowoczesnej powierzchni 

biurowej.  

Ważnym elementem realizującym działanie jest stworzenie przez samorząd dobrze 

funkcjonującego systemu pomocy w rozwijaniu innowacyjnej działalności gospodarczej. W tym celu 

należy rozbudowywać infrastrukturę innowacyjną w mieście oraz integrować i koordynować 

działalność jednostek tworzących system - jednostki naukowe, gospodarcze, finansowe i związane  

z transferem technologii. W ramach tego działania warto również dążyć do wzrostu innowacyjności 

produktów i usług poprzez rozwój platform startowych, tzw. start-upów. 

 

Zadania realizujące Działanie 1 

 

 przyciąganie i wspieranie działalności gospodarczej przede wszystkim w przetwórstwie 

przemysłowym ze szczególnym wykorzystaniem doświadczenia w przemyśle 

oświetleniowym, elektronicznym oraz elektrotechnicznym i budownictwie, jako najpełniej 

wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Wielkopolski: biosurowce i żywność dla 

świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości oraz przemysł jutra; 

 tworzenie przyjaznego otoczenia prawno-instytucjonalnego dla przedsiębiorców  

i inwestorów poprzez zachęty finansowe, profesjonalne doradztwo, wprowadzanie ułatwień, 

upraszczanie procedur, aktywne wsparcie w poszukiwaniach zewnętrznych źródeł 

finansowania; 

 wdrażanie koncepcji „zielonej gospodarki” poprzez zastosowanie inteligentnych rozwiązań  

i najlepszych praktyk w procesach produkcji, a także poprzez inwestycje związane z redukcją 

emisji gazów i zanieczyszczeń oraz zwiększeniem efektywności wykorzystania energii  

i surowców; 

 budowa nowoczesnych powierzchni biurowych dostosowanych do potrzeb sektora usług dla 

biznesu; 

 rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu poprzez współpracę ze szkołami wyższymi  

i otwieranie dedykowanych kierunków kształcenia dopasowanych do potrzeb;  

 budowa infrastruktury innowacyjnej poprzez sprawnie działające jednostki informacyjno-

doradcze (np. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy), organizację szkoleń, inkubatory 

przedsiębiorczości; 

 tworzenie możliwości rozwoju jednostek transferu technologii w ramach oferty parku 

technologicznego, pośrednictwa i wsparcia naukowego i technicznego; 
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CI, K1 - Działanie 2 

Wzrost roli miasta jako ośrodka nauki i szkolnictwa 

 

Stymulowanie rozwoju funkcji akademickiej będzie kluczowym działaniem zwiększania 

konkurencyjności miasta. Współpraca samorządu ze szkołami wyższymi polegająca na prowadzeniu 

badań określających potrzeby przyszłych studentów zamierzających rozpocząć naukę na pilskich 

uczelniach wyższych będzie kluczowym zadaniem, by przygotowywać ofertę, która będzie wychodziła 

naprzeciw ich oczekiwaniom. Kompleksowa oferta dla zaspokojenia potrzeb materialnych, 

duchowych, bieżących i rozwojowych, o charakterze konsumpcyjnym i inwestycyjnym powinna być 

adresowana zarówno i do młodzieży mieszkającej w mieście, jak i dla osób z zewnątrz. 

Współdziałanie samorządu ze szkołami wyższymi może przebiegać na różnych płaszczyznach, m.in. 

kultury (np. wspieranie przez miasto imprez studenckich), sportu i rekreacji (np. współorganizowanie 

zawodów sportowych) czy gospodarki (np. wspólne tworzenie i rozwijanie parków technologicznych, 

współpraca w zakresie wzmacniania transferu wiedzy i technologii). 

Znaczącym zabiegiem będzie zachęcanie uczelni wyższych do współpracy m.in. poprzez 

tworzenie oferty edukacyjnej z niekonkurującymi ze sobą kierunkami oraz kooperacji w projektach 

badawczo-rozwojowych.   

Istotne będzie dopasowanie oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy. Prowadzenie 

stałego monitoringu potrzeb lokalnej przedsiębiorczości w zakresie zapotrzebowania na 

pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, a także prognozowanie lokalnego rynku pracy przyczyni 

się do bardziej trafnego dostosowania oferty kształcenia do zdiagnozowanych potrzeb. Najlepszym 

powiązaniem szkolnictwa bezpośrednio z rynkiem pracy jest dualny system kształcenia, dlatego 

dążenie do dalszego rozwoju tej formy nauki będzie priorytetem, zarówno na poziomie szkolnictwa 

zawodowego, jak i wyższego. Dualny system kształcenia stanowi silną inwestycję w rozwój 

gospodarczy subregionu. 

Ważnym aspektem związanym z budowaniem różnorodnej oferty miejsca jest także 

prowadzenie działań promocyjnych i innych aktywności marketingowych, a także kształtowanie 

wizerunku Piły jako atrakcyjnego ośrodka nauki i szkolnictwa wyższego o ponadregionalnym zasięgu. 

 

Zadania realizujące Działanie 2 

 

 wspieranie działalności Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  

w Pile poprzez skierowanie większych środków finansowych;  

 rozwój i promocja relacji nauki z biznesem poprzez kooperacje z Państwową Uczelnią 

Stanisława Staszica w Pile i innymi placówkami; 

 rozwój i podnoszenie jakości infrastruktury akademickiej poprzez zabezpieczenie terenów 

pod rozwój przestrzenny uczelni wyższych, zaplecza socjalnego (mieszkań dla studentów  

i kadry naukowej), zaplecza badawczo-rozwojowego, usług nastawionych na obsługą 

środowiska akademickiego; 

 działania promocyjne na terenie POF, a także w innych ośrodkach powiatowych północnej 

Wielkopolski oraz województw ościennych polegające m.in. przeprowadzeniu kampanii 

reklamowej na nośnikach reklamy zewnętrznej, plakatach w radio, telewizji oraz internecie. 
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CI, K1 - Działanie 3 

Kreowanie nowych funkcji 

 

Kreowanie i rozwój nowych funkcji administracyjnych, gospodarczych, akademickich, 

biznesowych oraz kulturowych i sportowych wzmacniających rolę ośrodka subregionalnego jako 

bieguna wzrostu północnej Wielkopolski, będzie miało zasadniczy wpływ na poprawę przewagi 

konkurencyjnej miasta w skali regionu i kraju. Nowe funkcje należy rozwijać z wykorzystaniem 

atutów miasta, do których należą przede wszystkim korzystne położenie Piły w układzie osadniczym 

kraju, potencjał demograficzny, a także usługi wyższego rzędu, działalność produkcyjna i logistyczna.  

Budowa nowych funkcji w postaci rozwoju usług specjalistycznych, oprócz tych z dziedziny 

nauki i szkolnictwa (opisanych w działaniu 2), których znaczenie w mieście powinno rosnąć to 

działalność z zakresu ochrony zdrowia i opieki, zwłaszcza w kontekście wyzwania jakim jest proces 

starzenia się społeczeństwa. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki medycznej powinna opierać 

się przede wszystkim na zwiększaniu pakietu usług dostępnych m.in.: w Szpitalu Specjalistycznym  

im. Stanisława Staszica w Pile oraz w innych ośrodkach opieki medycznej.  

Funkcją wykorzystującą potencjały Piły jakim są atrakcyjne środowisko przyrodnicze  

i korzystne położenie miasta w przestrzeni kraju będzie działalność związana z organizacją szkoleń, 

konferencji czy spotkań integracyjnych i motywacyjnych. Budowa oferty biznesowej w połączeniu  

z turystyką biznesową może wykreować kolejną specjalizację miasta. Rozwój tej funkcji będzie także 

wykorzystywał potencjał naukowy uczelni wyższych zlokalizowanych w mieście. 

Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i wzmacniania roli Piły, jako ośrodka kultury  

i sportu północnej Wielkopolski (W CELU II – Obszar atrakcyjne turystycznie, określone zostały 

działania, które te funkcje miasta będą wzmacniać), będzie polegało na rozszerzaniu oferty wydarzeń 

kulturalnych i sportowych o zasięgu regionalnym i międzyregionalnym. Będzie to miało zasadnicze 

znaczenie dla rozwoju funkcji kulturowej i sportowej w mieście, a jednocześnie przyczyni się do 

wspierania budowy turystyki biznesowej.  

Ważnym elementem budowy innowacyjnych rozwiązań na terenie miasta będzie 

pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Działania te przyczyniają się do 

podnoszenia efektywności funkcjonowania lokalnej gospodarki i do rozwoju struktur klastrowych  

w mieście. 

Bardzo istotnym aspektem, które będzie miało wpływ na wzmocnienie Piły, oraz całego 

miejskiego obszaru funkcjonalnego w kontekście wszystkich założonych celów rozwojowych, będzie 

realizacja najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w regionie (działanie to opisane zostało  

w Celu III – Obszar równowagi funkcjonalnej). Poprawa dostępności ośrodka subregionalnego będzie 

furtką do realizacji ważnego zadania – budowy centrum logistycznego, dzięki któremu Piła może stać 

się ważnym punktem na logistycznej mapie kraju. 

 

Zadania realizujące Działanie 3 

 

 poszerzanie oferty Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile poprzez 

stworzenie centrum gerontologicznego świadczącego kompleksowe i specjalistyczne usługi 

dla seniorów północnej Wielkopolski 

 wspieranie rozwoju działalności związanej z organizacją i obsługą szkoleń, konferencji, 

spotkań integracyjnych i motywacyjnych np. poprzez wyspecjalizowania jednostki zajmującej 

się organizacją turystyki biznesowej i wykreowaniem marki turystyki biznesowej, budowanie 

zasad współpracy z uczelniami wyższymi w celu wykorzystania ich kadr w organizacji 

konferencji i szkoleń, przystosowanie istniejącej lub tworzenie nowej komplementarnej bazy 

spełniającej standardy (hotel – gastronomia – sala konferencyjna – rekreacja), wyposażenie 
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istniejącej bazy konferencyjnej w wysokiej jakości sprzęt techniczny, wykorzystanie 

istniejących atrakcji dla budowy oferty turystyki biznesowej m.in. z zakresu: turystyki wodnej 

na Noteci i Gwdzie i żeglarstwa na jeziorach i sztucznych zbiornikach wodnych, turystyki 

konnej i rowerowej w pilskich lasach; 

 rozwój Pilskiego Klastra Energii poprzez integrację i współpracę podmiotów związanych z OZE 

na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i równowagi energetycznej; 

 wykształcenie regionalnego centrum logistycznego poprzez działania zmierzające do 

aktywizacji i promocji tej dziedziny gospodarki;  

 rozwój działalności usługowej (marketingowej, informatycznej, prawniczej, konsultingowej, 

doradztwa personalnego, architektonicznej, medycznej). 

 

KIERUNEK 2 

Wzmacnianie i wykorzystanie potencjału ośrodków gminnych 
 

Ośrodki gminne są kolejnymi punktami na mapie POF, które po ośrodku subregionalnym, 

spełniają funkcję kół zamachowych rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Ich zasoby  

i potencjały będą kwalifikować je do jednostek o znaczeniu ponadlokalnym lub lokalnym.  

Na tle wszystkich jednostek wyróżnia się potencjał społeczno-gospodarczy miasta Trzcianka. 

Jest to miasto powiatowe, zatem oprócz usług podstawowych, funkcjonuje tu działalność w zakresie 

usług ponadlokalnych (szkoły ponadgimnazjalne, uczelnia wyższa, szpital, obiekty sportowe, 

muzeum, sąd), co predysponuje ten ośrodek do roli ponadlokalnego centrum rozprzestrzeniania się 

rozwoju.  

Natomiast ośrodki gminne: Kaczory, Krajenka, Szydłowo, Ujście, Wysoka w strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej obszaru, spełniają rolę miejsc zaspokajania podstawowych potrzeb 

mieszkańców. Ich rozwój, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wpływać będzie na 

wyrównywanie szans dla mieszkańców całego Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rozwój  

w jednostkach nastąpi poprzez intensyfikację procesów wielofunkcyjnych zapewniających poprawę 

obsługi mieszkańców w zakresie usług podstawowych, koncentrację podmiotów zajmujących się 

przetwórstwem rolno-spożywczym oraz zwiększenie pozarolniczych form aktywności zawodowej 

ludności. Jednocześnie pozostaną to miejsca działalności zapewniającej obsługę rolnictwa, ale funkcja 

ta będzie traciła na znaczeniu, na rzecz pobudzenia pozostałych aktywności gospodarczych.  

Działania i zadania realizowane w ramach tego kierunku muszą dotyczyć kreowania rozwoju 

działalności usługowej i przemysłowej oraz wspieranie lokalnych przedsiębiorców przede wszystkim 

poprzez aktywne wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości, rozwój działalności usługowej, a także 

podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej jednostek. 

 

CI, K2 - Działanie 1 

Wspieranie przedsiębiorczości 

 

Wspieranie przedsiębiorczości jest jednym z kluczowych działań, które mają wpływ na 

podniesienie atrakcyjności jednostek osadniczych zarówno do podejmowania pracy jak  

i zamieszkania. Działanie to będzie realizowane za pomocą promocji i aktywizacji lokalnej 

przedsiębiorczości poprzez kreowanie i wdrażanie programów wsparcia, przede wszystkim  

w sektorze mikro, małych i średnich firm. Przedsiębiorstwa tej wielkości, ze względu na swoją 

elastyczność, są najbardziej pożądaną kategorią działalności gospodarczej. Przyrost nowych firm 
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pozwoli na stworzenie kolejnych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia oraz na korzystne zmiany 

strukturalne na lokalnym rynku pracy. 

Istotą tego działania będzie również wykorzystanie lokalnych potencjałów m.in.: zasobów 

naturalnych, położenia, czystego środowiska, walorów krajobrazowych, a także poszukiwanie nowych 

impulsów rozwojowych poprzez specjalizację ośrodków i kreowanie unikatowych, wyróżniających 

funkcji np. rozwój przemysłu przyportowego w oparciu o port rzeczny w Ujściu, przemysłu 

drzewnego w Wysokiej, Kaczorach czy przemysłu rolno-spożywczego w Kaczorach. 
 

Zadania realizujące Działanie 1  

 

 powstanie inkubatora przedsiębiorczości w Trzciance, skierowanego przede wszystkim do 

początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców opracowujących nowe technologie, podmiotów ekonomii społecznej; 

 stworzenie lokalnych stref aktywności gospodarczej w Ujściu, Kaczorach, Szydłowie, Wysokiej 

i Krajence oraz wspieranie w ich ramach przedsiębiorczości poprzez uruchomienie 

dedykowanych instrumentów, np. udzielanie kompleksowych usług doradczo-szkoleniowych, 

pożyczki, ulgi; 

 rozwój przemysłu przyportowego w Ujściu poprzez modernizację i rozbudowę 

wielofunkcyjnego portu rzecznego na Noteci; 

 aktywizacja działalności gospodarczej związanej z obsługą rolnictwa, w tym przetwórstwa 

rolno-spożywczego; 

 wsparcie dostępu do kapitału zewnętrznego dla lokalnych przedsiębiorców (np. regionalnych 

i krajowych funduszy pożyczkowych, doręczeniowych); 

 tworzenie stref aktywności lokalnej dla mieszkańców poprzez udostępnianie lokali oraz 

wsparcie finansowe.  

 

CI, K2 - Działanie 2 

Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej 

 

Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej jest działaniem wielowymiarowym. Samorządy  

w celu jej podnoszenia oraz przyciągania nowych inwestycji, powinny dążyć do zapewnienia jak 

najkorzystniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez stwarzanie 

przyjaznego otoczenia prawno-instytucjonalnego dla przedsiębiorców, a także sukcesywnej pracy na 

rzecz wzbogacania oferty inwestycyjnej np. poprzez tworzenie i modernizacje terenów 

inwestycyjnych i budowę niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Na tej bazie 

ważnym zadaniem dla władz lokalnych będzie aktywne poszukiwanie i przyciąganie inwestorów, 

gwarantujących tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości.  

Podejmowane działania powinny wpisywać się w zasady zrównoważonego rozwoju  

np. poprzez uwzględnianie zasad koncepcji „zielonego wzrostu”, czyli gospodarki opartej na 

ekorozwoju, promującej tzw. „czyste” technologie. Może się to odbywać poprzez wydatki publiczne 

na tzw. „zielone” inwestycje np. w transporcie publicznym, gospodarce odpadami, czy energetyce. 

Wartościowym elementem tych działań będzie kooperacja i współpraca jednostek samorządu 

terytorialnego w celu przygotowania wspólnej oferty inwestycyjnej. Niezbędne tu będzie powołanie 

organizacji, w kompetencji której będzie komplementarne podejście do obsługi inwestycji i promocji 

ośrodków gminnych Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego. W zakresie działalności takiej organizacji 

byłoby dostarczanie potencjalnym inwestorom niezbędnych informacji, udzielanie pomocy w trakcie 

procesu przygotowania i realizacji inwestycji oraz zapewnianie wsparcie po zakończeniu procesu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_ma%C5%82ych_i_%C5%9Brednich_przedsi%C4%99biorstw
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inwestycyjnego np. w zakresie poszukiwania pracowników. Jednostka ta mogłaby również spełniać 

funkcję koordynującą w sferze rozwoju współpracy lokalnych instytucji biznesu z nowymi 

inwestorami. 

Istotnym aspektem powodzenia w zakresie podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej POF 

będzie także tworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego m.in. poprzez stałe podnoszenie jakości 

pracy jednostek administracji publicznej czy proinwestycyjny model zarządzania w gminach.  

Ważnym punktem na mapie obszaru funkcjonalnego, który będzie w tej dziedzinie odgrywał 

istotne znaczenie jest miasto Trzcianka, które powinno być kreowane jako ponadlokalne centrum 

rozprzestrzeniania się rozwoju. W ramach podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta wskazane 

jest także, by wspierać rozwój instytucji otoczenia biznesu (z zakresu przedsiębiorczości, finansów  

i innowacji), których zadaniem będzie świadczenie usług wsparcia dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, opartych w pierwszej kolejności na doradztwie. 

Atrakcyjny pod względem inwestycyjnym POF będzie zachętą dla nowych podmiotów 

gospodarczych by lokalizować przedsiębiorstwa właśnie w północnej Wielkopolsce, dzięki temu 

wzrośnie oferta nowych miejsc pracy, co w konsekwencji będzie miało wpływ na zmniejszanie się 

bezrobocia oraz na korzystne zmiany strukturalne na lokalnym rynku pracy. 

 

Zadania realizujące Działanie 2  

 

 powołanie jednostki koordynującej obsługę inwestycyjną i promocję oferty jednostek 

Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

 kreowanie współpracy samorządów z biznesem i organizacjami pozarządowymi przy budowie 

i pogłębianiu sieci powiązań społeczno-gospodarczych wewnątrz miejskiego obszaru 

funkcjonalnego,  

 wyznaczanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, w pełni wyposażonych w niezbędną 

infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, w tym także prowadzenie aktywnej gospodarki 

nieruchomościami m.in. poprzez: przygotowanie (zakupy, scalenia, uzbrojenie, plany) 

terenów pod aktywność gospodarczą, 

 kreowanie przyjaznego otoczenia prawno-instytucjonalnego dla przedsiębiorców  

i inwestorów (wprowadzanie ułatwień, upraszczanie i przyspieszanie procedur, wsparcie  

w poszukiwaniach zewnętrznych źródeł finansowania, wprowadzanie ulg i zwolnień 

podatkowych); 

 wspieranie rozwoju zawodowego pracowników poprzez: organizację i finansowanie szkoleń  

i kursów, wyjazdy konferencyjne, studia podyplomowe; 

 rozwój oferty powierzchni biurowej w miastach poprzez realizację nowych obiektów oraz 

modernizacje i doposażenie istniejących. 

 
CI, K2 - Działanie 3 

Rozwój działalności usługowej 

 

Jednym z istotnych działań kształtujących politykę rozwoju w ośrodkach gminnych jest 

podnoszenie stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie usług, zarówno publicznych jak i komercyjnych, 

a w konsekwencji kreowanie tych jednostek, jako miejsc aktywności usługowej. Dopasowywanie 

oferty do potrzeb i oczekiwań mieszkańców przyczynia się do poprawy jakości ich życia, wzmacnia 

atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność względem obszarów otaczających. 

Stałe rozszerzanie i uzupełnianie oferty działalności usługowej pozwoli poprawić jakość 

obsługi mieszkańców oraz będzie czynnikiem zachęcającym do osiedlania się w POF. Ośrodki gminne 
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jako wielofunkcyjne ośrodki administracyjno-usługowe, wspólnie z ośrodkiem subregionalnym 

powinny współdziałać przy optymalizacji systemu w celu wykształcenia zintegrowanej oferty 

usługowej na możliwie najwyższym poziomie, zapewniając dobrą dostępność i komplementarność 

usług dla ludności całego Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Ważnym aspektem w rozwoju działalności usługowej będzie także podejmowanie działań 

aktywizujących lokalną społeczność np. poprzez tworzenie centrów aktywności lokalnej, oferujących 

szeroki wachlarz oferty kulturalno-oświatowej związanej z organizacją spędzania wolnego czasu oraz 

działalności służących integracji mieszkańców, np. poprzez organizacje imprez sportowych.  

Rozwój działalności usługowej będzie miało korzystny wymiar w zakresie integracji miejskiego 

obszaru funkcjonalnego, a także będzie istotnym czynnikiem rozwoju ośrodków gminnych oraz ich 

bezpośredniego wiejskiego zaplecza.   

 

Zadania realizujące Działanie 3  

 

 budowa zintegrowanego systemu dostępu do usług publicznych świadczonych w miejskim 
obszarze funkcjonalnym np. poprzez realizację spójnej platformy informacyjnej promującą 
oferty usług za pomocą dostępnych środków przekazu dostosowanych dla różnego typu 
odbiorców, 

 poprawa dostępu i podnoszenie standardu usług publicznych zaspakajających podstawowe 
potrzeby mieszkańców (poprawa organizacji świadczenia usług publicznych); 

 wspieranie rozwoju działalności usługowej, szczególnie w zakresie usług informatycznych, 
marketingu, usług doradczych, a także usług transportowych, budowlanych, opieki 
zdrowotnej i opiekuńczej; 

 kreowanie centrów aktywności lokalnej przede wszystkim na bazie istniejących ośrodków 
kulturalnych i sportowych poprzez poszerzanie oferty zajęć dla odbiorców w różnym wieku, 
kreowanie nowych przedsięwzięć kulturalno-sportowych, również tych bazujących na 
lokalnych wartościach (kulinaria, rzemiosło, tradycje), podnoszenie kompetencji kadry. 

 

KIERUNEK 3 

Poprawa jakości życia mieszkańców 

 
Jakość życia jest istotnym celem rozwoju społecznego. Mierzona jest na bazie oceny 

dobrobytu medycznego, ekonomicznego oraz społecznego, na podstawie których określa się poziom 
życia i satysfakcję życiową. Do parametrów określających jakość życia należą: sytuacja materialna, 
zdrowie, stabilność polityczna i bezpieczeństwo, życie rodzinne, życie wspólnotowe, klimat  
i geografia, bezpieczeństwo zatrudnienia, wolność polityczna, równość płci. Nie wszystkie parametry 
zależne są od działań władz samorządowych, ale niektóre z nich poprzez podejmowanie 
odpowiednich kroków, można wzmacniać lub poprawiać, a także wpływać na działalność różnych 
organizacji i instytucji od których te parametry często zależą. 

Poprawa jakości życia w Pilskim Obszarze Funkcjonalnym to istotny kierunek, którego 
realizacja będzie miała wpływ na ocenę obszaru jako przyjaznego do życia i pracy. Poprawa 
niektórych parametrów wpływających na jakość życia będzie ważnym czynnikiem rzutującym 
zarówno na zahamowanie procesu odpływu ludności, jak i na pobudzenie migracji z otaczających 
terenów, a także przyczyniać się będzie do wzrostu zainteresowania obszarem jako terenu 
atrakcyjnego inwestycyjnie.  

W POF priorytetowymi sferami życia, dla których należy podjąć działania naprawcze to: 
dostępności obszaru, wykluczenie cyfrowe oraz rozwój srebrnej gospodarki, czyli produktów i usług 
na rzecz starzejącego się społeczeństwa. Poprawa stanu w ramach tych dziedzin wpłynie na 

http://www.kns.gower.pl/slownik/rozwoj.htm
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zapewnienie równowagi rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i przyczyni się do stworzenia 
optymalnych warunków do życia i pracy.   
 

CI, K3 - Działanie 1 

Poprawa dostępności  

 

Dostępność jest pojęciem wielowymiarowym, dotyczy wielu zagadnień z dziedziny dostępu 
komunikacyjnego, architektonicznego, cyfrowego czy dostępu do usług i ma zasadniczy wpływ na 
jakość życia mieszkańców. W Pilskim Obszarze Funkcjonalnym kluczowym zadaniem będzie poprawa 
dostępności komunikacyjnej oraz architektonicznej.  

Na poprawę dostępności komunikacyjnej subregionu kluczowe znaczenie będą miały krajowe 
inwestycje drogowe – budowa drogi ekspresowej S10 łącząca Piłę ze Szczecinem, Bydgoszczą, 
Toruniem i Warszawą oraz budowa drogi ekspresowej S11 łączącą Piłę z Poznaniem i Pomorzem 
Środkowym. Realizacja tych inwestycji znacząco poprawi możliwości rozwojowe całego obszaru 
funkcjonalnego, wpływając jednocześnie na poprawę dostępności wewnętrznej, czyli powiązania 
gmin z ośrodkiem subregionalnym. Dostępność wewnętrzna ma wpływ na możliwości sprawnego 
dojazdu do pracy i szkół, łatwość i szybkość korzystania z różnych usług czy miejsc wypoczynku, oraz 
przyczynia się do integracji społecznej i spójności przestrzennej obszaru. Zadania związane z realizacją 
działań dotyczących inwestycji drogowych i kolejowych zostały opisane w CELU III – Obszar 
równowagi funkcjonalnej. 

Wzrost dostępności będzie następował także poprzez działania zmierzające do wdrażania 
transportu zrównoważonego, który polega na uwzględnieniu wszystkich uczestników ruchu: 
kierowców, osób korzystających z komunikacji publicznej, rowerzystów i pieszych. To również 
rozwiązania z zakresu ekonomii dzielenia się, które skłaniają mieszkańców do traktowania 
alternatywnych, w stosunku do transportu indywidualnego, sposobów komunikacji, jako realnej 
perspektywy, a z czasem priorytetu w wyborze i korzystania. Opracowanie dla POF dokumentu 
strategicznego, w którym zaprezentowany zostanie zintegrowany, kompleksowy i długofalowy plan 
działania na rzecz transportu zrównoważonego, oraz sukcesywna realizacja określonych w nim 
przedsięwzięć, przyczyni się do poprawy dostępu do publicznych środków transportu,  
a w konsekwencji zwiększenia ich wykorzystania przez mieszkańców. Bedzie to miało także korzystny 
wpływ na poprawę stanu środowiska przyrodniczego. 

Działania podejmowane w ramach zrównoważonego transportu będą zmierzać do 
zwiększania przewozów komunikacją zbiorową - kolejową i autobusową, jednocześnie wpływając na 
ograniczanie ruchu samochodowego oraz skłaniają do ruchu pieszego i rowerowego. Odbywać się to 
będzie poprzez m.in. tworzenie węzłów przesiadkowych, wymianę taboru autobusowego na pojazdy 
niskoemisyjne, rozwijanie sieci dróg rowerowych, wprowadzanie priorytetu na skrzyżowaniach dla 
transportu publicznego w Pile, stworzenie usług związanych z wypożyczaniem ogólnodostępnych 
środków transportu. 

Ważnym elementem poprawiającym dostępność jest eliminacja barier architektonicznych 
poprzez wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego, którego celem jest ułatwienie życia 
wszystkim członkom społeczeństwa, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami (osobom starszym,  
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dzieciom). Dotyczyć to będzie zarówno nowych inwestycji, 
jak i remontów czy modernizacji budynków istniejących (domy mieszkalne, szkoły, miejsca pracy, 
urzędy lub szpitale) oraz ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.  
 

Zadania realizujące Działanie 1 

 

 budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych: w pobliżu stacji i przystanków kolejowych, 
budowa peronów autobusowych, ogólnodostępnych parkingów, wiat i stojaków na rowery, 
tablic systemu informacji pasażerskiej, stacji ładowania pojazdów elektrycznych,  

 realizacja i wdrożenie dokumentu strategicznego na rzecz transportu zrównoważonego  
w Pilskim Obszarze Funkcjonalnym, 
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 poprawa jakości usług transportu zbiorowego na liniach podmiejskich, 

 rozwój ścieżek rowerowych,  

 wprowadzenie aplikacji mobilnej dedykowanej dla transportu zbiorowego Pilskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

 likwidacja barier architektonicznych poprzez realizacje rozwiązań ułatwiających codzienne 
życie m.in.: realizacja pochylni, stosowanie poręczy na kilku poziomach, odpowiednie 
wymiary pomieszczeń i otworów drzwiowych, montaż włączników na wysokościach 
umożliwiających korzystanie z nich przez osoby na wózkach inwalidzkich, przez dzieci i osoby 
starsze. 

 

CI, K3 - Działanie 2 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego wskazuje potrzebę powszechnego wykorzystania 
infrastruktury teleinformatycznej zarówno w życiu codziennym mieszkańców obszaru jak  
i w gospodarce. Wartością dodaną tego procesu będzie rozwój gospodarki opartej na wiedzy, czyli 
takiej, w której przedsiębiorstwa opierają swoją przewagę konkurencyjną na wiedzy i nowoczesnych 
technologiach. Podstawą takiej gospodarki są innowacje, a do jej cech charakterystycznych należy 
wysoko wykwalifikowana kadra, udział uczelni wyższych i ośrodków badawczych, infrastruktura 
informatyczna oraz zapewnienie odpowiednich warunków jej rozwoju przez władze. 

Istotnymi zadaniami będzie dalsza poprawa dostępności sieci szerokopasmowej, poprawa 
dostępu do infrastruktury teleinformatycznej oraz jej efektywne wykorzystanie, a także budowa  
i rozwój narzędzi wykorzystujących ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). Realizacja tych 
zadań będzie odgrywała zasadniczą rolę w dążeniu do poprawy jakości i wzrostu poziomu życia 
mieszkańców oraz w walce z wykluczeniem cyfrowym.  

Cyfryzacja, nowe usługi sieciowe, internet rzeczy, będą stosowane w coraz szerszym zakresie: 
w gospodarce (organizacja działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych  
i informatycznych), na rynku pracy (e-work), sektorze publicznym, edukacji (nauczanie na odległość), 
nauce czy sferze społecznej. Cyfryzacja usług ogranicza także bariery rozwojowe poprzez zwiększenie 
oferty usług, w tym m.in.: nowe usługi edukacyjne (e-lerning), usługi telemedyczne (e-zdrowie), 
usługi wyższego rzędu (e-kultura), czy usługi publiczne (e-administracja, e-urząd). Efektywne 
wykorzystanie nowych technologii i rozwój społeczeństwa informacyjnego będzie miało wpływ na 
podniesienie konkurencyjności gospodarki POF oraz na integrację i poprawę jego wewnętrznej 
spójności, a w efekcie na zmniejszanie odpływu ludności i kapitału. 
 

Zadania realizujące Działanie 2 

 

 rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej; 

 rozbudowa nowoczesnej infrastruktury dla mobilnego internetu poprzez wdrażanie sieci 5G; 

 wzrost zasięgu internetu mobilnego; 

 wzrost inwestycji publicznych na rzecz rozwoju technologii cyfrowych służących 
mieszkańcom i przedsiębiorcom; 

 organizacja szkoleń i warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym; 

 organizacja szkoleń dla przyszłych przedsiębiorców w obszarze handlu elektronicznego. 
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CI, K3 - Działanie 3 

Rozwój srebrnej gospodarki 

 

Srebrna gospodarka (silver economy) to system ekonomiczny ukierunkowany na 
wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniający ich potrzeby poprzez podejmowanie 
przedsięwzięć obejmujących wiele sektorów gospodarki. W ujęciu globalnym, „srebrna gospodarka” 
powinna być uznawana za jeden z ważnych czynników stabilizujących oraz stymulujących wzrost 
gospodarczy. 

 W wyniku procesu starzenia się społeczeństwa ta grupa wiekowa w POF staje się coraz 
liczniejsza i wymaga podejmowania dedykowanych dla niej działań, dzięki którym wykorzystane 
zostaną możliwości i potencjał seniorów. Aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społeczno-
gospodarczym sprzyjać będzie dostosowaniu lokalnej gospodarki do zasad gospodarki opartej na 
wiedzy i służyć rozwojowi gospodarczemu obszaru.  

Kompleksowe podejście do rozwoju „srebrnej gospodarki” obejmować powinno: 
wprowadzanie usług i produktów dedykowanych osobom starszym, ich aktywizację zawodową, 
wdrażanie strategii kształtującej warunki godnego, aktywnego i zdrowego starzenia się, a także 
zwiększenie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. 

Rozwój srebrnej gospodarki będzie wiązał się z korzyściami dla pozostałych grup wiekowych, 
ponieważ wiąże się z ogólną poprawą jakości życia. Może dotyczyć takich dziedzin, jak: 
mieszkalnictwo, transport, komunikacja, infrastruktura, ochrona zdrowia, kultura i rekreacja czy 
usługi socjalne. Jednocześnie sprzyja pozytywnym procesom integracji społecznej i solidarności 
pokoleń oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, wpisując się w proces budowy społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Rosnący potencjał starszych konsumentów oczekujących na dostosowaną do ich potrzeb 
ofertę to także szansa na rozwój lokalnej działalności gospodarczej, zwłaszcza mikro, małych  
i średnich firm w takich sektorach, jak: informatyka, telekomunikacja, finanse i ubezpieczenia, 
mieszkalnictwo, transport, tzw. przemysł czasu wolnego, usługi rehabilitacyjne, opieka zdrowotna  
i długoterminowa. 
 

Zadania realizujące Działanie 3 

 

 poprawa dostępu do usług medycznych oraz poprawa ich jakości poprzez szkolenia kadr 
medycznych w zakresie geriatrii, organizację opieki nad osobami starszymi w szpitalu, 
organizację multidyscyplinarnych poradni geriatrycznych, rozwój opieki środowiskowej  
i ambulatoryjnej, rozwój usług rehabilitacyjnych, 

 intensyfikacja działań na rzecz powstawania nowych instytucji (publicznych i niepublicznych) 
oferujących osobom starszym stałą opiekę dzienną i całodobową, 

 poszerzanie oferty Pilskiej Karty Seniora oraz wprowadzenie Karty Seniora we wszystkich 
gminach POF używanej np.: jako bilet komunikacji miejskiej, w bibliotekach, instytucjach 
sportu i kultury oraz urzędach; 

 rozwój systemu informacji senioralnej poprzez tworzenie lokalnych centrów informacji  
i doradztwa dla osób starszych i ich rodzin w celu poprawy świadomości społeczno-prawnej, 

 wspieranie i uruchamianie nowych inicjatyw dla grup osób starszych poprzez rozwijanie 
oferty Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, tworzenie klubów seniora oraz 
organizacja grup międzypokoleniowych; 

 wspieranie rozwoju wolontariatu 50+, poprzez podejmowanie działań edukacyjnych, 
informacyjnych i promocyjnych, 

 wspieranie rozwoju działalności gospodarczej m.in. w sferze edukacji seniorów w zakresie 
nabycia umiejętności obsługi komputera i sieci internet, prowadzenia aktywnego stylu życia 
poprzez sport, dostępu do usług kultury poprzez organizacje wydarzeń skierowanych 
szczególnie do osób starszych w dogodnych godzinach i cenach.  
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CEL II OBSZAR ATRAKCYJNY TURYSTYCZNIE 
 

 „(…) prawdą obiektywną jest nie tylko zmatematyzowanie 

charakterystyki parametrów fizycznych, chemicznych, 

biologicznych, społecznych, lecz również zbiór relacji łączących 

duchowy świat człowieka z przyrodą, wyrażających się  

w przeżyciu kontemplacji, zachwytu, doświadczenia harmonii, 

kreatywności i piękna.”  - Józef Życiński3 

 

Turystyka jest jedną z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie i jest 
ważnym źródłem dochodów. Obszary charakteryzujące się czystym środowiskiem przyrodniczym  
i dobrze zachowanymi dobrami kultury materialnej, a także kultywujące indywidualne dziedzictwo 
niematerialne coraz częściej inwestują w rozwój tej właśnie dziedziny, która często staje się ważnym 
elementem wzrostu społeczno-gospodarczego. Jednak, aby turystyka i rekreacja mogły się rozwijać 
musi być zapewniony grunt, sprzyjający stabilnemu wzrostowi tych dziedzin w dalszej perspektywie 
czasu.  

Zasobność walorów przyrodniczych i kulturowego terenu POF w sposób naturalny 
predysponuje część jego obszaru do wykorzystania na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji. Obszar 
atrakcyjny turystycznie to przestrzeń interesująca dla trzech podmiotów (grup) z niej korzystających – 
mieszkańców, czyli gospodarzy, gości – turystów oraz branży turystycznej, czyli całego wachlarza firm 
obsługujących ruch turystyczny, w tym sektory: bazy noclegowe i gastronomii, atrakcji, transportu, 
organizatorów  
i pośredników turystycznych czy organizacji lokalnych w obszarach recepcji ruchu turystycznego. 
Zaspokojenie potrzeb tych grup w sposób zrównoważony będzie drogą do osiągnięcia sukcesu na 
polu rozwoju tej gałęzi gospodarki. Ta droga będzie się opierała na przedsięwzięciach związanych  
z podnoszeniem jakości przestrzeni, tak, by wzmacniać jej atrakcyjność turystyczną, odpowiednim 
gospodarowaniem jej zasobami oraz budową ofert delegowanych do różnorodnych grup turystów. 
Wyważenie pomiędzy potrzebami podmiotów będzie musiało opierać się na planowym rozwoju 
turystyki przy szczególnym respektowaniu wymogów ochrony środowiska przyrodniczego  
i kulturowego.  

 

KIERUNEK 1  

Racjonalne turystyczne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego 
 

Kondycja środowiska przyrodniczego, jego czystość i atrakcyjność jest najistotniejszym 
elementem w rozwoju turystyki i rekreacji, gdyż w dużej mierze rozwój ten od tych wartości zależy. 
Dlatego ta dziedzina gospodarki oprócz wykorzystywania walorów środowiska powinna być przede 
wszystkim ambasadorem jego ochrony.  

Miejski obszar funkcjonalny miasta Piły charakteryzuje się znacznym udziałem zasobów 
środowiska przyrodniczego, które sprzyjają rozwojowi funkcji turystycznej i rekreacji. Lasy zajmują tu 
około 41% powierzchni całego obszaru, dobrze rozwinięta jest także sieć hydrograficzna, w tym 
atrakcyjne dla turystyki rzeki (Noteć, Gwda) i jeziora (Straduńskie, Wapieńskie, Długie i Sarcz).  
O wartości zasobów środowiska przyrodniczego świadczy także wysoki udział przestrzeni objętych 
różnymi formami ochrony przyrody, które stanowią atrakcję turystyczną. Antropopresja może 
przyczynić się do dewastacji środowiska przyrodniczego i utraty walorów świadczących o jego 

                                                           
3 Józef Życiński „Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki” 
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atrakcyjności. Dlatego racjonalne wykorzystanie, czyli oparte na dobrze zaplanowanych 
przedsięwzięciach, będzie istotą rozwoju turystyki i rekreacji w obszarze POF. Turystyka i rekreacja 
traktowana tu będzie nie tylko jako element rozwoju gospodarczego, ale także jako narzędzie 
ochrony środowiska. Ważne będzie także dostosowanie profilu ruchu turystycznego do warunków 
przyrodniczych oraz takie kształtowanie przestrzeni (rejonów) turystycznych, aby eliminować 
istniejące i zapobiegać ewentualnym nowym zagrożeniom dla zachowania walorów tego środowiska. 

 

CII, K1 - Działanie 1 

Specjalizacja turystyczna przestrzeni 

 

Pojęcie turystyki zrównoważonej (przyjaznej dla środowiska) nawiązuje bezpośrednio do idei 
rozwoju zrównoważonego. Turystyka zrównoważona to każda forma rozwoju turystycznego, 
zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną 
integralność terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń w niezmienionym stanie zasoby 
naturalne i kulturowe tych obszarów. Rozwój turystyki powinien być oparty przede wszystkim  
o formy, które nie mają charakteru masowego, preferowana powinna być indywidualna turystyka 
poznawcza, kwalifikowana czy wiejska, w tym agroturystyka. Turystyka wypoczynkowa wraz z bazą 
noclegową, uważana za bardziej agresywną, wymaga przygotowania odpowiedniej infrastruktury 
turystycznej, która z jednej strony ułatwia korzystanie z walorów przyrodniczych, z drugiej zaś 
zabezpiecza je przed dewastacją.  

Dla realizacji tego działania istotne będzie określenie specjalizacji turystycznej 
(dominującej/preferowanej formy turystyki) dla poszczególnych przestrzeni obszaru, dostosowanej 
do zasobów przyrodniczych i kulturowych. W obszarze opracowania można wyróżnić kilka rodzajów 
przestrzeni (rejonów) turystycznych, na których rozwijać się może określona forma turystyki, są to 
przestrzenie o charakterze: kulturowo-wodnym, kulturowym, leśno-wodnym, wodno-leśnym  
i wiejskim. Przestrzenie turystyczne odzwierciedlają strukturę funkcjonalno-przestrzenną i wpisują się 
odpowiednio w określone strefy o zróżnicowanych procesach rozwojowych. 

Dolina Noteci jest w obszarze POF niezwykle cenną przestrzenią turystyczną o charakterze 
kulturowo-wodnym. Zasoby przyrodnicze i kulturowe przenikają się dając duże możliwości dla 
rozwoju zarówno turystyki poznawczej jak i kwalifikowanej – wodnej. Oprócz bogactwa 
przyrodniczego obszar ten jest cenny pod względem kulturowym: w Dolinie Noteci zachowały się 
ślady osadnictwa olęderskiego i fryderycjańskiego, natomiast miasto Ujście jest ważnym na mapie 
Wielkopolski miejscem pielgrzymkowym do Kalwarii Ujskiej. Rozwój turystyki wodnej na rzece Noteć 
będzie jednym z ważniejszych przedsięwzięć w tym obszarze. Noteć jako część Wielkiej Pętli 
Wielkopolski stanowi duży potencjał dla aktywizacji POF. 

Miasta Piła oraz Trzcianka określone jako centra kulturalne Wielkopolski, odpowiednio  
o znaczeniu regionalnym oraz ponadlokalnym, a także Skrzatusz (gm. Szydłowo) wyróżniający się 
zasobami kulturowymi związanymi z kultem maryjnym oraz Ujście, gdzie znajduje się Kalwaria Ujska, 
mają potencjał do rozwoju turystyki kulturowej. Preferowana forma to turystyka poznawcza oraz 
eventowa - związana z wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przede wszystkim w obu 
miastach, a także w mniejszych miejscowościach.  

Zachodnia część Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego, szczególnie okolice miasta Trzcianki, to 
tereny zasobne zarówno w kilka atrakcyjnych turystycznie jezior oraz w duże przestrzenie leśne. Jest 
to przestrzeń o charakterze wodno-leśnym. Największą atrakcją tej przestrzeni są duże jeziora. 
Rozwój turystyki będzie miał tu charakter w dużej mierze wypoczynkowy i wiązał się będzie  
z pobytami większej ilości turystów przede wszystkim w sezonie letnim. Uzupełnieniem dla formy 
wypoczynkowej będzie rozwój turystyki kwalifikowanej: wodnej, rowerowej i konnej. 

Duże obszary leśne otaczające miasto Piłę przede wszystkim od północy i wschodu wraz  
z przepływającymi tu rzekami: Gwdą, Pilawą i Dobrzycą warunkują charakter leśno-wodny tej 
przestrzeni, stanowiąc idealną bazę wypadową - weekendową dla mieszkańców miasta. Preferowaną 
formą będzie tu turystyka kwalifikowana: rowerowa i konna oraz wodna i podwodna,  
a także piesza. 
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Uzupełnieniem oferty turystyczno-rekreacyjnej będzie turystyka wiejska, w tym agroturystyka, 
która może być realizowana we wszystkich wymienionych wyżej rejonach turystycznych, w strefie 
rolniczej, ale także w strefie intensyfikacji procesów wielofunkcyjnych w okolicach Trzcianki, Ujścia  
i Kaczor.  

Odpowiednie zagospodarowanie tych rejonów, w których rozwój turystyki będzie dostosowany 
do wrażliwości przyrodniczej i kulturowej przestrzeni, będzie jednocześnie odpowiedzią na potrzeby 
różnych grup turystów. Przestrzeń POF jest na tyle zróżnicowana, że może zaoferować możliwość 
realizacji różnych form turystyki dostosowanych do zainteresowań oraz zasobności gości 
odwiedzających ten obszar. 

 

Zadania realizujące Działanie 1  

 

 opracowanie studiów i koncepcji zagospodarowania dla poszczególnych przestrzeni 
turystycznych, z uwzględnieniem ich potencjałów dla rozwoju konkretnych form turystyki 
(określenie specjalizacji miejsca), w którym wskazane zostaną miejsca lokalizacji 
strategicznego zagospodarowania dla rozwoju poszczególnych form turystycznych m.in.: 
lokalizacja zabudowy letniskowej, mariny i przystanie wraz z otoczeniem, otoczenie obiektów 
wartościowych kulturowo, zagospodarowanie plaż nad jeziorami, lokalizacja parkingów 
leśnych, miejsc popasu i postoju dla koni, punktów węzłowych na przecięciach różnych 
szlaków, miejsc obsługi turystów, 

 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejsc wskazanych 
w studiach i koncepcjach jako miejsca lokalizacji strategicznego zagospodarowania dla 
rozwoju poszczególnych form turystyki, 

 strefowanie zagospodarowania turystycznego i kanalizowanie ruchu turystycznego  
z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.   

 

CII, K1 - Działanie 2 

Eliminacja zagrożeń dla zachowania wysokich walorów przyrody sprzyjających rozwojowi turystyki 

 

Turystyka zrównoważona jest jednocześnie działaniem sprzyjającym eliminacji zagrożeń, które 
sama generuje w stosunku do zasobów, na których bazuje. Zmiany, przede wszystkim w środowisku 
przyrodniczym, najczęściej ograniczają się do przestrzeni najbardziej atrakcyjnych oraz tam, gdzie 
rozwój turystyki przebiega w sposób niekontrolowany. Zmiany te zależą od charakteru oraz form 
turystyki, poziomu zagospodarowania turystycznego, odpowiedniego planowania infrastruktury 
turystycznej, właściwego zarządzania i zorganizowania ruchu turystycznego, świadomości 
ekologicznej turystów oraz odporności środowiska przyrodniczego na antropopresję. Intensywność 
oddziaływania turystyki zwiększa się wraz ze wzrostem ilości uczestników ruchu turystycznego na 
danym obszarze. 

Głównym źródłem zagrożeń dla zachowania wysokich walorów przyrody sprzyjających 
rozwojowi turystyki jest działalność człowieka, związana z nieodpowiednim wykorzystaniem tych 
wartości oraz nadmiernym ich zawłaszczaniem a także produkcją odpadów i zanieczyszczeń. Ujemny 
wpływ rekreacji na środowisko wiąże się przede wszystkim ze zmianami w obrębie gleb, wód, 
roślinności i świata zwierzęcego. Negatywne oddziaływanie to przede wszystkim wydeptywanie gleb, 
hałas, zanieczyszczenia wód ściekami, zaśmiecanie.  

Na terenie POF jednym z największych walorów turystycznych są lasy, gdzie dominują siedliska 
borowe z przewagą drzewostanów sosnowych. Są to obszary, w których odporność roślinności runa 
jak i gleb jest bardzo mała, a dopuszczalna chłonność naturalna nie powinna przekraczać 8 osób na  
1 ha w ciągu dnia w sezonie letnim. Ważnym elementem atrakcyjności turystycznej obszaru pilskiego 
są także wody - rzeki i jeziora. Największym zagrożeniem dla czystości wód, w szczególności jezior, 
płynącym ze strony działalności turystycznej jest przede wszystkim nieuregulowana gospodarka 
wodno-ściekowa ośrodków wypoczynkowych i domków letniskowych oraz niekontrolowane 
wykorzystywanie plaż, które nie mają statusu kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli.  
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W związku z powyższym monitorować należy użytkowanie i zagospodarowanie turystyczne 
pod katem uwzględniającym ochronę wartości przyrodniczych, a także dostosować ruch  
i zagospodarowanie turystyczne do chłonności środowiska przyrodniczego. Na terenach leśnych 
obszaru POF ruch turystyczny powinien być odpowiednio planowany poprzez ograniczanie 
swobodnej penetracji m.in. za pomocą strefowania i kanalizowania strumieni turystów. Natomiast 
obejmowanie planami miejscowymi obszarów w pobliżu jezior i realizacja infrastruktury 
kanalizacyjnej a także organizowanie i zagospodarowywanie nowych miejsc kąpieliskowych przyczyni 
się do zmniejszania zagrożenia zanieczyszczania wód. 

 

Zadania realizujące Działanie 2 

 

 stałe monitorowanie zainwestowania turystycznego, 

 ograniczanie antropopresji, poprzez ukierunkowanie strumieni przepływu turystów  
- wyznaczanie i realizacja barier turystycznych,  

 zwiększanie odporności komponentów środowiska przyrodniczego na presję turystyczną 
poprzez wzmacnianie bioróżnorodności, 

 dostosowanie zagospodarowania turystycznego do chłonności terenu,  

 podnoszenie wartości użytkowej przestrzeni – realizacja zagospodarowania turystycznego, 
która zachęca turystę do aktywnego wypoczynku tylko w określonych miejscach, 

 realizacja ograniczeń zniechęcających do penetracji środowiska w miejscach o najwyższych 
wartościach, nieodpornych na zagrożenia,   

 wspieranie rozwoju ekoturystyki,  

 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów,  

 dostosowywanie form turystyki do wartości przyrodniczych i kulturowych z uwzględnieniem 
rejonów turystycznych wyznaczanie stref ciszy w miejscach o wysokich walorach 
przyrodniczych, zwiększanie udziału terenów zieleni i biologicznie czynnych do poziomu 
minimum 60% na obszarach rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej poprzez wzbogacenie 
obecnie istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni urządzonej, 

 obejmowanie siecią wodno-kanalizacyjną obszarów zabudowy letniskowej (rekreacji 
indywidualnej) wokół jezior w celu poprawy i zachowania dobrych parametrów jakościowych, 

 realizacja energooszczędnej infrastruktury turystycznej, 

 przygotowane firm odbierających odpady komunalne do zwiększonego zapotrzebowania na 
wywóz śmieci w wysokim sezonie turystycznym, 

 wspieranie realizacji wielosezonowego zagospodarowania turystycznego. 

 

KIERUNEK 2 

Zachowanie i wzmacnianie walorów kulturowych i krajobrazowych 
 

Dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako zabytki, tradycje ludowe i religijne oraz dobra kultury 
współczesnej jest ważnym elementem zagospodarowania przestrzeni, który decyduje o specyfice 
obszaru i stanowi kluczowy komponent wpływający na rozpoznawalność obszaru w skali regionu czy 
kraju. Zasoby kulturowe należą do potencjałów rozwojowych POF i są elementem stymulującym 
aktywność społeczną i gospodarczą, a ich efektywne wykorzystanie będzie czynnikiem, mającym 
wpływ na wzmacnianie konkurencyjności i spójności obszaru.  

Zasoby kulturowe, stan ich zachowania oraz sposób ich udostępniania a także jakość 
krajobrazu mają zasadniczy wpływ na atrakcyjność turystyczną przestrzeni POF. Zachowanie  
i ochrona materialnych oraz pielęgnowanie niematerialnych zasobów kulturowych oraz ochrona  
i kształtowanie krajobrazu jest działaniem niezbędnym dla podnoszenia atrakcyjności turystycznej 
obszaru, ale także dla kreowania ładu przestrzennego oraz wzmacniania regionalnej i lokalnej 
tożsamości.  
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Szczególnym walorem obszaru jest krajobraz, który jest niewątpliwym jego atutem. Wartością 
POF jest zróżnicowanie krajobrazowe, występują tu duże przestrzenie leśne, pola uprawne, wśród 
których zachował się charakterystyczny układ pól związany z osadnictwem fryderycjańskim oraz 
wyjątkowe obszary łąkowe związane z Doliną Noteci. Obowiązek ochrony krajobrazu wynika  
z ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, w której zapisano potrzebę 
ochrony, gospodarowania i planowania krajobrazu, jako istotnego elementu wpływającego na 
komfort życia i ważnego komponentu rozwoju społeczno-gospodarczego. Podstawowym celem 
ochrony krajobrazu na obszarze opracowania będzie więc ochrona jego najcenniejszych przestrzeni 
oraz właściwe kształtowanie wszystkich krajobrazów tak, by podnosić jakość życia mieszkańców oraz 
móc na tych walorach oprzeć również rozwój turystyki i rekreacji. 

  

CII, K2 - Działanie 1 

Ochrona najcenniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego 

 

Zachowanie unikalnych wartości środowiska kulturowego jest działaniem, które ma na celu 
nie tylko ochronę bierną obiektów, ale także czynną, której efektem będzie turystyczne 
wykorzystanie dóbr kultury. Przełoży się to bezpośrednio na wzrost zainteresowania obszarem, jako 
przestrzenią atrakcyjną turystycznie. Na bazie dobrze zachowanego i udostępnianego zwiedzającym 
dziedzictwa kulturowego będzie można budować nowe produkty turystyczne. Niezbędne zatem jest 
podejmowanie zadań, które przyczynią się do obejmowania obiektów wyższymi formami ochrony 
zabytków np. poprzez uznanie za pomnik historii i ustanowienie nowych wpisów do rejestru 
zabytków czy stosowanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Konsekwencją realizacji takich zadań będzie sukcesywne podnoszenie wartości 
estetycznej samych obiektów a także ich otoczenia.  

Historia rozwoju osadnictwa w gminach POF oraz położenie na pograniczu państw miała 
wpływ na to, co dziś możemy podziwiać jako pamiątki przeszłości. Istnieją tu obiekty o najwyższej 
wartości historycznej, artystycznej i duchowej, które determinują poczucie tożsamości 
zamieszkujących tu ludzi oraz stanowią potencjał sprzyjający rozwojowi turystyki kulturowej. Wśród 
wielu zabytków wyjątkowym obiektem jest barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu 
wzniesiony w latach 1687-1694 jako wotum dziękczynne za zwycięstwo pod Wiedniem, jest to także 
miejsce kultu, znajduje się tu Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej. Ważnymi obiektami sakralnymi są 
również kościoły w Wysokiej, Białej, w Ujściu, Kaczorach, Krajence, Morzewie czy Ługach Ujskich. 
Kluczowe znaczenie ma również Kalwaria Ujska, która jest obiektem odgrywającym istotną rolę  
w kształtowaniu poczucia tożsamości i ma duże znaczenie dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej. 
Wśród obiektów zabytkowych, na bazie których budować można atrakcyjność turystyczną POF 
wyróżnić należy założenia rezydencjonalne, spośród zachowanych na tym obszarze wymienić należy 
zespoły: w Jabłonowie, w który obecnie spełnia funkcje hotelowe, Klęśnik w Skrzatuszu, w którym 
zachował się już tylko park i kaplica grobowa Żychlińskich w stanie ruiny, czy tzw. „pałac Sułkowskich” 
w Krajence, w którym funkcjonuje obecnie Urząd Miasta i Gminy. Pamiątki związane z historią 
osadnictwa i kształtowaniem się przestrzeni zainwestowanej należą również do tych wartości, które 
mają wpływ na jakość funkcjonowania przestrzeni turystycznych.  Zachowanie ich, poprzez realizacje 
nowych wpisów do rejestru zabytków historycznych układów przestrzennych oraz obiektów 
związanych z osadnictwem olęderskim i fryderycjańskim, będzie także priorytetem tego działania. 

Obszar pogranicza, do którego zalicza się przestrzeń POF z racji swojego położenia był 
świadkiem wielu tragicznych dla Polski zdarzeń historycznych. Istnieją tu miejsca upamiętniające 
wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim oraz z I i II wojną światową. Ochrona  
i popularyzacja miejsc pamięci narodowej będzie także kluczowym zadaniem, które ma znaczenie dla 
budowy świadomości społecznej. 
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Zadania realizujące Działanie 1 

 

 objęcie ochroną w postaci Pomnika Historii zespołu sakralnego w Skrzatuszu, 

 kontynuacja odbudowy Kalwarii Ujskiej,  

 realizacja nowych wpisów do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego: układów 
przestrzennych m.in.: miejscowości Piła, Trzcianka, Wysoka, Biała, Radolin (układ 
przestrzenny dawnego miasta), Nowa Wieś, Morzewo (owalnica), Teresin i Zelgniewo 
(ulicówki), obiektów osadnictwa olęderskiego i fryderycjańskiego, 

 obejmowanie planami zagospodarowania przestrzennego otoczenia obiektów zabytkowych 
w szczególności kościołów, założeń rezydencjonalnych, obiektów hydrotechniki oraz wsi  
o zachowanych wartościach historycznych przestrzeni, 

 ochrona miejsc pamięci narodowej – poprzez dbałość o jakość obiektów oraz 
zagospodarowanie ich otoczenia - Morzewo - Wzgórza Morzewskie, groby Powstańców 
Wlkp. w Mirosławiu, Piła – Leszków,  

 renowacja i rewitalizacja założeń rezydencjonalnych – poprzez odnowę struktury obiektów 
oraz wprowadzanie nowych funkcji (obiekty turystyczne – hotelowe, gastronomiczne), m.in. 
w miejscowościach: Maryniec (gm. Krajenka), Mościska (gm. Wysoka), Jaraczewo i Nowy 
Dwór (gm. Szydłowo), Kruszewo (gm. Ujście). 

 

CII, K2 - Działanie 2 

Ochrona obszarów cennych krajobrazowo 

 

Ochrona najcenniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego to jeden z elementów 
podnoszących atrakcyjność turystyczną obszaru POF, drugim ważnym działaniem dopełniającym tę 
ochronę jednostkową jest ochrona krajobrazu, w szczególności przestrzeni najcenniejszych pod 
względem kulturowym i przyrodniczym oraz jego kształtowanie. Największym zagrożeniem dla 
jakości krajobrazu są procesy inwestycyjne, przede wszystkim na terenach wokół miast i większych 

miejscowości, zwłaszcza gdy wkraczają na tereny atrakcyjne przyrodniczo. Nieobojętna dla 
krajobrazu jest także intensywna gospodarka rolna czy odkrywkowy charakter eksploatacji złóż 
surowców.  

Dla podnoszenia atrakcyjności turystycznej POF niezbędne będzie podejmowanie zadań 
mających na celu ochronę krajobrazu, w tym przestrzeni o wyjątkowych wartościach kulturowych  
i przyrodniczych. Obejmowanie najcenniejszych fragmentów przestrzeni obszarową formą ochrony  
w postaci parków kulturowych będzie zadaniem, które spełni główną rolę prawnego narzędzia 
ochrony. Również obejmowanie terenów, nie tylko tych o najwyższych wartościach, ale także tych, na 
których występuje zagrożenie realizacji niekontrolowanych inwestycji, planami miejscowymi, będzie 
ważnym zadaniem mającym na celu ochronę, gospodarowanie i kształtowanie krajobrazu. 

Priorytetowym obszarem w POF jest Dolina Noteci, która została zauważona jako wartość 
światowego formatu i w dokumentach wyższego szczebla proponowana jest do wpisu na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, ze względu na unikalny charakter, 
wysokie wartości przyrodnicze występujące w połączeniu z nagromadzonym dziedzictwem 
kulturowym, w postaci zachowanego osadnictwa olęderskiego i fryderycjańskiego. Osadnictwo to 
miało zasadnicze znaczenie dla ukształtowania nadnoteckiego krajobrazu, którego wartość powinna 
być podkreślona w postaci ustanowienia dla tych obszarów parków kulturowych. Również obszar 
związany z kultem Maryjnym w Skrzatuszu jest wyjątkowy pod względem kulturowym  
i krajobrazowym, objęcie go formą ochrony będzie zadaniem, które pozwoli na zdefiniowanie tego 
terenu jako przestrzeni turystycznej o charakterze kulturowym. Parki kulturowe mogą stanowić 
dodatkowy czynnik stymulujący rozwój turystyki, a także dają podstawę do promocji cennych 
obszarów kulturowych w regionie.  

Budowanie przestrzeni atrakcyjnej turystycznie to także dbałość o każdy krajobraz również ten 
tzw. pospolity: przestrzeń zainwestowaną miast i wsi, otwarte obszary rolnicze, tereny leśne, obszary 
nadrzeczne czy jeziora i ich otoczenie.  
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Zadania realizujące Działanie 2 

 

 dążenie do wpisania "Pradoliny Noteci" na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 

 ochrona parku Kalwarii Ujskiej jako obiektu cennego kulturowo i krajobrazowo, opracowanie 
kompleksowej koncepcji odbudowy Kalwarii z uwzględnieniem istniejącego drzewostanu, 
rzeźby terenu, układu ścieżek, kontynuacja odbudowy obiektów architektonicznych, 

 powołanie parków kulturowych: PK Nadnoteckie Osadnictwo Olęderskie, PK Nadnoteckie 
Osadnictwo Fryderycjańskie, Skrzatuski PK i opracowanie dla nich koncepcji zasad ochrony 
wartości kulturowych i przyrodniczych, 

 wzmacnianie zapisów w dokumentach planistycznych dotyczących ochrony krajobrazu, 
szczególnie, odnoszących się do zasad kształtowania zabudowy z uwzględnieniem 
uwarunkowań krajobrazowych wynikających z ukształtowania terenu, zasobów 
przyrodniczych i kulturowych, z zachowaniem charakterystycznych elementów struktury 
krajobrazu jak: osie widokowe, dominanty przestrzenne i panoramy miejscowości, 

 opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
cennych krajobrazowo, gdzie realizacja zainwestowania powinna być ograniczana lub 
specyficzne kształtowana oraz gdzie powinien być wprowadzony zakaz zabudowy, szczególnie 
na terenach otwartych rolnych i łąkowych, nadrzecznych, otoczenia jezior lub przestrzeni, 
które stanowią przedpole ekspozycji dla panoram miejscowości i wartościowych obiektów, 

 opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
podmiejskich, gdzie istnieje zagrożenie zjawiskiem jakim jest tzw. niekontrolowane 
rozlewanie się zabudowy. 

 

KIERUNEK 3 

Rozwój zróżnicowanych form turystyki  
 

Turystyka zrównoważona może opierać się także na różnorodności oferty turystycznej. To 

zróżnicowanie będzie miało dwojaki wymiar: budowanie produktów turystycznych na bazie lokalnego 

bogactwa przyrodniczego i kulturowego i na tej podstawie wzrost rozwoju gospodarczego regionu 

oraz kształtowanie oferty dla różnych odbiorców, o różnych zainteresowaniach, dzięki czemu nie 

będzie eksploatowany nadmiernie jeden określony komponent środowiska, co pozwoli na uniknięcie 

turystyki masowej. Pilski Obszar Funkcjonalny jest terenem, którego zasoby przyrodnicze i kulturowe 

pozwalają na realizację szerokiego wachlarza turystyki kwalifikowanej, kulturowej czy wiejskiej oraz 

związanych z nią usług turystycznych. Różnorodność oferty to ważny czynnik rozwoju, który będzie 

miał pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę i rynek pracy, a jednocześnie nie będzie powodował 

dużych zagrożeń dla środowiska. Turystyka i rekreacja wykorzystująca różne walory przestrzeni (nie 

tylko te najbardziej atrakcyjne) pozwala także na osiąganie przez mieszkańców dodatkowych 

dochodów, gdyż każdy rodzaj oferty wiąże się z budową nowych miejsc pracy związanych z obsługą 

turysty.  

 

CII, K3 - Działanie 1 

Rozwój turystyki kwalifikowanej 

 

Obserwowane współcześnie zapotrzebowanie na aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia, 
wzmacnia potrzebę rozwoju turystyki aktywnej realizowanej dla obsługi mieszkańców oraz turystów 
przyjezdnych. Zasoby przyrodnicze obszaru POF predysponują ten teren jako miejsce rozwoju 
turystyki kwalifikowanej, głównie turystyki wodnej, rowerowej i konnej.  
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TURYSTYKA WODNA 
Ze względu na duży potencjał i możliwości rozwoju turystyki wodnej, obszar ten wyróżnia się 

na tle województwa, stanowiąc unikatową wizytówkę miejsca i atut dla wzrostu gospodarczego. 
Rzeki Noteć, Gwda, Rurzyca czy Piława oraz liczne jeziora zachęcają do uprawiania kajakarstwa, 
żeglarstwa, a także turystyki podwodnej.  

Wyjątkowym potencjałem turystycznym jest rzeka Noteć, stanowiąca część Wielkiej Pętli 
Wielkopolski – szlaku żeglugowego, który przez Noteć, Gopło i Wartę łączy Wielkopolskę, Ziemię 
Lubuską, Kujawy i Pomorze. Jest to markowy produkt turystyczny, który otrzymał Certyfikat Polskiej 
Organizacji Turystycznej w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny w Polsce w 2015 r.  
To wyróżnienie jest jednocześnie inspiracją do dalszych działań na rzecz wzrostu ruchu turystycznego, 
poprzez pracę nad kompleksowością produktu, czyli systemowym łączeniu wszystkich dóbr i usług,  
z których turysta może skorzystać. Szczególnie ważna jest modernizacja i rozbudowa 
zagospodarowania turystycznego rzeki Noteć, dla obsługi (zarówno ludzi jak i sprzętu) ruchu 
śródlądowej żeglugi pasażerskiej, miłośników łodzi motorowych, oraz kajakarzy. Priorytetem będzie 
również dbałość o inne atrakcje, z których turysta może skorzystać po zakończonym rejsie m.in.  
o dziedzictwo kulturowe. W Dolinie Noteci wyjątkową atrakcją związaną z tym szlakiem na obszarze 
POF są dwa zabytkowe stopnie wodne „Nowe nr 12” znajdujący się w okolicy miejscowości Stobno  
w gminie Trzcianka oraz „Walkowice nr 13” zlokalizowany na granicy gmin Trzcianka i Czarnków,  
w okolicy miejscowości Walkowice w gminie Czarnków (poza opracowaniem) oraz pozostałości 
osadnictwa olęderskiego i fryderycjańskiego, a także wartości kulturowych i przyrodniczych miasta 
Ujście. Kluczowym elementem jest także poszerzanie oferty imprez związanych z rzeką Noteć nie 
tylko dla „wodniaków”, ale także dla innych turystów i dla lokalnej społeczności. 

Drugim markowym produktem turystycznym, w którym rzeka Gwda odgrywa strategiczną rolę 
jest „Pilska strefa aktywności turystycznej”. Rzeka stanowi oś produktu, na której bazują także inne 
formy – turystyka rowerowa i piesza. Na terenie miasta zrealizowano trzy przystanie, ścieżki pieszo - 
rowerowe wzdłuż rzeki oraz zrealizowano zagospodarowanie wyspy miejskiej. Uzupełnieniem dla 
tego produktu będzie także zagospodarowanie terenów na północ od wyspy, leżących na prawym 
brzegu Gwdy, z przeznaczeniem na obiekty sportowe – tzw. miejski park wodny.    

Poza rzeką Noteć i Gwda turystykę wodną, w formie kajakarstwa można uprawiać na innych 
rzekach, należą do nich Rurzyca, Dobrzyca i Piława, a także rzeka Bukówka wraz z jeziorami 
Straduńskim i Logo. Na tych rzekach można uprawiać turystykę indywidualną lub korzystać z usług 
wyspecjalizowanych firm organizujących spływy kajakowe.  

Uzupełnieniem turystyki wodnej są także sporty wodne – żeglarstwo oraz nurkowanie. W POF 
działają kluby żeglarskie, które organizują regaty, odbywające się przede wszystkim na Zalewie 
Koszyckim w Pile i które mogą być podstawą budowy silnej bazy dla sportu żeglarskiego. Również 
działająca w Pile szkoła nurkowania z bazą nad jeziorem Płotki stanowi dodatkowy impuls dla rozwoju 
wyspecjalizowanej turystyki kwalifikowanej, przeznaczonej dla węższego grona turystów (turystyka 
podwodna). 

 
TURYSTYKA KONNA 

Zasoby przyrodnicze POF – lasy i otwarte przestrzenie sprzyjają rozwojowi turystyki konnej.  
W POF działa kilka stadnin konnych i klubów jeździeckich, które oferują różne formy spędzania czasu 
„w siodle”, usługi krótko jak i długoterminowe, dla osób w każdym wieku. W pilskich lasach przez 
nadleśnictwa, wytyczone zostały liczne szlaki konne, o charakterze lokalnym, na bazie których będzie 
się opierał rozwój turystyki konnej w POF. Ważnym zadaniem będzie stworzenie systemu tych 
szlaków - powiązanie pomiędzy poszczególnymi nadleśnictwami oraz wyposażenie ich w niezbędne 
zagospodarowanie. Turystyka konna jest także elementem stymulującym rozwój terenów wiejskich, 
gdyż często wiąże się z rozwojem agroturystyki oraz ośrodków konnych, a także innych usług 
związanych z obsługą turysty. Dodatkowym atutem jest również to, że jest to jedna z tych dziedzin, 
która nie jest sezonowa i zainteresowanie turystów występuje przez cały rok. 
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TURYSTYKA ROWEROWA 
Turystyka rowerowa jest jedną z najpopularniejszych oraz najbardziej dostępnych form 

turystyki kwalifikowanej. Dlatego jej rozwój będzie ważnym elementem wzmacniania atrakcyjności 
Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podobnie jak turystyka konna cieszy się zainteresowaniem przez 
większą część roku, zatem jej rozwój możne stanowić podstawę do budowy stabilnej całorocznej 
oferty usług turystycznych. Rower jest środkiem przemieszczania się, dla którego nie ma ograniczeń, 
gdyż może rozwijać się w każdej przestrzeni - otwartej, leśnej i zurbanizowanej, na terenach wiejskich  
i w miastach. POF zapewnia wszystkie z tych przestrzeni, każdy turysta „rowerowy” znajdzie 
przestrzeń atrakcyjną dla własnych potrzeb, obszary wartościowe przyrodniczo, krajobrazowo  
i kulturowo. Przez teren POF przebiega szereg szlaków rowerowych, w tym m.in.: międzynarodowy 
szlak EuroRoute R1, regionalna Transwielkopolska Trasa Rowerowa oraz szlaki o charakterze 
ponadlokalnym i lokalnym. Ważnymi zadaniami będzie odpowiednie zagospodarowanie szlaków 
rowerowych, wyposażenie ich w infrastrukturę i niezbędne urządzenia oraz zapewnienie 
kompatybilnych usług. Także wyznaczanie nowych tras biegnących przez obszary atrakcyjne 
krajobrazowo i kulturowo, będzie istotą tego działania, tak, by turysta oprócz czysto sportowo-
rekreacyjnego podejścia mógł jednocześnie poznać walory ziemi pilskiej w szerszym zakresie. 
 
Zadania realizujące Działanie 1 

 

 poprawa stanu i rozbudowa istniejącej oraz budowa nowej infrastruktury turystycznej 
markowego produktu turystycznego Wielka Pętla Wielkopolska – rozbudowa i doposażenie 
przystani wodnej w Ujściu oraz bindugi „Keja 105”, realizacja plaży miejskiej w Ujściu, 
monitoring jakości i aktualności oznakowania szlaku,  

 systematyczna modernizacja i konserwacja śluz oraz utrzymywanie drożności rzeki Noteci dla 
większych jednostek pływających, 

 kontynuacja realizacji programu dla markowego produktu turystycznego „Pilska strefa 
aktywności turystycznej” – budowa obiektów sportowych – miejski park wodny, 
przystosowanie lotniska do obsługi małego ruchu turystycznego,  

 rozszerzanie oferty atrakcji turystycznych na szlakach wodnych i zbiornikach wodnych np.:  

 przewozy wycieczkowe, podczas których turysta jest pasażerem, a czas rejsu nie 
przekracza jednego dnia,  

 przewozy wycieczkowe, w czasie których turysta ma możliwość mieszkania na 
odpowiednio przystosowanych do tych celów statkach z miejscami hotelowymi, 

 organizacja spływów kajakowych, regat wioślarskich i żeglarskich, rejsów 
motorowodnych, spływów tratwą, czarterów barek rzecznych, 

 wspieranie działalności szkoły nurkowania - promocja, pomoc przy organizacji eventów, 
doposażenie bazy nad jeziorem Płotki w niezbędna infrastrukturę, 

 rozwój turystyki żeglarskiej na Zbiorniku Koszyce poprzez: rozbudowę przystani UKZ 
„Wodniak”, budowę pomostów, budowę slipu — pochylni, budowę zaplecza sanitarno-
socjalnego, budowę obiektów małej architektury, 

 rozbudowa infrastruktury szlaków kajakowych na Piławie, Dobrzycy, Gwdzie, Rurzycy  
i Bukówce, poprzez tworzenie nowych i konserwacja istniejących przystani kajakowych, 
wyznaczanie wzdłuż trasy szlaku pól namiotowych i campingów wyposażonych w urządzenia 
sanitarne i porządkowe, wyznaczenie miejsc biwakowania dziennego wyposażonych w stoły, 
ławy, miejsca przeznaczone do przygotowania palenisk, 

 wytyczanie nowych szlaków konnych, w powiązaniu z istniejącymi szlakami oraz nawiązaniu 
do lokalizacji stadnin konnych i klubów jeździeckich oraz ich odpowiednie oznakowanie, 

 doposażenie szlaków konnych w infrastrukturę – koniowiązy, zadaszenia, parkingi leśne, 

 organizację stanic konnych i szkół jeździeckich w pobliżu szlaków, 

 realizację miejsc początkowych i końcowych szlaków, w których można bezpiecznie 
pozostawić tak samochód jak i przyczepę, a także realizację obiektów i urządzeń 
towarzyszących, 
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 wytyczanie nowych szlaków rowerowych z wykorzystaniem istniejących dróg polnych, 
leśnych oraz gminnych m.in. pętli dokoła Piły – domknięcie pętli na północnym-wschodzie od 
miasta – połączenie między szlakiem czerwonym i żółtym, nowych odcinków łączących 
istniejące szlaki, 

 podnoszenie standardu istniejących szlaków rowerowych poprzez oznakowanie oraz 
wyposażenie w miejsca odpoczynku, stojaki na rowery, tablice informacyjne o przebiegu 
szklaku oraz atrakcjach znajdujących się w najbliższej okolicy, małą architekturę oraz punkty 
serwisowe, wypożyczalnie rowerów w węzłowych punktach w miejscach biwakowych oraz  
w pobliżu przystani na rzekach Noteci i Gwdzie, 

 stworzenie i wypromowanie wzdłuż głównych szlaków rowerowych produktów 
turystycznych, które obejmowałyby: usługi noclegowe, gastronomiczne, przewodniki, mapy 
turystyczne, broszury pamiątki, imprezy czy pakiety turystyczne „city tours” („wycieczki  
w okolicę”), 

 tworzenie tematycznych produktów turystycznych w postaci organizacji imprez, np. biegu na 
orientację, rajdów rowerowych, kajakowych czy konnych, 

 organizacja imprez na szlakach w miejscach strategicznych szlaków – przy przystaniach 
wodnych, stanicach konnych, na większych parkingach rowerowych,  

 wzmacnianie bezpieczeństwa (nienakładanie różnych form turystyki na siebie). 
 

CII, K3 - Działanie 2 

Rozwój turystyki kulturowej 

 

Turystyka kulturowa jest uznawana za jeden z najważniejszych segmentów turystyki na 

świecie. Zasoby kulturowe stymulują rozwój turystyki, która jednocześnie promuje dobra kulturowe, 

a co za tym idzie także region. Oprócz funkcji typowo poznawczej, związanej ze zwiedzaniem 

zabytków, inną formą turystyki kulturowej jest także uczestnictwo w życiu kulturalnym.  

Pilski Obszar Funkcjonalny dysponuje zasobami, które pozwalają na stworzenie produktów 

turystycznych, mówiących o specyfice terenu. Wyjątkową grupą zasobów są obiekty związane  

z wyznaniem kultu, na bazie których można rozwijać turystykę pielgrzymkową, są to sanktuaria Matki 

Bożej Bolesnej w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu oraz Przelania Najdroższej Krwi 

Pana Jezusa w kościele p.w. św. Mikołaja w Ujściu. W tej grupie obiektów bardzo istotnym ogniwem 

jest Kalwaria Ujska, która jest symbolem historii miejsca, od ponad stu lat stanowi główną atrakcję  

i wizytówkę miasta, które w przeszłości leżało na pograniczu państw. Kalwaria nadal, po zniszczeniach 

II wojny światowej, nie jest w pełni odbudowana i zagospodarowana.  

Wśród zasobów dziedzictwa kulturowego niewykorzystaną wartością są pałace i dwory, 

niektóre znalazły już nowe funkcje, ale istnieje jeszcze szereg, które warto wykorzystać w tworzeniu 

nowych atrakcji turystycznych.  

POF to obszar, którego historia nie oszczędziła przed tragicznymi wydarzeniami. Położenie na 
pograniczu sprzyjało wydarzeniom, które dziś można wspominać odwiedzając miejsca pamięci 
narodowej upamiętniające poległych z czasów I i II wojny światowej czy Powstania Wielkopolskiego, 
m.in. w Pile, Morzewie (gm. Kaczory), w Ujściu, Kaczorach, Mirosławiu (gm. Ujście). Te miejsca jak  
i dawna granica państwa okresu międzywojennego, której relikty można jeszcze odnaleźć w terenie, 
są elementami, na bazie których można zachęcić do odwiedzin tego obszaru pasjonatów historii 
wojennej.  

Wybitnymi cechami kulturowymi charakteryzuje się także Dolina Noteci. Unikatowe zasoby 
przyrodnicze oraz osadnictwo olęderskie i fryderycjańskie ukształtowało tę przestrzeń, która obecnie 
zaliczana jest do przestrzeni o najwyższych wartościach w województwie wielkopolskim. Zasoby te 
mogą zarówno uzupełniać jak i być elementem podnoszącym atrakcyjność oferty markowego 
produktu turystycznego jakim jest Wieka Pętla Wielkopolski.  

Do niewątpliwych wartości kulturowych należy także Wyrzyska Kolej Powiatowa, która stanowi 
wyjątkową atrakcję, szczególnie w sezonie letnim. Obecnie letnie kursy odbywają się na 
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odrestaurowanym odcinku poza obszarem POF z Białośliwia do Pobórki. Jednak tory zostały 
zachowane i istnieje możliwość wykorzystania turystycznego tej atrakcji na dłuższej trasie, także na 
terenie POF, w kierunku Wysokiej. 

Drugą grupą atrakcji, na której można opierać rozwój turystyki kulturowej jest działalność 
kulturalna. Ważne tu będzie wykorzystanie istniejącej bazy kulturalnej oraz rozwój proponowanej 
oferty. Szczególne znaczenie będą odgrywać instytucje kulturalne funkcjonujące przede wszystkim  
w Pile i Trzciance, ale także te działające w mniejszych miejscowościach. Organizacja eventów 
kulturalnych, będzie zarówno atrakcją turystyczną jak i elementem promującym POF oraz elementem 
aktywizującym lokalna społeczność.  
  

Zadania realizujące Działanie 2 

 

 opracowanie programu dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej w oparciu o dwa sanktuaria  
w Skrzatuszu i Ujściu wraz z Kalwarią Ujską – wytyczenie (około 25 km) trasy pielgrzymkowej 
pomiędzy dwoma miejscowościami prowadzonej przez tereny wartościowe krajobrazowo  
i kulturowo np.: Ujście – Ługi Ujskie (pierwsza osada olęderska w Wielkopolsce) – Stobno 
(stawy) – Kotuń – (pałac) – Cyk – Szydłowo - Skrzatusz,  

 wytyczenie szlaku „Zapomniana granica” wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej  
z odtworzeniem miejsc lokalizacji kamieni wersalskich oraz innych słupów granicznych, 
również w powiązaniu z miejscami pamięci narodowej,  

 tworzenie innych lokalnych szlaków kulturowych bazujących na wartościach kultury 
materialnej i niematerialnej m.in.: osadnictwo olęderskie i fryderycjańskie w powiązaniu  
z markowym produktem turystycznym „Wielka Pętla Wielkopolski”, dwory i pałace, znani 
ludzie, lokalni artyści, kulinaria, rękodzieło itp., 

 rozwój kulturowej turystyki miejskiej na terenie miast Piły i Trzcianki – stworzenie produktów 
turystycznych spinających inicjatywy kulturalne organizowane na terenie miasta przez różne 
instytucje kultury (muzeum, galeria, centrum kultury) w powiązaniu z markowym produktem 

turystycznym „Pilska strefa aktywności turystycznej”, organizacja eventów tematycznych 
realizowanych w tym samym terminie przez kilka instytucji, dotyczących np. historii miasta, 
znanych mieszkańców, tak by turysta mógł w ciągu jednego dnia odwiedzić kilka atrakcyjnych 
miejsc,  

 odrestaurowanie kolejnych odcinków, wraz z infrastrukturą kolejową, Wyrzyskiej Kolei 
Powiatowej na trasie do Wysokiej i organizacja sezonowych przewozów turystycznych, 

 poszerzanie oferty  wydarzeń kulturalnych w postaci cyklicznych spotkań w miejscowościach 
POF, aktywizujących lokalną społeczność i wykorzystujących m.in. dzieła lokalnych artystów, 
wyroby przedsiębiorców, działalność kół gospodyń wiejskich, grup artystycznych dzieci  
i młodzieży, 

 tworzenie bazy obiektów i otwartych przestrzeni do wykorzystania na realizacje zamierzeń 
kulturalnych oraz wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę, 

 stworzenie kalendarza i mapy cyklicznych wydarzeń kulturalnych wraz z informacją  
o usługach komplementarnych.  

 

CII, K3 - Działanie 3 

Rozwój turystyki wypoczynkowej i wiejskiej 

 

Czyste środowisko i urozmaicony krajobraz cechujące Pilski Obszar Funkcjonalny są także 
walorami predysponującymi do intensyfikacji usług związaną z turystyką wypoczynkową – pobytową 
oraz z turystyką wiejską, w tym agroturystyką.  

Turystyka wypoczynkowa będzie rozwijać się przede wszystkim w miejscach atrakcyjnych 
przyrodniczo, zasobnych w jeziora i lasy. W POF takimi przestrzeniami są okolice Trzcianki i Piły. Nad 
jeziorami znajduje się kilka kąpielisk – Płotki (jezioro Płocie w Pile), Piaszczyste (jezioro Piaskowe  
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w Pile), Logo (jezioro Długie w Trzciance), Stara plaża i Nowa plaża (jezioro Sarcze w Trzciance), które 
w sezonie letnim są chętnie odwiedzane przez turystów. Funkcjonuje także plaża w Smolarnii nad 
jeziorem Straduńskim, która nie ma statusu kąpieliska. W pobliżu jezior znajdują się ośrodki 
wypoczynkowe oferujące turystom szereg atrakcji, związanych z wykorzystaniem walorów jezior jak  
i otaczających je lasów.   

Także turystyka wiejska, w tym agroturystyka, coraz prężniej rozwijająca się w rejonie pilskim, 
bazuje na atrakcyjnym środowisku przyrodniczym. Wiele gospodarstw zlokalizowanych jest  
w pobliżu jezior lub lasów i na tym potencjale buduje swoja ofertę. Turystyka wiejska powinna się 
także opierać na atrakcjach związanych z życiem na wsi, tradycyjnej kuchni, rękodziele, pracach na 
roli czy hodowli zwierząt gospodarskich. Dlatego należy dążyć do wzbogacania oferty i specjalizacji 
gospodarstw agroturystycznych (np. poprzez produkcję zdrowej żywności), tak aby ich 
konkurencyjność rosła. 
 

Zadania realizujące Działanie 3 

 

 zwiększanie bazy noclegowej i gastronomicznej oraz jej zróżnicowanie pod względem 
standardu – oferta dla różnego rodzaju odbiorców (wiek, zamożność, oferty dla rodzin, dla 
singli, dla grup) wraz z niezbędną infrastrukturą parkingową, 

 organizację nowych plaż i kąpielisk wyposażonych w sanitariaty, pomosty, wypożyczalnie 
sprzętu wodnego, oraz doposażenie istniejących kąpielisk w infrastrukturę podnoszącą ich 
atrakcyjność, zorganizowanie kąpieliska w Smolarni,  

 wyznaczanie parkingów oraz miejsc postojowych w pobliżu kąpielisk, 

 wyznaczanie miejsc ciszy dla wędkarzy - lokalizacja schronisk wędkarskich i rybaczówek nad 
brzegiem jezior i rzek wykorzystywanych przez wędkarzy, budowę pomostów, w miarę 
możliwości zapewnienie miejsc postojowych w pobliżu łowisk, 

 opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy 
letniskowej,  

 inwestowanie we właściwą organizację sanitarną zabudowy rekreacji indywidualnej (objęcie 
obiektów rekreacji indywidualnej i zbiorowego zakwaterowania zbiorczym systemem 
wodociągowo-kanalizacyjnym, w szczególności budynków położonych w bezpośredniej 
zlewni jezior, 

 wspieranie gospodarstw rolnych by w ramach inwestycji w agroturystykę tworzyły 
gospodarstwa i obiekty pokazowe, gdzie można przyglądać się czynnościom produkcyjnym,  
a także w nich uczestniczyć (wyrób wędlin, serów, hodowla zwierząt, prace na roli itp.), 

 inwestowanie w specjalne sklepy i karczmy urządzone w wiejskim stylu, sprzedające 
tradycyjne, lokalne produkty i potrawy, 

 tworzenie małych muzeów na wsi (izb) w formie galerii połączone ze sprzedażą lokalnego 
rękodzieła. 

 

CII, K3 - Działanie 4 

Zwiększenie efektywności rozwoju ruchu turystycznego 

 

Turystyka i rekreacja jest dziedziną, która w przestrzeni społeczno-gospodarczej POF będzie 
zajmowała ważne miejsce. Zadania ukierunkowane na zwiększenie efektywności rozwoju ruchu 
turystycznego będą kluczowe dla ogólnego rozwoju gospodarczego POF i wzrostu jakości i poziomu 
życia jego mieszkańców.  

Rozwój turystyki zrównoważonej będzie nastawiony przede wszystkim na dostosowanie 
oferty turystycznej do zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Dlatego niezbędne 
będzie podejmowanie zadań, które pogodzą te dwa aspekty: efektywny rozwój ruchu turystycznego  
i ochronę zasobów, na bazie których ten ruch się rozwija. Podejście systemowe oraz budowanie 
kompleksowej oferty łączącej kilka elementów atrakcji turystycznych, przy jednoczesnym 
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ograniczaniu rozpraszania (rozlewania) się ruchu turystycznego wzmocni efektywność jego rozwoju. 
Niezbędne będą działania inwestycyjne z zakresu usprawnienia obsługi ruchu turystycznego m.in.: 
drogowe poprawiające dostępność atrakcyjnych miejsc, rozbudowa bazy noclegowej o odpowiednim 
standardzie oraz wyposażenie w usługi kompatybilne, a także powszechnie dostępną informację 
turystyczną. Wskazana jest rozbudowa i integracja sieci szlaków turystycznych: rowerowych, 
wodnych, konnych i ścieżek dydaktycznych.  

Wspólnym staraniem władz samorządowych, organizacji turystycznych i podmiotów 
prywatnych powinno być aktywne działanie na rzecz stworzenia marki miejsca i produktów 
turystycznych z nim związanych, które wyróżniać będą obszar na tle innych. Zapewni to pełniejsze 
wykorzystanie potencjałów oraz wzrost gospodarczy Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego.  
 

Zadania realizujące Działanie 4 

 

 powołanie klastra turystycznego kształtującego wizerunek i promujący markę turystyczną 
obszaru,  

 promocja markowych produktów turystycznych: „Wielka Pętla Wielkopolski” i „Pilska strefa 
aktywności turystycznej”,  

 kreowanie nowych produktów turystycznych bazujących na wyjątkowych wartościach 
przyrodniczych i kulturowych np.: miejsca spotkań religijnych w oparciu o Sanktuaria  
w Skrzatuszu i Ujściu, Kalwaria Ujska, żeglarstwo na Zbiorniku Koszyce, konno i rowerem 
przez lasy pilskie, rejon pilski widziany z rzeki, ślady pogranicza, 

 dążenie do kreowania produktów turystycznych o szerokim dostępie - wielosezonowość 
oferty turystycznej (oferty całoroczne, zimowe, letnie), przeznaczenie dla szerokiego  
i zróżnicowanego grona turystów pod względem wieku, zainteresowań, zamożności, dla 
turystów z zagranicy,   

 stworzenie kompleksowego systemu informacji turystycznej dla całego POF bazującego na 
systemie informacji przestrzennej, w tym m.in.: udostępnienie elektronicznych śladów 
szlaków turystycznych z miejscami wypożyczalni sprzętu turystycznego, punktowych  
i obszarowych miejsc atrakcji turystycznych - wartościowych obiektów kulturowych  
i przyrodniczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, instytucji kultury, infrastruktury 
turystycznej – bazy noclegowej i gastronomicznej,  

 opracowanie jednolitej formy graficznej informacji turystycznej – logo miejsca, 

 opracowanie wzorów małej architektury charakterystycznej dla poszczególnych form 
turystyki np.: tablice informacji turystycznej, stojaki dla rowerów, koniowiązy, wiaty dla 
turystów konnych, wyposażenie parkingów leśnych – zadaszenia, ławki, kosze naśmieci,  

 integracja działań inwestycyjnych dla rozwoju poszczególnych branż turystyki, opracowanie 
kompleksowego programu inwestycji dla realizacji danego produktu dla obsługi turysty od 
przyjazdu na teren POF do wyjazdu – informacja turystyczna, sprzęt, nocleg, gastronomia, 
atrakcje towarzyszące np. wydarzenia kulturalne, tak, by produkt oferowany był kompletny,  

 promocja kompleksowej oferty turystycznej obszaru na arenie województwa, kraju i Europy.  
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CEL III – OBSZAR RÓWNOWAGI FUNKCJONALNEJ 

 
  

„Świat cechuje się równowagą - ludzkość po jednej stronie, 

magia po drugiej. Współistnieją one we wszystkim, co żywe,  

a w świecie idealnym utrzymują pewien rodzaj harmonii,  

w której jedno nigdy nie osiąga przewagi nad drugim.”- Victoria 

Schwab4 

 

 

Równowaga funkcjonalna, to „pewien trwały i zmienny tylko w określonych granicach układ 
relacji między organizacją a otoczeniem oraz wewnątrz organizacji”5. Równowaga funkcjonalna 
wymaga ekwiwalentnej wymiany oraz wzajemnych dostosowań. Pojęcie to funkcjonujące  
w działaniach dotyczących organizacji przedsiębiorstw można zaadoptować również do przestrzeni, 
jej kształtowania i gospodarowania jej zasobami. Pilski Obszar Funkcjonalny traktowany jest jako 
jeden organizm, w którym relacje pomiędzy jego poszczególnymi komponentami powinny 
zachowywać określony stan równowagi. Oznacza to kształtowanie zharmonizowanego stanu 
przestrzeni, w którym występujące procesy i zjawiska będą w stosunku do siebie komplementarne, 
nie będą wpływać na degradację stanu istniejącego, a wręcz przeciwnie będą kreować ład 
przestrzenny.  

Podstawą realizacji celu będzie dążenie do osiągnięcia równowagi w relacjach pomiędzy 
trzema płaszczyznami zagospodarowania przestrzeni – obszarami zurbanizowanymi, przestrzeniami 
otwartymi – rolniczymi, oraz terenami zajętymi przez sieci transportowe   Kształtowanie każdej z tych 
przestrzeni musi odbywać się z priorytetem ochrony środowiska i zasobów naturalnych.  Równowaga 
tych przestrzeni w odniesieniu do nadrzędnej przestrzeni o wymiarze środowiskowym – systemu 
przyrodniczego, będzie miała wpływ na efektywne funkcjonowanie całego obszaru POF i powodzenie 
w podejmowanych działaniach rozwojowych. Każde z działań inwestycyjnych realizowanych  
w poszczególnych przestrzeniach powinno być ukierunkowane na eliminowanie lub minimalizowanie 
niekorzystnego wpływu na poszczególne komponenty środowiska naturalnego oraz na zachowanie 
ciągłości systemu przyrodniczego, zwłaszcza w kontekście nasilających się zmian klimatycznych.  

Spójna struktura sieci osadniczej, zachowanie obszarów wiejskich oraz ich kształtowanie  
i rozwój, a także poprawa stanu dotychczasowej sieci transportowej współgrające z systemem 
przyrodniczym, będą głównymi kierunkami w drodze do osiągnięcia równowagi funkcjonalnej. 
Sprawnie działający organizm POF stanie się konkurencyjny i atrakcyjny pod względem społeczno-
gospodarczym i będzie wpływał na kreację pozytywnego wizerunku w przestrzeni województwa.  

                                                           
4
 Victoria Schwab – „Mroczniejszy odcień magii” 

5
 Andrzej K, Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak „Rozwój teorii organizacji, od sytemu do sieci” 

https://lubimyczytac.pl/autor/81474/victoria-schwab
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/308715/mroczniejszy-odcien-magii
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KIERUNEK 1 

Kształtowanie spójnej struktury sieci osadniczej 
 

Skuteczność polityki przestrzennej zależy w dużej mierze od sposobu jej prowadzenia  
i determinacji władz lokalnych w osiąganiu zamierzonych celów, które każdorazowo powinny być 
weryfikowane pod względem poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu 
lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych i przestrzennych.  

Kształtowanie struktury sieci osadniczej poprzez regulację procesów rozwojowych  
i wskazywanie nowych terenów przeznaczonych do zainwestowania musi odbywać się przy 
uwzględnieniu predyspozycji i ograniczeń do rozwoju zainwestowania, na podstawie dokumentów 
planistycznych - studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podejmowanie trafnych decyzji zależeć 
będzie w dużej mierze od wyników analiz społeczno-gospodarczych, w szczególności 
demograficznych i ekonomicznych mówiących m.in. o aktualnym stanie zagospodarowania jednostek 
osadniczych, wyposażeniu terenów w infrastrukturę techniczną i o zapotrzebowaniu na nowe tereny 
inwestycyjne. Ideałem byłoby, gdyby rozwój zainwestowania dokonywał się jedynie na terenach 
najbardziej do tego predysponowanych, tzn. wyposażonych w infrastrukturę techniczną, dobrze 
skomunikowanych, w strefach istniejącego zainwestowania. 

Pilski Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się różnorodnością predyspozycji terenów do 
lokalizowania poszczególnych funkcji. Na podstawie zdiagnozowanych uwarunkowań, a także 
potencjałów wynikających z zasobów zewnętrznych i wewnętrznych obszaru, wskazano elementy 
zagospodarowania wpływające na predyspozycje lub ograniczenie dla zainwestowania konkretnych 
terenów. Przeprowadzone analizy pozwoliły określić zasady przestrzennego kształtowania struktury 
sieci osadniczej ukierunkowane na przeciwdziałanie postępującej suburbanizacji oraz wyznaczyć 
tereny predysponowane do wielofunkcyjnego rozwoju zainwestowania, a także tereny, na których 
rozwój przestrzenny powinien być ograniczany.  

Przestrzeń Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego została podzielona na tereny o zróżnicowanych 
warunkach i możliwościach zagospodarowania, które uwzględniają dotychczasową politykę 
przestrzenną jednostek samorządowych zobrazowaną w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin. Uszczegółowienie granic tych obszarów powinno zostać 
dokonane w dokumentach planistycznych poziomu lokalnego.  

W celu kształtowania spójnej struktury osadniczej wskazano obszary predyspozycji dla 
uzupełniania i rozwoju zainwestowania, obszary ograniczeń dla rozwoju zainwestowania wynikające  
z ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, możliwości wystąpienia konfliktów 
przestrzennych oraz obszary sugerowane do wyłączenia z rozwoju nowej zabudowy. 

Ważnym krokiem, w prowadzeniu polityki przestrzennej, powinno być również dążenie do 
wypracowania wspólnej polityki rozwoju przestrzennego, prowadzonej ponad granicami 
administracyjnymi gmin Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego. Taka inicjatywa pozwoliłaby zwrócić 
uwagę na zjawiska mające szerszy, ponadlokalny zasięg i umożliwiłaby poprawę ładu przestrzennego 
całego obszaru oraz docelowo osiągnięcie spójnej struktury osadniczej.  
 

CIII, K1 - Działanie 1 

Prowadzenie zintegrowanej polityki przestrzennej  

 

Wprowadzenie zintegrowanej polityki przestrzennej dla całego Pilskiego Obszaru 
Funkcjonalnego będzie przejawem chęci usprawnienia organizacji procesów planistycznych. Umożliwi 
to harmonijne kształtowanie przestrzeni i eliminowanie konfliktów przestrzennych w jednostkach 
administracyjnych obszaru, co w konsekwencji pozwoli na osiągnięcie większej spójności i ładu 
przestrzennego. Ułatwi to także przenoszenie zadań ponadlokalnych na poziom lokalny oraz ochronę 
interesu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 
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Integracja powinna również dotyczyć lokalnego planowania społeczno-gospodarczego  
i przestrzennego z uwzględnieniem dokumentów szczebla krajowego i regionalnego w ramach polityk 
zintegrowanych i sektorowych. Spójność ta odnosi się do dokumentów lokalnych - strategii rozwoju 
gminy oraz dokumentów planistycznych - studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania a także różnych programów 
branżowych. 

Przestrzeń Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego powinna być traktowana jako jeden układ 
przestrzenny. Do najważniejszych kwestii wymagających wspólnego podejścia w planowaniu należą 
m.in. przeciwdziałanie chaotycznej i rozlewającej się zabudowie oraz koordynacja procesów 
inwestowania wzdłuż głównych dróg. Przyczyni się to do podniesienia efektywności ekonomicznej 
nakładów na infrastrukturę komunikacyjną i techniczną oraz pozwoli zwiększyć rentowność 
utrzymania transportu publicznego, szczególnie podmiejskiego, który obsługuje codzienne 
wahadłowe dojazdy do miejsc pracy, edukacji, usług. 

Integracja planowania i wypracowanie mechanizmów pozwalających na ocenę skuteczności 

podejmowanych działań, doprowadzi do równoważenia różnorodnych potrzeb przedsiębiorców, 

eliminacji konfliktów przestrzennych i koordynowania przedsięwzięć o charakterze ochronnym lub 

inwestycyjnym. Współdziałanie między lokalnymi samorządami oraz jednostkami sektora publicznego 

przy kreowaniu polityki przestrzennej pozwoli usprawnić zarządzanie obszarem, zwiększy 

racjonalność podejmowanych decyzji, a także umożliwi oddziaływanie wielowymiarowe zgodnie  

z zasadami rozwoju zrównoważonego i sprawiedliwości społecznej. 

Skoordynowana polityka przestrzenna na terenie Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez 

wprowadzenie wytycznych dla przyszłego zagospodarowania poszczególnych obszarów zapewni 

racjonalność i zrównoważony rozwój, a także wpłynie na poprawę spójności wewnętrznej. 

 

Zadania realizujące Działanie 1 

 

 wypracowanie jednego, wspólnego dokumentu o charakterze ponadlokalnym dotyczącego 
wizji rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego obejmującego cały POF, 

 wypracowanie wspólnych standardów planistycznych przez jednostki samorządowe obszaru, 
w ramach porozumień międzygminnych, organizacji szkoleń i warsztatów dla lokalnych służb 
planistycznych, 

 integracja baz danych przestrzennych, społeczno-gospodarczych i geoportali, 

 powołanie międzygminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej obejmującej działalnością 
obszar funkcjonalny. 

 

CIII, K1 - Działanie 2 

Kształtowanie zrównoważonego rozwoju na terenach zainwestowanych  

 

Rozwój terenów zainwestowanych w mieście jakim jest Piła, na terenach podmiejskich oraz 
obszarach w dalszej odległości od ośrodka subregionalnego jest wyzwaniem planistycznym, które 
wiąże się z racjonalnym wykorzystaniem dostępnej przestrzeni inwestycyjnej w połączeniu z reżimem 
ochrony terenów wartościowych pod względem przyrodniczym i kulturowym. Planowanie tych 
obszarów musi wiązać się z perspektywicznym rozwojem wielofunkcyjnym i eliminacją 
współwystępujących funkcji wzajemnie się wykluczających i konfliktowych. 

Zrównoważony rozwój terenów zainwestowanych odbywać powinien się przede wszystkim 
poprzez zachowanie istniejącej zabudowy, uzupełnianie zabudowy w jednostkach osadniczych oraz 
rozwój nowego zainwestowania, na obszarach wyposażonych w infrastrukturę techniczną i nie 
wymagających nowego uzbrojenia, co jest uzasadnione ekonomicznie i społecznie. Ważnymi 
przestrzeniami są także tereny wymagające rewitalizacji na terenie Piły należą do nich szczególnie 
obszary powojskowe, które wymagają wprowadzania nowych funkcji do istniejącej zabudowy lub 
wymiany obiektów zdekapitalizowanych. 
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W ramach istniejących jednostek osadniczych, w obszarach wskazanych do uzupełniana 
obecnego zagospodarowania, działania dotyczyć będą przede wszystkim przekształceń istniejącego 
zainwestowania oraz realizacji inwestycji wypełniającej wolne przestrzenie w formie kontrolowanego 
dogęszczania lub ponownego zagospodarowania terenów opuszczonych, wcześniej 
zainwestowanych.  

Tereny rozwoju zainwestowania wskazano przede wszystkim w granicach administracyjnych 
największych jednostek osadniczych obszaru - miast Piły i Trzcianki, w ich bezpośrednim sąsiedztwie, 
a także w granicach pozostałych ośrodków gminnych. Obszary rozwoju zabudowy obejmują tereny 
planowanej zabudowy wyznaczone w dokumentach planistycznych oraz charakteryzują się dobrym 
dostępem do infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, co korzystnie wpływa na podniesienie 
jakości życia mieszkańców, ochronę środowiska przyrodniczego oraz poprawę dostępności do miejsc 
pracy i usług, a także pozwala na wzrost wykorzystania transportu zbiorowego. Istotnym elementem 
wpływającym na zasięg lokalizacji zabudowy będą granice aglomeracji kanalizacyjnych, sąsiedztwo 
stacji i przystanków kolejowych oraz węzłów drogowych.  

Lokalizowanie funkcji mieszkaniowej, przemysłowej i usługowej w najbardziej 
predysponowanych dla nich terenach będzie zapobiegać tzw. „rozlewaniu się zabudowy”, pozwoli na 
osiąganie ładu przestrzennego i wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych 
jednostek osadniczych. Atrakcyjność obszarów wiąże się także z dobrą dostępnością podstawowej 
infrastruktury społecznej oraz usługowej. Dążyć należy do wykorzystania istniejącej infrastruktury 
komunalnej i wzrostu wykorzystania transportu zbiorowego, co przyczyni się do racjonalnego 
gospodarowanie przestrzenią i kształtowania spójnych i zwartych struktur osadniczych. 

W przestrzeni POF wskazano także obszary wyłączenia z rozwoju nowej zabudowy. 
Priorytetem będzie tu zachowanie istniejącego zainwestowania oraz ograniczanie nowego wyłącznie 
do terenów już wskazanych pod rozwój zabudowy w dokumentach planistycznych. Obszary te 
położone są głównie w obrębie terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz otwartych 
terenów rolnych, dlatego zachowanie dotychczasowej skali zainwestowania jest elementem 
niezbędnym do ochrony tych nadrzędnych wartości przestrzeni. 

 

Zadania realizujące Działanie 2 

 

 realizacja nowych inwestycji w pierwszej kolejności na obszarach o wysokich predyspozycjach 
do zainwestowania z dostępem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 
gazowej, ciepłowniczej oraz sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, sieci komunikacyjnej 
(drogowej, rowerowej i pieszej) oraz do transportu publicznego,  

 uzupełnianie zabudowy w jednostkach osadniczych poprzez wypełniane luk w ciągłości 
zabudowy pierzejowej, realizację zabudowy na terenach wcześniej zainwestowanych lub 
zdegradowanych wymagających przeprowadzenia procesu rewitalizacji, 

 doposażenie terenów już zainwestowanych w niezbędną infrastrukturę techniczną w celu 
ochrony środowiska, szczególnie w sieć wodno-kanalizacyjną oraz realizacja programów 
mających na celu eliminacje zanieczyszczeń powietrza, 

 zachowanie terenów zielonych i cennych przyrodniczo na terenie jednostek osadniczych,  
w celu dbałości o klimat miejsca i jakość powietrza oraz zapewnienia mieszkańcom terenów 
rekreacji i wypoczynku w miejscu zamieszkania, 

 sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego szczególnie dla 
terenów podmiejskich ograniczających chaotyczne zainwestowanie oraz z zakazem zabudowy 
– dla terenów leśnych, łąkowych, terenów zalewowych, gruntów ornych o najwyższej 
przydatności dla produkcji rolnej, a także obszarów będących elementami systemu 
przyrodniczego, terenów zielonych i otwartych w jednostkach osadniczych, 

 prowadzenie monitoringu zagospodarowania poprzez badanie realizacji inwestycji na 
podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
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CIII, K1 - Działanie 3 

Poprawa jakości przestrzeni na obszarze POF 

 

Poprawa jakości przestrzeni to działanie zmierzające do tworzenia atrakcyjnego środowiska 
zamieszkania, pracy i wypoczynku dla mieszkańców obszaru. Wysoka jakość przestrzeni poprawia 
jakość życia mieszkańców, wzmacnia zainteresowanie obszarem ludzi z zewnątrz i inwestorów,  
a także buduje pozytywny wizerunek Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Poprawie jakości obszaru służą działania realizujące założenia polityki przestrzennej,  
w sposób zwiększający czytelność i przejrzystość struktur przestrzennych. Do tych działań należą 
prace związane z kształtowaniem jednostek osadniczych, czyli przeciwdziałaniem powszechnemu 
chaosowi występującemu w formie i architekturze zabudowy, rozdrobnieniu zainwestowania  
w przestrzeni, presji na tereny otwarte, a także brakom w wyposażeniu w infrastrukturę techniczną, 
społeczną i drogową nowo projektowanych osiedli mieszkaniowych. Także czynności związane  
z transformacją przestrzenną i społeczną terenów zdegradowanych oraz właściwe projektowanie  
i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, zachowanie terenów zielonych i cennych krajobrazowo 
w obszarach zainwestowanych, wpłynie na pozytywny odbiór tkanki osadniczej. 

W realizacji działań ważną rolę odgrywać będzie zwiększona partycypacja społeczna  
w procesie planowania przestrzennego. W związku z tym należy podjąć kroki, które będą zmierzały 
do uświadamiania i popularyzacji wśród mieszkańców znaczenia jakości obszaru i ładu 
przestrzennego. Tworzenie oraz upowszechnianie modelowych działań partycypacyjnych  
w planowaniu ma zasadnicze znaczenie dla podnoszenia poziomu świadomości społecznej w tej 
sferze. Wskazane jest inicjowanie procesu świadomej partycypacji społecznej już w fazie 
formułowania polityk lokalnych i tworzenia założeń do planów miejscowych.  

Istotnym działaniem w procesie dążenia do poprawy jakości przestrzeni, dla którego 
sprzymierzeńcem są właśnie konsultacje społeczne, jest eliminowanie lub minimalizowanie 
konfliktów towarzyszących planowaniu i zagospodarowaniu obszarów, które wynikają często ze 
sprzecznych oczekiwań różnych grup interesantów. Godzenie interesów indywidualnych ze 
społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi oraz praca nad kompromisowymi rozwiązaniami jest 
najtrudniejszą drogą w procesie planowania, z którą władze lokalne zmierzają się na co dzień, dlatego 
świadomość mieszkańców o wartości przestrzeni, w której mieszkają musi być priorytetem  
w działaniach mających na celu jej poprawę. 

 

Zadania realizujące Działanie 3 

 

 kształtowanie jednostek osadniczych z uwzględnieniem podstawowych potrzeb 
mieszkańców, poprzez planowanie i zapewnienie w nich terenów usług, obszarów zielonych – 
parki czy skwery, miejsc wypoczynku i rekreacji, 

 kreowanie przestrzeni publicznych, budujących centra miejscowości, poprzez: 

 poprawę ich dostępności – realizacja sieci komunikacji pieszej i rowerowej, 

 rozwój funkcji społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych, 

 poprawę jakości zagospodarowania np. zieleni komponowanej, małej architektury, 
oświetlenia, 

 kształtowanie zabudowy w miejscowościach z uwzględnieniem uwarunkowań 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, w tym ochrona cennych układów 
przestrzennych w Ujściu, Krajence, Pile, Trzciance, Wysokiej czy Białej poprzez renowacje 
istniejącej tkanki oraz dostosowanie nowej zabudowy do skali i charakteru miejsca, 

 sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szczególnie na 
obszarach konfliktowych oraz tam, gdzie występuje zagrożenie wkraczania zainwestowania 
na tereny cenne przyrodnicze oraz spełniające istotną rolę w systemie przyrodniczym, 
obszarach wartościowych kulturowo i krajobrazowo, 

 wypracowanie i stosowanie wspólnych na terenie POF parametrów i wskaźników 
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urbanistycznych,  

 realizacja programów edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie wiedzy o zasadach 
prowadzenia polityki przestrzennej - zachęcanie do czynnego uczestnictwa w procesach 
planistycznych poprzez zwiększoną partycypację społeczną za pomocą organizacji spotkań, 
szkoleń, warsztatów dla mieszkańców i innych użytkowników przestrzeni, 

 wyprowadzanie ruchu kołowego z centrów miast i miejscowości, m.in. w Trzciance, Ujściu, 
Szydłowie, Krajence, Wysokiej, Siedlisku (gm. Trzcianka), Kruszewie (gm. Ujście), Starej 
Łubiance (gm. Szydłowo), 

 realizację zadań wynikających z gminnych programów rewitalizacyjnych, w tym przede 
wszystkim rewitalizację: osiedla Śródmieście i Zamość oraz tereny powojskowe, 
poprzemysłowe i pokolejowe w Pile, centrum miasta Wysoka, centrum miasta Trzcianka, 
centrum i wschodnia część miasta Krajenka, miejscowości Róża Wielka, Stara Łubianka, 
Skrzatusz w gminie Szydłowo. 

 

KIERUNEK 2  

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
 

„Polityka wiejska powinna być nierozerwalnie związana z koncepcją wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich. Rozwój wielofunkcyjny oznacza umiejętne wkomponowanie w wiejską 
przestrzeń coraz więcej nowych funkcji pozarolniczych, co przyczynia się do zróżnicowania 
(dywersyfikacji) wiejskiej ekonomii i jest odejściem od monofunkcyjnego rozwoju, który opiera się 
głównie na produkcji surowców rolniczych. (…) Wielofunkcyjny rozwój to pojęcie związane  
z rozwojem lokalnym, przedsiębiorczością, dywersyfikacją gospodarstw rolnych, rozwojem 
infrastruktury, kapitałem społecznym, a w ostatnich latach – także z rozwojem zrównoważonym  
i wielofunkcyjnym rolnictwem.”6 Nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju jest ochrona 
środowiska i krajobrazu, zatem i tu na obszarach wiejskich priorytetem przy podejmowaniu różnych 
działań musi być dbałość o jakość i prawidłowość funkcjonowania wszystkich komponentów 
środowiska przyrodniczego i kulturowego.  

Obszary o charakterze wiejskim to w Pilskim Obszarze Funkcjonalnym istotna przestrzeń, 
która wymaga kompleksowego spojrzenia, z kilku płaszczyzn – rozwoju i poprawy konkurencyjności 
rolnictwa przy jednoczesnym odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami glebowymi i ochrony 
przestrzeni otwartych pól uprawnych, wprowadzania na tereny wiejskie nowych funkcji o charakterze 
pozarolniczym, a także możliwości wykorzystania obszarów i zasobów do produkcji zielonej „energii”.   

W POF budowanie nowych funkcji powinno opierać się na specyficznych predyspozycjach 
terenów i uwzględniać uwarunkowania środowiskowe, w tym obszary wchodzące w skład systemu 
przyrodniczego. Jednocześnie należy przeciwdziałać zmianom klimatyczny. Długotrwałe okresy 
bezdeszczowe są znacznym zagrożeniem dla środowiska i zasobów przyrodniczych. Podtrzymanie 
uwilgotnienia dla wielu siedlisk stanowi gwarancję ich zachowania.  

Na obszarach wiejskich działalność pozarolnicza będzie stanowiła alternatywne źródła 
dochodów mieszkańców i będzie się opierała przeważnie na mikro i małych przedsiębiorstwach, 
często firmach rodzinnych, bazujących przede wszystkim na lokalnych zasobach.  

Podejmowane działania powinny również uwzględniać zasady koncepcji „zielonego wzrostu”, 
czyli gospodarki opartej na ekorozwoju, promującej tzw. „czyste” technologie. Może się to odbywać 
poprzez wydatki publiczne na tzw. „zielone” inwestycje np. w transporcie publicznym, gospodarce 
odpadami, czy w energetyce. 

Rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich to także działania związane z rozwojem 
społecznym, poprawą zasobów demograficznych, ożywieniem lokalnej przedsiębiorczości czy 
rozwojem infrastruktury. 

                                                           
6
 Marek Kłodziński, „Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich” 
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Wszelkie działania prowadzone w ramach rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich 
będą miały na celu poprawę jakości życia ludności, dywersyfikację rolnictwa, zwiększony udział 
pozarolniczych funkcji gospodarki, zróżnicowanie lokalnego rynku pracy. 
 

CIII, K2 - Działanie 1 

Aktywizacja pozarolniczej działalności gospodarczej 

 

W celu zapewnienia lepszego poziomu życia ludności na terenach wiejskich oraz w trosce  
o naturalne środowisko, produkcja rolna musi być uzupełniana pozarolniczą działalnością 
gospodarczą. Na potencjał rozwojowy nierolniczych funkcji wpływ ma kilka czynników, są to m.in. 
uwarunkowania populacyjne (przygotowanie zawodowe, struktura wiekowa, skłonności do 
wprowadzania zmian i tworzenia innowacji), uwarunkowania środowiskowe (zasoby naturalne, 
jakość gruntu, klimat, zalesienie, walory krajobrazowe), wyposażenie w infrastrukturę, 
uwarunkowania finansowe. Na bazie tych czynników można budować profile rozwoju działalności, 
które wiązać się będą z aktywnością nierolniczą ściśle powiązaną z sektorem rolniczym (dostawa 
surowców, usługi wytwórcze, zaopatrywanie, przechowywanie, przewozy i sprzedaż wyrobów 
rolnych, przetwórstwo rolno-spożywcze) oraz z aktywnością, która nie jest powiązana ściśle lub wcale 
z sektorem rolniczym (turystyka wiejska, w tym agroturystyka, usługi zdrowia i opieki, usługi 
rzemieślnicze – obsługa społeczeństwa, aktywność produkcyjna niezwiązana z rolnictwem). 

Aktywizacja pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich POF to niezbędny 
krok w rozwoju tych terenów. Jest to szczególnie ważne szczególnie dla gospodarstw rolnych 
działających na terenach o mniej korzystnych warunkach dla produkcji rolnej. Warunkiem rozwoju 
tych obszarów będzie konieczność zróżnicowania ich struktury gospodarczej poprzez wprowadzenie 
nowych funkcji pozarolniczych. Takie działanie wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
rozszerzenie źródeł dochodów ludności, a w konsekwencji wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich  
z punktu widzenia osiedleńczego i zawodowego. 

Dla zdynamizowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej w POF potrzebne jest 
wsparcie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszarów wiejskich. W tym celu wskazane 
jest zbudowanie spójnego systemu wspierania przedsiębiorczości, z elementami w postaci doradztwa 
podatkowego, finansowego czy administracyjnego, a także ofertą pożyczek i kredytów. 

Innym elementem zmian na obszarach wiejskich jest lokowanie drobnego przemysłu, przede 
wszystkim związanego z przetwórstwem produktów rolnych. Wymaga to prowadzenia aktywnej 
polityki wspierającej rozwój takiej działalności oraz modernizację terenów inwestycyjnych zwłaszcza 
pod kątem infrastruktury technicznej i komunikacji. 

Oczekiwane przemiany dotyczyć będą tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem,  
w sferze zróżnicowanej działalności produkcyjnej i usługowej. Wzrost gospodarczej różnorodności na 
obszarach wiejskich nastąpi poprzez rozwój usług, handlu, wytwórczości, leśnictwa i turystyki. 
 

Zadania realizujące Działanie 1 

 

 pomoc władz lokalnych w promocji i wspomaganiu rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej 
poprzez poprawę dostępu do doradztwa, upraszczanie procedur, inwestowanie w edukację, 
szkolenia, udzielanie pożyczek i kredytów na preferencyjnych warunkach, 

 dalszy rozwój nowoczesnej działalności usługowej, w tym usług teleinformatycznych, 
gastronomii i cateringu, usług noclegowych, 

 wspieranie rozwoju usług turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, 

 wspieranie lokalnych twórców poprzez organizowanie imprez, pokazów rzemiosła lokalnego, 

 rozwój usług z zakresu budownictwa i transportu, 

 rozwój agrobiznesu poprzez przyciąganie i wspieranie działalności związanej  
z przetwórstwem rolno-spożywczym, 

 rozpropagowanie idei rolnictwa społecznego poprzez rozwój gospodarstw opiekuńczych 



   PIŁA 
KONCEPCJA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA SUBREGIONALNEGO  

112 
 

(działalności pozarolniczej w zakresie: terapii, usług opiekuńczych dla osób 
niepełnosprawnych, osób starszych, osób z demencją i innych grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, integracji na rynku pracy, resocjalizacji). 

 

CIII, K2 - Działanie 2 

Rozwój i poprawa konkurencyjności rolnictwa i odpowiedzialne zarządzanie zasobami glebowymi 

 

Przestrzeń rolnicza stanowi jeden z podstawowych elementów struktury funkcjonalno – 
przestrzennej POF, gdzie gospodarka rolna stanowi ważny element rozwojowy obszaru. Dla 
zapewnienia rozwoju rolnictwa konieczna jest jego przebudowa w kierunku zwiększenia wydajności  
i jakości, wzrost konkurencyjności, a także przebranżowienie części osób zatrudnionych w rolnictwie. 
W zależności od predyspozycji terenu proponuje się rozwój w kierunku rolnictwa intensywnego, 
wzrost znaczenia rolnictwa integrowanego oraz ekologicznego, na którego produkty rośnie 
zapotrzebowanie. W strefach o najlepszych warunkach glebowych, poza obszarami objętymi ochroną 
prawną, działalność rolnicza predysponowana jest do prowadzenia w sposób intensywny przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz w oparciu o zalecenia 
zawarte w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej.  

Gospodarstwa rolne powinny dążyć do specjalizacji w określonej produkcji roślinnej lub 
zwierzęcej. Łąki nadnoteckie sprzyjają hodowli zwierzęcej, na bazie której rozwijają się zakłady 
mleczarskie i zakłady mięsne. Na szczególną uwagę, ze względu na bogatą historię, zasługuje 
produkcja owoców i warzyw. Dalszemu rozwojowi sadownictwa sprzyjają korzystny mikroklimat. 
Również przetwórstwo rolno-spożywcze to branża o istotnym znaczeniu z szansami na trwały rozwój.  
Władze lokalne wraz z lokalnymi rolnikami i przedsiębiorcami powinny aktywnie promować 
miejscowe produkty, pod hasłem: „zdrowe, ekologiczne, nadnoteckie”. 

Istotnym działaniem będzie odpowiedzialne zarządzanie zasobami glebowymi zarówno  
z punktu widzenia przydatności rolniczej jak i ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Tereny 
otwarte spełniają ważną funkcję środowiskową, w tym retencyjną, krajobrazową i kulturową. 
Przestrzeń terenów otwartych z pojedynczymi siedliskami stanowi o specyfice wielkopolskiego 
krajobrazu. Zagrożeniem dla otwartych przestrzeni jest rozpraszanie zabudowy, szczególnie na 
terenach strefy podmiejskiej Piły, w kierunku północno-zachodnim. W pierwszej kolejności należy 
chronić, przed zmianą sposobu użytkowania, gleby o dużej przydatności dla produkcji rolnej oraz 
obszary spełniające funkcje korytarzy ekologicznych, dolin rzecznych i tych w otoczeniu obszarów 
cennych przyrodniczo. 
 

Zadania realizujące Działanie 2 

 

 rozwój rolnictwa integrowanego, zalecany szczególnie w gminie Kaczory, a także na 
obszarach objętych ochroną prawną oraz w sąsiedztwie kompleksów leśnych oraz jezior, 

 wzrost powierzchni ekologicznych użytków rolnych oraz wspieranie rozwoju gospodarstw 
rolnych z ekologicznymi metodami produkcji, szczególnie w strefie nadnoteckiej 

 rozwój wyspecjalizowanej produkcji żywności, 

 zwiększenie konkurencyjności i dochodowości oraz modernizacja gospodarstw rolnych 
poprzez tworzenie dużych grup producenckich, 

 wspieranie mechanizmów pozwalających na bezpośrednią sprzedaż produktów rolnych  
w gospodarstwach poprzez rozwój tzw. inkubatorów kuchennych (udostępnianie rolnikom 
pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny do przetwarzania i przygotowania 
produktów rolnych do sprzedaży), 

 wsparcie rolników w postaci doradztwa prawnego, technologicznego, marketingowego,  
w tym pomoc w umożliwianiu sprzedaży produktów rolnych przez internet, 

 opracowywanie lokalnych dokumentów planistycznych dla obszarów wyłączonych  
z zabudowy, w szczególności obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej o wysokiej jakości 
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gleb, 

 ograniczanie przeznaczania gruntów rolnych o najwyższej klasie bonitacyjnej gleb na cele 
nierolnicze i nie leśne, 

 ochrona i kształtowanie krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie zróżnicowanej struktury 
terenów otwartych jak enklawy leśne, oczka wodne, zadrzewienia śródpolne, 

 kontynuowanie i wspieranie realizacji w gospodarstwach rolnych Programu 
rolnośrodowiskowego i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.  

 

CIII, K2 - Działanie 3 

Zwiększanie produkcji i wykorzystania zielonej energii 

 

Szansą rozwoju obszarów wiejskich może być wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł 
energii (OZE). Polska jest pod rosnącą presją UE związaną z realizacją celów dotyczących OZE  
w finalnej konsumpcji energii. Wykorzystanie czystej energii jest jednym z priorytetowych działań 
zawartych w polityce państwa. Zakłada się zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych  
w bilansie energetycznym kraju. Produkcja energii odnawialnej jest istotnym czynnikiem 
stymulującym ochronę środowiska przyrodniczego i przynosi wymierne efekty ekologiczne, 
gospodarcze i społeczne m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, tworzenie nowych 
miejsc pracy. Do źródeł energii odnawialnej możliwych do rozwoju na terenie POF zaliczono: energię 
wodną, energię wiatrową, energię geotermalną, biomasę, biogaz i biopaliwa oraz energię słoneczną. 

Ważnym źródłem energii odnawialnej jest w rejonie północnej Wielkopolski energia wodna. 
Wody tutaj występujące posiadają predyspozycje do wykorzystania dla celów energetycznych, na 
rzekach istnieje wiele obiektów hydrotechnicznych, które stanowią potencjał dla dalszego rozwoju 
hydroenergetyki na tym terenie. Również produkcja biomasy, biogazu i biopaliwa daje możliwości 
rozwoju i może stać się formą aktywizacji gospodarczej. Wynika to z rolniczego charakteru dużej 
części obszaru i stosunkowo łatwego dostępu do surowca: możliwości wykorzystania łąk 
nadnoteckich, odpadów z dużych powierzchni leśnych, czy z przetwórstwa płodów rolnych.  

Kolejnym źródłem energii odnawialnej jest energia uzyskiwana z wiatru, wytwarzana przez 
elektrownie wiatrowe. Ważnym aspektem wykorzystania tego typu energii jest właściwa lokalizacja 
turbin wiatrowych. Prawidłowe ich usytuowanie umożliwia optymalne funkcjonowanie konstrukcji  
i zapewnia odpowiednią odległość od zabudowy mieszkaniowej, co minimalizuje możliwość 
wystąpienia konfliktów przestrzennych. Obecne prawo nakazuje określenie usytuowania turbin 
wiatrowych poprzez konieczność umieszczenia stref oddziaływania takich obiektów w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz sporządzenia planu 
miejscowego pod ich lokalizację. W studiach gmin  wskazano miejsca predysponowane do 
pozyskiwania energii z siły wiatru na terenie gminy Trzcianka. Ze względu na ochronę przyrody  
i krajobrazu nie wskazane jest lokalizowanie elektrowni wiatrowych na obszarze doliny Noteci, 
będącej miejscem gniazdowania i ważnym szlakiem migracyjnym ptaków, szlakiem o znaczeniu 
krajowym i europejskim. 

W związku z polityką energetyczną kraju, w której OZE nabiera coraz większego znaczenia,  
a także z koniecznością zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnej strukturze pozyskiwania 
energii, kluczowego znaczenia nabiera utworzenie sektora magazynowania energii. System 
magazynowania energii pełnić będzie ważną rolę w równoważeniu podaży i popytu na energię oraz 
umożliwi płynną integrację tradycyjnych i odnawialnych źródeł zasilania sieci. Może być również 
elementem działającym aktywizująco na rozwój lokalnej gospodarki. 

 

Zadania realizujące Działanie 3 

 

 budowa spółdzielni energetycznych – pilski obszar równowagi energetycznej,  

 realizacja celów strategicznych Pilskiego Klastra Energetycznego m.in.: wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii w obrębie Klastra, poprawa 
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jakości zasilania, zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, budowa stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych, elektrycznej oraz hybrydowej komunikacji, promowanie 
wiedzy, technologii i rozwiązań służących osiągnięciu szeroko pojętej niezależności 
energetycznej w gospodarce, 

 budowa małych elektrowni wodnych na rzekach i zbiornikach zaporowych, 

 rozwój rozproszonej energetyki wodnej,  

 budowa magazynów energii, 

 rozwój upraw energetycznych na potrzeby produkcji OZE. 

 

KIERUNEK 3 

Rozbudowa i unowocześnianie sieci transportowych 

 
Sieć transportowa jest kluczowym elementem zagospodarowania przestrzeni wpływającym 

na możliwości rozwojowe terenów. Poprawa dostępności jest ważna nie tylko dla wzmacniania 
spójności wewnętrznej obszaru, ale przede wszystkim ma duże znaczenie dla rozwoju powiązań 
regionalnych i krajowych, które są gwarantem wzmacniania konkurencyjności obszaru. Jednym  
z elementów konkurencyjności regionu jest atrakcyjność inwestycyjna, która decyduje o jego 
zdolności do przyciągania inwestorów. Wśród wielu czynników określających atrakcyjność 
inwestycyjną regionów dostępność komunikacyjna i wyposażenie w infrastrukturę transportową 
wymieniane są jako jedne z podstawowych, spełniających funkcje czynnika ewolucji gospodarczej 
regionu stwarzając warunki dalszego rozwoju ekonomicznego.  

Rozbudowa i modernizacja sieci transportowych poprawi obsługę komunikacyjną 
dotychczasowych terenów zainwestowanych, wzmocni dostępność do terenów atrakcyjnych 
turystycznie, a także umożliwi uruchomienie nowych terenów przeznaczonych do zainwestowania. 
Będzie to miało wpływ również na zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze POF.  

W Pilskim Obszarze Funkcjonalnym ważne będą także działania na rzecz rozwoju transportu 
lotniczego, który obok transportu naziemnego stanowi istotny element infrastruktury 
komunikacyjnej, pozwalający poprawić jego konkurencyjność. Możliwość korzystania z komunikacji 
lotniczej stanowi ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych dla wielu inwestorów, 
zwłaszcza zagranicznych. 

Rozwój sieci transportowych wiąże się zarówno z wieloma korzyściami, jak z konsekwencjami 
dla środowiska przyrodniczego i społecznego. Chcąc osiągnąć równowagę funkcjonalną na obszarze 
POF, determinantem rozbudowy i unowocześniania sieci transportowych powinna być także, a może 
przede wszystkim ochrona środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz poprawa jakości życia 
mieszkańców. Współcześnie podejmuje się wiele działań eliminujących zagrożenia spowodowane 
przebiegiem dróg najwyższych kategorii i klas czy linii kolejowych. Każdorazowo należy ocenić jak 
wybrane zabezpieczenie wpływa na komponenty środowiska przyrodniczego oraz na krajobraz, a jak 
jest odbierane przez mieszkańców.  

Inwestycje transportowe postrzegane są jako kluczowy instrument rozwoju regionalnego, 
realizacja nowych projektów infrastrukturalnych w sieci transportowej poprawia atrakcyjność 
poszczególnych regionów dla nowych inwestorów. Należy jednak podkreślić, że tylko kompleksowe 
zrealizowanie wszystkich niezbędnych inwestycji kolejowych i drogowych na danym obszarze  
(tzn. stworzenie spójnej sieci transportowej) może właściwie stymulować wzrost gospodarczy. 
 

CIII, K3 - Działanie 1 

Rozwój i modernizacja sieci dróg lądowych kołowych i kolejowych  

 

Na trenie POF funkcjonują dwie drogi krajowe klasy głównej ruchu przyspieszonego nr 10  
i 11, które docelowo mają być drogami ekspresowymi. Obecnie jednak żaden z ich odcinków 
przebiegających przez teren obszaru funkcjonalnego nie jest przystosowywany do zmiany 
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parametrów na wyższe. Ważnym zadaniem będzie zatem dążenie do realizacji tych dróg jako 
ekspresowe - S10 i S11. Realizacja drogi ekspresowej S11 ma kluczowe znaczenie w powiązaniu 
Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego ze stolicą regionu - Poznaniem i w kierunku środkowego Pomorza 
(Koszalin, Kołobrzeg). Natomiast ważną rolę w poprawie dostępności obszaru w kierunku wschód – 
zachód, pełnić będzie droga ekspresowa S10, która docelowo poprawi powiązania ze Szczecinem, 
Bydgoszczą oraz z Warszawą. 

Istotnym zadaniem będzie także przebudowa istniejącej sieci dróg kołowych - wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, które wymagają modernizacji i poprawy parametrów technicznych. 
Doprowadzi to do poprawy skomunikowania jednostek osadniczych położonych w dalszych 
odległościach od ośrodka subregionalnego i zapewni lepszą obsługę nowych terenów przeznaczonych 
do zagospodarowania, przyczyni się do zwiększenia dostępności rejonów turystycznych oraz zwiększy 
atrakcyjność inwestycyjną. 

Ważnym zadaniem będzie realizacja obwodnic. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na obszarach zabudowanych oraz zwiększy 
przepustowość istniejącej sieci drogowej. Przyczyni się także do ochrony dziedzictwa kulturowego  
i poprawy jakości życia mieszkańców. 

Piła to ważny w regionie węzeł kolejowy, który stwarza szanse na większe wykorzystanie 
transportu kolejowego, zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Wymaga to jednak 
sukcesywnej modernizacji sieci, w celu poprawy przepustowości i zwiększania prędkości pociągów.   
 

Zadania realizujące Działanie 1 

 

 dążenie władz samorządowych na każdym szczeblu do realizacji dróg ekspresowych S11  
i S10, 

 modernizacja odcinków dróg wojewódzkich nr 178, 182, 188, 190, wymagające poprawy 
stanu nawierzchni i bezpieczeństwa użytkowników, 

 poprawa stanu nawierzchni, realizacja poboczy oraz realizacja bezpiecznych przejść dla 
pieszych na drogach powiatowych i gminnych,  

 realizacja obejść drogowych miejscowości: Ujście – na drodze ekspresowej S11, Śmiłowo 
(gm. Kaczory), Stara Łubianka (gm. Szydłowo) – na drodze ekspresowej S10, Szydłowo – 
na drodze wojewódzkiej nr 179, Siedlisko (gm. Trzcianka) – na drodze wojewódzkiej  
nr 180, Biała (gm. Trzcianka) – na drodze powiatowej nr 1332P, 

 modernizacja linii kolejowych nr: 18, 203, 405, 

 rewitalizacja stacji i przystanków kolejowych: Skórka, Dolnik, Krajenka (gm. Krajenka), 
Piła Podlesie, Stara Łubianka, Szydłowo Krajeńskie, Dolaszewo Wałeckie (gm. Szydłowo), 
Stobno, Biała Pilska, Biernatowo, Siedlisko Czarnkowskie, Trzcianka (gm. Trzcianka), 
Dziembówka, Kaczory (gm. Kaczory) wraz z ich otoczeniem, w tym m.in. wprowadzanie 
nowych funkcji usługowych, realizacja parkingów park and ride oraz parkingów dla 
rowerów.   

 

CIII, K3 - Działanie 2 

Rozwój i modernizacja infrastruktury lotniskowej 

 

Lotniska są uznawane za jeden z głównych czynników stymulujących rozwój społeczno- -
gospodarczy regionów, który prowadzi do powstania korzystnych efektów społeczno-ekonomicznych, 
obejmujących m.in. zwiększanie mobilności ludności, wzrost atrakcyjności regionu dla inwestorów, 
rozwój turystyki i tworzenie miejsc pracy. Lotniska są węzłami komunikacyjnymi nie tylko w ramach 
systemu transportu lotniczego, ale także w ramach multimodalnego systemu transportu. Im więcej 
operacji lotniczych, tym większe znaczenie mają regionalne połączenia drogowe i kolejowe, a dobre 
skomunikowanie stref okołolotniskowych jest jednym z powodów, dla których przyciągają one 
kolejne funkcje i inwestycje. 
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Lądowisko samolotowe w Pile uzasadnia potencjalne możliwości rozwoju transportu 
lotniczego w obszarze funkcjonalnym. Przekwalifikowanie lądowiska na lotnisko daje szansę na 
rozwój poprzez łączenie funkcji sportowo-rekreacyjnych z obsługą ruchu lotniczego, szczególnie 
biznesowego. Rozwój lotniska nastąpi również poprzez turystykę lotniczą i działalności około 
lotniskowe, czego przykładem może być powstała, unikatowa na skalę europejską, baza kosmiczna,  
w której szkolą się astronauci. 
 

Zadania realizujące Działanie 2 

 

 przekwalifikowanie lądowiska samolotowego na lotnisko publiczne w Pile z uwzględnieniem 
wykorzystania w ruchu General Aviation, 

 rozwój przekształconego lotniska w Pile poprzez zwiększenie ruchu biznesowego, wzrost 
cargo oraz utrzymanie funkcji sportowej, 

 rozwój działalności z zakresu obsługi technicznej samolotów na przekształconym lotnisku  
w Pile. 
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PODSUMOWANIE 

 

Koncepcja Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Piły – 

Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego ma charakter analizy studialnej, ukierunkowanej na integrację 

regionalnego planowania przestrzennego ze strategicznym zarządzaniem rozwojem terytorium. 

Przygotowane opracowanie wpisujące się w politykę rozwoju województwa wielkopolskiego 

nastawioną na wzmacnianie roli ośrodków subregionalnych, jako biegunów wzrostu. 

Celem opracowania koncepcji było przeanalizowanie istniejących zasobów oraz zachodzących 

zjawisk i procesów istotnych dla obszaru, postrzeganego, jako jeden organizm, a następnie 

sformułowanie wizji rozwoju, modelowej struktury przestrzenno-funkcjonalnej oraz określenie 

dedykowanej polityki w postaci celów rozwoju. 

Koncepcję rozwoju opracowano w dwóch częściach. W pierwszej - diagnostycznej określone 

zostały najważniejsze uwarunkowania: położenie i powiązania obszaru, struktura przestrzenna, 

system osadniczy, środowisko przyrodnicze i kulturowe, turystyka i rekreacja, strefa społeczno-

gospodarcza, układ komunikacyjny i infrastrukturalny oraz dotychczasowa polityka przestrzenna 

gmin.  

W drugiej części, w oparciu o uwarunkowania i przeprowadzone analizy wyszczególnione 

zostały kluczowe cechy przestrzeni, z których wynikają najważniejsze potencjały i ograniczenia 

rozwojowe Pilskiego Obszaru Funkcjonalnego. Był to punkt wyjścia do sformułowania wizji rozwoju 

obszaru oraz ogólnej struktury funkcjonalno-przestrzennej, które stanowiły podstawę 

skonkretyzowania celów rozwoju, wynikających ze specyfiki obszaru. 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna określa, w sposób schematyczny, obraz optymalnego 

rozwoju obszaru w wymiarze przestrzennym. Wskazano strefy zróżnicowanych procesów 

rozwojowych zgodnie z predyspozycjami terenów do pełnienia określonych funkcji, a także 

zaproponowano hierarchiczny podział jednostek osadniczych i ich powiązań. 

W opracowaniu sprecyzowano trzy równoważne i wzajemnie przeplatające się cele rozwoju: 

 obszar przyjazny do życia i pracy, który odnosi się do rozwoju społeczno-gospodarczego  

w jednostkach osadniczych oraz poprawie jakości życia wszystkich mieszkańców; 

 obszar atrakcyjny turystycznie, który odnosi się do wykorzystania, przy jednoczesnej 

ochronie walorów przyrodniczych i kulturowych; 

 obszar równowagi funkcjonalnej, który odnosi się do zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich i terenów niezainwestowanych oraz rozbudowie spajającego całość układu 

komunikacyjnego.  

 

Aby osiągnąć wyznaczone cele rozwoju, dla każdego z nich określono kierunki rozwoju, 

których realizacja odbywać się będzie poprzez wskazane działania i zadania.  

Zaprezentowane rozwiązania, w postaci kierunków oraz sprecyzowanych działań i zadań 

stanowią propozycję wykorzystania lokalnych potencjałów i zasobów w dążeniu do wzmacniania roli 

Piły, jako subregionalnego bieguna wzrostu północnej Wielkopolski, równoważenia rozwoju 

województwa oraz kształtowania specjalizacji budujących wizerunek Pilskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w regionie i kraju. 

Rozwój ukierunkowany na podnoszenie konkurencyjności, spójności i dostępności obszaru 

przy jednoczesnej konieczności zachowania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego 

wymagał będzie podejmowania przez władze wywarzonych i odpowiedzialnych decyzji. Kompromisy, 

zwłaszcza w obszarach wymagających szczególnej interwencji polityki przestrzennej zapewnią 

minimalizację konfliktów. 
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Zaproponowane w opracowaniu cele i kierunki traktują obszar jako całość, dlatego 

wymuszają współpracę samorządów jednostek terytorialnych w realizacji wspólnych działań i zadań 

niezależnie od ich konkretnej lokalizacji w przestrzeni. Opracowanie stanowić może narzędzie 

wspomagające integrację działań samorządów lokalnych w prowadzeniu spójnej polityki rozwoju.  

Przygotowana koncepcja rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego powinna stać się 

impulsem do działania na rzecz wzmacniania i intensyfikacji procesów społeczno-gospodarczych w tej 

części województwa. 
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