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ROZDZIAŁ
WPROWADZENIE

WPROWADZENIE
1. CEL OPRACOWANIA
Koncepcja rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Gniezna jest
opracowaniem studialnym, wychodzącym naprzeciw zmianom zachodzącym w polityce przestrzennej
państwa, które polegają na odchodzeniu od podejścia sektorowego na rzecz zintegrowanego zarządzania
rozwojem ukierunkowanego terytorialnie. Polega ono na łączeniu działań różnych podmiotów
publicznych wobec obszarów, które nie są określone przez pryzmat granic administracyjnych, lecz
powiązań funkcjonalnych. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w krajowych dokumentach
planistycznych: Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, zintegrowanych strategiach krajowych oraz
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK2030). KPZK 2030 wprowadziła pojęcie
obszaru funkcjonalnego jako elementu polityki regionalnej, umożliwiającego wykorzystanie
endogenicznych potencjałów rozwojowych poszczególnych terytoriów. Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny
spełnia zatem kryteria miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka o znaczeniu subregionalnym.
Miejskie obszary funkcjonalne posiadają duże 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.
Wzmocnienie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, z wykorzystaniem jego endogenicznych
i egzogenicznych potencjałów, stwarza szansę na intensyfikację rozwoju środkowo-wschodniej części
Wielkopolski. W Gnieźnie – ośrodku subregionalnym oraz w jego bezpośrednim otoczeniu – kumulują się
zjawiska przestrzenne ściśle powiązane z zachodzącymi procesami społeczno-gospodarczymi o złożonym
charakterze, uzależnionym od wielu czynników zewnętrznych.
Gniezno, jako istotny ośrodek administracyjny, usługowo-przemysłowy i naukowy, stanowi biegun
wzrostu środkowo-wschodniej części Wielkopolski. Siła i zasięg oddziaływania ośrodka wykracza poza
granice administracyjne miasta, tworząc silne powiązania funkcjonalno-przestrzenne z terenami
sąsiednimi.
Miasto Gniezno wraz ze swoim obszarem funkcjonalnym pełni ponadto istotną rolę dla rozwoju funkcji
metropolitalnych, głównie ze względu na swoje położenie i znaczenie w hierarchii sieci osadniczej.
Gniezno, jako ośrodek rangi subregionalnej, charakteryzuje się silnie rozwiniętą funkcją administracyjnopolityczną, a ze względu na korzystne powiązania komunikacyjne, jak i bliskość miasta metropolitalnego,
stanowi ważne miejsce lokalizacji funkcji usługowo-przemysłowych, w tym usług związanych m. in.
z edukacją, biznesem czy specjalistycznymi placówkami zdrowia.
Celem koncepcji jest określenie wizji rozwoju, struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz celów rozwoju
i zasad zagospodarowania obszaru. Wybrane kluczowe cechy obszaru, określone na podstawie
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zdiagnozowanych potencjałów oraz przeprowadzonych analiz, stanowiły podstawę dla określenia
kierunków rozwoju, a następnie sformułowania działań i zadań.
Niniejszy dokument służyć powinien koordynacji polityk przestrzennych poszczególnych samorządów
lokalnych. Realizacja Koncepcji, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, zapewni racjonalne
wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie walorów
środowiska przyrodniczego.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Podstawą prawną sporządzenia niniejszego opracowania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl art. 38 i art. 39 ww. ustawy organy
samorządu województwa, oprócz obowiązku sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do
obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego.
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
znacznie dla polityki przestrzennej województwa.

3. DELIMITACJA
Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 włączyła Gniezno do kategorii miejskich
obszarów funkcjonalnych ośrodka subregionalnego. Dokument nie przesądził jednak o jego granicach,
delegując to zadanie samorządom wojewódzkim. Tym samym konieczne stało się określenie zasad
i kryteriów wyznaczenia zasięgu miejskiego obszaru funkcjonalnego.
Delimitacja obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych, w myśl obowiązujących przepisów, nie
jest obowiązkowa, niemniej Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot odpowiedzialny za
regionalną politykę przestrzenną, z własnej inicjatywy wskazał kryteria i wyznaczył granice miejskich
obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych, określone w dokumencie Zasady i kryteria
wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim1. Jest to dokument wdrożeniowy
zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, na podstawie którego
określono zakres przestrzenny Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka subregionalnego Gniezna
(GOF – Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny).

1

Uchwała nr 478/2015 z 30 kwietnia 2015 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów wyznaczania
obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim.
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Miasto Gniezno wraz z powiązanym z nim funkcjonalnie otoczeniem obejmuje 7 jednostek
terytorialnych.

M1

MAPA
GNIEŹNIEŃSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

❖ 1 gmina miejska:
GNIEZNO
❖ 3 gminy miejsko-wiejskie:
CZERNIEJEWO,
KŁECKO i WITKOWO,
❖ 3 gminy wiejskie: Gniezno,
Łubowo i Niechanowo.
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RII

ROZDZIAŁ
KLUCZOWE CECHY PRZESTRZENI

KLUCZOWE CECHY PRZESTRZENI
Analiza uwarunkowań pozwoliła wyszczególnić kluczowe cechy przestrzeni Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego, które mogą stanowić potencjał rozwojowy. Wynikają one przede wszystkim ze sfery
społeczno-gospodarczej, zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego, zagospodarowania
turystycznego i rekreacyjnego, systemu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa publicznego.
Do najistotniejszych kluczowych cech przestrzeni zaliczono zasoby kulturowe wynikające z uwarunkowań
historycznych GOF, w tym przede wszystkim miasto Gniezno, jako pierwszą stolicę Polski, czy Ostrów
Lednicki, jako jedno z najważniejszych miejsc w historii Polski.
Znaczący potencjał rozwojowy obszaru stanowią również zasoby środowiska przyrodniczego mające duży
wpływ na atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną, w tym ekosystemy leśne i wodne, obszary cenne
przyrodniczo objęte ochroną prawną, czy elementy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego.
Duże możliwości rozwojowe obszaru funkcjonalnego wynikają również ze sfery społeczno-gospodarczej,
wśród których wymienić należy występowanie obszarów o najwyższej wartości dla produkcji rolnej,
bogatą ofertę edukacyjną, czy miejsca aktywności gospodarczej.
Istotne znaczenie dla rozwoju GOF ma także dobra dostępność komunikacyjna zapewniająca dogodne
powiązania wewnętrzne i zewnętrzne obszaru.
Zagospodarowanie przestrzeni Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz ściśle związany z tym
rozwój społeczno-gospodarczy obszaru uwarunkowany jest szeregiem ograniczeń, których źródłem są
istniejące zasoby obszaru. Wiele ograniczeń wynika z przepisów prawa, lecz istnieją również takie, dla
których uzasadnieniem są potrzeby społeczne, a także dbałość o zachowanie wartościowych elementów
kulturowych, krajobrazu oraz zasad funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Tym samym
zagospodarowanie poszczególnych terenów jest możliwe tylko pod pewnymi warunkami, określonymi
szczegółowo dla każdego obszaru.
Wśród najistotniejszych ograniczeń dla zagospodarowania przestrzeni wskazać należy zubożenie
zasobów głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno),
których konsekwencją jest deficyt ilości wód dostępnych do zagospodarowania, obszary objęte ochroną
prawną, dla których zachowanie istniejących walorów przyrodniczych jest celem nadrzędnym, obszary
cenne kulturowo związane z kształtowaniem tożsamości narodowej i regionalnej oraz wymogi
bezpieczeństwa publicznego.
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1. POTENCJAŁY
◼

ZNACZĄCY POTENCJAŁ KULTUROWY

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się dużym zasobem dziedzictwa kulturowego, które
wyróżnia się nie tylko ilością, ale przede wszystkim rangą obiektów i obszarów zabytkowych. Przestrzeń
kulturowa obszaru obejmuje krajobraz kulturowy, historyczne układy urbanistyczne i ruralistyczne,
obiekty architektury, obiekty archeologiczne, zabytki ruchome i miejsca pamięci narodowej.
Jednym z najważniejszych elementów środowiska kulturowego wpływających na rozwój GOF są obiekty
i obszary związane z początkiem państwa polskiego. Należą do nich przede wszystkim Ostrów Lednicki
oraz Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie uznane za
Pomnik Historii oraz Wzgórze Lecha w Gnieźnie wpisane na Listę Dziedzictwa Europejskiego.
Ważnym elementem wzmacniającym poczucie tożsamości lokalnej i aktywizującym gospodarczo
mieszkańców jest Szlak Piastowski, stanowiący najważniejszy szlak kulturowy Wielkopolski. Jego dalsza
promocja i podnoszenie roli w istotny sposób może przyczynić się do spopularyzowania turystyki
kulturowej, a w konsekwencji wzmocnienia Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze gospodarczym
i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej.
Szczególne znaczenie wśród polskich szlaków kulturowych ma także Droga św. Jakuba, wiodąca do
Katedry w Santiago de Compostella, miejsca spoczynku św. Jakuba. Jednocześnie jest to trasa, którą do
Polski za sprawą Dąbrówki, św. Wojciecha czy cesarza Ottona dotarła kultura łacińska wraz
z chrześcijaństwem.
Niezwykle istotny element dziedzictwa kulturowego GOF stanowi architektura sakralna. Zlokalizowane
tutaj liczne obiekty sakralne odznaczają się wyjątkowymi walorami architektonicznymi i kunsztem
budowniczych. Spośród licznych obiektów sakralnych wyróżniają się gotycki Kościół i Klasztor
Franciszkanów, usytuowany na historycznym Wzgórzu Panieńskim w Gnieźnie, Kościół pod wezwaniem
Jana Chrzciciela na wzgórzu Świętojańskim, czy Kościół Farny pod wezwaniem Świętej Trójcy. Z kultem
św. Wojciecha nieodłącznie wiąże się ruch pątniczy, corocznie gromadząc w Gnieźnie liczne grupy
pielgrzymkowe z Polski i z zagranicy.
Ofertę kulturalną Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego wzbogacają cykliczne wydarzenia i imprezy
o randze regionalnej i ogólnokrajowej. Do najważniejszych należą w szczególności: Królewski Festiwal
Artystyczny, Festiwal Filmowy „OFFeliada”, Św. Wojciech – imieniny miasta, czy Zjazd Gnieźnieński.
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M2

MAPA
ZNACZĄCY POTENCJAŁ KULTUROWY
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◼

BOGATE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ATRAKCYJNE WALORY
TURYSTYCZNE

Zasoby środowiska przyrodniczego, w tym przede wszystkim ekosystemy leśne i wody powierzchniowe,
stanowią ważny potencjał dla rozwoju Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wśród najcenniejszych
obszarów przyrodniczym wskazać należy 3 leśne rezerwaty przyrody w gminie Czerniejewo, Lednicki
Park Krajobrazowy oraz Powidzki Park Krajobrazowy, a także obszary Natura 2000. Na całym obszarze
występują też liczne pomniki przyrody.
Szczególną rolę w środowisku pełnią kompleksy leśne, stanowiące strategiczne zasoby naturalne kraju.
Wywierają one korzystny wpływ na klimat, w tym łagodzą skutki suszy, czy zwiększają retencję zlewni,
a także pełnią funkcje ochronne, produkcyjne, stanowiąc istotny potencjał wpływający na rozwój
społeczno-gospodarczy obszaru, w tym w szczególności rozwój turystyki, podnosząc tym samym jakość
życia mieszkańców.
Drugim ważnym potencjałem rozwojowym wynikającym z zasobów środowiska przyrodniczego są wody
powierzchniowe. Liczne jeziora położone w otoczeniu lasów tworzą wyjątkowy krajobraz obszaru,
świadczący o dużej atrakcyjności obszaru funkcjonalnego.
Bogate środowisko przyrodnicze stwarza duże możliwości do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej
i wodnej. W obrębie obszaru wytyczona jest gęsta sieć szlaków rowerowych i pieszych o różnej długości,
które umożliwiają zarówno poznanie zabytków, jak i piękna przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje
Piastowski Trakt Rowerowy, wiodący wśród pól i pagórków Pojezierza Gnieźnieńskiego, umożliwiający
zapoznanie się z dziejami państwowości polskiej.
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny to doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych. Występujące
tu duże jeziora, o powierzchni ponad 200 ha, (m.in. Jezioro Niedzięgiel/Skorzęcińskie czy ciąg jezior:
Gorzuchowskie, Kłeckie/Świniarskie), posiadają dobre warunki do uprawianiu żeglarstwa i windsurfingu.
Nad brzegiem Jeziora Niedzięgiel w gminie Witkowo, największego ze wszystkich zbiorników wodnych
w GOF (ponad 500 ha), funkcjonuje znany w całej Wielkopolsce i kraju, Ośrodek Wypoczynkowy
w Skorzęcinie. Posiada on bardzo rozbudowaną bazę noclegową, na którą składają się hotele,
pensjonaty, prywatne kwatery, domki letniskowe, a także pole namiotowe. Skorzęcin jest także miejscem
organizacji imprez o charakterze sportowym i kulturalnym.
Jeziora charakteryzujące się bogactwem flory i fauny stwarzają doskonałe warunki dla nurkowania, także
na dużych głębokościach. Spośród polecanych na terenie GOF jezior do uprawiania tego typu sportu
wymienić należy – Jezioro Niedzięgiel (23,0 m głębokości), i Jezioro Wierzbiczańskie (21,6 m głębokości).
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny posiada także interesującą ofertę tras kajakowych na rzekach: Wełna
i Mała Wełna. Przy sprzyjających warunkach pogodowych i odpowiednio wysokim stanie wody istnieje
wiele możliwości odbycia ciekawych wycieczek, dostarczających nowych wrażeń związanych
z poznawaniem atrakcji obszaru z nowej perspektywy.
Urozmaicone zasoby i walory środowiska przyrodniczego, w tym lasy i jeziora oraz drogi polne stwarzają
dobre warunki miłośnikom rekreacji konnej. Lokalne ośrodki jeździeckie i gospodarstwa agroturystyczne
oferują jazdę konną dla początkujących i zaawansowanych, kuligi, przejażdżki bryczką i inne atrakcje.
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Wyjątkowym elementem dziedzictwa techniki jest Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa (GKW) założona
w 1883 r. Trasa licząca 38 km do Anastazewa lub 34 km do Ostrowa Starego, rozpoczyna się w Gnieźnie
i przebiega przez miejscowości Pojezierza Gnieźnieńskiego: Niechanowo, Witkowo, Powidz, Przybrodzin
docierając nad brzeg Jeziora Powidzkiego. GKW po modernizacji i rewitalizacji może stanowić ciekawą
propozycję spędzenia wolnego czasu i alternatywę dotarcia do jednego z najbardziej atrakcyjnych
obszarów o funkcji turystyczno-rekreacyjnej w Wielkopolsce jakim jest Rejon Powidzko-Skorzęciński.
Dzięki wykorzystaniu zabytkowych parowozów i wagonów, ponad stuletnia kolejka jest swoistego
rodzaju pomostem łączącym wiek XIX ze współczesnością.
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AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Atutem Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest bogata oferta edukacyjna w zakresie szkolnictwa
wyższego, która sprzyja aktywizacji gospodarczej i społecznej. W ośrodku subregionalnym funkcjonuje
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ), Instytut Kultury Europejskiej UAM, Prymasowskie Wyższe
Seminarium Duchowne w Gnieźnie oraz Gnieźnieńska Szkoła Wyższa „Milenium”. Ważną placówką
edukacyjną jest także Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szczególną role w rozwoju obszaru
pełni PWSZ w Gnieźnie, która aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie organizacji praktyk
i staży studenckich, wizyt studyjnych w zakładach produkcyjnych czy konsultacji prac dyplomowych. Jej
efektem są wspólne projekty służące rozwiązywaniu istotnych dla obszaru problemów.
Potencjał gospodarczy obszaru tworzą mikro i małe przedsiębiorstwa oraz duże firmy z udziałem kapitału
zagranicznego, stosujące najnowocześniejsze technologie oraz pionierskie rozwiązania w zakresie
produkcji, jakości sprzedaży oraz promocji. Działają one w takich branżach jak: przemysł elektryczny,
maszynowy, metalowy, drzewny, budowlany oraz odzieżowy. Należy jednak zwrócić uwagę na znaczne
zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju gospodarczego między ośrodkiem subregionalnym i jego
najbliższym sąsiedztwem, a dalej położonymi terenami – otoczeniem funkcjonalnym, głównie
o charakterze rolniczym. Potwierdza to wskaźnik aktywności gospodarczej wyrażony liczbą podmiotów
gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców. Najwyższym wskaźnikiem charakteryzowało się
m. Gniezno – 1 235 podmiotów, natomiast najniższym obszary wiejskie w gminie Witkowo – 610.
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Wzmocnieniu potencjału rozwojowego sprzyjają Specjalne Strefy Ekonomiczne. Znajdują się one na
terenie miasta Gniezna i funkcjonują w ramach podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej KostrzyńskoSłubickiej. GOF dysponuje ponadto terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w każdej z gmin
wchodzących w skład obszaru. Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego większość ofert
terenów inwestycyjnych przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową i usługowo-produkcyjną.
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny jest terenem o wysokim potencjale rolniczym, a rolnictwo stanowi
nadal podstawową formę działalności na terenach wiejskich. Obszar charakteryzuje się dużym udziałem
użytków rolnych – 75% w ogólnej powierzchni obszaru oraz wysokim wskaźnikiem waloryzacji rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, kształtującym się na poziomie 71,6 punktów, wobec 66,3 punktów
w województwie. Charakterystycznym zjawiskiem jest znaczne zróżnicowanie przestrzenne wartości
analizowanego wskaźnika, przy czym szczególnie dobrze sytuacja kształtuje się w południowej części
obszaru, w gminie Niechanowo, w której zanotowano najwyższą ocenę waloryzacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej – 82,8 pkt. Zarówno korzystne warunki naturalne jak i uwarunkowania historyczne
powodują, że funkcjonujące na tym terenie gospodarstwa rolne, wyróżniające się korzystną strukturą
obszarową, posiadają duże możliwości zwiększenia swojej produktywności. Nowoczesne,
wyspecjalizowane gospodarstwa rolne mogą stanowić bazę surowcową dla przemysłu rolnospożywczego i produkcji zdrowej żywności na dużą skalę.
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DOBRA DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Dobrze rozwinięty układ drogowy, korzystna lokalizacja względem głównego ośrodka województwa –
Poznania, bardzo dobra dostępność do głównych szlaków komunikacyjnych oraz funkcjonowanie
ważnego węzła kolejowego są jednymi z najważniejszych atutów Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego, dzięki którym należy on do najlepiej skomunikowanych w województwie wielkopolskim.
Korzystny układ szlaków komunikacyjnych zapewnia bardzo dobry dostęp do międzynarodowego
lotniska, jakim jest port lotniczy w Poznaniu.
Do najważniejszych dróg należą dwie drogi krajowe: droga ekspresowa S5 i droga klasy GP nr 15. Droga
ekspresowa S5 jest podstawą powiązań zewnętrznych GOF, łącząc go z węzłem „Poznań Wschód” na
autostradzie A2 i dalej z ośrodkiem wojewódzkim – Poznaniem. Droga ta, stanowiąc jednocześnie
obwodnicę miasta Gniezna, wyprowadza część ruchu tranzytowego poza jego granice. Z kolei droga
krajowa nr 15 odpowiada za powiązanie południowej i wschodniej części obszaru z ośrodkiem
subregionalnym Gnieznem oraz zapewnia jego powiązanie z węzłem autostradowym we Wrześni.
Obsługa komunikacyjna Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowana jest przez gęstą sieć dróg
wojewódzkich, będących uzupełnieniem sieci dróg krajowych. Stanowi ona jednocześnie podstawę
powiązań transportowych między gminami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego. Sieć dróg
powiatowych spełnia natomiast przede wszystkim rolę powiązań wewnętrznych.
Ważnym aspektem rozwoju GOF jest transport kolejowy, który zapewnia przede wszystkim powiązanie
Gniezna z otoczeniem zewnętrznym. Krzyżujące się w Gnieźnie dwie linie kolejowe stanowią ważny węzeł
komunikacyjny. Takie położenie miasta sprzyja rozwojowi przewozów towarowych, który odbywa się na
obu liniach kolejowych.
Dużą rolę w codziennych przejazdach w ramach obszaru funkcjonalnego odgrywa komunikacja
autobusowa obsługiwana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie, Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie i mniejszych przewoźników prywatnych. Niestety pomimo
rozbudowanej sieci kolejowej utrudniony jest dogodny dostęp do transportu kolejowego dla większości
mieszkańców obszaru, co przekłada się na zróżnicowaną dostępność miasta subregionalnego. Niemniej
istniejąca sieć, stacje i przystanki dają możliwość wykorzystania transportu szynowego w powiązaniu
z innymi środkami komunikacji: autobusową miejską i podmiejską czy indywidualną w budowie
zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, także w oparciu o Poznańską Kolej Metropolitalną.
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2. OGRANICZENIA I ZAGROŻENIA ROZWOJU
Obok kluczowych potencjałów Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego konieczne jest określenie
ograniczeń wpływających na możliwości kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego
i przestrzennego.
Jednym z istotnych zagrożeń dla dalszego rozwoju obszaru funkcjonalnego jest zubożenie zasobów wód
podziemnych Subzbiornika Inowrocław – Gniezno (GZWP nr 143) w wyniku intensywnej eksploatacji
wód. Na większości obszaru GZWP zidentyfikowano zagrożenia związane z deficytem ilości wód
dostępnych do zagospodarowania. Suma zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych w obszarze GZWP nr
143 przekracza wielkość zasobów dyspozycyjnych aż o 446%.
Pewnym ograniczeniem dla dalszego rozwoju Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego są obszary objęte
formami ochrony przyrody. Stanowią one kluczowe elementy sieci przyrodniczej obszaru, posiadające
priorytetowe znaczenie dla stabilności systemu przyrodniczego nie tylko Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego, ale także Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Potencjalnym ograniczeniem są
także inne obszary cenne przyrodniczo mające ważne znaczenie dla funkcjonowania systemu
przyrodniczego: tereny łąk, lądowe drogi migracji zwierząt, elementy zielonego pierścienia, czy grunty
orne o najwyższej przydatności dla produkcji rolnej.
Ze względu na wyjątkową wartość i znaczenie obszarów cennych kulturowo związanych z początkiem
państwa polskiego istnieje konieczność wprowadzenia ograniczeń w ich zagospodarowaniu, które muszą
uwzględniać zasady wynikające z wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego.
Ograniczenia rozwojowe wynikają także ze zróżnicowanego poziomu wyposażenia w infrastrukturę
techniczną, czy potrzeb bezpieczeństwa publicznego, wśród których wymienić należy przede wszystkim
obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Powidz, wyznaczony z uwagi na uciążliwości akustyczne.
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WIZJA ROZWOJU

WIZJA ROZWOJU

Założeniem niniejszej Koncepcji jest wypracowanie odpowiedniej ścieżki rozwoju dla Gnieźnieńskiego
Obszaru Funkcjonalnego. W tym celu przeanalizowano różnorodne uwarunkowania i potencjały oraz
określono kluczowe cechy przestrzeni, które stanowią podstawę do sformułowania wizji rozwoju obszaru
w ujęciu funkcjonalno-przestrzennym:

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny
to tętniące centrum kulturowe regionu
o unikatowym historycznie charakterze oraz miejsce wyróżniające się
wysoką aktywnością turystyczną i atrakcyjnością gospodarczą.
Jest to docelowy stan rozwoju całego miejskiego obszaru funkcjonalnego w perspektywie
długookresowej. GOF, dzięki wykorzystaniu swojego potencjału kulturowego, jest najcenniejszym
i najważniejszym historycznie obszarem w województwie. Wzmocnienie rangi miasta Gniezna oraz roli
Szlaku Piastowskiego, a także utrzymanie nierozerwalnie związanego z tym terenem duchowego miejsca
spotkań na Polach Lednickich, przyczynia się nie tylko do zachowania wyjątkowego charakter obszaru, ale
także do większej rozpoznawalności marki obszaru w przestrzeni krajowej i europejskiej, jako kolebki
państwa polskiego. Dzięki dobrze prowadzonym inwestycjom i trafnie podejmowanym decyzjom na rzecz
zapewnienia wysokiej jakości środowiska oraz stworzenia atrakcyjnej oferty dla aktywnego wypoczynku,
a także współpracy organizacji turystycznych na rzecz promocji obszaru, Gnieźnieński Obszar
Funkcjonalny jest jednym z najważniejszych rejonów turystyczno-rekreacyjnych w województwie.
Optymalne wykorzystanie zasobów tego terenu dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz budowa,
rozbudowa i stała poprawa jakości infrastruktury turystycznej zagwarantowały efektywny i prawidłowy
rozwój turystyki aktywnej. W dużej mierze utrwalony został wizerunek Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego, jako miejsce wypoczynku całorocznego, licznie odwiedzanego nie tylko w sezonie
letnim, lecz także w pozostałych porach roku. Duże znaczenie dla dynamiki rozwoju terenu GOF ma
wzmacnianie centrotwórczej funkcji miasta Gniezna, które stało się ważnym ośrodkiem kulturowym,
społecznym i biznesowym, integrującym nie tylko miejski obszar funkcjonalny, ale także całą środkowowschodnią część regionu. Rozwój Gniezna, jako głównego ośrodka obszaru funkcjonalnego, pozwolił na
budowę wizerunku GOF jako miejsca unikatowego historycznie, aktywnego turystycznie i atrakcyjnego
gospodarczo, ale przede wszystkim dobrego miejsca do życia. Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny stanowi
przestrzeń rozwijającej się gospodarki opartej na innowacyjności przedsiębiorstw, szkolnictwie wyższym,
sprawnej obsłudze komunikacyjnej oraz dogodnym położeniu względem Poznania. Dzięki konsekwentnie
prowadzonym działaniom z zakresu kształtowania ładu przestrzennego udało się pogodzić rozwój funkcji
gospodarczej z wiodącą na tym obszarze funkcją kulturowo-turystyczną.
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STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Struktura funkcjonalno-przestrzenna to system powiązanych ze sobą elementów układu osadniczego,
komunikacyjnego i środowiska, tworzący całość przestrzenną. Podstawowym elementem struktury
Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego są obszary o zróżnicowanych funkcjach wynikających
z przeznaczenia i użytkowania terenów.
Zawarte w strukturze funkcjonalno-przestrzennej kierunki kształtowania przestrzeni są ilustracją przyjętej
wizji rozwoju Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Kształtowanie zaproponowanej struktury ma na
celu zwiększenie integracji funkcjonalnej i przestrzennej poszczególnych terenów GOF. Równomierny
rozwój całego obszaru funkcjonalnego będzie gwarantem zapewnienia dobrych warunków życia
wszystkim jego mieszkańcom. Dążenie do osiągnięcia pożądanego kształtu struktury funkcjonalnoprzestrzennej zapobiegnie nadmiernej polaryzacji obszaru, służyć będzie zmniejszeniu nierówności
wewnętrznych, a także lepszemu rozprzestrzenianiu impulsów rozwojowych. Szczególne znaczenie ma
tutaj zwiększenie i efektywniejsze wykorzystanie potencjałów endogenicznych, kluczowych cech
przestrzeni oraz powiązanie ośrodka subregionalnego z pozostałymi terenami, co poprawi spójność
wewnętrzną i przyspieszy wzrost gospodarczy.
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej przedstawiono główne elementy systemu osadniczego, które
pełnią zasadniczą rolę w organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego.
System osadniczy Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego ma charakter policentryczny i hierarchiczny.
Wyróżnia się on dominacją ośrodka subregionalnego – miasta Gniezna oraz regularnym rozmieszczeniem
przestrzennym pozostałych jednostek osadniczych – miejskich i wiejskich ośrodków gminnych. Rdzeniem
Obszaru Funkcjonalnego jest miasto subregionalne Gniezno, należące jednocześnie do najważniejszych
jednostek sieci osadniczej województwa wielkopolskiego. Miasto stanowi biegun wzrostu środkowowschodniej części Wielkopolski, skupiając na swoim terenie główne funkcje administracyjne,
gospodarcze, usługowe, naukowe, kulturalne, transportowe oraz uzupełniające funkcje metropolitalne
Poznania – stolicy województwa. Jest to ośrodek o największej sile oddziaływania na rozwój obszaru.
Ważnym elementem sieci osadniczej są również miejskie i wiejskie ośrodki gminne. Jednostki te pełnią
rolę miejscowych ośrodków rozwoju społeczno-gospodarczego, zapewniając podstawową obsługę
mieszkańców obszarów miejsko-wiejskich i wiejskich. Są to jednostki o charakterze wielofunkcyjnym,
w których, poza działalnością rolniczą, prowadzona jest także w mniejszej skali działalność usługowoprodukcyjna. Należy podkreślić, że na rozwój zrównoważony silny wpływ będą miały właśnie miejscowe
ośrodki osadnicze, kształtujące lokalne więzi społeczne i tożsamość terytorialną mieszkańców. Zakłada
się utrzymanie w nich funkcji mieszkaniowych, lokalnego sektora usług publicznych oraz funkcji
wyspecjalizowanych m.in. w zakresie turystyki, rekreacji i kultury. Zakłada się dalszy rozwój
przedsiębiorstw obsługi rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, stanowiących trzon bazy
ekonomicznej i będących czynnikiem wiążącym te ośrodki z otoczeniem. W strukturze funkcjonalnoprzestrzennej obszaru istotne znaczenie mają także tereny wiejskie, pełniące dotychczas przede
wszystkim funkcje rolnicze. Zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze, zgodnie z pojęciem
wielofunkcyjnego rozwoju wsi, powodują dynamiczny rozwój funkcji pozarolniczych na tych terenach.
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Największa ich intensywność obserwować można w sąsiedztwie ośrodka subregionalnego oraz ośrodków
gminnych, gdzie rolnictwo wypierane jest przez inne funkcje m.in. mieszkaniową, rekreacyjną,
produkcyjną i usługową.
Poszczególne jednostki sieci osadniczej powiązane są wzajemnymi relacjami. Szkieletem dla tych relacji
jest układ komunikacyjny, pełniący podstawową rolę w procesie dyfuzji rozwoju. Podstawą jego
funkcjonowania jest system powiązań sieciowych, zarówno o charakterze zewnętrznym, łączących
ośrodek subregionalny z ośrodkami metropolitalnymi (Poznaniem, Bydgoszczą i Toruniem), jak
i charakterze wewnętrznym, istotnych dla systemu powiązań pomiędzy głównymi jednostkami
osadniczymi Obszaru Funkcjonalnego. Korytarze transportowe wpływają na rozwój gospodarczy
i społeczny zapewniając możliwość przepływu ludzi, towarów i usług nie tylko na zewnątrz, ale również
wewnątrz obszaru. Przez Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny przebiegają główne szlaki drogowe
i kolejowe, których uzupełnieniem są drogi niższych kategorii, będące podstawą wewnętrznej spójności
komunikacyjnej.
Rozwój zrównoważonego układu osadniczego opartego na sieci jednostek osadniczych, powiązanych ze
sobą oraz z własnym zapleczem, jest jednym z kluczowych celów kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej. W efekcie umożliwi on rozprzestrzenianie procesów rozwojowych na cały obszar
funkcjonalny, a w konsekwencji przyczyni się wzrostu znaczenia i pozycji obszaru.
Biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie wewnętrzne obszaru, w strukturze funkcjonalno-przestrzennej
wyodrębniono strefy zróżnicowanych procesów rozwojowych, które wskazują dominującą funkcję na
danym terenie. Strefy te zostały wyznaczone w oparciu o przeprowadzoną analizę uwarunkowań oraz
kluczowe cechy przestrzeni. Ich celem jest realizacja założonej wizji rozwoju. Granice stref są płynne,
a relacje przestrzenne pomiędzy poszczególnymi strefami wzajemnie się przenikają, wspomagając
i uzupełniając poszczególne funkcje. Nie mniej jednak uwzględnienie poszczególnych stref
w prowadzeniu polityki przestrzennej może pełnić rolę koordynacyjną dla samorządów lokalnych, co
sprzyjać będzie zachowaniu ładu przestrzennego i poprawie jakości życia mieszkańców.
Strefa wysokiej intensywności procesów rozwojowych obejmuje ośrodek subregionalny w jego
granicach administracyjnych, wraz z terenami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiącymi
jego strefę podmiejską. W skład strefy, oprócz miasta Gniezna, wchodzą miejscowości: Dalki, Jankowo,
Mnichowo, Osiniec, Pszczyn, Skierszewo, Szczytniki Duchowne, Wełnica. Strefa ta obejmuje tereny o
najwyższym stopniu urbanizacji, ściśle powiązane przestrzennie i funkcjonalnie. Powiązania te mają
charakter wieloletni i trwały, a ukształtowały się w efekcie rozwoju ośrodka subregionalnego
i towarzyszącego mu procesu suburbanizacji, polegającego na rozprzestrzenianiu się funkcji miejskich
Gniezna poza jego granice administracyjne. Wzajemne relacje w tej strefie opierają się na codziennej
aktywności mieszkańców w wymiarze społecznym, gospodarczym i administracyjnym. W efekcie
występuje tu stały wzrost liczby mieszkańców na terenach wiejskich, rozwój przedsiębiorczości,
wzmożony ruch budowlany w zakresie zabudowy mieszkaniowej. Strefę charakteryzuje duży udział osób
dojeżdżających codziennie do pracy, usług i nauki. Wyróżnia się ona wysoką dynamiką zachodzących
procesów społeczno-gospodarczych, świadczących o wykształceniu silnych powiązań z ośrodkiem
subregionalnym. Procesy te mają wpływ na kształtowanie sieci osadniczej, użytkowanie gruntów oraz
rozwój infrastruktury technicznej. Niestety generują również szereg niekorzystnych oddziaływań w sferze
środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego i jakości życia mieszkańców. Suburbanizacja stanowią
najważniejszy problem kształtowania polityki przestrzennej w obrębie strefy. Niekorzystnym jej
22 | S t r o n a

Koncepcja Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Gniez na

aspektem jest rozpraszanie nowej zabudowy, która lokalizowana jest często na terenach pozbawionych
infrastruktury społecznej i technicznej. Strefa wysokiej intensywności procesów rozwojowych
koncentruje znaczną część potencjału społeczno-gospodarczego GOF, kapitału, infrastruktury, zdolności
do wytwarzania i absorpcji nowoczesnych technologii. To przestrzeń rozwoju wyspecjalizowanych i
nowoczesnych działalności o zasięgu subregionalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym. Strefa ta
stanowi rdzeń Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, generujący silne impulsy gospodarcze
zapewniające trwały rozwój oraz zdolne do zdynamizowania pozostałej części GOF. Trzeba jednak
zauważyć, że strefa wysokiej intensywności procesów rozwojowych nie jest jednolita i stanowi mozaikę
zróżnicowanych funkcji. Świadczą o tym występujące w jej obrębie tereny otwarte, parkowe, dolinne z
występującymi jeziorami. Tereny te mające kluczowe znaczenie dla zachowania ładu przestrzennego i
zrównoważonego rozwoju. Z tego względu dalsze procesy inwestycyjne w tej strefie powinny być
prowadzone w pierwszej kolejności w ramach uzupełniania istniejącej zabudowy oraz w oparciu o
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Strefa średniej intensywności procesów rozwojowych obejmuje swoim zasięgiem pozostałe środki
gminne: Kłecko, Łubowo, Czerniejewo, Niechanowo, Witkowo wraz z otaczającymi terenami.
Charakteryzuje się ona niższym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz mniejszą skalą
zjawiska suburbanizacji, będących efektem większej odległości od ośrodka subregionalnego. Nie mniej
jednak miejscowości i tereny znajdujące się w obrębie tej strefy są ważnym ogniwem lokalnej obsługi
mieszkańców i pełnią rolę wspierającą rozwój społeczno-gospodarczy w subregionie. Strefa ma charakter
wielofunkcyjny. Oprócz terenów zabudowanych i zainwestowanych występują tutaj także tereny
użytkowane rolniczo, lasy, parki czy łąki, które z uwagi na sposób zagospodarowania pełnią istotną rolę
dla zapewniania zrównoważonego rozwoju obszaru funkcjonalnego. Strefa ta charakteryzuje się
występowaniem najbardziej korzystnych warunków dla prowadzania produkcji rolnej, których postawą
są gleby dobrej i bardzo dobrej jakości, predysponowane do intensywnej działalności rolniczej oraz
ochrony przed zmianą sposobu użytkowania na inne cele. Gleby te koncentrują się przede wszystkim na
terenie gmin Niechanowo i Kłecko, oraz w mniejszej części gminy: Łubowo, Czerniejewo, Witkowo
i gminy wiejskiej Gniezno. Wykształcone gleby o wysokiej przydatności dla rolnictwa oraz potrzeba
zapewnienia zrównoważonego zagospodarowania i użytkowania różnych form użytkowania terenu,
stanowią podstawę dla utrzymania rolniczego charakteru. Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie
powinny być nadmiernie przekształcane na cele inwestycyjne. Dalszy rozwój zainwestowania powinien
dokonywać się głównie w granicach jednostek osadniczych, z uwzględnieniem potrzeby ochrony gruntów
rolnych, głównie klas najwyższych, przed nadmiernym przekształcaniem ich na tereny wyłączone
z produkcji rolnej. Jednocześnie intensywna produkcja rolnicza na tym terenie powinna odbywać się
z poszanowaniem zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, gwarantujących zredukowanie do minimum
negatywnego oddziaływania rolnictwa na środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej
efektywności ekonomicznej produkcji.
Strefa zielonego pierścienia obejmuje tereny położone pomiędzy strefą wysokiej i średniej
intensywności procesów rozwojowych. Stanowi ona przyrodniczą otulinę miasta. Tworzą je przede
wszystkim tereny objęte formami ochrony przyrody, kompleksy leśne, doliny rzeczne oraz tereny otwarte
(przeważnie rolne), wolne od zwartej zabudowy lub w znacznym stopniu niezabudowane. Celem
wyznaczenia strefy zielonego pierścienia jest prawidłowe kształtowanie relacji pomiędzy terenami
zurbanizowanymi a krajobrazem otwartym, w tym ograniczanie presji urbanizacyjnej na tereny
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podmiejskie, zwiększenie powierzchni aktywnych biologicznie, poprawa jakości życia oraz zapewnienie
terenów wypoczynku dla mieszkańców.
Strefa przyrodnicza wyznaczona została na terenach położonych w środkowej, wschodniej, i zachodniej
części Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Obejmuje ona tereny, na których występują największe
i najcenniejsze zasoby środowiska, co potwierdzają ustanowione tutaj formy ochrony przyrody, obszary
o wysokiej lesistości, a także obszary istotne dla zachowania różnorodności biologicznej. Strefa obejmuje
przede wszystkim Lednicki Park Krajobrazowy położony na terenie gminy Łubowo, Powidzki Park
Krajobrazowy w gminie Witkowo oraz przebiegający przez gminy Czerniejewo, Niechanowo i gminę
wiejską Gniezno krajowy korytarz lądowy, który zapewnia trwałość i ciągłość sytemu przyrodniczego
województwa. W strefie tej znajdują się także tereny o odmiennym sposobie użytkowania
i zainwestowania, w tym m.in. jednostki osadnicze czy tereny użytkowane rolniczo. W środkowej części
Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego strefa przyrodnicza graniczy bezpośrednio ze strefą wysokiej
intensywności procesów rozwojowych. Ze względu na odmienny charakter obu stref, rozwój
zainwestowania może prowadzić do powstawania konfliktów przestrzennych. Z tego względu
priorytetem dla dalszego utrzymania i rozwoju strefy przyrodniczej powinny być działania ograniczające
wpływ antropopresji i degradacji środowiska. Preferowanym kierunkiem rozwoju jest tutaj funkcja
turystyczna i rekreacyjna, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej.
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ROZDZIAŁ
CELE ROZWOJU

RV
CELE ROZWOJU

Koncepcja rozwoju Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, w oparciu o endogeniczne potencjały
i czynniki rozwoju, w tym w szczególności: potencjał kulturowy, turystyczny, społeczno-gospodarczy,
bogactwo zasobów środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych barier i ograniczeń,
ma na celu określenie docelowej polityki przestrzennej obszaru.
Podstawowym celem dokumentu jest stworzenie podstaw dla zachowania lub przywracania ładu
przestrzennego, integracji polityk przestrzennych, działań i zadań wynikających ze strategii i innych
dokumentów regionalnych i lokalnych, a także zamierzeń inwestycyjnych poszczególnych podmiotów.
W oparciu o ustalenia wynikające z dokumentów nadrzędnych, uwzględniając kluczowe dla obszaru
cechy przestrzeni, wyznaczono cele rozwoju:

CEL I

CEL II

CEL III

PRZESTRZEŃ
TRADYCJI
I TOŻSAMOŚCI
KULTUROWEJ

PRZESTRZEŃ

PRZESTRZEŃ

AKTYWNOŚCI
TURYSTYCZNEJ

INTEGRACJI
FUNKCJONALNEJ

Dla każdego z celów polityki rozwoju przypisano kierunki, działania i zadania, które w oparciu o lokalne
zasoby, przyczynią się do wzmacniania wzajemnych relacji, tworząc tym samym obszar spójny
funkcjonalnie i stabilny gospodarczo. Kluczem do sukcesu jest wzajemna współpraca na rzecz rozwoju
obszaru funkcjonalnego, która powinna obejmować zarówno jednostki samorządu terytorialnego,
podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i społeczność lokalną.
Wizja rozwoju Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego odnosi się bezpośrednio do sposobu
i możliwości wykorzystania potencjałów rozwojowych. Należy w tym miejscu podkreślić, że kluczowe
znaczenie ma nie tylko realizacja wyznaczonych celów, ale także wzajemne ich relacje, które
w przyszłości pozwolą osiągnąć efekt synergii. W rezultacie tych działań nastąpi poprawa spójności
wewnętrznej, zwiększenie siły i znaczenia GOF w wymiarze kulturowym, turystycznym, społecznogospodarczym nie tylko dla środkowo-wschodniej Wielkopolski, ale także dla regionu, czy kraju.
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I

CEL
PRZESTRZEŃ
TRADYCJI I TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ

CEL 1 PRZESTRZEŃ TRADYCJI I TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny pełni ważne funkcje kulturowe, administracyjne i gospodarcze,
wspomagając swoim oddziaływaniem funkcje metropolitalne. Dla zwiększenia pozycji obszaru w regionie
konieczne jest wzmocnienie szeroko pojętej dziedziny kultury, z pełnym wykorzystaniem wewnętrznego
potencjału, tak aby dzięki specjalizacji, wpływała ona na podniesienie rangi, atrakcyjności
i konkurencyjności obszaru.
Bogactwo środowiska kulturowego oraz prowadzona działalność kulturalna stwarzają możliwości rozwoju
turystyki kulturowej i krajoznawczej. Kluczowym czynnikiem świadczącym o tradycji i tożsamości
kulturowej GOF są liczne zasoby środowiska kulturowego wyróżniające się w skali województwa.
Koncentracja elementów o dużych wartościach historycznych kształtujących tożsamość narodową
i regionalną, działalność kulturowa oraz bogactwo środowiska przyrodniczego pozwoliły na wskazanie
Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego jako jednego z głównych obszarów promocji dziedzictwa
kulturowego w regionie. Unikatowa ranga obszaru związana z początkami Państwa Polskiego powinna
być stopniowo wzmacniana tak, by w przyszłości cały stał się on konkurencyjny w skali kraju i Europy.
Dobra kultury materialnej i niematerialnej to istotny czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego,
kreujący znaczną część dochodu wytwarzanego w sferze usług, a także coraz większą liczbę stabilnych
miejsc pracy. Tym samym dziedzictwo kulturowe, jako znaczący kapitał, będzie ważnym katalizatorem
pozytywnych zmian zmierzających do zwiększenia innowacyjności i atrakcyjności przestrzeni GOF.
Tworzenie stref aktywności kulturowo-turystycznych umożliwi poznanie miejsc kultu religijnego
i spotkań intelektualnych, kulturalnych, religijnych, czy politycznych łączących ludzi Europy poprzez
czytelny i łatwy dostęp do obiektów i obszarów wartościowych kulturowo.
Ważne jest także ugruntowanie w świadomości mieszkańców wyjątkowej wartości dorobku historycznokulturowego, jak i możliwości jego szerokiego wykorzystania w procesach rozwoju. Znaczącą rolę
w ochronie i kształtowaniu obszarów cennych o wysokich wartościach kulturowych i historycznych
odgrywają parki kulturowe, obejmujące przestrzeń z cennymi zabytkami charakterystycznymi dla
miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Konieczne jest także efektywne promowanie dziedzictwa
kulturowego jako miejsca cyklicznych wydarzeń i imprez o randze regionalnej i ogólnokrajowej, które
pozwoli wzmocnić rolę miasta Gniezna oraz Ostrowa Lednickiego jako centrów obsługi kulturowej
regionu i kraju.
Kluczowe dla rozwoju Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest kształtowanie i zagospodarowanie
obszarów i obiektów miasta Gniezna stanowiących podstawę kreowania miasta jako ośrodka
o zdefiniowanej historycznej strukturze urbanistycznej. Istotna jest także promocja i efektywne
wykorzystywanie potencjału kulturowego Szlaku Piastowskiego, strategicznego i unikatowego pasma
kulturowego Wielkopolski, co w przyszłości umożliwi wpisanie go na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
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CEL

I
K1

K2

PRZESTRZEŃ
TRADYCJI I TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ

KIERUNEK
Wzmacnianie roli Gniezna i Ostrowa Lednickiego jako
krajowych i regionalnych centrów obsługi kulturowej

A

DZIAŁANIE
Rozszerzenie i wyeksponowanie oferty turystycznej
i kulturalnej Gniezna oraz Ostrowa Lednickiego

B

DZIAŁANIE
Kształtowanie krajobrazu miejskiego Gniezna

KIERUNEK
Wzmacnianie i wykorzystanie walorów kulturowych jako
stymulatorów rozwoju społeczno-gospodarczego

C

DZIAŁANIE
Zwiększanie i rozprzestrzenianie potencjału Szlaku
Piastowskiego na cały obszar funkcjonalny

D

DZIAŁANIE
Rozwijanie i promocja stref aktywności kulturowoturystycznych

E

DZIAŁANIE
Rozwijanie turystyki pielgrzymkowej
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K1

KIERUNEK
Wzmacnianie roli Gniezna i Ostrowa Lednickiego jako
krajowych i regionalnych centrów obsługi kulturowej

Wśród bogatego dziedzictwa kulturowego wskazać należy przede wszystkim te obszary i obiekty
o najwyższej wartości kulturowej oraz miejsca organizacji imprez kulturalnych będących kluczowym
generatorem ruchu turystycznego. To właśnie Gniezno wraz z Ostrowem Lednickim należą do najbardziej
miejsc rozpoznawalnych w regionie i kraju, jako ośrodków ściśle powiązanych z kształtowaniem się
państwowości polskiej.
Niezbędne jest podejmowanie szeregu działań w celu większej promocji atutów kulturowych, zarówno
tych związanych z zasobami dziedzictwa kulturowego, jak i z prowadzoną działalnością kulturalną.
Priorytetem w zakresie wzmacniania środowiska kulturowego powinno być ugruntowanie pozycji
Gniezna i Ostrowa Lednickiego jako centrów obsługi kulturowej o znaczeniu krajowym i regionalnym,
a podejmowane działania powinny wpływać na zachowanie i ochronę najcenniejszych obiektów
i obszarów cennych kulturowo. Działania te prowadzić będą do ugruntowania pozycji, poprawy
wizerunku, promocji, a także szeroko pojętych zależności społeczno-ekonomicznych, w tym także
zwiększenia liczby osób odwiedzających zarówno miasto Gniezno, jak i Ostrów Lednicki,
a w konsekwencji cały GOF.
Ważnym elementem wzmocnienia roli ośrodków jest wykorzystywanie potencjału istniejących szlaków
i towarzyszącym im zabytkowych obiektów, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami,
wydarzeniami i innymi walorami daje możliwości zapoznania się z historią. Osiągnięcie wyznaczonego
kierunku będzie możliwe poprzez zwiększanie atrakcyjności turystycznej Gniezna jako „Miasta
Królewskiego” oraz Ostrowa Lednickiego jako „Wyspy Piastów” – głównych miejsc na strategicznej trasie
turystycznej obszaru – Szlaku Piastowskim. Należy podkreślić, że istotne znaczenie odgrywają nie tylko
poszczególne historyczne obiekty, ale także zabytkowe układy przestrzenne wraz z zachowanymi
elementami środowiska przyrodniczego.
Połączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z działalnością przedsiębiorców sektora kreatywnego,
przyczyni się do podniesienia rangi obszaru oraz ugruntowania roli i pozycji Gniezna i Ostrowa
Lednickiego, jako centrów obsługi kultury, wzmacniając jednocześnie procesy dyfuzji potencjałów na cały
obszar funkcjonalny. Istotne jest zatem, aby pozostałe tereny będące w zasięgu Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego, były przygotowane do przyjęcia oraz wykorzystania potencjału wiodących ośrodków
obsługi kultury.
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DZIAŁANIE
Rozszerzenie i wyeksponowanie oferty kulturalnej i turystycznej Gniezna oraz
Ostrowa Lednickiego

A

Rozszerzenie i wyeksponowanie oferty kulturalnej i turystycznej Gniezna oraz Ostrowa Lednickiego przy
jednoczesnym zachowaniu i ochronie walorów kulturowych i przyrodniczych, ma na celu wzmocnienie
marki Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Kreacja korzystnego i niepowtarzalnego wizerunku obszaru opierać się będzie na działaniach
zrównoważonej ochrony, zarówno biernej, dotyczącej ściśle ochrony konserwatorskiej, ale i czynnej,
poprzez promocję i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju ruchu turystycznego.
Bogactwo różnych typów krajobrazu i zasobów dziedzictwa kulturowego pozwalają na wytypowanie
obszarów, które ze względu na wysoką wartość historyczną i zachowane walory kulturowe. warto objąć
formą ochrony w postaci parków kulturowych. Parki te stanowić mogą podstawę dla promocji cennych
obszarów Gniezna i Ostrowa Lednickiego, a także stać się czynnikiem stymulującym rozwój turystyki
opartej o wartości krajobrazu kulturowego.
Ochrona i promocja polegać będzie na sprawnej realizacji działań na rzecz zachowania w dobrym stanie
najcenniejszych obiektów, co w konsekwencji wpłynie na podniesienie ilości i jakości oferowanych usług
związanych z promocją i aktywnym wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego.
Zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału
w różnych dziedzinach życia społecznego, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miejsca z jednoczesnym
zachowaniem tożsamości kulturowej, a także poprawy jakości życia w zurbanizowanych strukturach
miejskich.

Rozszerzenie i wyeksponowanie oferty kulturalnej i turystycznej Gniezna oraz
Ostrowa Lednickiego poprzez realizacje zadań:
❖

Promowanie Gniezna i Ostrowa Lednickiego jako centrów Szlaku Piastowskiego i bazy
pobytowej Szlaku Piastowskim w kierunkach:
•

Gniezno – Ostrów Lednicki – Poznań – Lubin – Gniezno

•

Gniezno – Kłecko – Wągrowiec – Tarnowo Pałuckie – Łękno (Wągrowiec) – Gniezno

•

Gniezno – Grzybowo – Giecz – Poznań – Gniezno

•

Gniezno – Trzemeszno – Mogilno – Strzelno – Inowrocław – Gniezno

•

Gniezno – Biskupin – Wenecja – Żnin – Gniezno,

poprzez koordynację działań związanych z opracowaniem jednoznacznej i czytelnej
informacji turystycznej, zawierającej dane m.in. na temat obiektów na Szlaku, bazy
noclegowej, przestrzeni służącej rozrywce i relaksowi, wydawnictw tematycznych, miejsc
parkingowych, usług przewozowych.
❖

Wzmacnianie działań ochronnych obiektów uznanych za pomniki historii: Wyspa – Ostrów
Lednicki (gmina Łubowo) i Gniezno – Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
i św. Wojciecha wraz ze Wzgórzem Lecha – wpisanym na Listę Dziedzictwa Europejskiego.
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❖

Wzmacnianie unikalnej historycznej tożsamości Gniezna jako kolebki państwa polskiego –
miejsca skupiającego najcenniejsze obiekty i zabytki Szlaku Piastowskiego: Muzeum
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Archikatedry Gnieźnieńskiej, Kościoła
Franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP, Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, Muzeum
Archidiecezji Gnieźnieńskiej, promocja Traktu Królewskiego poprzez dbałość o zachowanie
dobrego stanu obiektów historycznych, rozwój tematycznej działalności kulturalnej
z wykorzystaniem lokalnych instytucji kulturalnych: teatru, muzeów, domów kultury oraz
organizacja eventów dla różnego rodzaju turystów w obiektach zabytkowych lub
w historycznej przestrzeni miejskiej.

❖

Upowszechnianie cyklicznych imprez kulturalnych oraz widowisk plenerowych:
m.in. „Koronacja Królewska”, „Spotkanie z królami”, „Chrzest Polski”, „Zjazd Gnieźnieński”,
„św. Wojciech – imieniny miasta”, Dni Gniezna, Jarmark Bożonarodzeniowy, poprzez
prowadzenie public relations w postaci: reklamowania wydarzeń z podkreśleniem wagi ich
znaczenia dla odbiorcy, pozyskiwania patronów honorowych podkreślających rangę
wydarzeń, zapraszania partnerów i patronów medialnych oraz wyprzedzającego podawania
informacji w mediach, a także przygotowywania eksperckich wywiadów.

❖

Włączanie instytucji kulturalnych o różnym profilu działalności do organizowania dla dzieci
i młodzieży „spotkań z żywą historią”, upowszechniających wiedzę o życiu w czasach
pierwszych Piastów, w postaci lekcji muzealnych, przedstawień teatralnych, warsztatów
plastycznych, muzycznych i kulinarnych, czy dużych wieloaspektowych eventów
plenerowych.

❖

Wpisanie Gniezna na Listę Sieci Miast Kreatywnych – wzrost prestiżu miasta, którego
rozpoznawalna marka będzie znakiem jakości przyciągającym turystów, a także impulsem do
rozwoju lokalnej gospodarki opartej o zasoby unikatowej wartości dziedzictwa kulturowego.

❖

Utworzenie Parku Kulturowego Gniezno – miasto tradycji królewskiej początków państwa
polskiego i miejsce kultu św. Wojciecha na obszarze obejmującym m.in.: Park Piastowski,
jezioro Jelonek, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Instytut Kultury
Europejskiej, Plac św. Wojciecha, Bazylikę Prymasowską – Sanktuarium Św. Wojciecha,
ul. Tumska, ul. Chrobrego, Muzeum Archidiecezji, Pałac Arcybiskupi, zespół stacji kolejowej
przy ulicach Dworcowej i Składowej, w skład której wchodzi nastawnia dysponująca oraz
nastawnia wykonawcza oraz kolonia mieszkalna kolejarzy przy ul. Pocztowej.

❖

Utworzenie Lednickiego Parku Kulturowego Początków Państwa Polskiego na obszarze
obejmującym unikatowy krajobraz kulturowy związany z miejscem kształtowania się
państwowości Polski – Jezioro Lednickie wraz z otoczeniem.

❖

Umieszczanie przy głównych trasach prowadzących w kierunku Gniezna identyfikacji
wizualnej (logotypu) służącej kreowaniu wizerunku Gniezna jako pierwszej stolicy Polski.

❖

Podejmowanie działań planistycznych na poziomie lokalnym polegających m.in. na:
stosowaniu w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących ograniczania
lub nawet wykluczania lokalizacji funkcji, które mogą wpływać degradująco na tkankę
zabytkową lub na przestrzeń, w której ona funkcjonuje, wskazywaniu w tych dokumentach
najcenniejszych elementów struktury krajobrazu kulturowego oraz określaniu dla nich zasad
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ochrony biernej i czynnej, a także na podejmowaniu działań związanych z procesem
rewitalizacji przestrzeni zabytkowej.
❖

B

Budowanie tożsamości lokalnej poprzez organizowanie cyklicznych spotkań o charakterze
konferencji kulturowych, w ramach których mieszkańcy i turyści będą mogli w sposób
aktywny zapoznać się z tradycją i historią miejsca.

DZIAŁANIE
Kształtowanie krajobrazu miejskiego Gniezna

Szczególnie ważnym zagadnieniem w budowaniu tożsamości społecznej jest ochrona krajobrazu
miejskiego Gniezna, który zachował historyczne, ukształtowane przez stulecia, charakterystyczne cechy
przestrzenne.
Największym zagrożeniem dla jakości krajobrazu są dynamiczne procesy inwestycyjne zachodzące
zwłaszcza poza granicami zwartej zabudowy miasta, w tym w szczególności na obszarach atrakcyjnych
przyrodniczo. Dla realizacji tego działania duże znaczenie będą miały efektywne działania planistyczne
z zakresu ochrony krajobrazu miejskiego, które pozytywnie wpłyną na lepsze postrzeganie Gniezna, jako
rozpoznawalnego i elitarnego miejsca, wyróżniającego się na tle innych miast województwa.
W ramach wzmocnienia konkurencyjności miasta niezbędne jest prowadzenie działań z zakresu ochrony
krajobrazu, nie tylko w miejscach o wysokich wartościach kulturowych, ale również w przestrzeniach
o przeciętej jakości. Istotne jest zatem podejmowanie prac rewitalizacyjnych na podstawie lokalnego
programu rewitalizacji, zmierzających do integrowania działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki. Dla zachowania i utrzymania pierwotnych wartości ważna jest także ochrona ekspozycji, osi
i punktów widokowych oraz charakterystycznych i atrakcyjnych miejsc miasta Gniezna.

Kształtowanie krajobrazu miejskiego Gniezna poprzez realizacje zadań:
❖

Zachowanie i ochrona charakterystycznych w przestrzeni miejskiej widoków m.in. na
Katedrę stanowiącą symbol o znaczeniu narodowym, panoram w strefie jeziora Jelonek oraz
na sylwetę historycznej zabudowy miasta, poprzez stosowanie w dokumentach
planistycznych zapisów dotyczących ochrony ekspozycji widokowej (wyznaczanie takich
elementów jak osie, punkty i ciągi widokowe, czy przedpola ekspozycji).

❖

Ochrona przestrzeni historycznego ciągu na osi ul. Chrobrego – Rynek – ul. Tumska, poprzez
wprowadzenie zasad zagospodarowania ciągu tych ulic dotyczących m.in. handlu
i gastronomii, przede wszystkim w okresie letnim, oraz urządzeń i tablic reklamowych.

❖

Ochrona głównego ciągu ekologicznego miasta – systemu dolinowego wypełnionego
jeziorami: Jelonek, Dalki, Pustachowskie, Świętokrzyskie, Winiary, Róża, Koszyk, Wełnickie,
poprzez opracowanie dokumentów planistycznych zakazujących zabudowy.
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❖

Harmonijne uzupełnianie zabudowy w historycznej przestrzeni miejskiej – dbałość o wysoką
estetykę architektoniczną i jakość nowej zabudowy oraz zapobieganie inwestycjom
zakłócającym ekspozycję obiektów zabytkowych.

❖

Opracowanie spójnego systemu informacji miejskiej – stworzenie charakterystycznych dla
miasta Gniezna, związanych z estetyką historyczną lub współcześnie opracowanymi
symbolami miasta, jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym
i konstrukcyjnym urządzeń, za pomocą których przekazywane byłyby najważniejsze
informacje dotyczące przestrzeni miejskiej.

❖

Rewitalizacja przestrzeni zdegradowanych – realizacja lokalnego programu rewitalizacji ze
szczególnym uwzględnieniem rejonu Starego Miasta, w którym skupione są najcenniejsze
obiekty i obszary związane z początkami państwa polskiego.
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K2

KIERUNEK
Wzmacnianie i wykorzystanie walorów kulturowych jako
stymulatorów rozwoju społeczno-gospodarczego

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny posiada szczególnie korzystne warunki dla rozwoju turystyki, w tym
przede wszystkim turystyki kulturowej, dla której podstawowe znaczenie mają walory kulturowe oraz
współczesne formy aktywności kulturalnej – wydarzenia i imprezy kulturalno-religijne. „Turystyka
kulturowa – rozumiana nie tylko jako wyodrębniony segment ruchu turystycznego, ale i specyficzny
rodzaj oferty spędzenia czasu wolnego – nie ogranicza się tylko do miejsc i szlaków najważniejszych,
najbardziej popularnych lub też uznanych za wspólne dziedzictwo świata lub kontynentu, lecz korzysta
także coraz szerzej z lokalnych, regionalnych i narodowych szlaków (…)”2. Znaczenie turystyki, w tym
w szczególności turystyki kulturowej, stale wzrasta, a zasoby krajoznawcze obszaru posiadające wysoką
rangę historyczną i artystyczną pozwalają na jej sukcesywny rozwój.
Ważnym elementem, wyróżniającym się na tle regionu, jest mnogość i ranga występujących na terenie
GOF obiektów zabytkowych o wysokich walorach kulturowych, czego wyrazem jest gęsta sieć szlaków
kulturowych. Do najważniejszych należą: Szlak Piastowski o znaczeniu krajowym, Droga św. Jakuba,
Europejski Szlak Cysterski i Europejski Szlak Romański o randze międzynarodowej, oraz szlaki o znaczeniu
regionalnym – Szlak budowli i kościołów drewnianych, Szlak kultury żydowskiej, Szlak zamków, pałaców
i dworów.
Istotnym elementem działań dotyczących rozwoju, wzmacniania i wykorzystania wszystkich walorów
kulturowych, jako stymulatora rozwoju społeczno-gospodarczego, może być utworzenie stref aktywności
kulturowo-turystycznych. Wyznaczenie tych stref z jednej strony pozwoli na ochronę i wyeksponowanie
elementów najcenniejszych i atrakcyjnych kulturowo, a z drugiej przygotuje warunki do przyjęcia
i obsługi osób zainteresowanych ofertą, bezpośrednio przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.
Walory kulturowe pełnią także funkcje symboliczne, a dzięki odpowiedniej promocji mogą służyć
identyfikacji GOF. Priorytetem dla tej części Wielkopolski powinno być opracowanie skutecznego
programu określonych działań marketingowych promujących Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny na arenie
międzynarodowej.
Istotnym aspektem jest konieczność uwzględniania podejmowanych działań w dokumentach
planistycznych na poziomie lokalnym, w których szczególny nacisk położony będzie na zapisy dotyczące
ograniczenia funkcji wpływających degradująco na tkankę zabytkowa i przestrzenną, a co za tym idzie
kreowania ładu przestrzennego budującego tożsamość kulturową zarówno obszaru GOF, jak i całego
województwa.

2

Mikos v. Rohrscheidt A. 2008., Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia
i funkcjonowania Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 2/2008 (Grudzień 2008).
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DZIAŁANIE
Zwiększanie i rozprzestrzenianie potencjału Szlaku Piastowskiego na cały obszar
funkcjonalny

C

Turystyka kulturowa jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi turystyki, a Szlak Piastowski
zaliczany jest do najważniejszych i unikatowych tras turystycznych w Polsce. Tutaj skupia się znaczna
część dziedzictwa narodowego związanego z początkami państwa polskiego, a sam szlak stanowi
podstawową formę popularyzacji oraz dystrybucji wartości i unikatowych walorów ważnych dla polskiego
dziedzictwa.
Szlak Piastowski przebiegający przez województwa wielkopolskie i kujawsko-pomorskie, swoim zasięgiem
oddziałuje na GOF oraz na tereny o dużo szerszym zakresie. Ze względu na siłę jego oddziaływania stanie
się on kołem zamachowym dla rozwoju innych atrakcji turystycznych. Szlak Piastowski stanowić będzie
dobrą bazę wypadową dla korzystania z innych ofert związanych z historią tego obszaru oraz terenów
poza jego granicami.
Ważne jest zatem to, aby „markowy produkt turystyczny – Szlak Piastowski” wraz z licznymi zabytkami
stał się atrakcją turystyczną, nie tylko na jednodniową wyprawę. Należy zatem wdrażać inicjatywy, które
pozwolą uporządkować, ożywić i skuteczniej wypromować atrakcje GOF na tej unikatowej, historycznej
trasie turystycznej.

Zwiększanie i rozprzestrzenianie potencjału Szlaku Piastowskiego na cały obszar
funkcjonalny poprzez realizacje zadań:
❖

Promowanie wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego
UNESCO „Szlaku Piastowskiego” ze względu na wartości kulturowe związane
z kształtowaniem państwowości polskiej.

❖

Budowa lokalnych tras tematycznych powiązanych ze Szlakiem Piastowskim – m.in.: „Gdzie
przeszłość spotyka się z przyszłością”, „Wypoczynek w sercu Wielkopolski”, „Turystyczne
perły Polski”, „Śladem wybitnych postaci”, „Technika i Przemysł w Gnieźnie i okolicach”,
„Zieloną trasą po ziemi gnieźnieńskiej”, „Śladami mitów i legend” w celu zwiększenia ruchu
turystycznego i uzyskania dodatkowych korzyści ekonomicznych oraz zachowania
tożsamości lokalnej na obszarach położonych w pobliżu Szlaku Piastowskiego.

❖

Wzmacnianie i wdrażanie działań ochronnych dla obiektów związanych ze Szlakiem
Piastowskim, ukierunkowanych na zachowanie ich historycznych wartości i krajobrazu w ich
otoczeniu, w celu utrzymania jakości świadczonych usług.

❖

Utworzenie systemu banku informacji i systemu informacji turystycznej o Szlaku
Piastowskim w celu jego popularyzacji, w oparciu o centra i punkty informacji turystycznej,
obiekty zlokalizowane na przebiegu szlaku.

❖

Budowa i wzmacnianie marki Szlaku Piastowskiego jako produktu turystycznego poprzez
udział w imprezach promocyjnych – targach krajowych i zagranicznych.
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❖

Aktywne realizowanie działań o charakterze public relations, w tym w szczególności
podejmowanie współpracy z prasą branżową.

❖

Promowanie wydarzeń na Szlaku Piastowskim w mediach społecznościowych w celu
dostępu do jak największej grupy osób bazujących na aplikacjach internetowych.

❖

Opracowywanie kampanii promujących Szlak Piastowski.

D

DZIAŁANIE
Rozwijanie i promocja stref aktywności kulturowo-turystycznych

Tematyczne szlaki kulturowe zawierają aspekty edukacyjne i umożliwiają poznanie dziedzictwa
materialnego i niematerialnego rejonu, zgodnie z zainteresowaniami turystów. Skoncentrowane są na
ogół wokół wiodącego tematu z zakresu szeroko pojętej kultury duchowej lub materialnej. „Chcąc lepiej
promować walory kulturowe i zachęcać turystów do ich odwiedzania i odkrywania organizuje się
wybrane elementy w system kulturowych szlaków tematycznych. (…) Często łącza one różne tematy,
stając się wówczas okazją do szerszego zgłębiania odwiedzanych miejsc przez turystów”3.
Kluczowe dla rozwoju i promowania szerokiej oferty szlaków kulturowych GOF jest stworzenie nowych,
zintegrowanych produktów turystycznych w oparciu o historię, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, czy
lokalne warunki społeczno-gospodarcze obejmujące tematykę i specyfikę stref aktywności kulturowoturystycznych. Działania takie przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości i budowania lokalnej marki
związanej bezpośrednio ze szlakami kulturowymi. Coraz częściej spotykaną formą spędzania czasu
wolnego jest interakcja osób, przedmiotów lub zjawisk z otaczająca przestrzenią. Wykorzystując
przestrzeń historyczną i geograficzną, można stworzyć ciekawą formę spędzania czasu wolnego,
wykorzystującą wydarzenia historyczne, atrakcje turystyczne, dzieje regionu oraz dającą możliwości
poznania ciekawych ludzi oraz lokalne tradycje i zwyczaje.

Rozwijanie i promocja stref aktywności kulturowo-turystycznych poprzez realizacje
zadań:
❖

3

Doskonalenie oraz poprawa jakości usług kulturalnych i turystycznych w celu zwiększenia ich
efektowności m.in. poprzez rozszerzanie proponowanych ofert szlaków kulturowych,
ukierunkowanie ich dla odbiorcy ogólnego oraz bezpośrednio dla odrębnych grup turystów
(dzieci, młodzież, seniorzy, rodziny, pasjonaci poszczególnych epok historycznych,
pielgrzymi, turyści biznesowi), kreowanie projektów sezonowych dostosowanych np. do pór
roku lub cyklicznych ofert jednorazowych – unikatowych opartych na realizacji o tej samej
porze roku innej atrakcji, co pozwoli na przyciąganie co roku tego samego turysty.

Kurek Wł. „Turystyka” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
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❖

Wyznaczanie (tworzenie) tematycznych tras kulturowo-turystycznych śladami miejsc
i wydarzeń historycznych oraz ciekawostek przyrodniczych z wykorzystaniem obiektów,
niezwykłych historii, legend, podań, Siedmiu Cudów Natury i Architektury Powiatu
Gnieźnieńskiego umiejscowionych na trasie przebiegu lub przecięcia się szlaków.

❖

Kreowanie projektów turystyki aktywnej: przygodowej (np. poszukiwanie skarbów),
ekstremalnej (np. walki wojów bronią z epoki) i kwalifikowanej (np. warsztaty kulinarne)
poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów położonych na szlakach oraz wyznaczonych
miejsc na trasie przejazdu, gdzie będzie można realizować oferty w postaci m.in.: zabaw
i gier terenowych w postaci tradycyjnej i aplikacji mobilnych z questami, zwiedzania
w historycznych strojach, parków rozrywki, warsztatów z rzemiosła z epoki – rękodzieło,
garncarstwo, kulinaria.

❖

Wyznaczanie tras tematycznych z wykorzystaniem obiektów i obszarów położonych
w Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym oraz poza jego granicami o tematyce:
•

historyczno-archeologicznej: Gnieźnieńska Archikatedra jako miejsce koronacji pięciu
królów Polski, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy – relikty dawnego monarszego grodu i palatium na wyspie Ostrów Lednicki,
Mały Skansen Ostrów Lednicki, Wielkopolski Park Etnograficzny, grodzisko „Barbara”
w Kłecku oraz Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie k. Wrześni, Rezerwat
Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu, Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie oraz
ekspozycja wioski średniowiecznej (położone poza obszarem GOF).

•

religijnej: Pola Lednickie z Bramą III Tysiąclecia, Gnieźnieńska Archikatedra –
Sanktuarium św. Wojciecha, kościół Franciszkanów – Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia Pani Gniezna, Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, fragment drogi
św. Jakuba oraz opactwo w Lądzie nad Wartą, Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej,
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (położone poza obszarem GOF).

•

krajoznawczej: Powidzki Park Krajobrazowy wraz z Ośrodkiem Wypoczynkowym
Skorzęcin, Lednicki Park Krajobrazowy, Rezerwat „Bielawy” koło Goranina, Rezerwat
„Wiązy” w Nowym Lesie, zespoły pałacowo-parkowe w Czerniejewie, w Niechanowie,
w Zakrzewie i zespół dworsko-parkowy w Kołaczkowie, Park Piastowski nad Jeziorem
Jelonek w Gnieźnie.

❖

Stworzenie kalendarza wydarzeń kulturalnych – kultywowanie i doskonalenie istniejących
oraz kreowanie nowych przedsięwzięć kulturalnych przeznaczonych dla szerokiego grona
odbiorców, a także prezentacja ich bogatej oferty w formie tradycyjnej oraz
w cyberprzestrzeni poprzez: blogi, portale społecznościowe i aplikacje internetowe.

❖

Wykorzystanie nowatorskich środków przekazu: projekcje laserowe, rekonstrukcje 3D,
hologramy, wizualizacje komputerowe, w takich obiektach jak: Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy, Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Muzeum Techniki i Machin Wojennych
w Gnieźnie, Muzeum Zabytków Kultury Technicznej, dla popularyzacji wiedzy historycznej,
podniesienia świadomości kulturowej oraz dla „zaspokojenia głodu ekscytacji”
i „doświadczenia emocji”.

❖

Rozbudowa punktów obsługi ruchu turystycznego poprzez utworzenie m.in.: bazy
przewodników i pilotów wycieczek oraz bazy środków transportu, miejsc informacji
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turystycznej, pakietów turystycznych dostosowanych do indywidualnych preferencji celem
kompleksowego zaspokojenia potrzeb turystycznych.
❖

Budowa infrastruktury wspomagającej bezpośrednią dostępność obiektów na Szlaku m.in.
parkingów, małej gastronomii, a także miejsc dla spożywania posiłków indywidualnych,
placów zabaw, punktów widokowych, miniskansenów.

❖

Gwarantowanie możliwości zwiedzana obiektów i korzystania z usług na Szlaku poprzez
informacje dotyczącą godzin otwarcia atrakcji, trybu udostępniania w zależności od sezonu,
deklaracji o stosowaniu lub niestosowaniu odpłatności za wstęp, wskazania miejsc
parkowania dla autokarów turystycznych i samochodów indywidualnych, wskazania węzła
sanitarnego udostępnianego dla turystów.

❖

Oznakowanie Szlaku w zakresie tras i obiektów przez Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”.

❖

Przygotowanie witryn multimedialnych – stworzenie wirtualnego przewodnika oraz
interaktywnego portalu dla zakupu biletów.

E

DZIAŁANIE
Rozwijanie turystyki pielgrzymkowej

Jednym z głównych punktów turystyki pielgrzymkowej jest kult św. Wojciecha. Corocznie uroczystości ku
czci patrona Polski skupiają licznie przybywających pielgrzymów z kraju i z zagranicy. Tradycja obchodów
upamiętniających Świętego Wojciecha jest wielkim świętem mieszkańców, nie tylko diecezji
gnieźnieńskiej, ale spotkaniem intelektualnym, kulturalnym, religijnym, czy politycznym łączącym ludzi
Europy.
Turystyka pielgrzymkowa odgrywa istotną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej.
W granicach obszaru znajdują się dwa sanktuaria św. Wojciecha w Bazylice Prymasowskiej –
gnieźnieńskiej katedrze oraz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna w kościele franciszkanów
w Gnieźnie – kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego, które co roku odwiedzają
wierni.
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny jest ważnym miejscem spotkań ekumenicznych katolików
i protestantów na szlaku pielgrzymkowym „Od Jana do Piotra i Pawła”. Droga z Magdeburga do Gniezna
wiedzie m.in. przez Lednicę (Ostrów Lednicki) do Gniezna, gdzie pielgrzymi modlą się w podziemiach
katedry gnieźnieńskiej.
„Spotkania Lednickie”, choć odbywają się na Polach Lednickich w gminie Kiszkowo, nieopodal trasy
z Poznania do Gniezna, swoim zasięgiem bezpośrednio wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy
całego regionu i tej części Wielkopolski wykorzystując m.in. bazę noclegowa i gastronomiczną. Ostrów
Lednicki ma szczególne znaczenia dla Polaków, gdyż, według części przekazów historycznych, miał tu
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miejsce chrzest Polski, Gniezno natomiast pełniło funkcję pierwszej stolicy. Tym samym miejsca te
niewątpliwie łączą się w całość historyczną.
Idea wspólnego pielgrzymowania wymaga jednak podjęcia działań mających na celu poprawę
infrastruktury hotelowej, usługowej, handlowej i transportowej. Dobrze zorganizowana obsługa
pielgrzymów może być ważnym źródłem osiągnięcia korzyści ekonomicznych i jednym z czynników
kształtujących rozwój społeczno-gospodarczy obszaru.
Turystyka sakralna związana z ruchem pielgrzymkowym może być połączona nie tylko z celami
religijnymi, ale także z innymi formami spędzania czasu wolnego. Dzięki zróżnicowanej ofercie
turystycznej, w tym także religijnej, odbiorcami mogą być osoby o różnych zainteresowaniach i różnym
wieku. Konieczne jest zatem dążenie do utrzymania i poprawy jakości usług oraz kontynuowania tradycji
związanych z turystyką pielgrzymkową.

Rozwijanie turystyki pielgrzymkowej poprzez realizacje zadań:
❖

Udostępnianie profilowanej informacji zorganizowanym grupom pielgrzymkowym
i indywidualnym turystom o mniej znanych miejscach kultu religijnego, np. kościół
oo. Franciszkanów (Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego) w Gnieźnie
z kultem wizerunku Maryi z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii uważanym za cudowny, czy
kultem relikwii Błogosławionej Jolendy, a także kościół parafialny w Żydowie z wizerunkiem
Matki Bożej Gurowskiej (Górowskiej) uznawany za lokalne sanktuarium maryjne.

❖

Promowanie atrakcji turystycznych Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego przy okazji
organizowania pielgrzymek, w formie reklamy wydawniczej oraz wystawienniczej
m.in. poprzez udostępnianie ulotek informacyjnych, mini przewodników, kart turystycznych
oferujących zniżki na noclegi i bezpłatne przejazdy komunikacją.

❖

Promocja i udostępnianie w Punktach Informacji Turystycznej i w parafiach folderów
z informacjami krajoznawczymi z wyraźnie zaakcentowanymi obiektami i miejscami ważnymi
dla turystyki religijnej.

❖

Wytyczenie szlaku Polsko-Niemieckiej Pielgrzymki Ekumenicznej szlakiem Ottona III poprzez
opracowanie odpowiednich tablic informacyjnych, znaków graficznych, wydanie folderu
i innych materiałów informacyjnych w języku polskim i niemieckim.

❖

Rozbudowa infrastruktury hotelowo-usługowej i gastronomicznej całorocznej oraz
sezonowej dostosowanej do potrzeb pielgrzymów.
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II

CEL
PRZESTRZEŃ
AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ

CEL 2 PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ

Turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki i ważnym
czynnikiem kształtującym rozwój społeczno-gospodarczy obszaru. Jest ona nie tylko istotnym źródłem
dochodów, ale także jest zjawiskiem społecznym, budującym tożsamość miejsca. Dynamicznie
rozwijający się sektor turystyki umożliwia turystom realizację zróżnicowanych celów osobistych
i biznesowych. Turystyka wpływa także w sposób pośredni na poprawę warunków życia i zdrowia
mieszkańców.
Główną przesłanką dla rozwoju różnorodnych aktywności turystycznych Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego jest wykorzystanie kluczowych walorów oraz zasobów przyrodniczych i kulturowych,
które cechuje bogactwo i różnorodność.
Ważnym elementem w rozwoju funkcji turystycznej jest kształtowanie przestrzeni turystycznych
o charakterze identyfikacyjnym i wyróżniającym, pozwalających podejmować określone aktywności
turystyczne, stanowiących stymulator rozwoju lokalnego i służących m.in. zaspokojeniu potrzeb
turystycznych, wypoczynkowych, zdrowotnych i estetycznych.
Wzmacnianie oferty aktywnego wypoczynku, bazy noclegowej i gastronomicznej pozwali zorganizować
i udostępnić miejsca dostosowane do możliwości, potrzeb, zainteresowań i oczekiwań turystów.
Rozwijanie turystyki aktywnej (rowerowej, wodnej, konnej) pozwalającej poznać ciekawe miejsca,
zabytki związane z początkami państwa polskiego oraz przyrodę Lednickiego i Powidzkiego Parku
Krajobrazowego, organizować wycieczki krajoznawcze i historyczne (tzw. „podróży w czasie”), stworzy
duże możliwości podejmowania samodzielnej aktywności fizycznej lub hobbystycznej. Zorganizowanie
miejsc obsługi turystów służących także jako centra edukacji dla poszczególnych przestrzeni
turystycznych pozwoli wskazać preferowane kierunki ruchu turystycznego niezbędne dla efektywnego
wykorzystania przestrzeni.
Ciekawą propozycją spędzenia wolnego czasu i alternatywną drogą dotarcia do atrakcyjnego turystycznie
Obszaru Powidzko-Skorzęcińskiego jest przywrócenie funkcjonowania Gnieźnieńskiej Kolei
Wąskotorowej. Ponowne uruchomienie we wrześniu 2019 r. Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej na
odcinku Gniezno-Jelonek i otwarcie Stacji Kultura daje nadzieje na etapową reaktywację trasy do
Powidza oraz uatrakcyjnienie oferty turystycznej m.in. poprzez organizację różnorodnych imprez,
pikników czy festynów tematycznych.
Turystyka jako jedna z istotnych dziedzin gospodarki korzystająca z zasobów przyrodniczych powinna
szczególnie uwzględniać potrzebę ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Należy mieć przy
tym na uwadze zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy rozwojem turystki, potrzebami turystów
i lokalnej społeczności a środowiskiem przyrodniczym.
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CEL

II
K1

PRZESTRZEŃ
AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ

KIERUNEK
Rozwój turystyki aktywnej i wypoczynkowej

A
B

K2

DZIAŁANIE
Wzmacnianie oferty aktywnego wypoczynku, bazy
noclegowej i gastronomicznej (infrastruktura turystyczna
i para turystyczna)

C

DZIAŁANIE
Rozwijanie turystyki rowerowej

D

DZIAŁANIE
Rozwijanie turystyki wodnej

E

DZIAŁANIE
Rozwijanie turystyki konnej

F

DZIAŁANIE
Rozwijanie turystyki kolejowej

KIERUNEK
Zapewnienie wysokiej jakości środowiska

G

DZIAŁANIE
Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych

H

DZIAŁANIE
Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

I
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K1

KIERUNEK
Rozwój turystyki aktywnej i wypoczynkowej

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wypoczynek czynny adresowany do szerokiego grona
odbiorców promujący zdrowy styl życia, który niewątpliwie wpływa na poprawę aktywności fizycznej
i intelektualnej. Motywem aktywnego wypoczynku są najczęściej względy zdrowotne oraz walory
poznawcze obszaru.
Wsparcie rozwoju turystyki aktywnej i wypoczynkowej dotyczy przede wszystkim zwiększenia
zainteresowania turystów wyjątkowymi walorami historycznymi i przyrodniczymi, które licznie występują
w Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym, świadcząc o jego wyjątkowości i atrakcyjności.
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się też zróżnicowanymi walorami krajobrazowymi.
Rzeźba terenu, liczne jeziora, zwarte kompleksy leśne, stosunkowo mało zanieczyszczone powietrze
stanowią dogodne warunki dla utworzenia bogatej oferty turystycznej zarówno dla mieszkańców jak
i turystów.
Szeroka oferta atrakcji turystycznych, skierowana głównie do ludzi młodych, ceniących sobie aktywny
wypoczynek, korzystnie wpłynie na wybór GOF jako miejsca spędzania wolnego czasu. Dobrze
oznakowane i zorganizowane szlaki rowerowe, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, połączone
w spójną zintegrowaną sieć, stanowią także alternatywny sposób przemieszczania się mieszkańców. Na
uwagę zasługują również duże możliwości rozwijania turystyki konnej, wędkarstwa, myślistwa, a także
sportów wodnych.
Miasto Gniezno położone w centrum Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowić może doskonałą
bazę wypadową dla amatorów czynnego wypoczynku. Dla osiągnięcia zamierzonego kierunku konieczne
jest podjęcie szeregu działań służących budowie bogatej oferty turystycznej z jednoczesną promocją
obszaru. Dzięki poprawie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej obszar funkcjonalny może
stać się chętnie odwiedzanym miejscem i trwale zapisać się na mapie turystycznej Wielkopolski i Polski
jako miejsce ciekawe i atrakcyjne.
Jednym z kluczowych czynników rozpatrywanych przez turystów jest dostępność komunikacyjna obszaru,
którą na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego zapewnia kolej metropolitalna na trasie
Poznań-Gniezno, reaktywowana etapowo Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa, dobrze rozwinięty układ
dróg krajowych i wojewódzkich oraz sieć dróg powiatowych i gminnych zapewniających dostęp do
atrakcji turystycznych.
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A

DZIAŁANIE
Kształtowanie przestrzeni turystycznych

Bogactwo, różnorodność walorów i zasobów przyrodniczych, a także kulturowych pozwala
zidentyfikować cztery indywidualne przestrzenie turystyczne, wyróżniające się w przestrzeni
geograficznej Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie z pełnionymi funkcjami i dominującym
charakterem ruchu turystycznego wyróżnić można następujące „przestrzenie turystyczne – strefy
aktywności”: kulturową, dwie wypoczynkowe (wodno-leśną i leśno-wodną) i poznawczą (leśną).
Struktura przestrzeni turystycznych, istniejące walory i zagospodarowanie pozwalają wskazać
preferowane formy turystyki i rekreacji niezbędne dla efektywnego wykorzystania tych przestrzeni.
Przestrzeń turystyczna – kulturowa związana jest z dziedzictwem historycznym GOF i obejmuje w całości
Lednicki Park Krajobrazowy. Z uwagi na ochronny charakter obszaru preferowane formy rozwoju
turystyki muszą ograniczać się do funkcji poznawczych, kwalifikowanych (rowerowych, pieszych)
i agroturystyki oraz nie mogą być sprzeczne z celami ochrony Parku.
Wschodnia część Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, o wysokich walorach środowiska
przyrodniczego, posiada predyspozycje do pełnienia funkcji wypoczynkowych. Przestrzeń turystyczna
Doliny Wełny o charakterze leśno-wodnym preferowana jest do rozwoju turystyki letniskowej
i weekendowej, pobytowej (biwakowanie, plażowanie, kąpiele), kwalifikowanej (kajakowej na Wełnie,
rowerowej, pieszej, konnej) i agroturystyki.
Przestrzeń turystyczna Powidzkiego Parku Krajobrazowego i okolic, z uwagi na występowanie jezior
przydatnych do kąpieli i sportów wodnych oraz lasów korzystnych do penetracji rekreacyjnej, ma
wyraźnie charakter wodno-leśny. Programy turystyczno-rekreacyjne w tej przestrzeni obejmować mogą
turystykę letniskową, pobytową (ekstensywne formy wypoczynku, biwakowanie, spacery, plażowanie,
kąpiele) sporty wodne letnie i zimowe, ekoturystykę, czy turystykę kwalifikowaną (rowerową, pieszą,
konną, wędkarską). Udostępnienie turystyczne parku krajobrazowego z jednej strony stanowi atrakcyjną
ofertę spędzania wolnego czasu, z drugiej jednak nie może wpłynąć negatywnie na główne cele jego
ochrony.
Zwarty kompleks leśny Lasów Czerniejewskich stanowi natomiast doskonałą przestrzeń aktywności
turystycznej leśnej związanej z funkcją poznawczą, ekoturystyką (obserwacje przyrody, edukacja
ekologiczna), agroturystyką, turystyką kwalifikowaną (myśliwską, konną, rowerową, pieszą) czy turystyką
letniskową (ekstensywne formy wypoczynku, zbieranie runa leśnego).
Właściwie kształtowanie przestrzeni turystycznych Gnieźnieńskiego Obszaru funkcjonalnego pozwoli
zorganizować i udostępnić miejsca aktywnego wypoczynku dostosowane do możliwości, potrzeb,
zainteresowań i oczekiwań turystów.
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Kształtowanie przestrzeni turystycznych poprzez realizacje zadań:
❖

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, studiów i koncepcji rozwoju
przestrzeni turystycznych wskazanych dla realizacji określonych form turystyki przyjaznej dla
środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczokrajobrazowych, historycznych czy społeczno-gospodarczych.

❖

Opracowanie systemu informacji o przestrzeniach turystycznych przydatnych dla turystyki
krajoznawczej, wypoczynku codziennego, weekendowego, jak również urlopowowakacyjnego m.in. poprzez organizację miejsc obsługi turystów dla poszczególnych
przestrzeni turystycznych (kulturowej – Lednica, leśnej – Czerniejewo, leśno-wodnej –
Jankowo Dolne, wodno-leśnej – Skorzęcin), przygotowanie tablic informacyjnych, folderów,
multimediów zawierających wiadomości na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

❖

Tworzenie centrów edukacji ekologicznej (proekologicznej) dla turystów i mieszkańców
zainteresowanych wybraną przestrzenią turystyczną m.in. poprzez rozpoznanie
zainteresowań i preferencji turystów oraz ich uwzględnienie w ofercie turystycznej
i edukacyjnej.

❖

Preferowanie konkretnych form turystyki i strefowanie funkcji turystycznych dostosowanych
do wymogów ochrony obszarów cennych przyrodniczo (form ochrony przyrody) m.in.
poprzez koncentrację zagospodarowania o charakterze stałym i sezonowym dostosowanych
dla różnych form i stref aktywności, tworzenie ścieżek dydaktycznych i przyrodniczych
z możliwością organizowania gier i tematycznych zabaw terenowych.

B

DZIAŁANIE
Wzmacnianie oferty aktywnego wypoczynku, bazy noclegowej i gastronomicznej
(infrastruktura turystyczna i paraturystyczna)

Realizacja bogatej oferty turystycznej wymaga przygotowania odpowiedniej bazy turystycznej,
noclegowej i gastronomicznej zróżnicowanej pod względem standardu i ceny uwzględniając sezonowość
ruchu turystycznego. Właściwie zagospodarowana przestrzeń turystyczna i rekreacyjna pozwoli
zorganizować i udostępnić miejsca aktywnego wypoczynku dostosowane do możliwości, potrzeb,
zainteresowań i oczekiwań turystów.
Alternatywą może być wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych, w których poznawanie
zwyczajów życia wiejskiego czy regionalnej kuchni, pozwoli w pełni korzystać z wypoczynku i uroków
polskiej wsi.
Istotnym elementem wykorzystania przestrzeni Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla celów
turystyki aktywnej jest zagospodarowanie wybranych akwenów oraz miejsc rekreacji nad wodą.
Konieczna jest dalsza poprawa zagospodarowania brzegów rzek i jezior, która wpłynie na poprawę
funkcjonalności oraz estetyki przestrzeni.
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Stworzenie szeregu rozwiązań i propozycji spędzania wolnego czasu dostosowanych do potrzeb
poszczególnych grup turystów, eksponowanie walorów naturalnych obszaru, umiejętne wykorzystanie
walorów kulturowych i historycznych zapewni promocję Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego
i uatrakcyjnianie miejsc wartych poznania.
Ważnym elementem zagospodarowania turystycznego (tworzenia bazy noclegowej i gastronomicznej)
jest infrastruktura paraturystyczna (około turystyczna). Infrastruktura ta dostosowana do potrzeb
zarówno turystów, jak i mieszkańców, i to niezależnie od warunków pogodowych, jest bezpośrednio
związana z miejscem lub obiektem turystycznym. Parki tematyczne, sportowo-rekreacyjne, szlaki
turystyczne wzbogacają ofertę aktywnego wypoczynku, włączają społeczność lokalną i pozwalają
wydłużyć sezon turystyczny.

Wzmacnianie oferty aktywnego wypoczynku, bazy noclegowej i gastronomicznej
poprzez realizacje zadań:
❖

Rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej o różnorodnych wymaganiach i zakresie
usług.

❖

Rozwijanie bazy noclegowej i usługowej o zróżnicowanym standardzie dostosowanej do
potrzeb i możliwości turystów i mieszkańców.

❖

Rozbudowa infrastruktury aktywnego wypoczynku służących poprawie jakości obsługi ruchu
turystycznego, tj. urządzeń turystyczno-rekreacyjnych, ciągów pieszych, ścieżek
rowerowych, placów zabaw, ławeczek, miejsc piknikowych, przebieralni, wiat na sprzęt
wodny itp., m.in. w rejonie kąpieliska Dziekanowice nad Jeziorem Lednickim.

❖

Wyznaczenie nowych terenów dla rozwoju Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

❖

Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Winiary.

❖

Rekultywacja i rewitalizacja jeziora Jelonek polegająca na poprawie jakości wody oraz
stworzeniu przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej przy zbiorniku poprzez m.in. urządzenie
i wybudowanie miejsc do plażowania i spacerowania, kąpielisk, deptaku, pola biwakowego,
ścieżki rowerowej wokół jeziora, boisk i placów zabaw.

❖

Tworzenie miejsc integracji społecznej obejmującej tereny wypoczynku i rekreacji m.in.
w miejscowościach: Cielimowo i Czerniejewo poprzez budowę ciągów komunikacyjnych,
pomostu, placu zabaw, miejsc parkingowych, elementów małej architektury.

❖

Tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla seniorów i osób niepełnosprawnych na terenie
miasta Gniezna i miejscowości gminnych: Kłecka, Czerniejewa, Witkowa, Niechanowa
i Łubowa.
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C

DZIAŁANIE
Rozwijanie turystyki rowerowej

Podróżowanie rowerem cieszy się coraz większym zainteresowaniem i to bez względu na porę roku.
Bogate środowisko przyrodnicze i kulturowe Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego daje duże
możliwości rozwoju turystyki rowerowej, organizowania wycieczek krajoznawczych i historycznych.
Przez teren GOF przebiega gęsta sieć szlaków rowerowych, w tym szlaki o znaczeniu regionalnym,
wchodzące w skład Wielkopolskiej Sieci Szlaków Rowerowych. Planowane jest także wytyczenie trasy
EuroVelo 2 i 9 (po jednym śladzie) o zasięgu międzynarodowym.
Dla zapewnienia rowerzystom komfortu, należy zadbać o dobre oznakowanie istniejących i wytyczenie
nowych szlaków, bogatą bazę noclegową (z parkingami i stojakami dla rowerów) i gastronomiczną.
Warto także wskazać miejsca obsługi podróżnych, w których oprócz samodzielnego wykonania drobnych
napraw (samoobsługowe stacje naprawy rowerów wyposażone w podstawowe narzędzia) można znaleźć
informacje o najbliższych rowerowych punktach serwisowych.
Rozwój turystyki rowerowej jest uzależniony od dobrze funkcjonujących systemów i serwisów
informacyjnych zawierających niezbędne dane dotyczące przebiegu i stanu technicznego trasy,
infrastruktury towarzyszącej, ciekawych miejsc i obiektów. Tak przedstawiona identyfikacja przestrzenna
pozwoli w sposób prosty i czytelny realizować poszczególne etapy wycieczki rowerowej.

Rozwijanie turystyki rowerowej poprzez realizacje zadań:
❖

Uruchomienie Gnieźnieńskiego Subregionalnego Roweru Publicznego, w ramach którego
zakłada się budowę wypożyczalni i stacji obsługi rowerów, parkingów rowerowych wzdłuż
istniejących szlaków rowerowych oraz nowo zrealizowanej sieci dróg rowerowych.

❖

Wyznaczenie i zagospodarowanie miejsc predysponowanych do obsługi turystyki rowerowej
w Gnieźnie, Łubowie, Czerniejewie , Witkowie i Niechanowie.

❖

Promocja i opracowanie interaktywnego przewodnika rowerowego zawierającego m.in.
mapy tras oraz informacje dotyczące poziomu trudności, rangi szlaku, atrakcji i usług
dostępnych na trasie, w tym bazy gastronomicznej i noclegowej.

❖

Realizacja utwardzonej trasy rowerowej o standardzie EuroVelo.
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DZIAŁANIE
Rozwijanie turystyki wodnej

D

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny to doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych. Liczne jeziora
stwarzają dobre warunki do kąpieli, uprawiania żeglarstwa, windsurfingu i nurkowania, a zimą mogą być
miejscem żeglarstwa lodowego (bojery).
Coraz większym zainteresowaniem turystów cieszą się spływy kajakowe rzekami nizinnymi: Wełną czy
Małą Wełną. Wiele ciekawych wrażeń dostarcza ich poziom trudności wynikający z warunków
terenowych, a także piękno otaczającego je krajobrazu.
Aktywny wypoczynek nad wodą to nie tylko kąpiele, ale również imprezy sportowo-rekreacyjne.
Konieczne jest jednak dalsze podejmowanie działań w zakresie przywrócenia odpowiedniego stanu
czystości wód, poprawy infrastruktury brzegowej, a także organizowanie bezpiecznych miejsc
przeznaczonych do kąpieli.
Jedną z form promowania turystyki wodnej jest wzbogacanie oferty imprez sportowych i rekreacyjnych
dla osób szukających wypoczynku nad wodą.

Rozwijanie turystyki wodnej poprzez realizacje zadań:
❖

Dalsza rozbudowa i budowa sieci nowych kąpielisk wokół jezior: Kłeckiego, Niedzięgiel,
Powidzkiego, Głęboczek, Lednickiego, Wierzbiczańskiego, Ostrowickiego.

❖

Budowa wypożyczalni sprzętu wodnego oraz infrastruktury dla uprawiania sportów
wodnych, w tym: przystani żeglarskich, miejsc do wodowania, miejsc postojowych w pobliżu
jezior: Niedzięgiel, Gorzuchowskiego i Kłeckiego.

❖

Doposażenie w infrastrukturę wodną dla potrzeb obsługi turystyki kajakowej na rzekach:
Wełna i Mała Wełna poprzez budowę pomostów, platform, schodów, slipów (pochylni),
rynien wspierających wodowanie i wyciąganie kajaków z wody, umocnienie i oczyszczenie
brzegów i koryta rzeki, montaż oznakowań informacyjnych.

❖

Promocja i opracowanie praktycznego przewodnika, także interaktywnego dla wodniaków
zawierającego przydatne informacje dla miłośników uprawiania sportów wodnych.
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E

DZIAŁANIE
Rozwijanie turystyki konnej

Długoletnia tradycja jeździecka na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z dużymi
walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, stwarza doskonałe warunki do kontynuowania rekreacji konnej.
Rosnąca popularność jeździectwa wymaga wyznaczenia szlaków konnych i ich atrakcyjnego
zagospodarowania turystycznego, przygotowania obiektów oraz punktów obsługi, w tym ośrodków i bazy
jeździeckiej.
Dla uprawiania turystyki jeździeckiej niezbędne jest poszerzenie oferty programowej, w tym: nauki jazdy
konnej dla początkujących i doskonalenia jazdy dla zaawansowanych, różnorodnych tematycznych
wycieczek konnych lub wycieczek bryczkami, zorientowanych na potrzeby różnych grup odbiorców,
szczególnie rodzin z dziećmi, a także prowadzenie zajęć hipoterapii.

Rozwijanie turystyki konnej poprzez realizacje zadań:
❖

Wytyczanie i oznakowanie tras przeznaczonych do jazdy konnej na terenach Nadleśnictwa
Czerniejewo oraz Nadleśnictwa Gniezno umożliwiających zwiedzanie terenu z „końskiego
grzbietu”.

❖

Promocję i wydanie przewodnika, także interaktywnego o trasach konnych na terenie
Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

❖

Utworzenie Gnieźnieńskiej Marki Jeździeckiej poprzez organizowanie w Gnieźnie i okolicach
imprez konnych typu m.in.: pokazy jazdy, zawody w trzech dyscyplinach jeździeckich
(ujeżdżanie, skoki przez przeszkody, wszechstronny konkurs konia wierzchowego),
prezentacje zaprzęgów, przeglądy hodowlane, hubertusy, spotkania z instruktorami.

❖

Rozbudowa sieci gospodarstw agroturystycznych, lokalnych ośrodków jeździeckich
i prywatnych stajni na terenie gmin Gniezno i Czerniejewo.
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DZIAŁANIE
Rozwijanie turystyki kolejowej

F

Parowozownia w Gnieźnie czy Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa uznana w Strategii rozwoju turystyki dla
powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020 jako jeden z sześciu
najbardziej charakterystycznych grup produktu turystycznego powiatu stanowią znaczące dziedzictwo
kolejowe Ziemi Gnieźnieńskiej. Zabytkowy tabor kolei wąskotorowej czy obiekty starej parowozowni
i warsztatów naprawczych PKP remontujących m.in. znane parowozy z Wolsztyna, są niewykorzystanym
potencjałem turystyki kolejowej. Obiekty architektury kolejowej mogą służyć np. jako parki tematyczne
zawiązane z historią kolejnictwa („Wielkopolski Park Historii Kolei”4). Rekreacyjna trasa Gnieźnieńskiej
Kolei Wąskotorowej, reaktywowana w 2019 r. na trasie Gniezno-Jelonek, może tworzyć wyjątkową
atrakcję turystyczną.
Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa powstała ponad 130 lat temu. Podróż koleją dostarczała
niezapomnianych wrażeń, a jedyna w Polsce stacja na plaży w Przybrodzinie była dużą atrakcją dla
turystów. Nieczynna od 2016 r. wymaga remontu i naprawy istniejącej infrastruktury.
Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa po modernizacji i rewitalizacji oraz realizacji nowej linii wąskotorowej
z Witkowa do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, może ponownie stanowić ciekawą propozycję
spędzenia wolnego czasu i być alternatywną drogą dotarcia do Obszaru Powidzkiego-Skorzęcińskiego
o wysokim stopniu atrakcyjności środowiska przyrodniczego i możliwościach realizacji różnych form
turystyki.

Rozwijanie turystyki kolejowej poprzez realizacje zadań:

4

❖

Adaptacja zespołu budynków architektury kolejowej w celu utworzenia parku tematycznego
„Wielkopolski Park Historii Kolei”.

❖

Etapowe udrożnianie szlaku kolei wąskotorowej od stacji Jelonek w kierunku Powidza.

❖

Odbudowa torowiska i taboru kolejowego.

❖

Renowacja, odbudowa, rozbudowa nieczynnych stacji kolejowych i ich adaptacja na cele
turystyczne (informacja turystyczna, mała gastronomia, zaplecze sanitarne, itp.).

❖

Budowa nowego toru GKW na odcinku Witkowo – Skorzęcin oraz peronu w Skorzęcinie.

❖

Budowa muzeum Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej w Gnieźnie.

❖

Zakup taboru do przewozu rowerów.

❖

Promocja i wydanie przewodnika, także interaktywnego dla korzystających z Gnieźnieńskiej
Kolei Wąskotorowej.

Turystyka kolejowa w Wielkopolsce.2008. Koncepcja produktu turystycznego. Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Poznań
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K2

KIERUNEK
Zapewnienie wysokiej jakości środowiska

Czyste środowisko jest ważnym elementem sprzyjającym rozwojowi turystyki i rekreacji. Turystyka, jako
jedna z istotnych dziedzin gospodarki korzystająca z zasobów przyrodniczych, powinna szczególnie
uwzględniać potrzebę ochrony środowiska i propagowania ekologicznych rozwiązań
w zagospodarowaniu turystycznym. Możliwość czynnego spędzenia czasu wolnego w otoczeniu
wyróżniających się walorów przyrodniczych wpływa pozytywnie na poprawę jakości i wzrost poziomu
życia mieszkańców i przyjeżdżających turystów. Regularnie wzrasta też zainteresowanie wypoczynkiem
pobytowym, także w gospodarstwach agroturystycznych, który łączy aktywne spędzanie czasu z edukacją
ekologiczną.
Nieodpowiednie zagospodarowanie czy zarządzanie oraz brak infrastruktury mogą jednak powodować
trwałe i nieodwracalne zmiany środowiska przyrodniczego poprzez m.in. zanieczyszczenie powietrza,
intensywne zużycie i zanieczyszczenie wody, niszczenie lasów, zaśmiecanie, czy zakłócanie spokoju
zwierząt.
Jednym z podstawowych zadań samorządu jest zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczne przeciwdziałanie
powstawaniu zagrożeniom środowiska oraz niwelowanie ich skutków. W związku z powyższym
szczególne znaczenie powinno mieć podejmowanie przez władze lokalne działań na rzecz utrzymania
wysokiej jakości środowiska i przeciwdziałanie jego degradacji.

G

DZIAŁANIE
Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych

Zróżnicowanie i rozmieszczenie przestrzenne walorów przyrodniczych Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego powoduje konieczność wdrażania i przestrzegania zasad ochrony różnorodności
biologicznej i krajobrazowej, nie tylko na obszarach objętych ochroną prawną. Obszary te stanowią
stymulator rozwoju lokalnego służące m.in. zaspokojeniu potrzeb turystycznych, wypoczynkowych,
zdrowotnych i estetycznych.
Rozwój gospodarczy obszaru wiąże się jednak ze zmianami środowiskowymi. Rosnące zainteresowanie
obszarami przyrodniczo cennymi, w tym objętymi ochroną prawną, jako miejscem rozwoju różnorodnych
form turystyki, stwarzać może nie tylko zagrożenie dla ochrony przyrody, ale także powodować
postępującą degradację środowiska przyrodniczego. Zagrożeniem dla stanu środowiska przyrodniczego
może być zarówno działalność inwestycyjna, jak i zachowanie turystów.
Wpływ na walory przyrodnicze mają także nasilające się zmiany klimatyczne. Długotrwałe okresy
bezdeszczowe są znacznym zagrożeniem dla środowiska i zasobów przyrodniczych. Podtrzymanie
uwilgotnienia dla wielu siedlisk stanowi gwarancję ich zachowania.
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Biorąc pod uwagę, że cały obszar GOF ma najwyższy stopień zagrożenia suszą, szczególnej uwagi
w zakresie ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych wymagają obszary objęte formami ochrony
przyrody oraz siedliska leśne. Dotyczy to zwłaszcza terenów położonych w gminie Witkowo, w której
ponad połowa obszaru objęta jest różnymi formami ochrony przyrody.
W związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie zagospodarowania turystycznego Gnieźnieńskiego
Obszaru Funkcjonalnego do wymogów ochrony przyrody, ze względu na ważną rolę obszaru
w funkcjonowaniu systemu przyrodniczego. Dla zachowania i wzmocnienia funkcjonowania układu
przyrodniczego GOF, a także zapewnienia powiązań ekologicznych, konieczne jest wzbogacanie
potencjału przyrodniczego oraz atrakcyjności przyrodniczo-krajobrazowej.

Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez realizacje zadań:
❖

Wzbogacanie struktury krajobrazu rolniczego poprzez m.in. pozostawianie
w dotychczasowym użytkowaniu miedz, nieużytków z roślinnością zielną, zadrzewień,
zakrzewień, oczek wodnych.

❖

Wprowadzanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i przywodnych, będących ważnym
elementem krajobrazu wiejskiego, z wykluczeniem obcych geograficznie gatunków, jako
równorzędnego z zalesieniami czynnika ochrony i użytkowania przestrzeni przyrodniczej,
szczególnie na obszarach, na których nie jest wskazane wprowadzanie zalesień,
tj. na obszarach o intensywnej produkcji rolniczej i wysokiej jakości gleb.

❖

Zachowanie ważnych dla prawidłowego funkcjonowania środowiska przestrzeni
przyrodniczych m.in. wysp leśnych, zabytkowych parków, zieleni cmentarnej itp.

❖

Promowanie zalesień na obszarach o niskim wskaźniku lesistości i dotkniętych suszą,
szczególnie w gminach: Witkowo (IV najwyższy stopień zagrożenia), Czerniejewo,
Niechanowo oraz Gniezno (miasto i gmina), gdzie leśnictwo narażone jest na susze
w stopniu znacznym (III).

❖

Podejmowanie działań dla swobodnego dostępu do brzegów zbiorników wodnych, rzek,
kanałów, strumieni, stawów poprzez wprowadzanie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących minimalnej odległości zabudowy od
linii brzegowej.

❖

Ograniczanie tworzenia barier uniemożliwiających wędrówki zwierząt poprzez stosowanie
metod technicznych (np.: budowa przejścia dla zwierząt, ogrodzenia, itp.) zmniejszających
śmiertelność zwierząt, czy metod przyrodniczych (np.: tworzenie wysp leśnych, płatów
zadrzewień na rolniczych obszarach bezleśnych).

❖

Promowanie zwiększania udziału terenów zielonych w powierzchni gmin m.in. poprzez
wykorzystanie programów rolnośrodowiskowych i rolnośrodowiskowo-klimatycznych.

❖

Ochronę terenów atrakcyjnych przyrodniczo przed nadmiernym masowym ruchem
turystycznym poprzez wprowadzenie odpowiedniego zagospodarowania i podnoszenie
świadomości ekologicznej, w tym: informowanie o zagrożeniach, zmiana zachowań turystów
odwiedzających obszar, rozwój turystyki przyjaznej środowisku.
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H

DZIAŁANIE
Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

Jednym z głównych elementów środowiska, odgrywającym istotną rolę w rozwoju gospodarczym, w tym
turystycznym, są wody powierzchniowe i podziemne, których ilość i jakość na terenie Gnieźnieńskiego
Obszaru Funkcjonalnego pozostaje niezadowalająca.
Rozwój infrastruktury turystycznej potrzebuje dużych ilości wody szczególnie w sezonie letnim. Istotne
deficyty w Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym mogą wystąpić w zasięgu obu występujących tu
głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP nr 143 – Subzbiornik Inowrocław-Gniezno oraz GZWP
nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna), będących głównymi źródłami wód pitnych i zabezpieczeniem
dostępu do czystej wody dla gospodarki. Szczególnie zagrożony zubożeniem zasobów wodnych w wyniku
intensywnej eksploatacji wód (zagrożenie ilościowe) jest GZWP 143.
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny położony w młodoglacjalnym krajobrazie polodowcowym
charakteryzuje się występowaniem licznych jezior (ponad 20), przeważnie o charakterze rynnowym.
Największe z nich to jeziora: Niedzięgiel/Skorzęcińskie (641 ha), Lednickie (348 ha) czy Ostrowickie
(277 ha), które w większym lub mniejszym stopniu wykorzystywane są turystycznie. W sezonie
kąpielowym 2018 wszystkie kąpieliska badane przez Państwową Inspekcje Sanitarną w Gnieźnie były
przydatne do kąpieli: nad jeziorem Winiary i jeziorem Niedzięgiel oraz „Kąpielisko na Języku” w Kłecku.
Problem suszy w Polsce jest zjawiskiem powtarzającym się cyklicznie. Wszystkie gminy obszaru
funkcjonalnego są silnie zagrożone występowaniem suszy atmosferycznej (IV najwyższy stopień
zagrożenia), suszą rolniczą w stopniu znacznym i umiarkowanym (III i II stopień) oraz suszą hydrologiczną
w stopniu znacznym lub nie występuje ono wcale (III i I stopień). Niskie stany rzek w okresie suszy
utrudniają spływy kajakowe, natomiast obniżanie się poziomu wody w jeziorach utrudnia
funkcjonowanie plaż i przystani, czego konsekwencją jest degradacja brzegów. Obniżanie się poziomu
wód w jeziorach prowadzi nie tylko do zakłócenia równowagi hydrologicznej wokół jeziora, ale w dalszej
perspektywie może doprowadzić do wysychania zbiorników wodnych. Utrata walorów turystycznych
obszaru może wpłynąć negatywnie na atrakcyjność Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego prowadząc
do spadku liczby wypoczywających, a w konsekwencji do zmniejszenia wpływów z branży turystycznej
i tym samym zubożenia mieszkańców żyjących z turystyki.

Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez realizacje zadań:
❖

Realizacja projektowanych zbiorników retencyjnych, zgodnie z programem małej retencji
przede wszystkim na rzekach: Wełna, Mała Wełna, Wrześnica, ograniczających spływ
powierzchniowy i utrzymujących stany wód umożliwiające organizowanie spływów
kajakowych.

❖

Wspomaganie naturalnej retencji przeciwdziałającej skutkom suszy m.in. poprzez:
zachowanie miejsc naturalnej retencji wodnej (małe zbiorniki wodne, jeziora, tereny
mokradłowe, bagienne), wprowadzanie zalesień, zadrzewień, utrzymywanie łąk
w dotychczasowym użytkowaniu.
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❖

Ochrona i gospodarowanie zasobami wody realizowana w zlewniach i obejmująca
kompleksowo wszystkie wody występujące w zlewni oraz działania człowieka i procesy
zachodzące w środowisku, oddziałujące na stan ekosystemów wodnych i od wody zależnych.

❖

Zwiększanie powierzchni zalesionych mających na celu retencjonowanie wody, łagodzenie
ekstremalnych stanów wód powierzchniowych i przeciwdziałanie degradacji i erozji gleb
oraz zjawiskom suszy.

❖

Ochrona ekosystemów wodnych/jeziornych poprzez kształtowanie stref ekotonowych
(roślinnych stref, pasów buforowych) towarzyszących wodom stojącym (jeziorom,
zbiornikom wodnym, oczkom wodnym) i płynącym, a także budowa ścian denitryfikacyjnych
stanowiących barierę przed dopływem do nich azotanów z terenów intensywnie
użytkowanych rolniczo.

❖

Ochrona głównych zbiorników wód podziemnych poprzez wskazywanie obszarów
ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych w oparciu o dostępną dokumentację
hydrologiczną oraz realizowanie zasad i działań zapisanych dla tych obszarów
zapewniających bezpieczeństwo publiczne w zakresie wzmocnienia ochrony infiltracyjnych
ujęć wody związanych z GZWP oraz obszarów zasobowych wód podziemnych związanych
z tymi ujęciami.

❖

Przeciwdziałanie przekroczeniu dopuszczalnych depresji oraz wydajności eksploatacyjnych
ujęć wód podziemnych poprzez realizację kontroli i weryfikację wszystkich użytkowników
wód łącznie, w zakresie prawidłowego wykorzystania wód podziemnych i nadmiernego
zużycia wody.

❖

Wskazywanie GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska jako strategicznego zbiornika wód
podziemnych dla zaopatrzenia w wodę Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, z uwagi na
wysokie wyeksploatowanie zasobów GZWP nr 143.

❖

Wyznaczanie w dokumentach planistycznych obszarów ochrony jakościowej, ilościowej bądź
obszarów dostępności do zasobów w granicach GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska
na podstawie dostępnej dokumentacji hydrogeologicznej, w celu określenia zasad ochrony
zasobów wód.
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I

DZIAŁANIE
Przeciwdziałanie pogorszeniu jakości środowiska

Od dobrej jakości środowiska, różnorodności kulturowej oraz społecznej relacji zależy poczucie
bezpieczeństwa, dobrobytu i jakość życia. Źle planowana lub nadmiernie rozwijana turystyka może
przyczyniać się do niszczenia poszczególnych elementów środowiska, które mają kluczowe znaczenie dla
zrównoważonego rozwoju. Istotne jest zatem przeciwdziałanie rozwojowi turystyki nieprzyjaznej
(agresywnej) dla środowiska, wykorzystując dostępne instrumenty gospodarowania przestrzenią. Należy
nadal usprawniać metody i narzędzia do analizowania oraz prognozowania zagrożeń środowiska.
Szczególnie ważne jest wdrażanie metod obserwacji środowiska w zakresie ochrony i czystości wód
powierzchniowych przydatnych do kąpieli.
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny cechuje dobry stan środowiska. Ewentualne problemy zagrażające
wysokiej wartości środowiska wynikają jedynie z ponadnormatywnego stężenia pyłu zawieszonego PM10
występującego w sezonie zimowym, degradacji klimatu akustycznego obszarów położonych wzdłuż dróg
krajowych i wojewódzkich, czy jakości wód powierzchniowych.
Niewłaściwy stan powietrza, pomimo ogólnej poprawy sytuacji, może powodować obniżanie jakości życia
mieszkańców. Na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego wykazano przekroczenia wartości
normatywnej ozonu, istotnym problemem pozostają nadal ponadnormatywne stężenia pyłu
zawieszonego PM10, występujące w sezonie zimowym. Powodem tych przekroczeń w sezonie
grzewczym jest „niska emisja” z sektora komunalno-bytowego oraz emisja zanieczyszczeń
komunikacyjnych. Czynnikiem wpływającym na stan jakości powietrza są także niekorzystne warunki
meteorologiczne (okresy bezwietrzne, niska temperatura, mgła).
Problemy związane z degradacją klimatu akustycznego dotyczą przede wszystkim obszarów położonych
w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich. Ponad 15 000 mieszkańców narażonych jest na niekorzystny
klimat akustyczny w porze dziennej, a ponad 10 000 mieszkańców w porze nocnej. Potencjalnym
zagrożeniem jest także oddziaływanie akustyczne lotniska wojskowego w Powidzu, również poza
wyznaczonym obszarem ograniczonego użytkowania. Lotnisko, oddalone ok. 5-11 km na południe od
rejonu Powidzko-Skorzęcińskiego w gminie Witkowo, może okresowo wpływać na jakość klimatu
akustycznego rejonu turystyczno-rekreacyjnego.
Jednym z warunków rozwoju turystyki i wypoczynku jest dobry stan jakościowy wód powierzchniowych.
Ekspansja inwestycyjna na tereny wokół jezior, niezorganizowane kąpieliska i pola namiotowe
bezpośrednio przy jeziorach oraz brak zorganizowanych przystani kajakowych wyposażonych
w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przyczyniają się do pogorszenia stanu wód. Odrębnym problemem
jest spływ powierzchniowy nawozów i środków ochrony roślin z pól i gospodarstw rolnych, a także
migracja substancji pochodzenia rolniczego do profilu glebowego w zlewniach bezpośrednich jezior,
która w konsekwencji prowadzi to do zanieczyszczenia i eutrofizacji wód.
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Przeciwdziałanie pogorszeniu jakości środowiska poprzez realizacje zadań:
❖

Przeciwdziałanie konfliktom przestrzennym i funkcjonalnym na styku turystyka i rekreacja
a pozostałe funkcje poprzez ograniczanie lub wykluczanie lokalizacji obiektów negatywnie
oddziałujących na środowisko.

❖

Tworzenie stref buforowych na terenach przeznaczonych pod turystykę – terenów zieleni
dla ograniczenia negatywnych oddziaływań na obszary o funkcji rozwoju turystyki i rekreacji
z terenów przeznaczonych pod przemysł lub pod powierzchniową eksploatację kruszywa
w miejscowościach Modliszewko (gm. Gniezno) oraz Fałkowo (gm. Łubowo).

❖

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.

❖

Ograniczanie odprowadzanych do wód substancji szkodliwych poprzez m.in. stosowanie
zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz programów
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

❖

Obejmowanie siecią wodno-kanalizacyjną obszarów zabudowy letniskowej (rekreacji
indywidualnej) wokół jezior w celu poprawy i zachowania dobrych parametrów
jakościowych.

❖

Kształtowanie stref ekotonowych (roślinnych stref, pasów buforowych), a także wdrażanie
ekohydrologicznych, systemowych i innowacyjnych rozwiązań m.in. poprzez: zadrzewienia
i zakrzaczenia śródpolne, pasy leśne, wyspy leśne, enklawy łąk śródpolnych, wprowadzanie
roślinności towarzyszącej wodom powierzchniowymi, a także budowę ścian
denitryfikacyjnych stanowiących barierę przed dopływem azotanów ze zlewni rolniczej,
także z obszarów nieskanalizowanych.

❖

Stosowanie zabezpieczeń dźwiękoszczelnych w obiektach turystycznych narażonych na
degradacje klimatu akustycznego oraz przestrzeganie ustanowionych prawem
dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjnowypoczynkowe dla poprawy komfortu osób wypoczywających oraz mieszkańców.

❖

Podejmowanie działań naprawczych na obszarach, gdzie standardy jakości powietrza są
naruszone, zwłaszcza w przestrzeniach turystycznych, oraz realizowanie ustaleń programów
ochrony powietrza, a także wdrażanie programów bezemisyjnego transportu publicznego
(eko-mobilności).
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III

CEL
PRZESTRZEŃ
INTEGRACJI FUNKCJONALNEJ

CEL 3 PRZESTRZEŃ INTEGRACJI FUNKCJONALNEJ

„W procesie kształtowania się obszarów metropolitalnych muszą istnieć siły spajające tak zróżnicowaną
funkcjonalnie przestrzeń. Są to procesy integracji, polegające na wzajemnym uzależnieniu, łączeniu
i wiązaniu jednostek w systemy społeczno-przestrzenne”5. Procesy te zachodzą także w przypadku
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Gniezna. Miasto wraz z obszarem
funkcjonalnym pełni bardzo istotną rolę w rozwoju całego regionu, z jednej strony wspomagając funkcje
metropolitalne, głównie ze względu na swoje położenie i znaczenie w hierarchii sieci osadniczej
województwa, a z drugiej stanowiąc biegun wzrostu środkowo-wschodniej części Wielkopolski.
Na skutek niekorzystnych tendencji rozwojowych, spowodowanych m.in. spadkiem liczby mieszkańców,
starzeniem się społeczeństwa i innymi problemami społeczno-gospodarczymi, nastąpiło osłabienie
znaczenia Gniezna. Miasto znalazło się wśród miast tracących funkcje z uwagi na niekorzystną sytuację
społeczno-gospodarczą6
Istotnym elementem rozwoju obszaru będzie zwiększanie bazy ekonomicznej, szczególnie atrakcyjności
inwestycyjnej miasta Gniezna i pozostałych jednostek osadniczych, które mają fundamentalne
znaczenie dla podniesienia rangi obszaru funkcjonalnego. Wzmocnienie roli i atrakcyjności miasta
Gniezna jako bieguna wzrostu, a także kształtowanie miejscowości gminnych jako centrów rozwoju,
pozwoli na wspólne i komplementarne realizacje polityk integrujących wszystkie dziedziny wpływające na
rozwój społeczno-gospodarczy.
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny posiada liczne atuty i duży potencjał, których wykorzystanie sprzyjać
będzie rozwojowi gospodarczemu. Są to głównie: korzystne położenie na szlakach komunikacyjnych
regionu i kraju, sąsiedztwo dynamicznie rozwijającej się metropolii poznańskiej oraz funkcjonujące
w subregionie firmy, przedsiębiorstwa, instytucje, a także wyposażenie w infrastrukturę techniczną
i społeczną. Systematyczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych, ich rozwój, wzrost jakości i poziomu
produkcji oraz świadczonych usług może wpłynąć na zahamowanie utraty jego funkcji społecznogospodarczych, co przełoży się na poprawę warunków życia ludności.
Potencjał rozwojowy obszaru to także teren wiejski o silnym rolnictwie, oparty o zrównoważoną
produkcję roślinną i zwierzęcą, stanowiącą bazę surowcową dla wytwarzania wysokiej jakości żywności.
Na drodze postępującego zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego niezbędne jest
kształtowanie ładu przestrzennego, ukierunkowane na osiągnięcie uporządkowanej i harmonijnej
przestrzeni, uwzględniającej z jednej strony wymogi ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony
dziedzictwa kulturowego oraz walory krajobrazowe, a z drugiej strony potrzeby społeczne i gospodarcze.

5

Zegar T. 2003. Procesy integracji obszaru metropolitalnego Warszawy [w] Studia Regionalne i Lokalne Nr 1(11)2003
Śleszyński P. 2016. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Opracowano dla potrzeb Strategii na
rzecz Odpowiedniego rozwoju. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warzawa
6
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Utrzymaniu właściwych proporcji między terenami zainwestowanymi a terenami przyrodniczymi oraz
ograniczeniu presji urbanizacyjnej na tereny podmiejskie służyć będą obszary preferowane do
kształtowania zielonego pierścienia jako naturalnego bufora między strefą wysokiej intensywności
procesów rozwojowych a strefą średniej intensywności procesów rozwojowych.
Coraz częściej ekstremalne zjawiska klimatyczne, szczególnie związane z suszą, podtopieniami, upałami,
nawalnymi deszczami czy z niszczycielską siłą wiatru, mają wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy
i życie mieszkańców. Tylko efektywna współpraca i koordynacja działań na poziomie lokalnym pozwoli
skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu i podjąć istotne kroki dla ograniczenia skutków
zanieczyszczenia środowiska.
Istotnym elementem warunkującym atrakcyjność Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego zarówno
w wymiarze społecznym i gospodarczym świadczącym o zintegrowaniu obszaru jest spójny i efektywny
system transportowy i komunikacyjny. Podstawą jego realizacji są działania zmierzające do dalszej
modernizacji i rozwoju istniejącej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawy efektywności transportu
zbiorowego.
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K1

KIERUNEK
Konsolidacja i współpraca w dążeniu do rozwoju
gospodarczego

Współpraca między poszczególnymi gminami obszaru funkcjonalnego jest istotnym elementem integracji
funkcjonalnej. Kształtowanie obszaru funkcjonalnego zależeć będzie od istniejących powiązań
i zachodzących równolegle z procesami integracji.
Wzmacnianie aktywności gospodarczej to oczywisty kierunek rozwoju społeczno-gospodarczego na
całym Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym, a zwłaszcza w ośrodku subregionalnym i w lokalnych
centrach rozwojowych.
Innowacyjna działalność gospodarcza wymaga zapewnienia szeregu warunków niezbędnych dla
wzmacniania gospodarki obszaru. Konieczna jest współpraca i kooperacja z wiodącymi branżami
przemysłowymi działającymi nie tylko w GOF, ale także na terenie Poznańskiego Obszaru
Metropolitarnego.
Gniezno jako ośrodek akademicko-naukowy i ośrodek szkolnictwa średniego i zawodowego zapewniać
będzie wykwalifikowaną kadrę pracowników. Będąc kreatorem wiedzy, ośrodek pozytywnie wpłynie na
jakość kształcenia kadr dysponujących wysokim poziomem kompetencji i kwalifikacji, co przełoży się na
jakość kapitału ludzkiego oraz rozwój wiedzy możliwej do wykorzystania w gospodarce obszaru i na
lokalnym rynku pracy.
Istotnym działaniem jest zapewnienie atrakcyjnej oferty dostępnych i kompleksowo przygotowanych
terenów inwestycyjnych dla zainteresowanych inwestorów, zwłaszcza dla inwestycji o charakterze
proinnowacyjnym. W efekcie zwiększy się możliwość zapewnienia mieszkańcom nowych miejsc pracy
w nowoczesnych przedsiębiorstwach, co przyczyni się do ożywienia gospodarczego i spadku liczby
bezrobotnych. Niezbędne jest również wspomaganie i rozwój jednostek ze sfery otoczenia biznesu na
rzecz wzmocnienia gospodarki.

A

DZIAŁANIE
Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Gniezna i pozostałych
jednostek osadniczych

Atrakcyjność inwestycyjna to korzyści, jakie oferuje dana lokalizacja, a zarazem motor wzrostu
gospodarczego obszaru.
Każda z gmin obszaru funkcjonalnego dysponuje wyznaczonymi w planach zagospodarowania
przestrzennego terenami inwestycyjnymi. Większość ofert terenów inwestycyjnych przeznaczona jest
pod zabudowę przemysłową i usługowo-produkcyjną. Wzmocnieniu potencjału rozwojowego sprzyjają
Specjalne Strefy Ekonomiczne. Znajdują się one na terenie miasta Gniezna i funkcjonują w ramach
podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Kostrzyńsko-Słubickiej. Wyznaczone tereny o dogodnych
warunkach dla prowadzania biznesu wpłynąć mogą na pozyskiwanie inwestorów reprezentujących
zaawansowane technologie, współpracujących z instytucjami naukowymi oraz zajmujących się
gromadzeniem i przetwarzaniem danych.
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Atutem obszaru funkcjonalnego jest potencjał kapitału ludzkiego kształtowany wynikający z bogatej
oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa wyższego, która sprzyja aktywizacji gospodarczej i społecznej.
Wzmacnianie aktywności gospodarczej wymaga stymulowania i kreowania odpowiednich warunków
rozwojowych w stosunku do istniejącego potencjału gospodarczego, a przede wszystkim budowania
gospodarki opartej na wiedzy. Wzmocnienie pełnionych funkcji o znaczeniu metropolitarnym,
regionalnym, ponadlokalnym i konsekwentne ich rozwijanie, poprawi pozycję Gniezna jako ośrodka
centralnego w obszarze funkcjonalnym i bieguna wzrostu środkowo-wschodniej części województwa.
Inicjowanie działań wymaga ukierunkowania na rozbudowę i przekształcenie obecnej gospodarki
w gospodarkę nowoczesną poprzez modernizację i rekonstrukcję przemysłu, przedsiębiorstw,
magazynów i składów przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.
Konieczne jest przede wszystkim pozyskiwanie nowych inwestorów oferujących nowoczesne rozwiązania
techniczne i technologiczne. Budowanie nowej oferty gospodarczej, inwestycyjnej powinno uwzględniać
także specyfikę obszaru: dominujące branże przemysłowe (przemysł elektryczny, maszynowy, metalowy,
odzieżowy i drzewny) i specyfikę wielkościową firm – dominację małych i średnich przedsiębiorstw.
Pod względem potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej w ocenie ekspertów miasto Gniezno należy do
najbardziej atrakcyjnych gmin miejskich w regionie, wyróżnionych Złotą Gwiazdą. W grupie gmin
wiejskich Pomarańczową Gwiazdą została wyróżniona gmina Łubowo, uzyskując ponadprzeciętną
ocenę7.
W dążeniu do wzmacniania rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego czy poszczególnych gmin
konieczna jest współpraca jednostek terytorialnych wszystkich szczebli. Analizy studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wykazały dużą spójność interesów poszczególnych
samorządów lokalnych w zakresie celów polityki przestrzennej. Skoordynowanie działań planistycznych
wszystkich gmin GOF może przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania potencjałów
poszczególnych jednostek i generowania wartości dodanej, trudnej do osiągnięcia jednostkowo.

Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Gniezna i pozostałych jednostek
osadniczych poprzez realizacje zadań:
❖

Rozwój działalności usługowej w Gnieźnie w celu wzmocnienia funkcji metropolitalnych,
w tym rozwój szkolnictwa na poziomie wyższym, poprzez tworzenie kierunków
dostosowanych do lokalnego rynku pracy i potrzeb gospodarki, a także zahamowanie utraty
funkcji społeczno-gospodarczej miasta.

❖

Budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury naukowo-badawczej oraz poprawę
współpracy uczelni i jednostek naukowych z przemysłem.

7 Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Województwo wielkopolskie. Praca zbiorowa. Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie. Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i handlu S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie
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❖

Przygotowanie szerokiej ofert terenów o zróżnicowanej atrakcyjności przestrzennej,
przeznaczonych zarówno pod funkcje usługowe, jak i produkcyjne, z uwzględnieniem
istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej i transportowej.

❖

Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do inwestorów służących
rozwojowi infrastruktury gospodarczej i wzmocnieniu lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej.

DZIAŁANIE
Wykorzystanie potencjału terenów wiejskich

B

Znaczący udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz
wysoki wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wskazują na znaczny potencjał
produkcyjny terenu. Poziom produkcji roślinnej i zwierzęcej świadczy jednak o tym, że korzystne warunki
glebowe i klimatyczne nie są tu w pełni wykorzystane.
Gospodarka rolna stanowić będzie nadal podstawową bazę ekonomiczną terenów wiejskich. Konieczna
jest jednak jej przebudowa w kierunku zwiększenia efektów produkcji roślinnej i chowu zwierząt oraz
wzrostu konkurencyjności. W zależności od predyspozycji terenu tj. najlepszych warunków glebowych
oraz położenia poza obszarami objętymi ochroną prawną, proponuje się rozwój w kierunku rolnictwa
intensywnego przy jednoczesnym uwzględnianiu zaleceń zawartych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej,
z uwzględnieniem tradycji gospodarowania i możliwości technologicznych. Wprowadzenie rolnictwa
ekologicznego i rolnictwa integrowanego służyć będzie dostarczaniu produktów coraz bardziej
oczekiwanych na rynku, przy mniejszym obciążeniu dla środowiska.
Obok zachowania i kontynuowania działalności rolniczej, nowe funkcje pozarolnicze, odpowiadające
predyspozycjom przestrzeni i potrzebom rozwoju obszaru funkcjonalnego, przyczynić się mogą do
wzmocnienia gospodarki i wzrostu dochodów mieszkańców. Wskazany jest rozwój turystki i rekreacji,
usług, drobnego i średniego biznesu pozarolniczego, z uwzględnieniem ochrony gleb najwyższej jakości
oraz terenów środowiskotwórczych (objętych ochroną prawną). Szczególnie wskazany jest rozwój
przetwórstwa rolno-spożywczego z wykorzystaniem miejscowych produktów rolnych.
Niezbędne jest podjęcie działań w kierunku przeciwdziałania największemu zagrożeniu dla rolnictwa
jakim jest zjawisko suszy. Tylko pełna współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
i stowarzyszeniami rolników doprowadzić może do systemowego rozwiązywania problemu suszy
i gospodarki wodnej.

Wykorzystanie potencjału terenów wiejskich poprzez realizacje zadań:
❖

Dalszy rozwój wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych w kierunku roślinnym i zwierzęcym
w gminach: Niechanowo i Kłecko.

❖

Zwiększenie produkcji warzywniczej i sadowniczej w gminach: Czerniejewo, Witkowo.

❖

Przygotowanie wielofunkcyjnej oferty terenów przeznaczonych pod funkcje usługowe
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i produkcyjne, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej
i transportowej.
❖

Budowa i rozbudowa gospodarstw agroturystycznych, rybackich i pszczelarskich w gminach:
Czerniejewo, Łubowo oraz Witkowo.

❖

Wspieranie rolników poprzez rozwój bazy doradztwa prawnego i technologicznego
w zakresie metod i sposobów prowadzenia rolnictwa precyzyjnego.

K2

KIERUNEK
Kształtowanie ładu przestrzennego

Ład przestrzenny jest istotnym warunkiem dalszego zrównoważonego rozwoju Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Uporządkowana, wartościowa przestrzeń historyczno-kulturowa obszaru, postrzegana
jako harmonijna całość, uwzględniająca wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społecznogospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, będzie wydatnie wzmacniać
atrakcyjność inwestycyjną w wymiarze społecznym i osadniczym.
Osiągnięcie uporządkowanej, harmonijnej przestrzeni całego obszaru funkcjonalnego, traktowanego jako
zwarta jednostka przestrzenna, wymaga prowadzenia wspólnej polityki przestrzennej w odniesieniu do
zjawisk mających zasięg ponadlokalny, przekraczających granice administracyjne poszczególnych
jednostek, stąd tak ważne jest prowadzenie wspólnej polityki przestrzennej przez jednostki samorządu
terytorialnego w bieżącej i dłuższej perspektywie czasowej. Działania te mają szczególnie istotne
znaczenie w odniesieniu do zachowania ciągłości stref funkcjonalnych, przyrodniczych, sieci
komunikacyjnych i infrastrukturalnych.
Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru, traktowanego jako zwarta i spójna
jednostka przestrzenna, wymaga także prowadzenia odpowiedzialnej polityki przestrzennej opartej
o racjonalne kształtowanie sieci osadniczej. Zagospodarowanie i użytkowanie terenów powinno mieć
swoje uzasadnienie w możliwościach ekonomicznych i zachodzących procesach demograficznych oraz
uwarunkowaniach środowiskowych.
Wszelkie działania o interdyscyplinarnym zakresie powinny być realizowane poprzez:
❖

intensywne wykorzystanie terenów już zagospodarowanych,

❖

ograniczanie nowego zainwestowania na terenach otwartych,

❖

unikanie rozlewania się zabudowy poza ukształtowaną strukturę jednostki,

❖

poprawę wyposażenia w usługi publiczne,

❖

upowszechnianie zielonej infrastruktury,

❖

ograniczenie działań negatywnie wpływających na walory krajobrazowe,

❖

poprawę wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Szczególnym zjawiskiem występującym w strefie zewnętrznej miasta Gniezna jest suburbanizacja –
dynamiczny rozwój obszarów podmiejskich, któremu towarzyszy wzrost liczby mieszkańców. W wyniku
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przekształceń powstaje zabudowa i zagospodarowanie charakterystyczne dla obszarów miejskich.
Występuje zanikanie dotychczasowych funkcji rolniczych na rzecz intensywnego rozwoju terenów
zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy produkcyjnej. W tej sytuacji szczególnie istotne jest
kształtowanie spójnego zagospodarowania ograniczającego zjawisko chaotycznego rozlewania się miasta.

DZIAŁANIE
Regulowanie procesów urbanizacyjnych

C

Podstawowym narzędziem regulowania procesów urbanizacyjnych są studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dla
Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, stanowiącego zwartą jednostkę przestrzenną, wskazane jest
jednak wypracowywanie analiz tematyczno-studialnych, polityk branżowych i koncepcji rozwojowych
wspólnych dla całego obszaru. Ich przygotowywanie wymaga współdziałania i porozumienia wszystkich
przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym: lokalnych liderów samorządowych, organizacji
i stowarzyszeń pozarządowych, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej. Zakres rzeczowy powinien
dotyczyć nie tylko bieżących problemów planistycznych, ale także być odpowiedzią na bieżące i przyszłe
wyzwania, zmiany i zjawiska w zakresie kształtowania przestrzenni i najnowsze trendy rozwojowe. Za
najważniejsze proponuje się sporządzenie:
❖

Koncepcji Rozwoju Przestrzennego Centralnej Części Obszaru Funkcjonalnego,

❖

Strategii Adaptacji Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego do Zmian Klimatu,

❖

Studium Przestrzeni Publicznych,

❖

Zielonej Strategii Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego,

❖

Subregionalnego Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy,

Wykonane opracowania po akceptacji wszystkich interesariuszy procesu stanowić będą materiał
merytoryczny do wykorzystania w aktualizowanych studiach gmin i miejscowych planach. Wypracowanie
wspólnych partnerskich przedsięwzięć dla całego obszaru funkcjonalnego umożliwi pozyskiwanie
zewnętrznych środków finansowych na ich realizację.
Nie bez znaczenia jest przy tym kształtowanie zielonego pierścienia oraz wprowadzanie i propagowanie
małej retencji wodnej.

Regulowanie procesów urbanizacyjnych poprzez realizacje zadań:
❖

Prowadzenie polityki przestrzennej gmin, z uwzględnieniem możliwości ekonomicznych
i procesów demograficznych, w celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania
przestrzenią, przeciwdziałania chaosowi przestrzennemu negatywnie wpływających na
jakość życia mieszkańców.

❖

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ograniczających
presję inwestycyjną na tereny rolne i tereny pełniące funkcje przyrodnicze.
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❖

Uzupełnianie zabudowy w istniejących jednostkach osadniczych o wykształconej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej i tworzenie obszarów zwartej zabudowy o wyższej gęstości
zaludnienia, proporcjonalnie do możliwości wyposażenia w usługi społeczne.

❖

Wykluczanie rozwoju pasmowego wzdłuż dróg, zwiększającego potrzeby transportowe oraz
koszty infrastruktury komunalnej.

❖

Tworzenie czytelnych granic między obszarami zabudowy a innymi formami użytkowania
terenu poprzez zachowanie terenów otwartych.

❖

Uwzględnienie przebiegu zielonego pierścienia w lokalnych dokumentach planistycznych.

❖

Tworzenie stref buforowych w postaci terenów otwartych i leśnych jako fizycznej bariery
zapobiegającej konfliktom przestrzennym pomiędzy terenami turystyczno-rekreacyjnymi
a terenami działalności gospodarczej i rolniczej.

❖

Eliminowanie obiektów oraz ograniczanie działalność inwestycyjnej w celu ochrony wartości
Lednickiego Parku Krajobrazowego, Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Lasów
Czerniejewskich oraz wokół jezior.

❖

Utrzymywanie i wzbogacanie zielonych zasobów poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań
w postaci np.: ogrodów deszczowych, rond infiltrujących, zielonych ścian na terenie Gniezna,
Kłecka, Łubowa, Czerniejewa, Niechanowa i Witkowa.

❖

Wprowadzanie zalesień na obszarach nieużytków i gleb gruntów ornych o niskiej klasie
bonitacji oraz zwiększanie powierzchni zadrzewień śródpolnych i zakrzewień w rejonach
gleb o najwyższej wartości produkcyjnej i niewielkim wskaźniku lesistości.

❖

Realizowanie zieleni wokół istniejących obiektów stanowiących elementy kolizyjne
w krajobrazie.

❖

Rekultywowanie i renaturalizowanie obszarów zdegradowanych i przekształconych
antropogenicznie.

D

DZIAŁANIE
Kształtowanie zielonego pierścienia

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wskazuje na konieczność utrzymania
właściwych proporcji między terenami zainwestowanymi a terenami przyrodniczymi oraz
przeciwdziałania fragmentacji przestrzeni przyrodniczej spowodowanej spontaniczną urbanizacją,
działalnością gospodarczą, czy rozbudową inwestycji infrastrukturalnych.
W celu ograniczenia presji urbanizacyjnej na tereny podmiejskie, zwiększenia terenów aktywnych
biologicznie, poprawy jakości życia oraz zapewnienia terenów wypoczynku dla mieszkańców wskazano
obszary predysponowane do kształtowania zielonego pierścienia (green belts) jako przyrodniczej otuliny
miasta Gniezna.
Strukturę zielonego pierścienia tworzą m.in.: fragmenty obszarów objętych ochroną prawną (obszaru
chronionego krajobrazu Powidzko-Bieniszewskiego oraz obszaru ważnego dla Wspólnoty Natura 2000
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Pojezierze Gnieźnieńskie), obszary pełniące funkcję środowiskotwórczą, jak kompleksy leśne, łąki, doliny
rzeczne (m.in. rzek Wełny i Wrześnicy), a także tereny otwarte użytkowane rolniczo, wolne od zwartej
zabudowy.
Zielony pierścień powiązany jest funkcjonalnie z miastem poprzez włączenie w granice pierścienia dużego
kompleksu leśnego Lasu Miejskiego i terenu graniczącego uroczyskiem Las Jelonek, a także klinami zieleni
stanowiącymi korytarze ekologiczne dolin rzecznych dopływów Wełny i Wrześnicy.
Na terenach predysponowanych do pełnienia funkcji zielonych pierścieni powinny obowiązywać zasady
zagospodarowania i użytkowania terenu umożliwiające zachowanie ciągłości przestrzennej
i funkcjonalnej terenów otwartych, pełniących funkcje środowiskotwórczą, i terenów upraw polowych na
glebach o najwyższej przydatności produkcyjnej. Zagospodarowanie powinno być podporządkowane
ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz funkcji rekreacyjnej terenów podmiejskich.
Wdrożenie idei zielonego pierścienia jako narzędzia planistycznego na poziomie lokalnym pozwoli
prawidłowo kształtować relacje pomiędzy terenami zurbanizowanymi a krajobrazem otwartym.

Kształtowanie zielonego pierścienia poprzez realizacje zadań:
❖

Zachowanie obszarów objętych ochroną prawną i realizowanie planów zadań ochronnych.

❖

Zalesianie nieużytków i słabych gruntów rolnych, odcinków dróg migracji zwierząt
przechodzących przez rozległe obszary upraw rolnych, zwiększanie powierzchni zadrzewień
i zakrzewień w rejonach gleb o najwyższej wartości produkcyjnej i niewielkim wskaźniku
lesistości.

❖

Zachowanie dotychczasowych funkcji użytkowych terenów rolnych i leśnych, ograniczanie
ich przekształcania na inne cele, zachowanie mozaikowatego krajobrazu rolniczego.

❖

Wprowadzanie zieleni osłonowej wokół już istniejących obiektów kolizyjnych.

❖

Przeciwdziałanie rozlewaniu się i łączeniu obszarów zurbanizowanych poprzez zachowanie
otwartej przestrzeni pomiędzy terenami zabudowanymi lub wskazanymi do zabudowy
i ograniczanie rozwoju zabudowy do granic istniejących jednostek osadniczych, ograniczanie
urbanizacji na terenach otwartych do zabudowy mieszkaniowej o charakterze
ekstensywnym, urządzeń sportu i rekreacji.

❖

Ograniczanie lokalizacji nowej zabudowy i innych trwałych form infrastruktury technicznej
przecinających naturalne struktury przyrodnicze (doliny rzeczne, rynny jeziorne itp.), które
pełnią rolę łączników ekologicznych w systemie przyrodniczym.
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E

DZIAŁANIE
Kreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych oraz rewitalizacja
obszarów zdegradowanych

W rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym jednostek osadniczych coraz większe znaczenie
mają tradycyjne przestrzenie publiczne, takie jak np. rynki, place, parki, skwery, place zabaw, ulice
reprezentacyjne, a także przestrzenie oczekiwane, jak przestrzeń rekreacyjna nowej generacji czy centra
handlowo-usługowe. Przestrzeń publiczna, jako obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb
mieszkańców i poprawy jakości ich życia, sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz rozwijaniu
postaw kreatywnych i innowacyjnych. Szczególnie ważne i pożądane są działania mające na celu
przywrócenie lub wykształcenie w jednostkach osadniczych Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego
przestrzeni, które będą zachęcać mieszkańców i osoby odwiedzające do podejmowania różnorodnych
aktywności. Ich funkcjonowanie pozytywnie wpływać będzie na jakość życia, a także wzmocni prestiż
i wizerunek obszaru. Realizowane przestrzenie publiczne, z wykorzystaniem zasad kompozycji
urbanistycznej i ładu przestrzennego, powinny mieć charakter miejsca atrakcyjnego, wyróżniającego się
w przestrzeni obszaru.
Ważnym procesem mającym na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej jest rewitalizacja. Realizacja
przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w programach pozwoli ograniczyć bądź wyeliminować
zdiagnozowane problemy społeczne i zdegradowaną przestrzeń obszaru, co prowadzi do zmniejszenia
wewnętrznych różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym. W kontekście kształtowania ładu
przestrzennego, istnieje potrzeba zarówno skutecznej kontynuacji procesu rewitalizacji w Gnieźnie,
Kłecku i Niechanowie, jak również zainicjowania tego procesu pozostałych gminach obszaru
funkcjonalnego.

Kreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych oraz rewitalizacja obszarów
zdegradowanych poprzez realizacje zadań:
❖

Kreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych poprzez wprowadzanie m.in. różnych
form zieleni, stref lokalizacji małej architektury, placyków i skwerów, szczególnie w pobliżu
terenów o najwyższych walorach kulturowych i przyrodniczych, z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa publicznego.

❖

Poprawa jakości przestrzeni publicznych o charakterze centrów miejscowości poprzez
tworzenie kameralnych przestrzeni handlowo-usługowych i rekreacyjnych przeznaczonych
wyłącznie dla ruchu pieszego, budujących tożsamość lokalną i krystalizujących układ
urbanistyczny.

❖

Podnoszenie jakości struktur podmiejskich poprzez wprowadzanie na obszarach
mieszkaniowych funkcji usługowej oraz łączenie mniejszych struktur mieszkaniowych
w większe i wprowadzanie elementów krystalizujących przestrzeń w postaci przestrzeni
publicznych.
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❖

Realizacja obowiązujących programów rewitalizacji miasta Gniezna, gminy Niechanowo
i Witkowo na rzecz wyjścia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych oraz
zapoczątkowanie procesu rewitalizacji w pozostałych gminach poprzez opracowanie
programów rewitalizacji.

❖

Utrzymanie wysokiej jakości Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

DZIAŁANIE
Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom

F

Dostosowanie do nowych warunków klimatycznych jest obecnie jednym z najważniejszych działań
o charakterze ponadlokalnym. Zagrożenia związane z nawalnymi deszczami, długotrwałymi opadami,
trąbami powietrznymi, huraganami, podtopieniami dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznogospodarczego i stanowią coraz poważniejsze wyzwanie dla mieszkańców i władz lokalnych.
Koniecznością staje się uwzględnienie nowych warunków klimatycznych w kształtowaniu polityki
przestrzennej gmin należących do Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz podjęcie działań
mających na celu przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu.
Wszystkie gminy Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego narażone są na niekorzystne skutki zmian
klimatycznych, które mają duży wpływ na życie mieszkańców i rozwój gospodarczy obszaru.
Średnie temperatury powietrza wykazują tendencje wzrostowe od 1,5°C do 2°C, co prowadzi do
zaburzenia rocznego przebiegu temperatur i wydłużenia cyklu wegetacyjnego. Długie okresy
bezdeszczowe i wzrost dni upalnych pogłębiają nasilające się zjawisko suszy, szczególnie atmosferycznej,
obejmujące w najwyższym stopniu wszystkie gminy GOF. Występowanie zjawisk o charakterze
ekstremalnym – gwałtownych, ulewnych deszczy i huraganów – powodują ogromne straty materialne
i środowiskowe, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Dla zapewnienia bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania obszaru GOF konieczne staje się zwiększenie
potencjału adaptacyjnego i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i specyfiki poszczególnych gmin.
W przyszłości działania te mogą przeciwdziałać i ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu oraz
pozytywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego i wzrost gospodarczy.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom poprzez realizacje zadań:
❖

Stworzenie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego
o charakterze ponadlokalnym, w celu wypracowania wspólnych planistyczno-strategicznych
rozwiązań mających na celu ograniczanie negatywnych skutków zmian klimatu i wymiany
informacji o zagrożeniach.

❖

Wyznaczanie w dokumentach planistycznych obszarów szczególnie wrażliwych na zmiany
klimatu w zakresie m.in.: różnorodności biologicznej, leśnictwa, rolnictwa, gospodarki
wodnej, gospodarki przestrzennej i zdrowia oraz wskazanie w nich ustaleń adaptacyjnych
pozwalających ograniczyć negatywne skutki tych zmian.
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❖

Poprawę stanu wód w zlewniach poprzez spowalnianie odpływu wód powierzchniowych,
zwiększanie naturalnej i sztucznej retencji wodnej (m.in.: odtwarzanie i budowa śródpolnych
i śródleśnych zbiorników wodnych, budowę zbiorników retencyjnych), budowę, rozbudowę
bądź przebudowę innych urządzeń wodnych wynikających z potrzeb przeciwdziałania
skutkom suszy (np. urządzeń melioracyjnych).

❖

Konieczność podejmowania działań w zakresie ochrony i oszczędnego zużywania zasobów
wodnych poprzez gromadzenie wód opadowych na posesjach m.in. do podlewania
ogrodów, stosowanie przepuszczalnych powierzchni, tworzenie tzw. ogrodów deszczowych
zasilanych wodami opadowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych promujących
zachowania sprzyjające oszczędzaniu wody.

❖

Ochrona ekosystemów zależnych od wód stanowiących duży potencjał retencyjny i dający
możliwość łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

❖

Zwiększanie udziału terenów zielonych, szczególnie intensywnie użytkowanych rolniczo,
poprzez zwiększanie powierzchni leśnych, zachowanie i odbudowę miedz, wysp leśnych,
zachowanie i odbudowę zadrzewień na terenach rolniczych, zakrzaczeń, czy odtwarzanie alei
owocowych.

❖

Zagospodarowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury (terenów pokrytych roślinnością
i wodami na terenach zurbanizowanych, szczególnie na terenie miasta Gniezna), ważnej dla
prawidłowego funkcjonowania przestrzeni obszaru.

❖

Prowadzenie edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomości na temat zagrożeń
wynikających ze zmian klimatu, możliwości ich łagodzenia i adaptacji, a także zachowania
w sytuacji zagrożenia w razie wystąpienia ekstremów pogodowych poprzez organizowanie
spotkań edukacyjno-informacyjnych w szkołach, kołach gospodyń wiejskich, montaż tablic
informacyjnych, czy opracowanie ogólnodostępnego systemu informacji cyfrowej
i folderowej.
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K3

KIERUNEK
Kształtowanie
komunikacyjnej

efektywnej

i

sprawnej

obsługi

Kształtowanie efektywnej i sprawnej obsługi komunikacyjnej wymaga uwzględnienia zasad
zrównoważonego rozwoju. Oznacza to rozwój mobilności lokalnej z zachowaniem równowagi między
czynnikami ekonomicznymi a ochroną środowiska, przy zapewnieniu najlepszych warunków
transportowych dla uczestników ruchu. Poprawa warunków mobilności lokalnej wymaga podjęcia
wspólnych wysiłków wszystkich uczestników ruchu na rzecz rozwoju technologicznego, rozwiązań
ekologicznych, a następnie przeniesienia rozwiązań na ich otoczenie lokalne. Szczególnie istotne jest
zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń, zachowanie dobrego stanu nawierzchni oraz dobrego stanu
urządzeń i obiektów towarzyszących, a także poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
Wzmocnienie lokalnej sieci transportowej oraz rozwój sprawnego lokalnego systemu transportu
przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszaru poprzez zaspakajanie potrzeb rozwijającej się gospodarki
oraz poprawę poziomu życia ludności.
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny, obsługiwany przez komunikację zbiorową, samochodową, rowerową
i kolejową, wymaga koordynacji wszystkich środków transportu. Szczególnie ważny jest rozwój
transportu zbiorowego dostosowanego do potrzeb mieszkańców obszaru, co sprzyjać będzie z jednej
strony zwiększeniu jego spójności, a z drugiej dywersyfikacji kierunków przemieszczania się.
Transport zbiorowy na obszarze GOF realizowany jest komunikacją autobusową i kolejową. Dla
zapewnienia powszechnej dostępności transportowej konieczna jest dalsza rozbudowa sieci komunikacji
autobusowej, która sprzyjać będzie umacnianiu i budowaniu powiązań ośrodka subregionalnego z jego
najbliższym otoczeniem, a także integracji poszczególnych miejscowości obszaru funkcjonalnego.
Dla poprawy obsługi komunikacyjnej GOF, zgodnie z zasadą ekologicznie zrównoważonej mobilności,
istotne jest zwiększenie udziału transportu rowerowego i innych segmentów transportu
niezmotoryzowanego w przemieszczaniu się ludności.

G

DZIAŁANIE
Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg dla zapewnienia spójnego systemu
komunikacyjnego

Spójny system komunikacyjny Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest podstawowym narzędziem
zapewniającym sprawne powiązania wewnętrzne i zewnętrzne. Priorytetem działań jest
zagwarantowanie funkcjonowania sieci transportowej bez względu na status własnościowy
infrastruktury, która tę sieć tworzy. Sieć drogowa ma największe znaczenie dla rozwoju społecznogospodarczego, ponieważ jest jedynym powszechnie rozwiniętym elementem układu transportowego
obszaru, mającym największe znaczenie w codziennej mobilności mieszkańców. Najważniejsze inwestycje
w infrastrukturę drogową, polegające na poprawie stanu nawierzchni dróg oraz parametrów
technicznych, umożliwią szybszy i bezpieczniejszy dojazd do najważniejszych ośrodków osadniczych na
tym terenie, ułatwią dostęp do rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, itp.
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Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg oraz sieci kolejowej dla zapewnienia
spójnego systemu komunikacyjnego poprzez realizacje zadań:
❖

Budowa drogi wojewódzkiej – południowej obwodnicy miasta Gniezna, łączącej drogę
wojewódzką nr 260, drogę krajową nr 15 i ekspresową S5.

❖

Budowa obwodnicy Witkowa.

❖

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja dróg powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą dla poprawy bezpieczeństwa i przepustowości.

H

DZIAŁANIE
Rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego

Najwyższą rangę i znaczenie w układzie komunikacyjnym obszaru funkcjonalnego ma kierunek Gniezno –
Poznań, w którym obsługa mieszkańców realizowana jest przez komunikację autobusową i kolejową.
Połączenie kolejowe umożliwia szybkie i sprawne powiązania z Poznaniem, co zaspokaja zróżnicowane
potrzeby społeczne i gospodarcze mieszkańców, turystów i inwestorów. Istotnym zagadnieniem jest
zapewnienie jak najlepszych powiązań komunikacyjnych wewnątrz obszaru. Modernizacja i rozbudowa
transportu zbiorowego prowadzącego z Gniezna do poszczególnych ośrodków gminnych: Witkowa,
Niechanowa, Czerniejewa, Łubowa, Kłecka jest kluczowym zadaniem dla wszystkich gmin.
Szczególnie ważnym aspektem jest kształtowanie głównego węzła przesiadkowego w Gnieźnie – miejsca
integracji transportu zbiorowego realizowanego przez komunikację autobusową i kolejową
z indywidualnym transportem samochodowym. Infrastruktura węzła winna zabezpieczyć nie tylko
miejsca postojowe w formie parkingów samochodowych i rowerowych, ale także dodatkowe usługi dla
podróżujących. Istotnym zadaniem jest także tworzenie lokalnych węzłów przesiadkowych w centrach
miejscowości gminnych, które również powinny sprzyjać integracji transportu zbiorowego
i indywidualnego, m.in. poprzez realizację parkingów samochodowych i rowerowych, a przede wszystkim
zapewnić organizację infrastruktury węzła na najwyższym poziomie – węzeł sprawny, czytelny i czysty.
Tereny położone poza ośrodkami gminnymi i oddalone od ważnych tras komunikacyjnych, pozbawione
obsługi komunikacją zbiorową lub o niskiej częstotliwości kursów, wymagają wypracowania nowych
rozwiązań z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Zorganizowanie gminnego transportu
samochodowego typu „bus gminny” lub „taxi gminna” wymaga opracowania nowych koncepcji rozwoju
komunikacji wewnątrzgminnej.
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Rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego poprzez realizacje zadań:
❖

Budowa zintegrowanego centrum parkingowo-przesiadkowego w Gnieźnie.

❖

Uruchomienie regularnych połączeń komunikacyjnych na kierunkach: Gniezno – Kłecko,
Gniezno – Łubowo, Gniezno – Czerniejewo, Gniezno – Niechanowo, Gniezno – Witkowo.

❖

Budowa, przebudowa i modernizacja lokalnych węzłów przesiadkowych
z infrastrukturą w Kłecku, Łubowie, Czerniejewie, Niechanowie, Witkowie.

❖

Utworzenie wspólnego rozkładu jazdy pociągów i przewoźników lokalnych dostępnego także
w wersji elektronicznej.

❖

Opracowanie koncepcji rozwoju komunikacji lokalnej w oparciu o „bus gminny” lub „taxi
gminne”.
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RVI

ROZDZIAŁ
UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

1. POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny (GOF) nie stanowi izolowanej, samodzielnej jednostki przestrzennej,
a jego funkcjonowanie zależne jest od wzajemnych relacji z otoczeniem. Te powiązania dotyczą zarówno
związków systemowych, m.in.: komunikacyjnych i infrastrukturalnych, oraz strukturalnych, w tym przede
wszystkim przyrodniczych i związanych z aktywnością społeczeństwa – przepływu osób, informacji,
towarów, usług, decyzji czy finansów.
GOF położony jest w środkowo-wschodniej części Wielkopolski. Istniejący układ administracyjny
i położenie obszaru w strukturze sieci osadniczej województwa ma zasadniczy wpływ na rodzaj
i charakter powiązań oraz kierunek i zakres współpracy.

M9

MAPA
POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE
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2. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny położony jest w granicach trzech mezoregionów: Pojezierza
Gnieźnieńskiego na północy, Równiny Wrzesińskiej na południu oraz Pojezierza Żnińsko-Mogileńskiego
w niewielkiej północno-wschodniej części. Cały obszar należy do struktury przestrzennej podprowincji
Pojezierza Południowobałtyckiego.
Obszar funkcjonalny położony jest w całości w dorzeczu Odry, w regionie wodnym rzeki Warty.
Głównymi osiami hydrograficzno-przyrodniczymi są rzeki: Wełna, Mała Wełna, Główna oraz Wrześnica.
Zlewnie tych rzek wykraczają poza granice obszaru.
GOF zlokalizowany jest w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)
o strategicznym znaczeniu dla gospodarki wodnej regionu i kraju: GZWP nr 143 (trzeciorzędowy) –
Subzbiornik Inowrocław-Gniezno oraz GZWP nr 144 (czwartorzędowy) – Wielkopolska Dolina Kopalna,
które wykraczają swym zasięgiem poza granice obszaru funkcjonalnego.
Powiązania obszaru z otoczeniem dotyczą także funkcji przyrodniczych i ochronnych. Występujące tutaj
formy ochrony przyrody jak: Lednicki Park Krajobrazowy i Powidzki Park Krajobrazowy, a także PowidzkoBieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu, wykraczają poza granice obszaru funkcjonalnego, łącząc się
z innymi terenami cennymi przyrodniczo województwa wielkopolskiego.
Powiązania przyrodnicze stanowią również 4 obszary Natura 2000, wykraczające swym zasięgiem poza
zasięg przestrzenny GOF: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem oraz
3 obszary ważne dla Wspólnoty: Grądy w Czerniejewie, Pojezierze Gnieźnieńskie oraz Stawy Kiszkowskie.
Powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem realizowane są także poprzez szlaki migracji zwierząt,
zarówno rzeczne, jak i lądowe. Przez obszar funkcjonalny przebiegają 4 korytarze dolin rzecznych:
1 o randze międzynarodowej i krajowej rzeki Wełny oraz 3 o randze regionalnej rzek: Wrześnica, Główna
i Mała Wełna. Przez obszar przebiega także 1 z 35 korytarzy (dróg) lądowych o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym – Północno-Centralny – łączący obszary cenne przyrodniczo na granicy
województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

3. POWIĄZANIA OSADNICZE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE
Powiązania zewnętrzne Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego z otoczeniem zdeterminowane są
przede wszystkim jego położeniem względem ośrodka metropolitalnego Poznania, który oddalony jest
o ok. 50-60 km.
Z uwagi na przynależność administracyjną do województwa wielkopolskiego, Gniezno najsilniej związane
jest ze stolicą regionu. Wysoki potencjał społeczno-gospodarczy Poznania i jego pozycja w układzie
osadniczo-administracyjnym kraju i województwa, oddziałuje na Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny
poprzez powiązania funkcjami wyższego rzędu, zwłaszcza w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego,
ochrony zdrowia, handlu, kultury sportu i rozrywki.
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Przykładem powiązań funkcjonalnych są między innymi działające na terenie miasta Gniezna jednostki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z drugiej strony wyrazem silnych związków jest
znaczna liczba studentów pochodzących z obszaru funkcjonalnego, kształcących się na uczelniach
zlokalizowanych w Poznaniu.
Powiązania GOF w zakresie sfery społecznej dotyczą zarówno związków instytucjonalnych, jak
i wynikających z aktywności mieszkańców w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb bytowych, czy
specjalistycznych usług np. z zakresu ochrony zdrowia. Najbardziej wyraźnym przejawem związków
społecznych są migracje związane z codziennymi dojazdami do pracy, zwłaszcza do ośrodka
metropolitalnego Poznania.
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny wykazuje również ponadlokalne powiązania gospodarcze, zarówno
z najbliższym otoczeniem, jak i w skali regionu czy kraju. Przykładem powiązań gospodarczych o zasięgu
regionalnym jest Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. GOF posiada także zagraniczne
powiązania gospodarcze, których wyrazem jest funkcjonowanie firm z udziałem kapitału zagranicznego:
niemieckiego, duńskiego i japońskiego.

4. POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE I INFRASTRUKTURALNE
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny posiada rozbudowaną sieć powiązań komunikacyjnych. Droga
ekspresowa S5 prowadząca z Bydgoszczy przez Poznań, Wrocław i dalej do Lubawki, pełni ważną funkcję
tranzytową, zapewniając jednocześnie bezpośrednie połączenia z największymi aglomeracjami miejskimi
w Polsce: bydgoską, poznańską, wrocławską oraz wałbrzyską. Droga ta stanowi kluczowy element łączący
obszar GOF z Poznaniem, ośrodkiem metropolitalnym o największym znaczeniu dla tego terenu,
a poprzez węzeł „Poznań - Krzesiny” na autostradzie A2 – także z korytarzem transportowym nr II relacji
Berlin – Poznań – Warszawa – Brześć – Moskwa. Ponadto droga ta poprzez węzeł „Nowe Marzy”
zapewnia dostęp do autostrady A1 relacji Łódź – Gdańsk. Funkcję tranzytową pełni także droga krajowa
nr 15, zapewniająca połączenie z Toruniem oraz, poprzez węzeł „Września”, z autostradą A2.
Powiązania zewnętrzne realizowane są także liniami kolejowymi mającymi znaczenie w ruchu
pasażerskim i towarowym. Najistotniejszym elementem sieci jest linia kolejowa nr 353 relacji Poznań
Wschód – Skandawa, zapewniająca połączenie z Poznaniem, Bydgoszczą oraz Toruniem.
Powiązania zewnętrzne Gnieźnieńskiego 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 GOF przebiega jedna linia elektroenergetyczna najwyższych napięć 220 kV relacji Plewiska –
Czerwonak – Pątnów. Powiązania zewnętrzne i wewnętrzne uzupełnia 7 linii elektroenergetycznych sieci
wysokiego napięcia 110 kV. Linie sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia 110 kV, przebiegając niemalże
dokładnie na kierunkach wschód – zachód oraz północ – południe, zaopatrują w energię elektryczną
8 głównych punktów zasilania, z których 4 znajdują się poza granicami obszaru funkcjonalnego.
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Przez gminy Gniezno i Kłecko przebiega gazociąg tranzytowy „Jamał”, niezwiązany jednak z gospodarką
tego obszaru. Przez gminę Kłecko, w północno-zachodniej części, przebiega także rurociąg paliwowy
relacji Płock – Baza Paliw w Rejowcu (gmina Skoki).
Ponadlokalna sieć gazowa przebiegająca przez GOF, wchodząca w skład krajowego systemu
przesyłowego, zaopatrywana jest w gaz z kierunku Poznania i Trzemeszna. Główne gazociągi przesyłowe
przebiegają przez gminę Łubowo i Gniezno oraz Witkowo.

5. FUNKCJE O ZNACZENIU METROPOLITALNYM
Miasta, jako forma zagospodarowania i zorganizowania przestrzeni, koncentrują procesy społecznogospodarcze oraz funkcje, które wynikają ze społecznego zapotrzebowania. Funkcje, które można zaliczyć
do metropolitalnych, pojawiają się dopiero wtedy, gdy miasto znajduje się na pewnym poziomie rozwoju
i zajmuje wysoką pozycję w układzie hierarchicznym. Hierarchia miast wynika z systemu zależności
i powiązań między poszczególnymi ośrodkami sieci osadniczej. Najwyższą rangę w tej strukturze
posiadają miasta uznane za metropolie.
W województwie wielkopolskim ośrodkiem metropolitalnym jest Poznań. Miasto Gniezno, uznane
w KPZK 2030 za ośrodek subregionalny, pełni rolę uzupełniającą niektóre funkcje metropolitalne stolicy
regionu, stanowiąc na obszarze środkowo-wschodniej Wielkopolski ważny ośrodek gospodarczy,
kulturalny, turystyczny, administracyjny czy edukacyjny.
W Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym wskazać można na występowanie funkcji uzupełniających lub
wspomagających stolicę województwa: administracyjnej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej,
turystycznej, sportowej i gospodarczej.

6. FUNKCJA ADMINISTRACYJNA
Funkcja administracyjna (decyzyjna) reprezentowana jest przez instytucje szczebla regionalnego. Na
terenie Gniezna zlokalizowane są delegatury lub oddziały następujących instytucji:
❖

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu – Oddział w Gnieźnie,

❖

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu – Oddział terenowy w Gnieźnie,

❖

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie,

Do funkcji administracyjnej należy również instytucja władz kościelnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

74 | S t r o n a

Koncepcja Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Gniez na

7. FUNKCJA KULTURY
Instytucje kultury, spełniające kryteria funkcji metropolitalnej, mają dwa wymiary: materialny
i niematerialny. Rozwinięta funkcja kultury w Gnieźnie posiada znaczny zasięg oddziaływania,
wykraczający poza granice GOF.
Do dóbr i usług kulturalnych o charakterze metropolitalnym zaliczyć można:
❖

dobra kultury o najwyższych wartościach historycznych i artystycznych w skali kraju i Europy
– Wzgórze Lecha w Gnieźnie, Wyspa – Ostrów Lednicki, Gniezno – Katedra p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha,

❖

szlaki historyczno-kulturowe – Szlak Piastowski, Droga św. Jakuba, Szlak Cysterski, Europejski
Szlak Romański,

❖

instytucje kultury – Wielkopolski Park Etnograficzny, Muzeum Początków Państwa Polskiego,
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,

❖

cykliczne imprezy kulturalne o zasięgu krajowym i międzynarodowym – m.in.: Festiwal
Kultury Słowiańskiej „Koronacja Królewska” w Gnieźnie.

8. FUNKCJA SPORTOWA I TURYSTYCZNA
Funkcja sportu i turystyki reprezentowana jest przez ośrodki sportowe i turystyczne oraz organizowane
imprezy sportowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Opiera się ona przede wszystkim na
zasobach przyrodniczo-kulturowych obszaru.
Największym obiektem sportowym, jednym z najnowocześniejszych w Wielkopolsce, jest zarządzana
przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji hala widowiskowo-sportowa dysponująca 1 210 miejscami
siedzącymi.
Do szlaków turystycznych o zasięgu międzynarodowym i krajowym należy zaliczyć EuroRoute R9
i Europejski długodystansowy szlak pieszy E11.
Wśród cyklicznych imprez sportowych o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym wymienić
należy m.in.:
❖

Bieg Lechitów,

❖

Bieg Europejski,

❖

Międzynarodowy Turniej Koszykówki,

❖

Gnieźnieński Bieg Niepodległości,

❖

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt „Gniezno Cup”,

❖

Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna.
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Organizacja imprez o zasięgu międzynarodowym i ogólnokrajowym sprzyja rozwojowi usług hotelowych.
W granicach obszaru funkcjonalnego znajdują się obiekty o zróżnicowanym standardzie – zarówno 2- i 3gwiazdkowe, jak i 4-gwiazdkowe.

9. FUNKCJA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Nauka i szkolnictwo wyższe jest jedną z najważniejszych funkcji wpływających na rozwój społecznogospodarczy. Funkcja ta wykorzystuje potencjał intelektualny i reprezentowana jest przez uczelnie
wyższe oraz ośrodki naukowo-badawcze.
Gniezno jest ważnym ośrodkiem szkolnictwa wyższego w środkowo-wschodniej Wielkopolsce. Do
rodzimych uczelni wyższych należy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie oraz Gnieźnieńska
Szkoła Wyższa Milenium. Ponadto działają tutaj:
❖

Instytut Kultury Europejskiej UAM,

❖

sekcja Wydziału Teologicznego – Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne.
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RVII

ROZDZIAŁ
UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

1. STRUKTURA PRZESTRZENNA
Sieć osadnicza Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, ukształtowana przez wieki oraz uzależniona od
czynników przyrodniczych i historycznych, jest podstawowym elementem układu przestrzennego. Sieć ta
charakteryzuje się pewną trwałością, określa sposób zagospodarowania obszaru i współdecyduje o jego
przyszłym rozwoju. Dominującą rolę w strukturze przestrzennej odgrywają intensywnie zainwestowane
tereny miasta Gniezna oraz tereny bezpośrednio z nim sąsiadujące. Obok obszarów zainwestowanych
przeważającą część struktury przestrzennej stanowią tereny rolnicze, lasy oraz łąki.

◼

PRZESTRZEŃ ZAINWESTOWANA

Na gęstość sieci osadniczej Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego zasadniczy wpływ miały
uwarunkowania przyrodnicze. Niewielkie powierzchnie zwartych kompleksów leśnych i łąkowych
w części wschodniej, południowej oraz w mniejszym stopniu w części północnej, sprzyjały rozwojowi
osadnictwa. W efekcie ukształtowała się na tym terenie dość równomierna i gęsta sieć osadnicza, jednak
dość mocno zróżnicowana wewnętrznie. Największą przestrzenią zainwestowaną w południowowschodniej części obszaru jest miasto Witkowo, w części południowo-zachodniej Czerniejewo, a w części
północno-zachodniej Kłecko. Z kolei w rejonie północno-wschodnim nie występują większe skupiska
zabudowy.
Wiodący ośrodek obszaru – miasto Gniezno – położony w centralnej części obszaru, charakteryzuje się
występowaniem terenów zainwestowanych wykraczających poza jego granice administracyjne na tereny
pobliskich gmin – gminy wiejskiej Gniezno oraz Niechanowo. W otoczeniu miasta subregionalnego,
w obszarach przygranicznych, można zaobserwować proces rozwoju stref podmiejskich, który związany
jest ze zjawiskiem suburbanizacji. Proces ten, którego efektem jest zagęszczanie zabudowy,
obserwowany jest głównie po wschodniej stronie Gniezna, w rejonie miejscowości: Jankówko, Jankowo
Dolne, Osiniec, Szczytniki Duchowne, Wełnica, oraz po stronie południowo-zachodniej, w miejscowości
Dalki, Mnichowo, gdzie zabudowa wkracza na tereny gminy wiejskiej Gniezno.
Rozwijająca się zabudowa pozostałych miejscowości Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego coraz
częściej posiada cechy zabudowy podmiejskiej. Takie skupiska można zaobserwować w miejscowościach:
Żydowo, Fałkowo, Lednogóra, Wierzyce, Cielimowo.
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◼

PRZESTRZEŃ NIEZAINWESTOWANA

Przestrzeń Obszaru Funkcjonalnego w przeważającej części obejmuje tereny otwarte. Wśród obszarów
niezainwestowanych dominują tereny otwarte, użytkowane rolniczo. Ich największe powierzchnie
znajdują się w północno-zachodniej i południowej części obszaru, przede wszystkim w gminach Kłecko
i Niechanowo.
Do przestrzeni niezainwestowanej zalicza się także obszary leśne. Najwięcej zwartych kompleksów
leśnych występuje w południowo-zachodniej części obszaru, w gminie Czerniejewo, oraz w części
wschodniej, w gminie Witkowo. Mniejsze kompleksy leśne zlokalizowane są po stronie południowej
miasta Gniezna oraz w północnej części gminy Gniezno.

2. OSADNICTWO I PROCESY SUBURBANIZACYJNE
◼

STUKTURA SIECI OSADNICZEJ

Sieć osadnicza jest podstawowym elementem układu funkcjonalno-przestrzennego każdego obszaru.
Obecny układ sieci osadniczej Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowi wynik wielowiekowej
działalności człowieka na tych terenach. Pełnienie funkcji miejskich przez Gniezno stanowiło od zawsze
kluczowy czynnik rozwoju całego obszaru, a korzystne położenie względem dużego ośrodka miejskiego –
Poznania – zdecydowało o jego potencjale społeczno-gospodarczym.
Sieć osadnicza obszaru składa się z 4 miast, 139 wsi i 28 pozostałych miejscowości. Układ osadniczy tego
terenu, zgodnie z podziałem hierarchicznym jednostek osadniczych województwa określonym w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, stanowią:
❖

1 miasto średnie – Gniezno (od 10 000 do 100 000 mieszkańców),

❖

3 miasta małe: Czerniejewo, Kłecko i Witkowo,

❖

167 wiejskich jednostek osadniczych:
▪ 3 będących siedzibami władz gminnych: Łubowo, Niechanowo i Gniezno (siedzibą gminy
wiejskiej jest miasto Gniezno),
▪ 135 wsi sołeckich,
▪ 29 pozostałych jednostek wiejskich.

Biorąc pod uwagę układ przestrzenny jednostek osadniczych, ich potencjał społeczno-gospodarczy,
pełnione funkcje, ich rangę i znaczenie na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, struktura
funkcjonalna sieci osadniczej kształtuje się następująco:
❖

1 ośrodek lokalny – m. Gniezno;

❖

6 ośrodków wyróżniających się:

❖

▪ 3 miejsko-wiejskie – Czerniejewo, Kłecko, Witkowo,
▪ 3 wiejskie – Gniezno, Łubowo, Niechanowo,
164 ośrodki miejscowe – wsie sołeckie i pozostałe jednostki wiejskie.
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◼

MIEJSKIE JEDNOSTKI OSADNICZE

Na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego położone są 4 miasta. Największym miastem jest
Gniezno, liczące 68,9 tys. mieszkańców. Pozostałe trzy miasta na obszarze GOF to ośrodki małe,
o znaczeniu lokalnym, z których najmniejszym jest Czerniejewo, liczące 2,6 tys. mieszkańców.
Największą gęstością zaludnienia wśród miast charakteryzuje się Gniezno – 1 698 osób/1 km2, i tylko
w tym mieście wskaźnik gęstości zaludnienia jest wyższy od średniej wojewódzkiej dla miast wynoszącej
1 288 osób/1 km2. Dość wysoka wartość wskaźnika, bo kształtująca się na poziomie 947 osób/1 km2,
występuje także w Witkowie. Z kolei w pozostałych dwóch miastach obszaru: Czerniejewie i Kłecku,
zarejestrowana wartość wskaźnika jest zdecydowanie niższa i nie przekracza 300 osób/km2.

T1

TABELA
MIASTA WEDŁUG LICZBY MIESZKAŃCÓW W 2017 R.

L.p.

Nazwa miasta

Liczba ludności

Gęstość zaludnienia [os./km2]

1.
2.
3.
4.

Gniezno
Czerniejewo
Kłecko
Witkowo

68 943
2 620
2 631
7 873

1 698
257
273
947

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 2017.

W układzie funkcjonalnym najważniejszą rolę pełni miasto Gniezno, będące siedzibą powiatu. Jednostka
ta stanowi główne centrum usługowe obszaru, przede wszystkim w zakresie administracji, oświaty,
ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i usług sakralnych oraz handlu i sportu. Jednocześnie jest to
wiodący ośrodki produkcyjny Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Na uwagę zasługuje także Witkowo, wyróżniające się potencjałem usługowym i produkcyjnym. Pozostałe
dwa ośrodki miejskie pełnią funkcje uzupełniające w stosunku do miasta subregionalnego. Mają one
charakter usługowy, ale o zasięgu miejscowym, skupiając przede wszystkim usługi podstawowe związane
z obsługą mieszkańców. Stanowią także miejscowe centra gospodarcze. W miastach Kłecko i Czerniejewo
nadal istotna jest także funkcja rolnicza.

◼

WIEJSKIE JEDNOSTKI OSADNICZE

Sieć wiejskich jednostek osadniczych Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzą: 3 gminne ośrodki
wiejskie, 135 wsi sołeckich i 29 pozostałych jednostek wiejskich, łącznie 167 miejscowości wiejskich.
Analiza przestrzenna wsi sołeckich i pozostałych jednostek wiejskich pozwoliła wyróżnić gminy
charakteryzujące się wysokim nasyceniem miejscowości wiejskich. Do gmin o największej liczbie
miejscowości zaliczono: Gniezno (37) i Witkowo (34). Natomiast gminą na najmniejszej liczbie
miejscowości jest Łubowo (22).
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Średnia wielkość wiejskiej jednostki osadniczej pod względem liczby ludności wynosi 252 mieszkańców.
Największymi są miejscowości: Żydowo (2 043 mieszkańców), Niechanowo (1 691 mieszkańców)
i Łubowo (1 087 mieszkańców).
W Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym wyróżnia się 19 jednostek wiejskich charakteryzujących się
wyższym potencjałem demograficznym, gdzie liczba mieszkańców przekracza 500 osób, jednak tylko trzy
miejscowości liczą powyżej 1 000 osób. Najwięcej wsi średnich i dużych położonych jest w gminach
Gniezno i Łubowo.

T2

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

TABELA
JEDNOSTKI WIEJSKIE O ZNACZĄCYM POTENCJALE DEMOGRAFICZNYM
W 2017 R.
Nazwa wsi

Żydowo
Niechanowo
Łubowo
Fałkowo
Osiniec
Zdziechowa
Cielimowo
Mnichowo
Lednogóra
Jankowo Dolne
Działyń
Mielżyń
Wełnica
Szczytniki Duchowne
Łabiszynek
Ruchocinek
Wierzyce
Goślinowo
Dębnica

Gmina
Czerniejewo
Niechanowo
Łubowo
Łubowo
Gniezno
Gniezno
Niechanowo
Gniezno
Łubowo
Gniezno
Kłecko
Witkowo
Gniezno
Gniezno
Gniezno
Witkowo
Łubowo
Gniezno
Kłecko

Liczba mieszkańców
2 043
1 691
1 087
973
915
781
833
792
726
677
654
645
664
665
559
544
572
583
520

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Podstawową funkcją wiejskich jednostek osadniczych GOF jest rolnictwo. Charakter funkcji uzależniony
jest jednak od sposobu zainwestowania oraz zachodzących procesów społeczno-gospodarczych. O ile
w miejscowościach położonych w większej odległości od miasta subregionalnego zdecydowaną przewagę
mają funkcje rolnicze, o tyle na terenach sąsiadujących z Gnieznem ich znaczenie zmniejsza sie na rzecz
funkcji mieszkaniowych i usługowych, a nieco rzadziej produkcyjnych.
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◼

SUBURBANIZACJA

Szczególne znaczenie w analizie zachodzących przekształceń sieci osadniczej Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego odgrywa zjawisko suburbanizacji. Pomimo, iż posiada ono wieloaspektowe znaczenie,
w najogólniejszym pojęciu związane jest z dynamicznym rozwojem obszarów podmiejskich położonych
zwłaszcza wokół Gniezna.
Właściwa identyfikacja procesów suburbanizacyjnych wymaga jednak odniesienia do aspektów
przestrzennych, demograficznych i ekonomicznych. Przestrzenny aspekt suburbanizacji oznacza
przenoszenie funkcji typowych dla miast na tereny podmiejskie, które w wyniku przekształceń
przybierają formy charakterystyczne dla obszarów miejskich. Jednocześnie obserwuje się zanik
dotychczasowych funkcji rolniczych na rzecz intensywnego rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej,
usługowej czy produkcyjnej. Aspekt demograficzny wiąże się z odpływem ludności zamieszkującej
dotychczas największe miasta i jej osiedleniem w strefach podmiejskich, natomiast aspekt ekonomiczny
przejawia się zmianą źródeł dochodu mieszkańców na terenach wiejskich.
Na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego najbardziej dynamiczny rozwój procesów
suburbanizacyjnych w aspekcie demograficznym dotyczy terenów położonych w części centralnej.
W gminie wiejskiej Gniezno, okalającej miasto subregionalne, występuje największa dynamika wzrostu
liczby ludności (+29,4%), przy równoczesnym spadku liczby mieszkańców miasta Gniezna. Analiza danych
za lata 2007-2016 wskazuje, że duże nasilenie tego zjawiska występuje także na terenie gminy Łubowo
(+17,8%), która posiada bardzo dobre powiązanie komunikacyjne z miastem subregionalnym. Największy
wpływ na dynamikę zmian demograficznych w analizowanym okresie miały migracje wewnętrzne
odbywające się z miast na tereny wiejskie. Potwierdzeniem tego są szczególnie dodatnie salda migracji
w gminie wiejskiej Gniezno (+16,1‰) i Łubowo (+6,5‰). Korelacja obu wskaźników potwierdza istotny
wpływ zmian demograficznych na siłę procesów suburbanizacji.
Przemiany demograficzne zachodzące na terenach podmiejskich nierozerwalnie związane są ze zmianami
zagospodarowania przestrzeni. Tereny użytkowane dotychczas rolniczo sukcesywnie przeznaczane są
pod lokalizację nowego zainwestowania, a zabudowa wiejska zmienia swój dotychczasowy rolniczy
charakter. Procesy te doskonale obrazuje analiza zmian powierzchni terenów zabudowanych
Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2007-2016. Na terenie GOF powierzchnia nowych
terenów zabudowanych wzrosła średnio o 22%. Największe zmiany udziału powierzchni zabudowanej
i zurbanizowanej zanotowano w mieście Witkowo (64%) i gminie wiejskiej Łubowo (58%). Wysoką
dynamiką charakteryzowały się także miasta Czerniejewo (33%), Kłecko (32%), Gniezno (28%) oraz gmina
wiejska Gniezno (22%). Na pozostałych obszarach dynamika zmian była dużo niższa i nie przekraczała
10%.
Drugim przestrzennym wymiarem procesów suburbanizacji jest wzrost liczby mieszkań. W latach 20082016 w granicach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich GOF odnotowano ponad 12% przyrost liczby
mieszkań. Największa dynamika miała miejsce w gminie wiejskiej Gniezno (43,1%), położonej
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta subregionalnego, oraz w gminie Łubowo (+30,5%). Dynamika tych
zmian z jednej strony jest pochodną wzrostu liczby ludności, a z drugiej strony obrazuje intensywność
przekształceń w sferze zagospodarowania przestrzennego.
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W latach 2008-2016 największy ruch budowlany miał miejsce w Witkowie, gdzie oddano do użytku 306
mieszkań. Do dynamicznie rozwijających się miejscowości należą ponadto: Osiniec (123), Wełnica (111),
Goślinowo (104) – wszystkie położone na terenie gminy wiejskiej Gniezno. Z pozostałych miejscowości,
w których liczba oddanych do użytkowania mieszkań mieścił się w przedziale od ok. 70 do ok. 100
mieszkań, wymienić należy: Cielimowo (gmina Niechanowo), Fałkowo, Lednogóra, Łubowo, Wierzyce
(gmina Łubowo), Mnichowo, Szczytniki Duchowne (gmina Gniezno) oraz miejscowość gminna
Czerniejewo.
Trzecią grupą czynników świadczących o procesach suburbanizacji są czynniki ekonomiczne. Wraz ze
wzrostem liczby mieszkańców gmin otaczających duże miasta zmieniają się źródła dochodów miejscowej
ludności. Mieszkańcy terenów podmiejskich osiągają wyższy poziom dochodów, posiadają zróżnicowane
formy zatrudnienia i miejsca wykonywania pracy.
Dla zidentyfikowania wymiaru ekonomicznego procesów suburbanizacji przeanalizowano liczbę osób
dojeżdżających do pracy do Gniezna w stosunku do ogółu liczby osób w wieku produkcyjnym w danej
gminie. Największy odsetek dojeżdżających do pracy z terenów podmiejskich odnotowano w gminie
wiejskiej Gniezno (12,36%) oraz Niechanowo (13,39%). Do gmin o istotnym udziale pracujących
w mieście subregionalnym zaliczyć należy ponadto: Czerniejewo (7,36%) i Kłecko (7,35%). W pozostałych
jednostkach udział ten nie przekroczył średniej obliczonej dla wszystkich gmin Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać gminy, w których występują procesy suburbanizacji.
W jednostkach podmiejskich ma jednak miejsce odmienna siła wpływu poszczególnych czynników, która
pozwoliła określić obszary o zróżnicowanej intensywności procesów suburbanizacji:
❖

wysokiej – obejmującej gminy, w których zidentyfikowano istotny wpływ czynników
demograficznych, przestrzennych i ekonomicznych (gminy wiejskie Gniezno, Łubowo);

❖

średniej – występującej w gminach, w których siłę procesów suburbanizacji potwierdzają
przynajmniej dwie grupy czynników (Czerniejewo, Kłecko, Niechanowo, Witkowo).

Podsumowując należy stwierdzić, że najbardziej intensywne procesy zachodzą w gminach położonych
w bliskim sąsiedztwie miasta subregionalnego, a przede wszystkim w dobrze skomunikowanych
miejscowościach graniczących z Gnieznem. Na tych terenach w ostatnich latach obserwuje się istotny
wzrost liczby mieszkańców, co przekłada się bezpośrednio na wzrost liczby mieszkań. Suburbanizacja
przejawia się także wzrostem terenów zurbanizowanych, które nie stanowią jedynie przestrzeni zajętej
pod nowe budownictwo mieszkaniowe, ale często są tu lokalizowane nowe zakłady produkcyjne czy
obiekty usługowe. Ludność strefy podmiejskiej nadal korzysta z funkcji pełnionych przez miasto Gniezno,
które stanowi dla nich miejsca pracy czy świadczenia usług.
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3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
◼

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Ukształtowanie powierzchni Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest głównie efektem
zlodowacenia wiślańskiego fazy poznańskiej. Obszar ten położony jest w granicach trzech mezoregionów:
Pojezierza Gnieźnieńskiego (na północy), Równiny Wrzesińskiej (na południu) oraz Pojezierza ŻnińskoMogileńskiego (w niewielkiej północno-wschodniej części).

◼

ZŁOŻA KOPALIN

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny jest mało zasobny w kopaliny. Dotychczas udokumentowano 44 złoża
surowców skalnych, w tym: 43 kruszywa naturalnego oraz 1 złoże torfu. Obszar położony jest w rejonie
występowania wód geotermalnych oraz w granicach perspektywicznego występowania wód leczniczych
chlorkowych. Największe perspektywy wiąże się z wodami pochodzącymi z utworów kredy dolnej lub jury
dolnej Niżu Polskiego o temperaturach powyżej 400oC.

◼

ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH

Obszar funkcjonalny posiada zasoby wód podziemnych które występują w utworach czwartorzędu
i trzeciorzędu (tj. w utworach paleogeńsko-neogeńskich).
Największą zasobność i walory użytkowe posiadają wody podziemne uznane za Główne Zbiorniki Wód
Podziemnych (GZWP). W granicach obszaru występuje GZWP nr 143 (trzeciorzędowy) – Subzbiornik
Inowrocław-Gniezno (gminy: Łubowo, miasto Gniezno, Gniezno, Czerniejewo, Niechanowo, Witkowo)
oraz GZWP nr 144 (czwartorzędowy) – Wielkopolska Dolina Kopalna (gminy: Łubowo, miasto Gniezno).
Z wyznaczonych na terenie województwa wielkopolskiego 18 jednolitych części wód podziemnych
(JCWPd), w granicach GOF znajdują się 4 tj.: PLGW600042, PLGW600043, PLGW600060, PLGW600061.
Obszar położony jest w dorzeczu Odry, w regionie rzeki Warty. Głównymi osiami hydrograficznoprzyrodniczymi są rzeki: Wełna, Mała Wełna, Główna, Wrześnica oraz wody stojące: jeziora, stawy,
sztuczne zbiorniki wodne. W granicach GOF znajduje się w całości lub w części 13 jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP) rzecznych:
❖

Dopływ z Szemborowa (PLRW600016183684),

❖

Rudnik (PLRW6000161836869),

❖

Dopływ z Michalczy (PLRW600016186672),

❖

Dopływ z Jaroszewa (PLRW600016186674),

❖

Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa (PLRW6000171836839),

❖

Wrześnica (PLRW60001718389),

❖

Potok z jeziorem Sławno (PLRW6000171866552),
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❖

Dopływ z Pomorzan (PLRW600023186656),

❖

Mała Wełna od wypływu z jeziora Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca
(PLRW600024186675),

❖

Główna do zlewni zbiornika Kowalskiego (PLRW600025185925),

❖

Wełna do Lutomni (PLRW600025186339),

❖

Mała Wełna do wypływu z jeziora Gorzuchowskiego (RW6000251866539),

❖

Mała Noteć (PLRW600025188299)

Wyróżniono ponadto kilka największych JCWP jeziornych znajdujących się w całości lub w części na
terenie obszaru funkcjonalnego:
❖

Niedzięgiel/Skorzęcińskie (gmina Witkowo), zajmuje ono powierzchnię ok. 641,3 ha (jest to
jednocześnie największe jezioro na terenie GOF), maksymalna głębokość jeziora to 21,6 m,

❖

Lednica (gmina Kłecko, gmina Łubowo), o powierzchni 348 ha i maksymalnej głębokości
15 m,

❖

Ostrowickie (gmina Witkowo), o powierzchni 277 ha i maksymalnej głębokości 27 m,

❖

Kłeckie (gminy Kłecko i Mieleszyn), o powierzchni 209,7 ha i maksymalnej głębokości 12,5 m,

❖

Wierzbiczańskie (gmina Gniezno), o powierzchni, według różnych źródeł, od 148,5 ha do
189,3 ha i maksymalnej głębokości 22 m,

❖

Gorzuchowskie (gmina Kłecko), o powierzchni 94,3 ha i maksymalnej głębokości 5 m,

❖

Piotrowskie (gmina Gniezno), o powierzchni 59,85 ha i maksymalnej głębokości 8 m.

Na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego znajdują się także mniejsze jeziora o powierzchniach
poniżej 50 ha: Strzyżewskie, Białe, Jankowskie, Działyńskie, Czarne, Biskupickie, Jelonek, Winiary,
Mistrzewskie, Świętokrzyskie, Owieczki, Żydówko, Bakorce, Linie, Dębnickie, Piłka.

◼

JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

Badania jakości wód podziemnych wskazują na zróżnicowaną jakość wód poszczególnych JCWPd:
❖

JCWPd nr 42 klasa jakości wód od II do III,

❖

JCWPd nr 43 klasa jakości wód V,

❖

JCWPd nr 60 klasa jakości wód od II do V,

❖

JCWPd nr 61 klasa jakości wód od II do IV.

Wody o bardzo dobrej jakości to wody I klasy, wody dobrej jakości to wody II klasy, zadowalająca jakość
wód to wody III klasy, niezadowalająca jakość wód to wody IV klasy, a zła jakość wód to V klasa.
Ocena stanu wód powierzchniowych definiowana jest jako wypadkowa stanu/potencjału ekologicznego
i stanu chemicznego wód, gdzie:
❖

stan ekologiczny – określany jest dla naturalnych jednolitych części wód (bardzo dobry,
dobry, umiarkowany, słaby, zły),

❖

potencjał ekologiczny − określany jest dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych
części wód.
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Klasyfikacja wskaźników jakości wybranych części wód płynących, właściwych dla Gnieźnieńskiego
Obszaru Funkcjonalnego za rok 2016 przedstawia się następująco:
❖

Rudnik – klasa elementów biologicznych – II, klasa elementów fizykochemicznych, – stan
poniżej dobrego, klasa elementów hydromorfologicznych – stan poniżej bardzo dobrego,
klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego, umiarkowany stan lub potencjał
ekologiczny

❖

Struga Bawół do Dopływu z Szemborowa – klasa elementów biologicznych – III, klasa
elementów fizykochemicznych – stan poniżej dobrego, klasa elementów
hydromorfologicznych – stan poniżej bardzo dobrego, umiarkowany stan lub potencjał
ekologiczny,

❖

Wrześnica klasa elementów biologicznych – III, klasa elementów fizykochemicznych – stan
poniżej dobrego, klasa elementów chemicznych – stan poniżej dobrego, umiarkowany stan
lub potencjał ekologiczny.

Według klasyfikacji wskaźników jakości wód jezior w województwie wielkopolskim za rok 2016
w granicach GOF dla jeziora Kłeckiego, jeziora Wierzbiczańskiego i jezioro Niedzięgiel określono stan
dobry.

◼

STREFY OCHRONNE GŁÓWNYCH ZBIORNIKÓW WÓD
PODZIEMNYCH

Ramowa Dyrektywa Wodna nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek opracowania i wdrożenia
programów ochrony wód podziemnych w celu osiągnięcia i utrzymania ich dobrego stanu.
W niektórych fragmentach omawianych GZWP (tj. GZWP nr 143 – Subzbiornik Inowrocław-Gniezno oraz
GZWP nr 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna) 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.

◼

ZANIECZYSZCZENIE WÓD AZOTANAMI POCHODZĄCYMI
ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny, podobnie jak obszar województwa wielkopolskiego i całego okraju
objęty jest wspólnym „Programem działań mającego na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.
Od 2017 r. w Polsce nastąpiła zmiana dotychczasowego podejścia do realizacji dyrektywy dotyczącej
ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego
(dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.). Polega ona na wdrożeniu jednego wspólnego
programu dla terenu całego kraju, bez konieczności wyznaczania wód wrażliwych i obszarów szczególnie
narażonych (OSN).
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◼

LESISTOŚĆ I ZIELONE ZASOBY

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny posiada średni w skali województwa udział „zielonych zasobów”,
obejmujących: lasy, zadrzewienia i zakrzewienia na użytkach rolnych i gruntach leśnych, jak i inne tereny
trwale pokryte zielenią oraz tereny zieleni urządzonej, wynoszący ok. 21% ogólnej jego powierzchni.
W Wielkopolsce udział ten wynosi ok. 37% powierzchni województwa.
Wyraźnie dominują kompleksy leśne i trwałe użytki zielone (łąki), które zajmują ponad 83,3% ogólnej
powierzchni „zielonych zasobów”. W dużej mierze łagodzą one niedobory zadrzewień w strukturze
użytkowania obszaru i poprawiają ukształtowanie krajobrazu rolniczego. Rozmieszczenie przestrzenne
lasów w granicach obszaru charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Najwyższa lesistość występuje
w gminach: Czerniejewo (31,1%) i Witkowo (20,7%), w pozostałych gminach nie przekracza 15%,
a w trzech: Łubowie, Niechanowie i Kłecku nie osiąga nawet 10% (odpowiednio 9,1%, 9,0% i 5,1%).
Lesistość miasta Gniezna wynosi natomiast 14,4%.

◼

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. Ze względu na zasięg oddziaływania
i przynależność do zlewni, w granicach Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego znalazły się 4 korytarze:
1 o randze międzynarodowej i krajowej w dolinie rzeki Wełna oraz 3 o randze regionalnej w dolinach
rzek: Wrześnica, Główna, Mała Wełna.
Spośród 274 korytarzy (dróg) lądowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym wyznaczonych
w kraju, 35 przebiega przez teren województwa wielkopolskiego z czego jeden – Północno-Centralny –
przez obszar funkcjonalny. Składa się on z 3 części: Pojezierza Gnieźnieńskiego (gminy: miasto Gniezno,
Gniezno, Czerniejewo, Łubowo, Niechanowo i Witkowo), Pojezierza Żnińskiego (gmina Gniezno) i Lasów
Poznańskich – Doliny Warty (gminy: Czerniejewo i Łubowo).

◼

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ

W Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym w całości lub w części występują następujące formy ochrony
przyrody:
❖

leśne rezerwaty przyrody: Bielawy, Modrzew Polski w Noskowie, Wiązy w Nowym Lesie
(gmina Czerniejewo),

❖

2 parki krajobrazowe: Lednicki Park Krajobrazowy (gmina Łubowo) oraz Powidzki Park
Krajobrazowy (gmina Witkowo),

❖

1 obszar chronionego krajobrazu Powidzko-Bieniszewski (gmina Witkowo),

❖

4 obszary Natura 2000, w tym: 1 obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Małej Wełny pod
Kiszkowem PLB300006 (gmina Kłecko) oraz 3 obszary ważne dla Wspólnoty: Grądy
w Czerniejewie PLH300049 (gmina Czerniejewo), Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026
(gmina Gniezno i Witkowo), Stawy Kiszkowskie PLH300050 (gmina Kłecko),
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❖

32 pomniki przyrody,

❖

1 użytek ekologiczny: Jezioro Czarne (gmina Witkowo).

Rozmieszczenie form ochrony przyrody w przestrzeni GOF charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem.
W gminie Witkowo obszary chronione obejmują 52,6% powierzchni ogólnej, w gminie Łubowo – 25,0%,
a w gminie Kłecko – 16,1%. W pozostałych gminach obszary te stanowią: 5,5% w gminie Czerniejewo
i 2,8% w gminie Gniezno. W dwóch gminach nie występują obszary prawnie chronione (w mieście
Gniezno i gminie Niechanowo).
Część obszarów objętych formami ochrony przyrody posiada ustanowione plany ochrony i plany zadań
ochronnych. Plan ochrony posiada rezerwat przyrody „Bielawy”, a plany zadań ochronnych – obszary
Natura 2000 „Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem (PLB300006) i Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026)
Poza formami ochrony przyrody, ważne dla utrzymania bioróżnorodności są wyróżniające się 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 obszarze funkcjonalnym wyróżniają
się: 1 ostoja roślinna IPA (Pojezierze Gnieźnieńskie w gminach Gniezno, Witkowo i Niechanowo), 1 ostoja
ptaków o znaczeniu międzynarodowym IBA (Dolina małej Wełny w gminie Kłecko), 1 ostoja o znaczeniu
krajowym i regionalnym wskazanych w Wielkopolsce (Lasy Czerniejewskie w gminach Czerniejewo
i Łubowo) oraz 3 obszary ważnych dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji (Jezioro
Wierzbiczańskie w gminach Gniezno i Witkowo, Lednicki Park Krajobrazowy w gminach Kłecko i Łubowo,
Dolina Wełny koło Kiszkowa gmina Kiszkowo).

◼

STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

O stanie powietrza atmosferycznego na w granicach Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego można
wnioskować na podstawie rocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim dla strefy
wielkopolska pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin. W 2016 r. tym wykazano, że pod kątem
ochrony zdrowia dotrzymane zostały poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe stężeń dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz kadmu, arsenu, niklu. Oznacza to, iż stężenia
zanieczyszczenia na terenie obszaru nie przekraczają poziomów dopuszczalnych dla ww. substancji.
Problem stanowi dotrzymanie poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych stężeń
benzoalfapirenu, pyłu PM10 i PM2,5. Ponadto wykazano przekroczenia wartości normatywnej ozonu.
Problemy związane z degradacją klimatu akustycznego dotyczą przede wszystkim terenów położonych
w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich, linii kolejowych oraz lotnisk. Z wykonanych w 2012 r. map
akustycznych otoczenia dróg krajowych i wojewódzkich wynika, że ekspozycja na hałas pochodzący z
dróg dotyczy w znacznym stopniu również mieszkańców Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Ponadto, w południowo-wschodniej części gminy Witkowo, na pograniczu z gminą Powidz, zlokalizowane
jest lotnisko wojskowe, dla którego utworzono obszar ograniczonego użytkowania.
W granicach województwa wielkopolskiego we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego wyznaczone
zostały obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. W granicach GOF nie występują jednak obszary
zagrożenia powodziowego, dla których mapy zagrożenia powodziowego zostały opracowane w I cyklu
planistycznym. Natomiast rzeki Wrześnica i Mała Wełna należą do rzek lub odcinków rzek, na których
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istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi, dla
których mapy zagrożenia powodziowego opracowane zostaną w II cyklu planistycznym.
Na ternie obszaru funkcjonalnego zidentyfikowano się 7 osuwisk oraz 19 terenów potencjalnie
zagrożonych ruchami masowymi ziemi, wskazanych w Rejestrze terenów zagrożonych ruchami
masowymi dla powiatu gnieźnieńskiego, w tym:
❖

osuwiska – 1 w gminie Łubowo, 2 w gminie wiejskiej Gniezno i 4 w gminie miejskiej Gniezno,

❖

tereny potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych o łącznej powierzchni 132,4 ha:
w gminie Kłecko (4 tereny), w mieście Gniezno (8 terenów), w gminie wiejskiej Gniezno
(6 terenów) i w gminie Łubowo (1 teren).

Potencjalne zagrożenia środowiska wynikają z ponadnormatywnego stosowania nawozów naturalnych
w produkcji rolniczej lub niewłaściwego ich przechowywania. Żadna z gmin GOF nie znalazła się wśród
jednostek o ponadnormatywnej szacunkowej obsadzie zwierząt. Badany wskaźnik w niemalże wszystkich
gminach znajduje się poniżej 1 DJP (tylko gmina Czerniejewo znalazła się w przedziale 1-1,49 DJP).
Potencjalne zagrożenia związane są ponadto z funkcjonowaniem ferm trzody chlewnej, bydła i drobiu
Szczególną uwagę należy zwrócić również na uciążliwość odorową ferm. W granicach gmin położonych
w granicach obszaru znajduje się: 5 ferm trzody chlewnej, 9 ferm bydła, 7 ferm drobiu o obsadzie
powyżej 40 000 sztuk, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dodatkowym zagrożeniem
związanym z działalnością rolniczą jest stosowanie nawozów mineralnych. Na obszarze funkcjonalnym
nawozy mineralne stosuje 1 475 gospodarstw rolnych.
Powierzchniowe zmiany terenu w formie wyrobisk oraz zmiany w pionowym ukształtowaniu rzeźby na
terenie GOF spowodowane są przede wszystkim odkrywkową eksploatacją kruszywa naturalnego.
Obecnie eksploatowanych jest 18 złóż piasków i żwirów, w tymi 7 okresowo. Eksploatacja złoża torfu
i kredy „Strzyżewo Kościelne” została zaniechana.
W granicach Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego funkcjonują 2 zakłady zakwalifikowane do grupy
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZZR). Są to: „KORLEN” Sp. z o. o.
Rozlewnia gazu Mąkownica (gmina Witkowo) oraz Zakłady Chemiczne GAMIX Spółka Cywilna w Jankowie
Dolnym (gmina Gniezno).
Istotnym problemem w granicach obszaru funkcjonalnego jest zagrożenie występowania suszy:
atmosferycznej, glebowej, hydrologicznej i hydrogeologicznej. Sektorem najbardziej narażonym na skutki
suszy jest rolnictwo, na który największy wpływ ma susza atmosferyczna, skutkująca przede wszystkim
zmniejszeniem plonów. W większości gmin sektor ten narażony jest w stopniu bardzo znaczącym
(najwyższy IV stopień), jedynie w gminie Czerniejewo i mieście Gniezno stopień ten jest znaczny
(III stopień). Znacznym narażeniem na skutki suszy charakteryzuje się także sektor środowiska i zasobów
przyrodniczych. Szczególnie silnie narażona (IV stopień) jest gmina Witkowo, której obszar objęty jest
formami ochrony przyrody. Susza ma także wpływ na turystykę, co wynika z ograniczonego dostępu do
obszarów zalesionych, a także zagrożenia pożarowego i niskich stanów wody w rzekach W stopniu
znacznym (III) zagrożenie to występuje w gminach: Gniezno (gmina i miasto), Łubowo i Witkowo,
natomiast w pozostałych w stopniu umiarkowanym (II). Na suszę hydrologiczną i hydrogeologiczną
wrażliwa jest natomiast gospodarka komunalna. Na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego
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zagrożenie to jest znaczne (III stopień) w gminach Czerniejewo, Kłecko oraz w mieście Gniezno,
natomiast umiarkowane (II stopień) w pozostałych jednostkach.
Potencjale zagrożenia może stanowić także oddziaływanie pól elektromagnetycznych, jednak w gminach
położonych w granicach obszaru, w 2017 r. nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego
oddziaływania pól elektromagnetycznych w środowisku, wynoszącego 7 V/m. Pomimo postępującego
wzrostu liczby źródeł pól elektromagnetycznych nie odnotowano także wzrostu poziomu składowej
elektrycznej pola.
Źródłem potencjalnych zagrożeń dla środowiska są instalacje przetwarzające odpady. W Gnieźnieńskim
Obszarze Funkcjonalnym działają obecnie:
❖

instalacje regionalne w Lulkowie (gmina wiejska Gniezno), tj.: instalacja do mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, instalacja do
przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, składowisko odpadów
komunalnych,

❖

instalacje pozostałe, tj.: 5 stacji demontażu pojazdów samochodowych w Jankowie Dolnym,
Witkowie, Kłecku i Gnieźnie, oraz instalacja do przetwarzania papieru w Kłecku.

4. DZIEDZICTWO KULTUROWE
◼

BOGACTWO OBSZARÓW I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny cechuje duża różnorodność dziedzictwa kulturowego, które wyróżnia
się nie tylko wysoką wartością historyczną obiektów i obszarów zabytkowych, ale również ich znaczną
koncentracją.
Zasoby i walory materialnego dziedzictwa kulturowego GOF wyróżniają się nie tylko w regionie, ale także
w Polsce i Europie. Najcenniejsza przestrzeń kulturowa obszaru funkcjonalnego obejmuje krajobraz
kulturowy, historyczne układy urbanistyczne, obiekty architektury, obiekty archeologiczne, zabytki
ruchome i miejsca pamięci narodowej. Obejmuje ona także niematerialne dziedzictwo kulturowe, istotne
dla kształtowania tożsamości regionalnej, które często przejawia się jedynie w mentalności mieszkańców.
Unikatową cechą obszaru jest dziedzictwo związane z początkami państwa polskiego, na bazie którego
zrealizowano tu jeden z najważniejszych szlaków kulturowych w Polsce – Szlak Piastowski. To tu rodziła
się Polska i ta historia pozostawiła w przestrzeni Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego liczne ślady
wielowiekowego rozwoju państwa. Większość z nich objęta jest ochroną prawną i udostępniana
turystom licznie odwiedzającym ten teren właśnie ze względu na jego historię. W oparciu o te zasoby
prowadzony jest także szeroki wachlarz działalności kulturalnej, poprzez którą GOF promowany jest
w kraju i za granicą.
Na specjalną uwagę zasługują obiekty zlokalizowane w Gnieźnie oraz na Wyspie Ostrów Lednicki, które
zostały uznane za te o najwyższej wartości w skali kraju i Europy, są to:
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❖

Wzgórze Lecha w Gnieźnie – któremu nadano Znak Dziedzictwa Europejskiego, jako
jednemu spośród 4 obiektów w Polsce i 68 w Europie,

❖

Wyspa – Ostrów Lednicki (gmina Łubowo) oraz Gniezno – Katedra pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha – uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Do unikatowych obszarów w skali kraju należy także Lednicki Park Krajobrazowy – obszar
charakteryzujący się wyjątkową wartością kulturową oraz wysokimi cechami przyrodniczymi.
Zlokalizowane są tu przede wszystkim zabytki związane z początkami państwa polskiego, a także
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz skansen. W granicach parku znajduje się około 350
stanowisk archeologicznych, w tym 4 grody: na Ostrowie Lednickim (ruiny siedziby księcia Mieszka I), na
wyspie Ledniczce (gródek stożkowaty), w Moraczewie (grodzisko wczesnośredniowieczne) oraz
w Imiołkach (gródek stożkowaty, wtórnie wykorzystany jako mogiła żołnierzy napoleońskich).
Unikatowym znaleziskiem ostatnich lat są spoczywające na dnie jeziora szczątki dwóch drewnianych
mostów, które łączyły w średniowieczu wyspę ze stałym lądem. Na terenie parku krajobrazowego
zlokalizowany jest także Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, w którym pokazana jest
późniejsza historia tych terenów – tradycje kultury chłopskiej Wielkopolski z XVIII, XIX i początku XX
wieku.
Na terenie GOF znajduje się fragment wpisanego do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego (nr
18/Wlkp/C) otoczenia zabytku „Wyspa - Ostrów Lednicki” położonej na Jeziorze Lednickim we wsi
Lednogóra, uznanej za pomnik historii. Przedmiotem ochrony są:
❖

nawarstwienia kulturowe od czasów pradziejowych
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne,

❖

użytki rolne, zielone, leśne,

❖

tereny zielone a w szczególności ich granice, kompozycje wewnętrzne oraz ich szata
roślinna,

❖

Jezioro Lednickie.

po

okres

nowożytny

oraz

Dziedzictwem o wysokich wartościach, w którym zawiera się wielowiekowa historia rozwoju społecznogospodarczego obszaru funkcjonalnego, są miasta i zachowane ich zabytkowe układy urbanistyczne.
Należą do nich:
❖

Czerniejewo, gdzie główny układ oparty jest o oś kompozycyjną, na której znajduje się
zespół pałacowo-parkowy oraz główna ulica miasta zakończona budynkiem kościoła,

❖

Gniezno, w którym głównym elementem kompozycyjnym jest oś – ul. Bolesława Chrobrego
idąca od Katedry i przecinająca rynek, która spełnia rolę najważniejszej przestrzeni także
współczesnego miasta,

❖

Witkowo, którego część centralną stanowi kwadratowy rynek oraz przyległy plac na którym
znajduje się kościół.

Przestrzeń ograniczona historycznymi podziałami i wypracowanymi w ciągu wieków zasadami kompozycji
przestrzennej stanowi obecnie najciekawsze enklawy zabudowy na terenie poszczególnych jednostek
osadniczych. Przestrzeń publiczna – rynki i place miejskie, lokalne dominanty – ratusze, kościoły i inne
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elementy krystalizujące kompozycję urbanistyczną świadczą o niepowtarzalnym charakterze tych
miejscowości.
Niepodważalnym walorem GOF jest duża liczba obiektów sakralnych, do których należą kościoły (26)
i klasztory (2). Poza Katedrą pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha, uznaną za
pomnik historii, obiektami o najwyższych wartościach historyczno-artystycznych znajdującymi się
w Gnieźnie są m.in.: kościół klasztorny Bożogrobców, ob. rektorski rzymskokatolicki pw. św. Jana
Chrzciciela oraz zabudowania klasztorne, kościół kolegialny, ob. filialny rzymskokatolicki pw. św. Jerzego,
kościół klasztorny Franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego wraz z klasztorem, kościół
parafialny rzymskokatolicki pw. Św. Trójcy kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Michała
Archanioła. Na uwagę zasługują również kościoły pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie, kościół
par. pw. św. Mikołaja w Witkowie, kościół par. pw. św. Marcina w Jarząbkowie (gm. Niechanowo), czy
Niepokalanego Poczęcia NMP w Lednogórze (gm. Łubowo). Dużą wartością rejonu są również kościoły
drewniane w: Dębnicy (gm. Kłecko), Waliszewie (gm. Kłecko), i Pawłowie (gm. Czerniejewo) oraz Łubowie
i Niechanowie.
Charakterystycznym elementem przestrzeni obszaru są liczne zespoły rezydencjonalne. Do rejestru
zabytków wpisano 36 założeń, w tym: 11 dworów, 10 pałaców, 30 parków i 1 folwark. Do
najznamienitszych należy zespół pałacowy w Czerniejewie, będący jednym z najokazalszych założeń
w Polsce, składający się z klasycystycznego pałacu otoczonego parkiem krajobrazowym, połączonego
z miastem szeroką ulicą obsadzoną drzewami, na zakończeniu której zlokalizowany jest kościół. Drugi
zespół pałacowy o wyjątkowych wartościach artystycznych znajduje się w Zakrzewie (gmina Kłecko),
stanowiący przykład obiektu w stylu francuskim otoczonego parkiem. Inne ciekawe zespoły pałacowe
zlokalizowane są w Niechanowie i Arcugowie (gmina Niechanowo) oraz w Kołaczkowie (gmina Witkowo).
O przemianach i rozwoju kulturowym świadczą również zabytki techniki, wśród których najciekawsze to:
cukrownia „Gniezno” i wieża ciśnień w Gnieźnie, wiatraki – „holender” w Janikowie Dolnym (gmina
Gniezno) i koźlak w Folwarku (gmina Witkowo) oraz obiekty użyteczności publicznej m.in.: zespół koszar,
zespół szpitala psychiatrycznego, zespół stacji kolejowej oraz ratusz, poczta i budynki szkolne w Gnieźnie,
a także bank w Witkowie.
Do wartościowych obiektów, w których odczytać można historie przemian społecznych, należą także
zabytkowe cmentarze w Gnieźnie, Żydowie (gmina Czerniejewo), Jarząbkowie i Kędzierzynie (gmina
Niechanowo), Strzyżewku Kościelnym (gmina Gniezno), Imielnie (gmina Łubowo) oraz Ostrowitem
Prymasowskim i Witkowie (gmina Witkowo).
Łącznie w granicach GOF do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego wpisanych jest 138
zabytków nieruchomych. Stanowi to około 3,2% wszystkich wpisów znajdujących się w rejestrze
z Wielkopolski. Najwięcej obiektów zabytkowych znajduje się w Gnieźnie (54) oraz na obszarze gminy
Witkowo (21) oraz w gminie Niechanowo (20).
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◼

ZABYTKI ARCHELOLOGICZNE

Na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego spośród wszystkich obiektów archeologicznych
wyróżnić należy te o własnej formie krajobrazowej, które rozpoznawalne w terenie, mogą stanowić
atrakcję turystyczną. Do najcenniejszych należy grodzisko z wałem i ruinami kamiennego założenia
pałacowego, położone na Ostrowie Lednickim – największej wyspie jeziora Lednickiego (gm. Łubowo),
uznane za pomnik historii. Inne wyróżniające się w krajobrazie obiekty to: pozostałość grodziska z IX-X
wieku, położonego na podmokłych łąkach przy drodze do Janowca (gmina Kłecko), grodzisko
wczesnośredniowieczne z wysokim wałem obronnym w Moraczewie (gmina Łubowo),
wczesnośredniowieczne grodzisko otoczone wałami obronnymi i fosą, położone wśród łąk w zakolu rzeki
Mała Wełna w Łubowie, wczesnośredniowieczne grodzisko z przylegającym podgrodziem w Małachowie
(gmina Witkowo) i wczesnośredniowieczne grodzisko z wałem i przylegającym podgrodziem w Jankowie
Dolnym (gmina Gniezno).

◼

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

Wielkopolska była i jest areną ważnych wydarzeń w dziejach państwa i narodu polskiego. Na terenie
obszaru funkcjonalnego znajduje się wiele obiektów upamiętniających ważne dla historii Polski postacie
i wydarzenia. Wśród najważniejszych należy wymienić obiekty związane z początkami państwa polskiego
w Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim, pomniki i tablice upamiętniające walki narodowo-wyzwoleńcze
prowadzone w okresie zaborów, I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego oraz II wojny światowej,
zlokalizowane m.in. w Gnieźnie, Kłecku i Dębnicy (gmina Kłecko).

◼

INSYTUCJE KULTURY

Działalność kulturalna prowadzona na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego posiada bogate
tradycje i należy do silnych stron tego obszaru. Miasto Gniezno jest ośrodkiem, w którym skupia się
znaczna liczba placówek kulturalnych o znaczeniu regionalnym. Do najważniejszych instytucji
kulturalnych w Gnieźnie należą: Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, Teatr im. Aleksandra Fredry, Muzeum Zabytków Kultury Technicznej, Miejski Ośrodek
Kultury, Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, Kino „Helios” oraz Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna.
Poza granicami miasta najważniejszymi instytucjami kultury są: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
oraz Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach.
Działalność kulturalną o szerokim wachlarzu usług prowadzą również domy kultury, kluby czy świetlice
zlokalizowane w ośrodkach gminnych. W ich ramach działają liczne zespoły artystyczne, koła
zainteresowań i biblioteki oraz organizowanych jest wiele imprez o charakterze kulturalnym. W 2017 r.
łącznie na obszarze GOF działalność kulturalną prowadziło 11 centrów, domów i ośrodków kultury oraz
16 bibliotek. W ośrodkach kultury swoją siedzibę znalazły 52 grupy artystyczne, 99 kół, klubów i sekcji
oraz zorganizowano 634 imprezy kulturalne, do których zaliczyć należy działalność wystawienniczą,
spotkania, prezentacje, koncerty, festyny, jarmarki, w atrakcyjny sposób przedstawiające historię tej
części Wielkopolski, jej tradycje, obrzędy, zwyczaje oraz ludzi. Do reprezentacyjnych zespołów tego
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terenu należą m.in. Chór mieszany „Metrum”, Samorządowa Orkiestra Dęta i Zespół Tańca Ludowego
„Gniezno”.
Cykliczne imprezy o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym organizowane są przede wszystkim
w Gnieźnie. Wśród nich wyróżnić należy m.in.: Królewski Festiwal Artystyczny, Festiwal Filmowy
„OFFeliada”, Atelier Jazz Festiwal. Na terenie GOF dużą popularnością cieszą się cykliczne imprezy
kierowane do szerokiego grona odbiorców, związane tematycznie z początkami państwa polskiego
i Szlakiem Piastowskim. Należą do nich: Festiwal Kultury Słowiańskiej „Koronacja Królewska”,
św. Wojciech – imieniny miasta w Gnieźnie oraz Dni Gniezna, a także Żywy Skansen w Wielkopolskim
Parku Etnograficznym w Dziekanowicach, Noc Kupały czy Wielki Zlot Wojów w Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy.

◼

SANKTUARIA

Do specyficznej działalności kulturalnej zaliczyć należy także działalność pątniczą, która związana jest
z sanktuariami. Polska należy do nielicznych krajów, w których kultura pątnicza jest ciągle żywa
i utrzymuje się od początków państwowości. Odgrywa ona ważną rolę w kształtowaniu tożsamości,
zarówno narodowej, jak i regionalnej.
W Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym znajdują się dwa sanktuaria istotne dla kształtowania
tożsamości regionalnej Wielkopolan, które co roku są licznie odwiedzane przez wiernych. Są to:
Sanktuarium św. Wojciecha w Bazylice Prymasowskiej – gnieźnieńskiej katedrze oraz Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia Pani Gniezna w kościele franciszkanów w Gnieźnie.
Ważnym miejscem, silnie oddziałującym na Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny, jest leżący tuż poza
granicami obszaru, nad zachodnim brzegiem jeziora Lednickiego, Ośrodek Duszpasterstwa
Akademickiego Dominikanów im. Jana Pawła II (Pola Lednickie, gmina Kiszkowo). Od 1997 r.
organizowane są tam spotkania młodzieży chrześcijańskiej zwane „Lednicą 2000”, które gromadzą co
roku nawet do 100 tys. osób. Od kilku lat odbywają się też coroczne spotkania nazywane Lednicą Dzieci,
Lednicą Seniora i Lednicą Motocyklistów. Charakterystycznym elementem tego miejsca jest Brama
Trzeciego Tysiąclecia – budowla o ażurowej, stalowej konstrukcji (dł. 36 m i wys. 9 m) w kształcie ryby.

5. TURYSTYKA I REKREACJA
◼

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

Jednym z najbardziej istotnych elementów stymulujących wzrost zainteresowania turystów danym
miejscem jest baza noclegowa, która na tym terenie jest zróżnicowana pod względem rodzajów obiektów
oraz ich rozmieszczenia. W Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym w 51 turystycznych obiektach
noclegowych znajduje się 2 718 miejsc noclegowych, co stanowi około 6% całego potencjału
województwa. W strukturze bazy noclegowej dominują obiekty zakwalifikowane do kategorii inne
obiekty noclegowe, skupiając około 70% miejsc noclegowych. Obiekty noclegowe posiadające zaplecze
konferencyjne stanowią ok. 5,5% obiektów w Wielkopolsce (13 obiektów), z czego najwięcej
zlokalizowanych jest w mieście Gniezno (9 obiektów). W strukturze obiektów noclegowych rośnie
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znaczenie gospodarstw agroturystycznych. Obecnie na terenie GOF znajduje się 20 takich gospodarstw,
z czego najwięcej w gminie Łubowo (8 obiektów). Ponadto tego typu gospodarstwa funkcjonują także
w gminach: Kłecko (5 obiektów), Gniezno (4 obiekty), Czerniejewo (2 obiekty) i Witkowo (1 obiekt).
Z uwagi na dostępność danych, analizę wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych
przeprowadzono w odniesieniu do 2014 r., a w ujęciu dynamicznym przeanalizowano okres 2005-2014.
W 2014 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego
skorzystało 73,2 tys. osób, którym udzielono 158,8 tys. noclegów. Największą liczbę turystów
odnotowano w Gnieźnie – 36,7 tys. oraz w gminie Witkowo – 27,2 tys. Średnia długość udzielonych
noclegów wyniosła 2,2 noclegu, przy średniej wojewódzkiej wynoszącej 1,8 noclegu, przy czym
najdłuższe pobyty turystów były w gminie Witkowo – 2,9 noclegu.
Dokonując porównania danych dotyczących turystyki w gminach na przestrzeni 10 lat zaobserwować
można wzrost liczby osób korzystających z noclegów w GOF z 53 538 osób w 2004 r. do 73 228 osób
w 2014 r. tj. ponad 36%, przy czym w całym województwie wystąpił aż 44% wzrost liczby osób
korzystających z noclegów. Wśród osób korzystających z noclegów znalazło się 4,5 tys. turystów
zagranicznych, którzy jednocześnie stanowili 7,5% ogólnej liczby korzystających z noclegów, co było
wartością znacznie niższą od średniej dla województwa (16,2%). Największą grupę turystów
zagranicznych odwiedzających obszar stanowili: Niemcy – 1 575 osób, Rosjanie – 633 osoby oraz
Amerykanie – 310 osób. Z przytoczonych danych oraz odniesienia ich do poziomu województwa
wnioskować można, że wyjątkowe dziedzictwo historyczno-kulturowe oraz atuty turystyczne
Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego nie są jeszcze właściwie rozpoznane wykorzystane, zarówno na
poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

◼

INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny dysponuje rozbudowanym zapleczem sportowo-rekreacyjnym
zapewniając możliwość uprawiana sportu nie tylko amatorom, ale także profesjonalistom.
Głównym ośrodkiem dysponującym najatrakcyjniejszą bazą sportowo-rekreacyjną jest miasto Gniezno.
Organizacją aktywności sportowej i rekreacyjnej zajmuje się Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Dysponuje on bazą obejmującą:
❖

obiekty sportowe położone przy ul. Wrzesińskiej, w tym: stadion żużlowy o pojemności
10 000 widzów, służący przede wszystkim do przeprowadzania zawodów żużlowych,
treningów oraz innych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. W okresie
zimowym na płycie stadionu żużlowego funkcjonuje sztuczne lodowisko wraz
z wypożyczalnią łyżew. Ponadto znajdują się tutaj kompleks boisk Orlik 2012 – boisko do
piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne, skatepark, pumptrack – rowerowy plac zabaw ze
specjalnie zaprojektowanym torem przeszkód,

❖

obiekty sportowe położone przy ul. Strumykowej, w tym: stadion piłkarski o pojemności
3 382 widzów, kompleks boisk Orlik 2012 – boisko do piłki nożnej oraz boisko do
koszykówki, boisko do piłki nożnej i rugby z widownią na 240 osób,

❖

obiekty sportowe przy ul. Sportowej, w tym: stadion hokejowy ze sztuczną nawierzchnią
o pojemności 1 000 widzów, halę widowiskowo-sportową oraz oddaną do użytku w 2018 r.
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nową halę widowiskowo-sportową o pojemności 1 200 miejsc, przystosowaną do obsługi
rozgrywek m.in. w piłce koszykowej, ręcznej, siatkowej, futsalu, badmintonie, unihokeju.
Oprócz tego hala została wyposażona w m.in. siłownię, ściankę wspinaczkową, kort do
squasha, szatnie, salę konferencyjną, siłownię i odnowę biologiczną,
❖

kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Jolenty, do którego należą: basen dysponujący krytą
pływalnią, dwiema zjeżdżalniami i dwiema nieckami basenowymi, sala sportowa, dwa korty
tenisowe posiadające sztuczną nawierzchnię, kąpielisko Winiary czynne w sezonie letnim
wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego, Street Workout Park,

❖

obiekty sportowe przy ul. Małej, w tym: kompleks dwóch boisk Orlik 2012 – boisko do piłki
nożnej i boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna i plac zabaw,

❖

boisko piłkarskie przy ul. Czeremchowej,

❖

obiekty sportowe na os. Kazimierza Wielkiego, obejmujące boiska Orlik 2012, siłownię
zewnętrzną i plac zabaw dla dzieci,

❖

obiekty sportowe przy ul. Spokojnej.

Infrastrukturę sportowo-rekreacyjną Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzą także obiekty
położone w:
❖

gminie Niechanowo: sala gimnastyczno-sportowa w Niechanowie, boisko wielofunkcyjne
wraz z kortem tenisowym w Niechanowie, boiska do piłki nożnej w miejscowościach:
Niechanowo, Jarząbkowo, Malczewo i Jelitowo,

❖

gminie Witkowo: hala widowiskowo-sportowa o powierzchni 2 634 m2, stadion miejski,
boisko wielofunkcyjne przy ul. Czerniejewskiej, kompleks boisk Orlik 2012 przy
ul. Wrzesińskiej w Witkowie, sala sportowa i kompleks sportowy w Mielżynie, kompleks
sportowy w Ruchocinku, kompleks boisk sportowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie, w tym dwa korty tenisowe, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej,

❖

gminie Kłecko: kompleks boisk Orlik 2012 w Działyniu, stadiony sportowe z widownią
w Kłecku przy ul. Paderewskiego oraz w Działyniu, boiska piłkarskie w Bojanicach, Dębnicy,
Sulinie, Komorowie, Zakrzewie, Dziećmiarkach, Michalczy, Gorzuchowie, Ułanowie,
Świniarach, Charbowie, hala widowiskowo-sportowa, sala gimnastyczna kompleks boisk oraz
siłownia zewnętrzna w Kłecku,

❖

gminie Łubowo: hala sportowa oraz dwa boiska w Łubowie, boisko Orlik 2012 w Lednogórze,
boisko wielofunkcyjne w Owieczkach, siłownie zewnętrzne w Imielnie, Lednogórze oraz dwie
siłownie w miejscowościach: Fałkowo i Łubowo,

❖

gminie Czerniejewo: sala sportowa, stadion piłkarski, siłownia zewnętrzna, kompleks
sportowo-rekreacyjny Orlik 2012, w tym: boisko, kort tenisowy, skatepark w Czerniejewie,
stadion piłkarsko-lekkoatletyczny w Żydowie oraz centrum sportowo-rekreacyjne
w Żydowie, ponadto w Czerniejewie realizowana jest hala widowisko-sportowa
o powierzchni 2 413 m2 z widownią na 260 miejsc,

❖

gminie Gniezno: kompleks sportowo-rekreacyjny Orlik 2012 w Mnichowie oraz hala
sportowa w Zdziechowie.

Na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego odbywają są licznie imprezy sportowo-rekreacyjne
o randze lokalnej, regionalnej i międzynarodowej. Organizatorami tych imprez są głównie samorządy
S t r o n a | 95

Koncepcja Rozwoju Miejskiego Obszaru Fu nkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Gniezna

lokalne oraz podległe im jednostki. Do najważniejszych cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych
zaliczyć można m.in.: Bieg Lechitów – najstarszy bieg masowy w Polsce, Bieg Europejski, Gnieźnieński
Bieg Niepodległości, Turniej Żużlowy o Koronę Bolesława Chrobrego, Międzynarodowy Turniej
Koszykówki, Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Gniezna, Turniej Piłki
Ręcznej Gniezno Cup, Puchar Wielkopolski w Karate Tradycyjnym, Europejski Turniej Piłki Nożnej dla
dzieci, Ogólnopolski Memoriał w tenisie stołowym im. Jarosława Maćkowiaka, Międzynarodowy Turniej
o Drzwi Gnieźnieńskie w warcabach, Ogólnopolski Bieg Niechana, Rajd Pieszy po Ziemi Niechanowskiej,
Bieg Czerniejewski, Ogólnopolski Turniej Szachowy w Witkowie, Witkowska Dycha, Ósemka z haczykiem,
Mistrzostwa Polski Modeli Jachtów Żaglowych klasy F-10, F-15, Mistrzostwa Wielkopolski w Plażowej
Piłce Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Mistrzostwa w Pływaniu
Długodystansowym w Skorzęcinie, Zawody w Pływaniu Długodystansowym w Wodach Otwartych
o Błękitną Wstęgę Ostrowa Lednickiego.
Obszar funkcjonalny wyróżniają także kluby o zróżnicowanych profilach sportowych, w tym 31 klubów
sportowych w Gnieźnie oraz od 1 do 6 klubów w pozostałych gminach obszaru.

◼

FORMY TURYSTYKI

Szczególnie korzystne warunki do rozwoju na terenie GOF ma turystyka krajoznawcza, dla której
głównym uwarunkowaniem rozwoju są walory przyrodnicze, walory kulturowe oraz współczesne formy
aktywności kulturalnej – wydarzenia i imprezy kulturalne, sportowe i religijne. O bogactwie dziedzictwa
kulturowego i możliwości jego wykorzystania świadczy szereg przebiegających tu szlaków kulturowych.
Należą do nich m.in.: Droga św. Jakuba, Europejski Szlak Cysterski i Europejski Szlak Romański o randze
międzynarodowej, Szlak Piastowski o znaczeniu krajowym oraz szlaki o znaczeniu regionalnym – Szlak
budowli i kościołów drewnianych, Szlak kultury żydowskiej, Szlak zamków, pałaców i dworów, Szlak
kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Zlokalizowanych jest tu szereg obiektów zabytkowych
o największych walorach krajoznawczych i wyróżniających się na tle kraju, które zostały ujęte w Kanonie
Krajoznawczym Polski. Są to: Muzeum Początków Państwa Polskiego, Wzgórze Lecha i katedra
w Gnieźnie oraz Ostrów Lednicki i Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach. W Kanonie
Krajoznawczym Wielkopolski, poza wymienionymi wyżej, ujęto także obiekty i obszary o wyjątkowych
wartościach krajoznawczych, do których należą:
❖

w Gnieźnie – kościół św. Jana Chrzciciela, Dolina Pojednania, kościół franciszkanów
Wniebowzięcia NMP, Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, kanonie, kościół św. Jerzego,
dzwonnica, rynek i jego otoczenie, ulica Tumska, ulica Bolesława Chrobrego, kościół farny
św. Trójcy, pomnik Bolesława Chrobrego, pałac arcybiskupi, plac św. Wojciecha,

❖

w gminie Łubowo – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i mały skansen
w Dziekanowicach,

❖

w gminie Kłecko – pomnik obrońców Kłecka w Kłecku,

❖

w gminie Czerniejewo – zespół pałacowy w Czerniejewie.

Bogate dziedzictwo kulturowe jest potencjalną bazą dla tworzenia produktów turystycznych. Produkty
turystyczne Wielkopolski, oparte na dziedzictwie kulturowym, tworzone są na podstawie zasobów
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o najwyższej rozpoznawalności wśród potencjalnych turystów, decydujących o wizerunku całego regionu.
Największe szanse na uznanie za wizerunkowy produkt turystyczny Wielkopolski posiada Gniezno wraz
z miejscowościami Szlaku Piastowskiego i obszarem Lednickiego Parku Krajobrazowego.
Inne produkty turystyczne tworzyć można w oparciu o zasoby takie jak:
❖

układy przestrzenne, w tym: historyczne układy urbanistyczne miast Czerniejewa i Witkowa,

❖

założenia rezydencjonalne, szczególnie obiekty o randze regionalnej – zespół pałacowy
i zespół folwarczny w Zakrzewie (gmina Kłecko), zespół pałacowy w Niechanowie oraz obiekt
o randze lokalnej – zespół pałacowy w Arcugowie (gmina Niechanowo),

❖

obiekty sakralne, szczególnie obiekt o randze krajowej – kościół w Czerniejewie, obiekt
o randze regionalnej – kościół w Niechanowie, a także kościoły drewniane w Dębnicy
i Waliszewie (gmina Kłecko), Pawłowie (gmina Czerniejewo) oraz Łubowie i Niechanowie,

❖

obiekty użyteczności publicznej, szczególnie obiekt o randze krajowej – zespół stacji
koszarowej w Gnieźnie, obiekt o randze lokalnej – zespół szpitala psychiatrycznego
w Gnieźnie oraz ratusz, poczta, szkoła, dworzec kolejowy w Gnieźnie, bank w Witkowie,

❖

szlaki kulturowe,

❖

obiekty techniczne, szczególnie: cukrownia „Gniezno” i wieża ciśnień w Gnieźnie, 2 wiatraki
w Janikowie Dolnym (gmina Gniezno) i Folwarku (gmina Witkowo),

❖

obiekt budownictwa wiejskiego o randze regionalnej zagroda (dawna osada) w Burem
(gmina Czerniejewo),

❖

imprezy i wydarzenia kulturalne.

Poza bogactwem dziedzictwa kulturowego, w GOF występują ciekawe obszary przyrodnicze. Dużymi
walorami przyrodniczo-krajobrazowymi charakteryzują się lasy, których największe zwarte kompleksy
występują w gminie Czerniejewo, gminie Witkowo i na północy gminy Gniezno. Wśród obszarów
objętych ochroną prawną jako szczególnie atrakcyjne można wymienić: Lednicki Park Krajobrazowy
i Powidzki Park Krajobrazowy, Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu, obszary Natura
2000: Pojezierze Gnieźnieńskie, Grądy w Czerniejewie i Stawy Kiszkowskie czy rezerwaty przyrody:
Modrzew Polski w Noskowie, Bielawy i Wiązy w Nowym Lesie.
Sprzyjające warunki do rozwoju posiadają także wybrane rodzaje turystyki specjalistycznej, dla których
podstawowe znaczenie mają walory środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz wyposażenie
w odpowiednią infrastrukturę. Zasoby te są dość mocno zróżnicowane pod względem rangi (znaczenie
krajowe, regionalne lub lokalne) i rozmieszczenia. Umożliwiają one uprawianie turystyki rowerowej,
kajakowej, jeździeckiej.
W GOF wyróżniono przestrzenie o najwyższym potencjale przyrodniczym i kulturowym dla rozwoju
turystyki i rekreacji, które generują lub posiadają predyspozycje do generowania ruchu turystycznego
o znaczeniu ponadregionalnym. Stwarzają one możliwość rozwoju turystyki kwalifikowanej oraz stanowią
zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców regionu i województw sąsiednich:
❖

Przestrzeń turystyczna o charakterze kulturowym związana z dziedzictwem historycznym,
obejmująca w całości Lednicki Park Krajobrazowy
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❖

Przestrzeń turystyczna o charakterze leśno-wodnym Doliny Wełny, preferowana do rozwoju
turystyki letniskowej i weekendowej, pobytowej (biwakowanie, plażowanie, kąpiele,
penetracje rekreacyjne),

❖

Przestrzeń turystyczna o charakterze wodno-leśnym Powidzkiego Parku Krajobrazowego,
preferowana do rozwoju turystyki letniskowej, pobytowej (ekstensywne formy wypoczynku,
biwakowanie, spacery, plażowanie, kąpiele), sportów wodnych letnich i zimowych,
ekoturystyki i turystyki kwalifikowanej,

❖

Przestrzeń turystyczna o charakterze leśnym, obejmująca zwarty kompleks Lasów
Czerniejewskich, stanowiąca doskonałą przestrzeń aktywności turystycznej związanej
z funkcją poznawczą, ekoturystyką (obserwacje przyrody, edukacja ekologiczna)
i agroturystyką.

Przez Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny przebiega gęsta sieć szlaków turystycznych o randze
międzynarodowej, krajowej, regionalnej, ponadlokalnej i lokalnej, do których należą m.in.: szlak
rowerowy – EuroRoute R9, Europejski długodystansowy szlak pieszy E11, szlak rowerowy – Piastowski
Trakt Rowerowy, szlaki kajakowe wzdłuż rzeki: Wełny, Małej Wełny i Wrześnicy, szlak rowerowy
Powidzkiego Parku Krajobrazowego, szlak pieszy nad rzeką Wełna, szlak pieszy: Pierzyska – Czerniejewo,
Czerniejewo – Pierzyce.

6. SFERA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
◼

DEMOGRAFIA

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny, liczący 866,3 km2, w 2016 r. zamieszkiwało 121 421 osób, co
stanowiło 3,5% ludności województwa wielkopolskiego. Blisko 68% populacji obszaru, tj. 82 353 osoby,
było mieszkańcami miast (w Wielkopolsce – 54,7%). Największym skupiskiem ludności jest ośrodek
subregionalny Gniezno, w którym mieszka 56,9% populacji GOF (łącznie 69 137 osób na powierzchni
41 km2, stanowiącej 4,7% powierzchni obszaru). Kolejną jednostką pod względem liczebności populacji
jest gmina miejsko-wiejska Witkowo, gdzie na obszarze zajmującym ponad 1/5 całkowitej powierzchni
GOF mieszka 11,3% jego ludności (tj. 13 687 osób). Zbliżona powierzchniowo gmina wiejska Gniezno
(20,6% powierzchni obszaru funkcjonalnego) posiada tylko minimalnie mniejszą liczbę mieszkańców
(11 364 osoby). Najmniej zaludniona jest gmina wiejska Niechanowo – 5 843 osoby na powierzchni
stanowiącej 12,2% powierzchni obszaru funkcjonalnego.
Specyficzna struktura ludnościowa wyróżnia gminy miejsko-wiejskie Czerniejewo i Kłecko – pod
względem liczebności zdecydowanie przeważa tutaj ludność osiedlona na terenach wiejskich
(odpowiednio: 64% i 65% ogółu ludności poszczególnych gmin). Z kolei w gminie miejsko-wiejskiej
Witkowo dominują mieszkańcy miasta, którzy stanowią 57,9% ogółu populacji tej jednostki.
Średnia gęstość zaludnienia obszaru wynosi 140 osoby/km2 i jest wyższa od średniej dla województwa –
117 osób/km2 i kraju – 123 osoby/km2. W mieście Gniezno wartość ta została przekroczona ponad
dwunastokrotnie – na 1 km2 przypadają aż 1 703 osoby. Wysoką gęstością zaludnienia wyróżniają się
także miasta Witkowo i Czerniejewo – odpowiednio 953 osoby/km2 oraz 259 osób/km2. Najniższą
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natomiast wartość zaludnienia – 46 osób/km2 – zanotowano na obszarze gminy miejsko-wiejskiej
Czerniejewo.
Podobnie jak w województwie wielkopolskim, na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego od
2007 r. obserwuje się stały wzrost liczby mieszkańców. W ostatniej dekadzie liczba ludności zwiększyła
się o 3 985 osób. Wskaźnik dynamiki w tym okresie wyniósł 103,4 i był wyższy od wartości dla
województwa wielkopolskiego (102,8).
Zmiany liczebności populacji GOF w latach 2007-2016 wynikały przede wszystkim ze wzrostu liczby
ludności terenów wiejskich oraz malejącej liczby mieszkańców miast. Nadal jednak to mieszkańcy miast
pozostają dominującą grupą społeczności (68%). Dynamika zmian liczby mieszkańców ośrodków
miejskich (99,5) była zbliżona do przeciętnej wartości w województwie (99,2), natomiast na obszarach
wiejskich (112,8) przekroczyła uśrednioną dla Wielkopolski wartość (107,4).
Szczegółowa ocena zmian liczby ludności na tym terenie wykazała, że większość gmin (w podziale na
miasto i tereny wiejskie w przypadku gmin miejsko-wiejskich) zanotowała wzrost liczby ludności
w okresie 2007-2016. Wyjątek stanowiły jedynie miasto subregionalne Gniezno, gdzie zanotowano blisko
jednoprocentowy spadek liczby mieszkańców (tj. o 595 osób) oraz miasto Kłecko. Największy przyrost
populacji zanotowano natomiast w gminie wiejskiej Gniezno (+29,4%, tj. 2 582 osoby). Znaczące zmiany
nastąpiły również w gminie wiejskiej Łubowo, gdzie liczba mieszkańców wzrosła od 2007 r. o 17,8%
(tj. 980 osób).
W strukturze płci mieszkańców, która jest praktycznie tożsama ze strukturą w całym województwie,
liczebnie przeważają kobiety (51,2% ogółu populacji GOF). Udział mężczyzn jest najmniejszy wśród
ludności zamieszkującej miasto Gniezno (48% ogółu). Podobnie jak w województwie, w Gnieźnieńskim
Obszarze Funkcjonalnym na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Najwyższy wskaźnik feminizacji
odnotowano w mieście Gniezno (108), najniższy – na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Kłecko
(97).
Struktura wieku ludności GOF odbiega od średnich wartości dla Wielkopolski. Ludność w wieku
przedprodukcyjnym stanowi 21,4% ogółu ludności (w Wielkopolsce 19,2%) i oscyluje pomiędzy 17,9%
w Gnieźnie a 24% w gminie wiejskiej Gniezno. Grupa osób w wieku produkcyjnym to 62,5% całej
populacji obszaru (w województwie 62%) i waha się w przedziale od 60,8% w mieście subregionalnym do
63,6% w gminie miejsko-wiejskiej Kłecko. Odsetek mieszkańców najstarszej grupy wiekowej –
poprodukcyjnej – wynosi 16,1% (w województwie 18,8%) i zamyka się w przedziale od 13% w gminie
wiejskiej Gniezno do 21,3% w mieście Gniezno.
Proces starzenia się społeczeństwa opisuje wskaźnik obciążenia ekonomicznego, oparty o strukturę
wiekową ludności i określa stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób
w wieku produkcyjnym. W 2016 r. na terenie GOF przypadało 60 osób w wieku nieprodukcyjnym
(w województwie 61,3), a wartości wskaźnika oscylowały w przedziale od 57,9 w mieście Kłecko do 64,5
w Gnieźnie. Negatywnym trendem jest systematyczny wzrost wartości wskaźnika w ostatnich latach.
Z kolei na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypadało średnio 77,4 osób w wieku poprodukcyjnym
(średnia wojewódzka – 98,3). Rozpiętość wartości tego wskaźnika w GOF jest jednak znaczna i waha się
od 54,1 w gminie wiejskiej Gniezno do 119,4 w mieście Gniezno. Najkorzystniej przedstawia się
natomiast wskaźnik prezentujący liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym, przypadającej na 100 osób
w wieku produkcyjnym. W tym przypadku średnia dla Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego wyniosła
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25,9 osób (w województwie 30,4). Najniższą wartość wskaźnik zanotowano ponownie w gminie wiejskiej
Gniezno (20,7), natomiast najwyższą – powtórnie w mieście Gniezno (35,1).
Pozytywne tendencje zmian liczby ludności Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego były wynikiem stale
utrzymującego się korzystnego przyrostu naturalnego. Przyrost naturalny ludności w całym okresie 20072016 osiągał wartości powyżej średniej dla województwa i utrzymywał się na dodatnim poziomie.
W ostatnim roku stopa przyrostu naturalnego na 1000 ludności osiągnęła wartość 1,9‰
(w województwie 1,7‰). Dodatni przyrost dotyczył zarówno miast (0,5‰), jak i terenów wiejskich
(4,9‰) obszaru, przy czym najwyższe wartości wskaźnik osiągnął w gminach wiejskich Łubowo (6,7‰)
i Gniezno (6,4‰).
Od 2007 r. Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się ujemnym saldem migracji
wewnętrznych. W 2016 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie -0,2‰, przy średniej dla Wielkopolski
wynoszącej 0,3‰. Skala ruchów migracyjnych ludności miast i obszarów wiejskich jest jednak
zróżnicowana. W 2016 r. saldo migracji w miastach było ujemne (-2,6‰), co świadczy o przewadze
odpływu ludności z ośrodków miejskich (podobnie jak w województwie, gdzie saldo wyniosło -2,7‰). Na
terenach wiejskich zdecydowanie przeważał natomiast napływ ludności, co potwierdza saldo migracji na
poziomie 4,8‰ (na terenach wiejskich województwa 3,9‰). Szczególnie korzystne wartości wskaźnika
charakteryzowały gminy wiejskie Gniezno (16,1‰) i Łubowo (6,5‰). Z kolei ujemne saldo migracji
wewnętrznych zarejestrowano aż w 4 z 7 gmin obszaru funkcjonalnego, tj.: Witkowo (-5,5‰), Kłecko
(-4,6‰), Czerniejewo (-2,3‰) oraz miasto Gniezno (-2,1‰).
Saldo migracji zagranicznych na obszarze GOF w 2016 r. było niewielkie (0,06‰) i zbliżone do wartości
wskaźnika dla Wielkopolski (0,02‰) i nie miało ono istotnego wpływu na ogólny stan liczebności
populacji całego obszaru funkcjonalnego.
Prognozowany kierunek i charakter zmian liczebności populacji Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego
są zbliżone do procesów przewidywanych na terenie województwa wielkopolskiego. Dynamika zmian
w obszarze będzie prawdopodobnie nieco mniejsza niż ogółem w Wielkopolsce. Do 2025 r. prognoza
demograficzna zakłada kontynuację dotychczasowego trendu i sukcesywny wzrost liczby mieszkańców
GOF. W dalszym okresie, prognozy dla tego terenu są mniej korzystne i przewidują zmianę trendu,
tj. spadek liczby mieszkańców do końca analizowanego okresu. Liczba ludności szacowana na 2030 r.
wynosi 121 791 osób i jest wyższa o 0,3% (tj. 370 osób) w stosunku do początkowego roku analizy. Na
koniec prognozowanego okresu mieszkańcy GOF stanowić będą 3,5% ludności województwa (podobnie
jak w 2016 r.).
Skala prognozowanych zmian w poszczególnych jednostkach administracyjnych obszaru funkcjonalnego
będzie nierównomierna. Dynamikę zmian ludnościowych charakteryzować będzie ubytek ludności
w mieście subregionalnym Gniezno, którego zaludnienie zmniejszy się o blisko 5,6% w odniesieniu do
2017 r., oraz przyrost liczby mieszkańców na obszarach sąsiadujących z tym ośrodkiem. W końcowym
roku analizy mieszkańcami ośrodka subregionalnego będzie 65 269 osób. Spadki liczby ludności
prognozuje się ponadto w gminach miejsko-wiejskich Kłecko i Witkowo. Największy skok demograficzny
zakłada się w gminie wiejskiej Gniezno, której populacja zwiększy się o blisko 29% i w 2030 r. jej stan
szacuje się na 14 619 osób. Znaczny wzrost liczby ludności przewiduje się ponadto w gminach wiejskich
Łubowo (15,8%) i Niechanowo (8,1%).
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Pomimo przewidywanego w ogólnym bilansie systematycznego spadku przyrostu naturalnego
w Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym z 1,4‰ w 2017 r. do 0,1‰ w 2025 r., wartość wskaźnika
pozostanie dodatnia. Po 2025 r. przyrost naturalny przyjmować będzie wartości ujemne, a w 2030 r.
osiągnie -1,0‰. W całym analizowanym okresie wartości wskaźnika będą zbieżne ze średnią szacowaną
dla województwa, oscylującą w przedziale od 1,5‰ w 2017 r. do -1,1‰ w 2030 r.
Analiza GOF wykazała, że najwyższy poziom ruchu naturalnego w latach 2017-2030 prognozuje się
w gminie wiejskiej Gniezno, gdzie wskaźnik przyrostu naturalnego przekraczać będzie 4‰. Ponadto
korzystne wartości wskaźnik przyjmie także w gminach Niechanowo (3,5‰) i Łubowo (3,1‰).
Niekorzystnym dla obszaru funkcjonalnego, również na tle województwa, będzie ujemna, sukcesywnie
pogłębiająca się wartość wskaźnika przyrostu naturalnego na terenie miasta subregionalnego Gniezna.
Prognozuje się, że w końcowym okresie analizy wskaźnik osiągnie tu poziom -3,2‰.
Saldo migracji wewnętrznych Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2017-2030 utrzymywać
się będzie na ujemnym poziomie – około -0,2‰ – i będzie niższe od średniej dla Wielkopolski szacowanej
na 0,4‰. Analiza przewidywanych procesów migracyjnych wykazuje najbardziej znaczące zmiany
w gminie wiejskiej Gniezno. W początkowych latach prognozowanego okresu saldo migracji na 1000
mieszkańców wyniesie 16,4‰, natomiast w 2030 r. – 10,8‰. Prognoza ludności zakłada dodatnie saldo
migracji również w gminach wiejskich Łubowo i Niechanowo. W pozostałych gminach obszaru
funkcjonalnego przewiduje się przewagę odpływu ludności, a najmniej korzystne saldo migracji dotyczyć
będzie gminy miejsko-wiejskiej Kłecko (saldo migracji w 2030 r. na poziomie -3,4‰).
Migracje zagraniczne Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego w całym prognozowanym okresie
będą dodatnie – w 2030 r. saldo migracji zagranicznych wyniesie 0,2‰ i przewyższy wartość szacowaną
dla całego województwa wielkopolskiego (-0,12‰).

◼

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I RYNEK PRACY

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego pracowały
23 044 osoby, co stanowiło 19% ogółu ludności tego obszaru i zaledwie 2,5% wszystkich pracujących
w województwie. Miejscem pracy ponad 84% osób pracujących było miasto. Powyższa statystyka nie
uwzględnia jednak podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.
Ze względu na niekompletność sprawozdań dotyczących liczby pracujących w I i II sektorze gospodarki,
informacje dotyczące rodzaju wykonywanej pracy nie odzwierciedlają w pełni stanu faktycznego.
Z dostępnych danych wynika, że odsetek pracujących w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie
wynosi jedynie 2,3% ogółu pracujących. Taka wartość wynika przede wszystkim z faktu pominięcia
w statystyce osób pracujących w rolniczych gospodarstwach indywidualnych, jak również z braku
informacji dotyczących liczby pozostałych osób pracujących w I sektorze gospodarki w gminie wiejskiej
Łubowo (wymóg tajemnicy statystycznej). Podobna sytuacja dotyczy sektora rynkowego związanego
z przemysłem i budownictwem, których pracownicy stanowili ponad 1/3 ogółu pracujących GOF
(8 176 osób). Ze względu na tajemnicę statystyczną nie ujawniono stanu faktycznego i pominięto
informacje odnoszące się do ww. gminy.
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Zdecydowanie najwięcej osób zatrudnionych w GOF pracowało w III dziale gospodarki – szeroko pojętych
usługach (łącznie 14 227 osób, co stanowiło 61,7% ogółu pracujących), w tym w handlu, naprawie
pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii oraz
informacji i komunikacji – 25,3% (tj. 5 834 osób), natomiast w działalności finansowej i ubezpieczeniowej,
obsłudze rynku nieruchomości oraz pozostałych usługach – 36,4% (tj. 8 393 osoby).
Porównanie informacji dotyczących liczby pracujących we wszystkich działach gospodarki w podziale na
miasto i wieś dla poszczególnych gmin obszaru funkcjonalnego jest niemiarodajne ze względu na
częściowy brak danych statystycznych. Jedyne kompletne dane dotyczą liczby pracujących w III dziale
gospodarki i to tylko w zakresie pracujących w branżach związanych z działalnością finansową
i ubezpieczeniową, obsługą rynku nieruchomości oraz w „pozostałych usługach”. Wynika z nich, że liczba
pracujących w tych dziedzinach usługowych jest blisko 7-krotnie wyższa w ośrodkach miejskich, niż na
terenach wiejskich.
Średnia liczba pracujących na 1 000 ludności w Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym w 2016 r.
wyniosła 133 osoby i była o ponad połowę niższa od wartości dla województwa kształtującej się na
poziomie 271 osób.
Bardzo charakterystyczne jest duże zróżnicowanie przestrzenne liczby pracujących na terenie GOF.
Największym rynkiem pracy może poszczycić się miasto Gniezno, gdzie pracuje 17 501 osób.
W pozostałych ośrodkach obszaru liczba pracujących jest znacznie mniejsza i nie przekracza 1 425 osób.
Ogólnie należy stwierdzić, że zdecydowanie korzystniejsze wartości wskaźnik osiągnął w miastach, gdzie
pracowało średnio 180 osób na 1000 ludności, przy czym jest to jednak wartość wskaźnika o blisko
połowę niższa od średniej dla wielkopolskich miast (349 osób). Na terenach wiejskich GOF wskaźnik ten
wyniósł 100 pracujących na 1000 osób i również był znacznie niższy od średniej wartości dla obszarów
wiejskich województwa (177 osób). Ogólnie wartość wskaźnika wzrosła w stosunku do stanu z 2007 r.,
zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich, choć zanotowane przyrosty liczby pracujących na 1000
mieszkańców były wyższe na terenach wiejskich.
Odsetek kobiet w ogóle pracujących na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2016 r.
wyniósł 53,5%. W podziale na miasto i tereny wiejskie udział płci żeńskiej wśród pracujących jest
zdecydowanie odmienny. W 2016 r. udział kobiet pracujących w ośrodkach miejskich wynosił 55,4%,
natomiast na terenach wiejskich – 44,2%.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 2016 r. w Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym wyniosła
łącznie 3 244 osoby (4,2% ogółu bezrobotnych w województwie), z czego 57% stanowiły kobiety. Blisko
60% zarejestrowanych osób bez pracy było mieszkańcami miasta subregionalnego Gniezna. Udział
zarejestrowanych bezrobotnych ogółem w liczbie ludności w wieku produkcyjnym był jednak dość mocno
zróżnicowany. Minimalny (najbardziej korzystny) wskaźnik charakteryzował gminę wiejską Łubowo
(3,3%), najwyższy dotyczył gminy miejsko-wiejskiej Witkowo (5,0%). W samym Gnieźnie badany odsetek
oszacowano na 4,6%.
Udział kobiet pozostających bez pracy w liczbie ludności w wieku produkcyjnym we wszystkich gminach
Obszaru Funkcjonalnego był mniej korzystny (wyższy) niż w przypadku danych odnoszących się do ogółu
zarejestrowanych osób bezrobotnych. Tylko w dwóch gminach wiejskich (Gniezno i Łubowo) udział
kobiet bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym był niższy od średniej wojewódzkiej
(4,5%), natomiast w gminie miejsko-wiejskiej Kłecko udział ten był tożsamy ze średnią dla Wielkopolski.
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Najniższa wartość wskaźnika dotyczyła gminy wiejskiej Gniezno (4,1%), najwyższą natomiast odnotowano
w gminie miejsko-wiejskiej Witkowo (6,6% kobiet bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym).
Bardzo ważnym zjawiskiem obrazującym sytuację społeczno-gospodarczą obszaru są dojazdy do pracy.
W 2011 r. saldo migracji wahadłowych związanych z dojazdami przeważało na rzecz wyjazdów
mieszkańców GOF do pracy. Z gmin Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego do pracy wyjeżdżało
łącznie 10 886 osób, natomiast do zakładów pracy zlokalizowanych w granicach obszaru funkcjonalnego
przyjeżdżało łącznie 6 375 pracowników. Przemieszczenia ludności w obu przypadkach miały zarówno
charakter wewnętrzny (pomiędzy jednostkami terytorialnymi GOF), jak również dotyczyły również
napływu i odpływu ludności z pozostałych gmin powiatu gnieźnieńskiego i innych powiatów Wielkopolski
oraz osób migrujących wahadłowo z i do innych województw (przyjazdy do pracy z województw:
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego; wyjazdy do pracy do
województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego,
mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego).
Z GOF do pracy w 2011 r. wyjeżdżało łącznie 10 886 pracowników. Docelowym miejscem migracji
wahadłowych były zarówno pozostałe gminy powiatu gnieźnieńskiego, jak również gminy innych
powiatów Wielkopolski (w tym 3 440 dojeżdżało do Poznania) i innych województw. W przypadku
wyjazdów do pracy, najwięcej osób pochodziło z miasta subregionalnego (41,9% ogółu wyjeżdżających,
tj. 4 558 osób), z gminy wiejskiej Gniezno (11,4% ogółu, tj. 1 237 osób) oraz z miasta Witkowo (10,8%
ogółu, tj. 1 175 osób). Do pracy poza miejscem zamieszkania dojeżdżało najmniej pracowników z miasta
Kłecko (2,5% ogółu wyjeżdżających, tj. 269 osób) oraz z miasta Czerniejewo (3,1% ogółu, tj. 340 osób).
Kierunek migracji wahadłowych związanych z wyjazdami do pracy, dotyczących przemieszczeń wyłącznie
pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, jest analogiczny
z wyżej przedstawioną tendencją – głównym celem przemieszczeń jest miasto Gniezno (22,2% ogółu
migrujących), a następnie gmina wiejska Gniezno (19% ogółu wyjeżdżających). Analiza wykazała ponadto,
że tylko w przypadku miasta Czerniejewo, liczba jednostek terytorialnych będących docelowym miejscem
pracy ogranicza się jedynie do dwóch gmin (miasto Gniezno oraz obszary wiejskie gminy miejskowiejskiej Czerniejewo). Z kolei jedynie do trzech innych gmin GOF dojeżdżają pracownicy z: miasta Kłecko
(do Gniezna, gminy wiejskiej Gniezno i obszarów wiejskich gminy Kłecko), z gminy wiejskiej Łubowo (do
Gniezna, obszarów wiejskich gminy miejsko-wiejskiej Czerniejewo oraz do gminy wiejskiej Gniezno) oraz
z wiejskich obszarów gminy miejsko-wiejskiej Witkowo (do Gniezna, gminy wiejskiej Niechanowo oraz do
miasta Witkowo). Liczba gmin Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, do których dojeżdżają
pracownicy z innych niż ww. jednostek tego obszaru (w wyjątkiem miasta subregionalnego), liczy 4 lub 5
gmin. Gmina wiejska Gniezno to jedyna gmina obszaru, z której pracownicy dojeżdżają do wszystkich
pozostałych gmin wchodzących w skład GOF.
Przyjazdy do zakładów pracy zlokalizowanych na obszarze MOF Gniezno dotyczyły łącznie 6 375 osób.
Zdecydowanie najwięcej pracowników dojeżdżało do miasta subregionalnego Gniezna – blisko 64%
wszystkich migrujących (łącznie 4 075 osób). Kolejnymi pod względem atrakcyjności rynku pracy były
gminy: Gniezno (gmina wiejska – 10% ogółu przyjeżdżających do pracy, tj. 638 osób) oraz Czerniejewo
(5,1%, tj. 322 osoby).
Migracje wahadłowe związane z przyjazdami do pracy, zachodzące wyłącznie pomiędzy gminami GOF,
potwierdzają powyższą prawidłowość. Zdecydowanie najwięcej osób dojeżdża do pracy w Gnieźnie
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(łącznie 2 556 pracowników), w tym dominują przyjazdy z gminy wiejskiej Gniezno (793 osoby) oraz
wiejskich obszarów gmin miejsko-wiejskich Czerniejewo i Kłecko (odpowiednio: 255 i 256 osób). Z kolei
do pracy w gminie wiejskiej Gniezno najwięcej osób przyjeżdża z ośrodka subregionalnego (381 osób).
Miasto Gniezno jest jedynym rynkiem pracy, do którego dojeżdżają pracownicy ze wszystkich
pozostałych gmin Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

◼

MIESZKALNICTWO

Zasoby mieszkaniowe Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowiły 3,5% ogółu mieszkań
województwa i w 2016 r. szacowano je łącznie na 41 691 lokali, z czego blisko 75% położonych było
w ośrodkach miejskich. Blisko 63% ogółu mieszkań zlokalizowanych było w samym mieście
subregionalnym. Najmniej mieszkań posiadała natomiast gmina wiejska Niechanowo (1 470 lokali,
tj. 3,5% ogółu obszaru).
W latach 2007-2016 liczba mieszkań wzrosła łącznie o 5 171 lokali, z czego prawie połowa przybyła
w mieście subregionalnym. Znaczny był również przyrost zasobów w gminie wiejskiej Gniezno (21,1%
ogółu) oraz w gminie Witkowo (9,7% ogółu). Najwolniejszy rozwój budownictwa mieszkaniowego
zaobserwowano w gminie Kłecko
Zmiany liczby zasobów mieszkaniowych w latach 2007-2016 częściowo korelują ze zmianami liczebności
populacji poszczególnych gmin Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spadkowi liczby ludności
w mieście subregionalnym towarzyszył najwyższy w całym obszarze wzrost liczby mieszkańców w gminie
wiejskiej Gniezno. Jednocześnie, zarówno w gminie miejskiej, jak i wiejskiej Gniezno, nastąpiły największe
przyrosty substancji mieszkaniowej. Najniższą dynamikę przyrostu zasobów mieszkaniowych zanotowano
w gminach: Niechanowo (2,8%) oraz Kłecko (3% ogółu).
Ogólnie w analizowanym okresie przyrost substancji mieszkaniowej w ośrodkach miejskich był o 48%
wyższy niż na terenach wiejskich, pomimo spadku liczby ludności zamieszkującej miasta i przy znacznym
przyroście liczby mieszkańców wsi.
W 2016 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w granicach Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego wynosiła 85,8 m2 i była o blisko 5 m2 wyższa od średniej dla województwa.
Charakterystyka potencjału mieszkaniowego obszaru funkcjonalnego wskazuje wyraźne zróżnicowanie
sytuacji mieszkaniowej w ośrodkach miejskich i na obszarach wiejskich. Uwidacznia się tutaj zależność
polegająca odwrotnej proporcjonalności liczby mieszkań na terenach wiejskich do ich przeciętnej
wielkości. Mieszkania te stanowią jedynie 1/4 całego zasobu mieszkaniowego GOF, jednak ich metraż
przekracza przeciętną wielkość miejskich lokali mieszkalnych o ponad 28% (tj. 20,5 m2). Spośród
ośrodków miejskich GOF, największą przeciętną powierzchnię posiadały mieszkania zlokalizowane
w Kłecku (78,4 m2) oraz w Czerniejewie (76,9 m2). Najmniejsze mieszkania, pomimo największej ogólnej
liczby lokali mieszkalnych, występowały w samym Gnieźnie. Ich przeciętna powierzchnia użytkowa
wyniosła 63,1 m2. Zdecydowanie większe były mieszkania usytuowane na terenach wiejskich, gdzie
przeciętny metraż (92,4 m2) był jednak niższy o 6,7 m2 od średniej dla wsi wielkopolskich. Na wiejskich
obszarach gmin Łubowo oraz Gniezno przeciętny metraż mieszkania przekroczył 100 m2 (odpowiednio
100,7 m2 i 101 m2). Z kolei najmniejsza była powierzchnia mieszkań na obszarach wiejskich gminy Kłecko
(84,4 m2) oraz Czerniejewo (85 m2).
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Miernikiem standardu zamieszkiwania jest również przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
przypadająca na 1 osobę, którą w granicach Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego oszacowano na
25,5 m2. Wartość ta jest niższa o 2,3 m2 od średniej dla województwa. Zdecydowanie najlepsze warunki
mieszkaniowe charakteryzowały gminy wiejskie: Gniezno (29,1 m2/os.) oraz Łubowo (28,8 m2/os.).
Przeciętna wartość wskaźnika dla mieszkań zlokalizowanych w miastach i na terenach wiejskich była
identyczna i w 2016 r. wyniosła 25,2 m2/os. Wśród ośrodków miejskich dominowało Witkowo, w którym
metraż przypadający na 1 osobę wynosił 26,3 m2, natomiast na terenach wiejskich najwyższą wartość
wskaźnik osiągnął w gminie wiejskiej Gniezno – 29,1 m2/os.
Na komfort zamieszkiwania wpływa również liczba osób przypadających na pojedynczy lokal mieszkalny.
W obszarze funkcjonalnym jedno mieszkanie użytkowane jest przeciętnie przez 3,4 osoby, przy średniej
dla województwa utrzymującej się na poziomie 2,9 osób. W najbardziej komfortowej sytuacji wciąż
pozostają mieszkańcy miasta Gniezna – tutaj wskaźnik zaludnienia kształtuje się na poziomie 2,6 osób na
jedno mieszkanie. Korzystnie pod tym względem wypadła również gmina Witkowo – 3 osoby/mieszkanie.
W pozostałych jednostkach GOF przeciętna liczba osób przypadających na jedno mieszkanie jest wyższa
i kształtuje się w przedziale od 3,3 w gminie Czerniejewo do 4 osób/mieszkanie w gminie Niechanowo.
Mniej zaludnione są mieszkania zlokalizowane w miastach Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego – na
jedno mieszkanie przypada tu przeciętnie 2,9 osób (w miastach wielkopolskich średnio 2,6 osoby),
natomiast na terenach wiejskich zagęszczenie ludności w mieszkaniach jest zdecydowanie większe –
jeden lokal mieszkalny użytkuje tutaj średnio 3,7 osoby. Wartość wskaźnika również w tym przypadku
przewyższa średnią dla wielkopolskich wsi, oszacowaną na 3,5 osoby/mieszkanie.
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w 2016 r., mierzony liczbą mieszkań przypadających na
1000 mieszkańców, wyniósł 302,5 i był tym samym znacznie niższy od średniej dla województwa,
utrzymującej się na poziomie 343 mieszkań na 1000 ludności. W zdecydowanie wyższym stopniu
zaspokajane były potrzeby mieszkaniowe ludności miejskiej GOF – przeciętnie na 1000 mieszkańców
przypadały tutaj 353 lokale mieszkalne (w województwie średnio 393), podczas gdy na terenach
wiejskich wskaźnik oscylował w granicach 272,5 mieszkań i mniej.
Pomimo stopniowo poprawiającej się sytuacji mieszkaniowej, perspektywa osiągnięcia średniego
wskaźnika zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla krajów Unii Europejskiej (oszacowanego na 460
mieszkań na 1000 mieszkańców), jest bardzo odległa.

◼

PODMIOTY GOSPODARCZE

W 2016 r. na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego zarejestrowanych było 13 599 podmiotów
gospodarczych wpisanych do rejestru REGON. Stanowiły one 3,3% ogólnej liczby podmiotów
w województwie. Na terenie miast funkcjonowało 75% wszystkich podmiotów, a na obszarach wiejskich
– 25%.
Największą liczbę zarejestrowanych podmiotów zanotowano na terenie miasta Gniezna (8,7 tys.), które
skupiały ponad 64% wszystkich podmiotów gospodarczych GOF. Najmniej podmiotów zlokalizowanych
było w gminie Niechanowo – ok. 440.
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Wskaźnik aktywności gospodarczej wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys.
mieszkańców GOF wynosił 1 120 i był niższy o 71 od średniej wartości dla województwa.
Poziom wskaźnika aktywności gospodarczej w miastach wynosił średnio 1 235, natomiast na obszarach
wiejskich osiągnął wartość 878 podmiotów. Biorąc pod uwagę poziom koncentracji podmiotów, wiodącą
rolę odgrywają miasto Gniezno oraz bezpośrednio sąsiadująca z miastem gmina wiejska Gniezno.
Najsłabiej prezentowały się natomiast tereny zlokalizowane w większej odległości od miasta
subregionalnego, tj. obszary wiejskie gminy Witkowo oraz Kłecko.
Istotne zróżnicowanie pod względem liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych na terenie
Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego dotyczyło sektorów działalności. Ogółem 286 podmiotów
związanych było z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (2,1% ogółu podmiotów).
Koncentrowały się one zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie stanowiły 5,3% wszystkich podmiotów
gospodarczych. Największy odsetek podmiotów związanych z rolnictwem występował w gminach:
Niechanowo (6,5%), Czerniejewo (6,3%) i Kłecko (6,2%). Niski udział podmiotów związanych z rolnictwem
cechował natomiast gminę Witkowo (3,1%).
Na analizowanym obszarze zarejestrowanych było 3,2 tys. podmiotów gospodarczych związanych
z przemysłem i budownictwem (23,8% wszystkich podmiotów). Charakterystycznym zjawiskiem był
większy udział tej grupy podmiotów na obszarach wiejskich (28,3% ogółu podmiotów), niż w miastach
(22,2% ogółu podmiotów). Największy odsetek podmiotów przemysłowych i budowlanych funkcjonował
na obszarach wiejskich w gminie Kłecko (37,1%).
Podmioty zakwalifikowane jako pozostała działalność (tj. inna niż rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
i rybactwo, przemysł i budownictwo) stanowiły 74,1% wszystkich podmiotów gospodarczych. Podmioty
te zakwalifikowano do kategorii usługowej. Ich udział w miastach był zdecydowanie większy (76,8%), niż
na obszarach wiejskich (66,3%). Największy udział podmiotów działalności pozostałej charakteryzował
miasto Gniezno (77,3%), natomiast najmniejszy odnotowano na obszarach wiejskich gminy Kłecko
(55,0%).
W strukturze wielkościowej podmiotów gospodarczych na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego dominowały podmioty zatrudniające do 9 pracowników, stanowiące 95,7% ogółu.
Podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników stanowiły zaledwie 3%, z kolei podmioty o wielkości
od 50 do 249 osób – 0,8%, a podmioty największe – od 250 pracowników – zaledwie 0,1% wszystkich
podmiotów.
Najwięcej podmiotów zatrudniających do 9 osób funkcjonuje w gminie Witkowo – 96,7%.
Ponadprzeciętny udział podmiotów zatrudniających do 9 osób odnotowano także w gminie Kłecko.
Większy od przeciętnego udział podmiotów średnich zatrudniających od 10 do 49 osób odnotowano
natomiast w Gnieźnie, a także w gminach Czerniejewo i Kłecko.
Według danych za rok 2017 na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego nie było podmiotów
zatrudniających ponad 1000 osób, natomiast funkcjonowało tutaj siedem podmiotów zatrudniających
powyżej 250 osób:
❖

„Jeremias” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

❖

„Panasonic Energy Poland” Spółka Akcyjna,
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◼

❖

„Polanex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

❖

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie,

❖

„Trepko” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

❖

NB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

❖

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”.

PRZEMYSŁ

Przemysł i budownictwo jest jednym z wiodących działów gospodarki Gnieźnieńskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Wpływa on w zasadniczy sposób na rozwój i funkcjonowanie tego obszaru. W 2016 r.
w sektorze przemysłowo-budowlanym zarejestrowanych było 3 230 podmiotów, które stanowiły 23,7%
ogółu podmiotów obszaru. Jest to wartość wyższa od średniej wojewódzkiej wynoszącej 22,9%.
Działalność gospodarczą kwalifikowaną do sektora przemysłu i budownictwa prowadziły w obszarze
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 było
budownictwo, które skupiało 1 911 podmiotów, stanowiąc 59,2% ogółu przedsiębiorstw tego sektora.
Drugie miejsce zajęła sekcja obejmująca podmioty z zakresu przetwórstwa przemysłowego, do której
należało 1 241 firm. Charakteryzując w sposób ogólny profil produkcyjny, będący podstawą
przetwórstwa przemysłowego GOF dominującymi branżami są: naprawa maszyn, produkcja odzieży,
produkcja mebli, produkcja metalowych wyrobów gotowych.
Główne cechy działalności produkcyjnej Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego 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 GOF nie wyróżnia się szczególnie na tle województwa. W okresie 2011-2016
liczba podmiotów zwiększyła się tylko o 1%, podczas gdy średnio w województwie zanotowano wzrost
o 7%. Bardzo charakterystyczny jest duży spadek liczby podmiotów gospodarczych w mieście Gniezno, aż
o 7%, z jednoczesną bardzo wysoką dynamiką wzrostu podmiotów gospodarczych w gminach: Witkowo
(29%), Gniezno (25%), Niechanowo (23%), Łubowo (16%), co może wynikać z faktu przeniesienia części
firm z miasta subregionalnego na tereny sąsiednie.
W zakresie działalności produkcyjnej i budowlanej na tle województwa, obszar funkcjonalny
charakteryzuje się zbliżonym poziomem aktywności gospodarczej, natomiast w ujęciu wewnętrznym
wykazuje zróżnicowany jego stopień. W 2016 r. wskaźnik aktywności gospodarczej dla całego obszaru
wynosił 27 podmiotów przemysłowo-budowlanych na 1 000 ludności. Najwyższą aktywność
przemysłowo-budowlaną wykazywały gminy Gniezno i Łubowo. Najniższym wskaźnikiem aktywności
przemysłowej charakteryzuje się natomiast gmina Niechanowo –21.
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O rozwoju i roli sektora przemysłowo-budowlanego w gospodarce GOF oraz stopniu uprzemysłowienia
obszaru, świadczy także liczba pracujących w tym sektorze. Najwyższy stopień uprzemysłowienia,
charakteryzowany zatrudnieniem w przemyśle i budownictwie na 1 000 mieszkańców, wykazuje miasto
Gniezno (90) oraz gmina wiejska Gniezno (65). Najniższy poziom uprzemysłowienia według wskaźnika
pracujących występował natomiast w gminach Czerniejewo (20) i Łubowo (23). W świetle danych
dotyczących liczby pracujących w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, obszar jawi się jako słabo
uprzemysłowiony w porównaniu do całego województwa. Wskaźnik uprzemysłowienia na tym terenie
wynosi 68 pracujących na 1 000 mieszkańców, a w Wielkopolsce – 106 pracujących na 1 000
mieszkańców. Jednocześnie aż w 4 gminach uprzemysłowienie nie sięga 50% poziomu wojewódzkiego.
Tereny podwyższonego uprzemysłowienia są swego rodzaju wyspami. Wśród największych wskazać tu
należy część centralną analizowanego obszaru: miasto Gniezno i gminę wiejską Gniezno.
Najważniejszym ośrodkiem gospodarczym Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest miasto Gniezno,
w którym kluczowe znaczenie stanowi przemysł elektryczny, maszynowy, metalowy, drzewny
i odzieżowy. Do czołowych producentów w skali kraju i Europy należą: Panasonic Energy Poland S.A.,
„Trepko” S.A., „Jeremias” sp. z o.o., NB Polska sp. z o.o., „Polanex” sp. z o.o. Są to firmy stosujące
najnowocześniejsze w skali globalnej technologie oraz pionierskie rozwiązania w zakresie produkcji,
jakości sprzedaży oraz promocji.

◼

USŁUGI NIERYNKOWE

Znaczoną rolę w grupie podmiotów zakwalifikowanych jako prowadzące inną działalność niż rolnictwo,
łowiectwo, leśnictwo i rybactwo, przemysł i budownictwo stanowiły jednostki należące do sekcji opieka
zdrowotna i pomoc społeczna oraz edukacja.
W 2016 r. w granicach Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego funkcjonowały 702 podmioty
gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON w sekcji „Q” Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
Działalności zakwalifikowane do tej grupy obejmują opiekę zdrowotną (działalność szpitali, praktyki
lekarskie i inne), jak również zróżnicowane formy pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez
zakwaterowania (w tym m.in. opieka dzienna nad dziećmi).
W strukturze wielkościowej podmiotów sekcji „Q” dominują jednostki małe, zatrudniające do 9 osób.
W 2016 r. stanowiły one ponad 96% (łącznie 676 zakładów pracy) ogółu jednostek gospodarczych
o przedmiotowym profilu działalności.
Zdecydowanie najwyższa koncentracja jednostek związanych z opieką zdrowotną i pomocą społeczną
występuje w Gnieźnie (561), a w dalszej kolejności w mieście Witkowo (54) i gminie wiejskiej Łubowo
(21), natomiast najmniej podmiotów funkcjonuje na wiejskich obszarach gmin Witkowo (6) i Kłecko (3).
W okresie 2009-2016 liczba podmiotów świadczących usługi społeczne zwiększyła się o ponad 16%,
a najwyższe przyrosty odnotowano na obszarze wiejskim gminy miejsko-wiejskiej Witkowo i w gminie
wiejskiej Gniezno. W mieście subregionalnym liczba placówek z zakresu opieki zdrowotnej zwiększyła się
o 15%. Spadek liczby placówek sekcji „Q” odnotowano w miastach: Czerniejewo (o 22%) i Kłecko (o 13%).
Stopień wyposażenia GOF w usługi z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej zmierzono
wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. W 2016 r. wskaźnik ten wynosił
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5,8 podmiotów na 1000 mieszkańców, co było wartością niższą od średniej wojewódzkiej, kształtującej
się na poziomie 6,7 podmiotów na 1000 mieszkańców.
Proporcjonalność rozmieszczenia podmiotów usługowych prowadzących działalność związaną z opieką
zdrowotną i pomocą społeczną względem potencjału demograficznego poszczególnych gmin GOF,
określono poprzez wskaźnik ilorazu lokalizacji. Względem województwa wielkopolskiego wskaźnik przyjął
w obszarze funkcjonalnym wartość 0,9, co świadczy o niższej koncentracji podmiotów usługowych
analizowanych branż na 1000 mieszkańców niż średnio w Wielkopolsce. Najwyższą wartość wskaźnik
lokalizacji osiągnął w mieście subregionalnym (1,4) oraz w mieście Witkowo (1,2), natomiast minimalnie
niższą (0,8) w mieście Kłecko. Pozostałe jednostki cechuje dużo mniejszy od jedności iloraz lokalizacji
(minimalny na wiejskich obszarach gminy miejsko-wiejskiej Kłecko, tj. 0,1) co dowodzi niższej niż średnio
w województwie koncentracji podmiotów gospodarczych reprezentujących opiekę zdrowotną i pomoc
społeczną na 1000 mieszkańców.
W 2016 r. w analizowanym obszarze funkcjonowały dwa szpitale publiczne – Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” i Szpital Pomnik Chrztu Polski. Stacjonarną opiekę społeczną
zapewniało z kolei sześć placówek (2 zlokalizowane w Gnieźnie, 2 w gminie Niechanowo, 1 w gminie
Łubowo, 1 na obszarze gminy Witkowo), w tym jeden Dom Pomocy Społecznej oraz dwa schroniska dla
bezdomnych w Gnieźnie. Wszystkie te instytucje dysponują łącznie 198 miejscami, a opieką obejmują
183 osoby.
Usługi związane z opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia w Gnieźnieńskim Obszarze Funkcjonalnym
w 2016 r. świadczyło jedynie 5 placówek, w tym 4 żłobki (3 w Gnieźnie i 1 w Kłecku) oraz 1 klub dziecięcy
(w Gnieźnie), oferujące łącznie 205 miejsc (w tym 195 w żłobkach). Tylko dwie z ww. placówek podlegały
samorządowi terytorialnemu. Odsetek dzieci w wieku 0-3 lata objętych opieką żłobkową był niski
i dotyczył jedynie 5% dzieci z tej grupy wiekowej (średnia dla województwa 7,5%). Do żłobków
uczęszczały przede wszystkim dzieci powyżej pierwszego roku życia. Pomimo, że od 2008 r. liczba
podopiecznych w żłobkach wzrosła pięciokrotnie, ilość miejsc oferowanych najmłodszym w placówkach
zorganizowanej opieki jest nadal niewystarczająca.

◼

KLASTRY

Duże znaczenie dla funkcjonowania Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego ma Klaster Turystyczny
Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Klaster został powołany w dniu 5 kwietnia 2016 r. Członkami
założycielami jest 19 wielkopolskich samorządów z odcinków: gnieźnieńskiego, kaliskiego, konińskiego,
kościańskiego, poznańskiego, średzkiego, wągrowieckiego i wrzesińskiego. Odcinek gnieźnieński
reprezentują: Powiat Gnieźnieński, Miasto Gniezno, Miasto i Gmina Trzemeszno, Gmina Łubowo oraz
Miasto i Gmina Kłecko.
Głównym zadaniem klastra jest zarządzanie szlakiem, prowadzenie wspólnych działań, promocja
wizerunkowego produktu regionu oraz komercjalizacja szlaku. Powołanie klastra było efektem
trwającego od 2011 r. procesu przebudowy Szlaku Piastowskiego, unikatowego, jednego z najbardziej
znanych szlaków kulturowych w Polsce, przebiegającego przez obszar dwóch województw:
wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Restytucją szlaku zajęła się Rada Programowo-Naukowa
ds. Szlaku Piastowskiego powołana przez marszałków województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-
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pomorskiego. W wyniku prac Rady całkowicie zmodyfikowano przebieg szlaku. Przeprowadzony przez
grupę cenionych naukowców audyt historyczny doprowadził do wykreślenia miejscowości nie związanych
z Piastami. Aktualnie szlak ma charakter liniowy, z dwiema trasami przecinającymi się w Gnieźnie. W roku
2012 szlak otrzymał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego.

◼

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE I OBSŁUGA BIZNESU

Na wzmacnianie potencjału rozwojowego w wymiarze gospodarczym i zwiększanie atrakcyjności
inwestycyjnej Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego wpływają niewątpliwie wyznaczone tereny
o dogodnych warunkach dla prowadzania biznesu – tzw. Specjalne Strefy Ekonomiczne. Znajdują się one
na terenie miasta Gniezna i funkcjonują w ramach podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej KostrzyńskoSłubickiej. Inwestycje lokalizowane w podstrefie mogą być prowadzone na preferencyjnych warunkach
poprzez częściowe zwolnienie z podatku dochodowego w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.
Zgodnie z planami rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej SSE zakłada się w szczególności pozyskiwanie
inwestorów reprezentujących zaawansowane technologie, współpracujących z instytucjami naukowymi
oraz zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych.

TABELA
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE W 2016 R.

T3

L.p.

Nazwa Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i podstrefy

Gmina

Nakłady
inwestycyjne
na koniec 2016 r.

Liczba
miejsc pracy
na koniec 2016 r.

1.

Kostrzyńsko-Słubicka SSE / Podstrefa
Gniezno

Gniezno

18,13 mln

30

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli z publikacji „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017 Województwo
wielkopolskie” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , Warszawa 2017.

Aktywność gospodarczą Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego wspierają także firmy związane
z obsługą biznesu. Na koniec 2016 r. w GOF funkcjonowało 2 707 jednostek świadczących tzw. usługi dla
przedsiębiorstw i biznesu, takie jak: banki, instytucje ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe i doradcze.
Pod tym względem obszar nie wyróżniał się na tle województwa. Wartość wskaźnika liczby firm
związanych z obsługą biznesu w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych wyniosła 19,9, przy średniej
dla województwa – 23,3. Wśród nich największy udział stanowiły jednostki gospodarcze prowadzące
działalność w obszarze: doradztwa prawnego, księgowego oraz podatkowego (34,5%), obsługi rynku
nieruchomości (23%), usług administracyjnych i wspierających (10%). W latach 2009-2016 liczba firm
reprezentujących sferę otoczenia biznesu na obszarze GOF zwiększyła się o 28%. Jest to jednak wzrost
niższy niż średnio w województwie, który kształtował się na poziomie 36%. W analizowanym okresie
największą dynamiką wzrostu charakteryzowała się branża usług administracyjnych i wspierających
(67%).
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◼

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Przeprowadzona przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w 2017 r. analiza atrakcyjności
inwestycyjnej na poziomie gmin wykazała, że miasto Gniezno należy do jednych z najbardziej
atrakcyjnych gmin miejskich w regionie, wyróżnionych złotą gwiazdą. W grupie gmin wiejskich
wyróżnionych pomarańczową gwiazdą znalazła się natomiast jest gmina Łubowo. Oznacza to, że
jednostki te posiadają z punktu widzenia inwestora korzystne warunki dla prowadzenia działalności
gospodarczej. Za czynniki te przyjmuje się: sytuację na rynku pracy, wyposażenie w infrastrukturę
techniczną oraz społeczną, a także sytuację rynkową oraz uwarunkowania przyrodnicze.

◼

GOSPODARKA ROLNA

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny jest terenem o stosunkowo wysokim potencjalne rolniczym. Świadczy
o tym znaczący udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni wynoszący 75%, przy średniej
w województwie na poziomie 65%. Dodatkowo obszar wyróżnia się wyższym udziałem gruntów ornych
(89% w strukturze użytków rolnych) w stosunku do przeciętnego w województwie (82%). Dwukrotnie
niższy z kolei od średniej wojewódzkiej jest udział trwałych użytków zielonych, który kształtuje się na
poziomie 7%.
Taki układ struktury użytkowania gruntów, z wyraźną dominacją gruntów ornych oraz niewielką
powierzchnią użytków zielonych, świadczy o dość intensywnym wykorzystaniu gruntów rolnych na
potrzeby prowadzonej produkcji rolniczej.
Zasoby ziemi wykorzystywane na cele rolnicze utrzymują się praktycznie na stałym poziomie i w 2014 r.
wynosiły 65 022 ha. W latach 2012-2014 ich udział zmniejszył się tylko o 0,5%, co świadczy kontynuacji
i utrzymywaniu funkcji rolniczych na znacznym obszarze GOF.
Duże możliwości produkcyjne gleb obszaru potwierdza wysoka wartość wskaźnika waloryzacji rolniczej
przestrzeni produkcyjnej, który wynosi 71,6 punktów i jest aż o 8,2 punktów wyższy od średniej dla
województwa. Charakterystyczna pod tym względem jest duża jednorodność analizowanego obszaru.
Wszystkie gminy wchodzące w składu Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego wyróżniają się
korzystnymi warunkami przyrodniczymi dla prowadzenia produkcji rolniczej, a szczególnie dobrze
sytuacja kształtuje się w południowej części obszaru, w gminie Niechanowo, w której zanotowano
najwyższą ocenę waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 82,8 pkt.
Duży potencjał produkcyjny rolnictwa tworzy 2 809 gospodarstw rolnych powyżej 1 ha, co stanowiło 89%
stanu z 2002 r. Spadek liczby gospodarstw wystąpił także w województwie, co wskazuje na dokonujące
się zmiany w obszarze struktury agrarnej m.in. poprzez rezygnację z działalności rolniczej przez część
gospodarstw.
W ujęciu przestrzennym charakterystyczna jest duża koncentracja gospodarstw rolnych na terenie gminy
wiejskiej Gniezno oraz Witkowo.
Spośród 2 809 gospodarstw rolnych, 99,6% prowadziło działalność rolniczą. Ich przeciętna powierzchnia
wynosiła 19 ha użytków rolnych (UR) i była znacznie wyższa niż średnio w województwie – 11 ha UR, co
wskazuje na wysoki potencjał produkcyjny funkcjonujących tutaj jednostek. Struktura obszarowa
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gospodarstw na tle województwa również wygląda bardzo korzystnie i jednoznacznie wskazuje na
mniejszy stopień rozdrobnienia produkcji rolniczej. Charakteryzował ją niższy udział gospodarstw małych
(1-5ha UR) – 26% (województwo 38%) oraz dużo wyższy udział gospodarstw dużych i największych
(powyżej 15 ha UR), a więc najbardziej wydajnych i rozwojowych – 38% (województwo 21%).
Praca w rolnictwie stanowi podstawową formę aktywności zawodowej dla 8 332 osób. Oznacza to, że
w przeliczeniu na 1 000 ludności dla 70 z nich praca w rolnictwie jest głównym źródłem utrzymania, co
jest wartością znacznie poniżej średniej dla Wielkopolski – 100 osób. Należy jednak zauważyć, że obszar
wykazuje bardzo duże zróżnicowanie wewnętrzne. Wśród gmin GOF najmniejszy udział pracujących
w rolnictwie charakteryzował miasto Gniezno – 10 osób, a największy gminę Łubowo – 230 osób.
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się niższym niż w województwie poziomem produkcji
zwierzęcej. Obsada zwierząt gospodarskich w przeliczeniu na 100 ha UR wynosi: bydło – 41 szt.
(w województwie 48), trzoda chlewna – 171 szt. (w województwie 223), drób – 545 szt. (w województwie
1820). Nieco większą koncentracją produkcji zwierzęcej charakteryzują się gospodarstwa południowej
części obszaru – gmina Niechanowo – gdzie skala produkcji jest zbliżona do poziomu wojewódzkiego
i kształtuje się następującą: bydło – 54 szt., trzoda chlewna – 243 szt., drób – 1961 na 100 ha UR.
Tradycyjnie główną gałąź produkcji roślinnej stanowi produkcja zbóż, dlatego w strukturze zasiewów na
gruntach ornych przeważają rośliny zbożowe, których udział wynosi 67%. Zdecydowanie mniejszy udział
mają ziemniaki, uprawy przemysłowe oraz warzywa gruntowe. Porównanie struktury zasiewów GOF
i województwa wskazuje jednak na niższy udział zbóż oraz zdecydowanie wyższy udział roślin
przemysłowych, co należy ocenić bardzo pozytywnie. Pod tym względem szczególnie wyróżnia się gmina
Niechanowo, na terenie której udział grupy roślin przemysłowych przekracza dwukrotnie poziom
wojewódzki i wynosi 24%.
Istotne znaczenie produkcji roślinnej w działalności rolniczej obszaru potwierdzają uzyskiwane plony
podstawowych ziemiopłodów, których poziom jest zbliżony do średniej wojewódzkiej i wynosi: pszenica
ozima – 4,75 t/ha (województwo 4,7), jęczmień ozimy – 4,2 t/ha (województwo 4,3), rzepak ozimy –
3,5 t/ha (województwa 3,4).
Znaczący udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni obszaru oraz wysoki wskaźnik waloryzacji
rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazują na znaczny potencjał produkcyjny terenu, jednak poziom
produkcji roślinnej i zwierzęcej świadczy o tym, że korzystne warunki glebowe i klimatyczne nie są tutaj
w pełni wykorzystane.
Obok tradycyjnej produkcji rolniczej na tym terenie występuje także działalność rolnicza specjalistyczna.
Ma ona jednak charakter marginalny i prowadzona jest w gminach: Czerniejewo, Niechanowo, Witkowo
(sadownictwo, pszczelarstwo, agroturystyka).
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7. KOMUNIKACJA
◼

DROGI PUBLICZNE ORAZ RUCH DROGOWY

Obsługę komunikacyjną Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego zapewnia dobrze rozwinięty układ
dróg krajowych i wojewódzkich. Przebiegają tu dwie drogi krajowe: droga ekspresowa S5 i droga klasy
głównej ruchu przyspieszonego (GP) nr 15. Droga ekspresowa S5 jest podstawą powiązań zewnętrznych
GOF, łącząc go z węzłem „Poznań Wschód” na autostradzie A2 i dalej z ośrodkiem wojewódzkim –
Poznaniem. Droga ta, stanowiąc jednocześnie obwodnicę miasta Gniezna, wyprowadza część ruchu
tranzytowego poza jego granice. Z kolei droga krajowa nr 15 odpowiada za powiązanie południowej
i wschodniej części obszaru z ośrodkiem subregionalnym Gnieznem oraz zapewnia jego powiązanie
z węzłem autostradowym we Wrześni.
Sieć dróg wojewódzkich składa się z dróg klasy głównej (G) nr: 190, 194, 197, 260 oraz odcinków dawnej
drogi krajowej nr 5 zastąpionych przez drogę ekspresową. Jako uzupełnienie sieci krajowej odpowiada
ona przede wszystkim za powiązania komunikacyjne zachodniej oraz południowo-wschodniej części
obszaru z miastem subregionalnym.
Sieć dróg powiatowych jest uzupełnieniem regionalnego układu drogowego. Zapewnia dostęp
z najbardziej peryferyjnych części obszaru funkcjonalnego do miasta Gniezna. Znaczenie sieci dróg
powiatowych jest szczególnie istotne w południowej części obszaru, charakteryzującej się niską gęstości
dróg krajowych i wojewódzkich.
Według wyników Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 średni dobowy ruch (SDR) na drogach krajowych
w obszarze funkcjonalnym przekracza średnią wartość dla województwa wielkopolskiego
(20 067 poj./dobę) tylko na odcinkach zlokalizowanych w Gnieźnie. Największe natężenie ruchu
samochodowego występuje na odcinkach dróg krajowych:
❖

nr 5 Gniezno(obwodnica) (28 342 poj./dobę),

❖

nr 5 Gniezno – Gniezno Południe (20 486 poj./dobę),

❖

nr S5 Czerniejewo – Iwno (16 691 poj./dobę),

❖

nr S5 Łubowo – Czerniejewo (16 344 poj./dobę),

❖

nr S5 Gniezno Południe – Łubowo (15 814 poj./dobę),

❖

nr 15 Lulkowo – Trzemeszno (12 600 poj./dobę),

❖

nr 5 Modliszewko – Gniezno (11 655 poj./dobę),

❖

nr 15 Gniezno – Lulkowo (11 453 poj./dobę).

Największy SDR na drogach wojewódzkich przekraczający średnią dla województwa (4 250 poj./dobę)
odnotowano na odcinkach dróg w granicach miasta Gniezna, bądź stanowiących bezpośredni dojazd do
ośrodka:
❖

nr 260 w Gnieźnie (20 495 poj./dobę),

❖

nr 190 w Gnieźnie (8 014 poj./dobę),

❖

nr 260 Gniezno - Witkowo (7 216 poj./dobę),

❖

nr 190 Mieścisko - Kłecko (5 899 poj./dobę),

❖

nr 190 Kłecko - Gniezno (4 353 poj./dobę).
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◼

SIEĆ KOLEJOWA

Przez obszar funkcjonalny przebiegają dwie linie kolejowe krzyżujące się w Gnieźnie, stanowiąc ważny
węzeł kolejowy na mapie Wielkopolski. W układzie równoleżnikowym GOF przecina pierwszorzędna linia
kolejowa nr 353 Poznań – Skandawa. Jest to dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa o znaczeniu
państwowym. Południkowo przez obszar przebiega natomiast drugorzędna linia kolejowa nr 281 Oleśnica
– Chojnice, która na odcinku na południe od Gniezna jest dwutorowa i zelektryfikowana, a na północ od
miasta pozostaje jednotorowa i niezelektryfikowana. Z północnego odcinka linii nr 281 wybiega również
nieczynna linia kolejowa znaczenia miejscowego nr 377 Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska. Ponadto
z miasta Gniezna bierze swój początek linia kolei wąskotorowej Gniezno - Anastazewo.
Sieć kolejowa zapewnia przede wszystkim powiązanie obszaru z otoczeniem zewnętrznym, a także dobrą
dostępność ośrodka subregionalnego Gniezna z terenów położonych w pobliżu stacji i przystanków
kolejowych.
Na terenie GOF zlokalizowane są 3 stacje kolejowe: dwie na linii 353 (Gniezno i Pierzyska) oraz jedna
stacja na linii nr 281. Ponadto istnieje 5 przystanków osobowych: Fałkowo, Lednogóra i Jankowo Dolne
na linii nr 353 oraz Gębarzewo i Żydowo na linii nr 281. Na zamkniętych dla ruchu pasażerskiego liniach
377 oraz 281 na północ od Gniezna znajduje się 1 stacja Gniezno Winiary oraz 4 przystanki osobowe
Obora Wlkp., Dębnica Wlkp., Kłecko Wlkp., Zdziechowa. W pobliżu stacji Gniezno i Gniezno Winiary
znajdują się również ogólnodostępne punkty przeładunkowe.

◼

TRANSPORT LOTNICZY

Na terenie GOF w miejscowości Działyń w gminie Kłecko zlokalizowane jest jedno lądowisko cywilne
wyposażone w pas trawiasty. Lądowisko jest prowadzone przez Instytut Badawczy im. Dezyderego
Chłapowskiego i gospodarstwo rolne Działpol sp. z o.o. PPR 24h. Nr ewid. ULC 322.

◼

TRANSPORT ZBIOROWY

Dostęp do publicznego transportu zbiorowego uzależniony jest od sieci infrastruktury transportowej
i liczby połączeń ją wykorzystujących.
Rozbudowana sieć kolejowa Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego nie przekłada się na dogodny
dostęp do transportu kolejowego dla większości obszaru. Wynika to z faktu prowadzenia przewozów
pasażerskich jedynie na linii nr 353, do której bezpośredni dostęp mają miasto, gmina Gniezno oraz
gmina Łubowo. Przewozy pasażerskie na linii nr 353 organizowane są przez PKP Intercity, Przewozy
Regionalne oraz Koleje Wielkopolskie. Na pozostałych linia przebiegających przez obszar odbywa się tylko
ruch towarowy.
Dużą rolę w codziennych przejazdach w ramach obszaru funkcjonalnego odgrywa komunikacja
autobusowa. Przewozy autobusowe w mieście subregionalnym Gnieźnie realizowane są przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie. Relacje zewnętrzne obsługiwane są przez Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie i mniejszych przewoźników prywatnych.
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8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
◼

ELEKTROENERGETYKA

Na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego energia elektryczna dostarczana jest poprzez cztery
główne punkty zasilania GPZ znajdujące się w gminie Łubowo i Witkowo oraz dwa w mieście Gniezno.
Planowany jest ponadto nowy GPZ na terenie gminy Gniezno od strony zachodniej miasta. GPZ zasilane
są za pomocą sieci dystrybucyjnej wysokich napięć (WN) 110 kV, składającej się 7 linii
elektroenergetycznych:
❖

linia 110 kV GPZ Pobiedziska – GPZ Łubowo (gm. Łubowo),

❖

linia 110 kV GPZ Łubowo – GPZ Gniezno Pn (gm. Łubowo, gm. Gniezno, m. Gniezno),

❖

linia 110 kV GPZ Gniezno Pn – GPZ Mieścisko (m. Gniezno, gm. Gniezno, gm. Kłecko),

❖

linia 110 kV GPZ Gniezno Pn – GPZ Trzemeszno (m. Gniezno, gm. Gniezno),

❖

linia 110 kV GPZ Gniezno Pn - GPZ Gniezno Pd (m. Gniezno, gm. Gniezno),

❖

linia 110 kV GPZ Gniezno Pd – GPZ Witkowo (m. Gniezno, gm. Gniezno, Niechanowo,
Witkowo),

❖

linia 110 kV GPZ Witkowo – GPZ Kleczew (gm. Witkowo).

Przez GOF przebiega ponadto 1 linia elektroenergetyczna systemu krajowego najwyższych napięć 220 kV
relacji SNN Czerwonak – Elektrownia Pątnów (gm. Czerniejewo, Niechanowo, Witkowo), która nie jest
bezpośrednio związana obszarem.
W ramach planowanych prac związanych z rozbudową systemu elektroenergetycznego przewiduje się:
budowę linii 110 kV zasilającej projektowany GPZ na terenie gminy Gniezno oraz modernizację linii
110 kV od GPZ Gniezno Pd – GPZ Witkowo.

◼

ZAOPATRZENIE W GAZ

Zaopatrzenie w gaz na obszarze funkcjonalnym realizowane jest w głównej mierze z zasobów gazu
występujących w południowej i środkowej części województwa. Zasoby te stanowią około 1/3 zasobów
kraju. Na bazie tych złóż utworzony został układ przesyłowy gazu ziemnego m.in. z węzłem w Krobi
i Kotowie. Na terenie GOF przebiegają gazociągi dalekosiężne gazu wysokometanowego zasilane z układu
przesyłowego relacji Krobia – Poznań Wschód – Ujście oraz z gazociągu Mogilno – Wydartowo.
Do poszczególnych gmin gaz dostarczany jest za pomocą sieci gazociągów wysokiego ciśnienia
o średnicach DN150 – DN50 zasilających stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia. Mieszkańcy
zaopatrywani są w gaz za pomocą sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego ciśnienia.
Na sieć przesyłową gazu ziemnego w granicach Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego składają się
następujące elementy:
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❖

2 gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia gazu ziemnego wysokometanowego relacji
Poznań Wschód – Swarzędz – Łubowo – Gniezno (DN150) oraz Wydartowo – Trzemeszno –
Witkowo (DN150),

❖

3 gazociągi średniego ciśnienia relacji Nekla – gm. Czerniejewo, SRP Chłądowo
(gm. Witkowo) – gm. Niechanowo, SRP Chłądowo (gm. Witkowo) – gm. Strzałkowo,

❖

4 stacje redukcyjno-pomiarowe (SRP): w Łubowie (SRP Lednogóra, SRP Łubowo), w gminie
Gniezno (SRP Gniezno) oraz w Witkowie (SRP Chłądowo).

Na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego planowana jest budowa gazociągów średniego
ciśnienia wyprowadzonych z SRP Chłądowo (gm. Witkowo) w kierunku gminy Powidz oraz gazociągów
wyprowadzonych z SRP Gniezno w kierunku gminy Kłecko i Mieleszyn, a także gazociągu wysokiego
ciśnienia łączącego SRP Chłądowo z SRP Września.
Stopień zgazyfikowania badanych gmin jest bardzo zróżnicowany. W 2015 r. wszystkie gminy GOF objęte
były rozdzielczą siecią gazową. Najdłuższą taką sieć posiadało miasto Gniezno (195,76 km), a następnie
gminy: Gniezno (179,34 km), Łubowo (124,88 km), Witkowo (54,23 km), Niechanowo (35,32 km),
Czerniejewo (34,45 km) i Kłecko (3,71 km). Stopień rozwoju sieci rozdzielczej jest bezpośrednio związany
z przebiegiem istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia oraz rozmieszczeniem stacji gazowych.
Istotną rolę mają także gazociągi średniego ciśnienia, dzięki którym gaz dostarczany jest do odbiorców w
gminie Witkowo, Niechanowo i Czerniejewo.
Do jednostek o najwyższym odsetku korzystających z instalacji gazowych w 2015 r. należało miasto
Gniezno – 87,7% oraz gmina Łubowo – 64,2%. Z kolei najniższym wskaźnikiem korzystających z sieci
gazowej charakteryzują się gminy: Kłecko – 0,7%, Witkowo – 2,8% oraz Czerniejewo – 4,4%.

◼

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
KOMUNALNYCH

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny charakteryzuje się wysokim stopniem zwodociągowania,
nieodbiegający od średniej dla województwa. Pod względem skanalizowania i zagospodarowania ścieków
sytuacja jest dość mocno zróżnicowana, co potwierdza analiza danych statystycznych oraz stanu
infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków.
Mieszkańcy wszystkich gmin obszaru posiadają dostęp do wody pitnej. Odsetek korzystających z sieci
wodociągowej w granicach GOF w 2015 r. wynosił 96,5%. Jest to wartość nieznacznie wyższa od wartości
średniej dla województwa wielkopolskiego (96,4%). W ujęciu przestrzennym w 2015 r. największy
odsetek korzystających z sieci wodociągowych wyróżniał gminy: Niechanowo – 100% i Łubowo – 99,9%,
a najmniejszy gminę wiejską Gniezno – 86,3%.
Największym przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
GOF jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie.
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny wyposażony jest w 13 komunalnych oczyszczalni ścieków, w tym
12 oczyszczalni biologicznych (gmina Czerniejewo – 1, gmina Gniezno – 2, gmina Kłecko – 3, gmina
Łubowo – 4, gmina Niechanowo – 1, gmina Witkowo – 1) oraz 1 oczyszczalnię biologiczną
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z podwyższonym usuwaniem biogenów w mieście Gniezno. Wydajności poszczególnych oczyszczalni
ścieków są bardzo zróżnicowana. Największą instalacją jest oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem
biogenów w Gnieźnie, która odbiera ścieki z całego miasta Gniezna, a także z części gmin: Niechanowo,
Czerniejewo i Gniezno. Wielkość oczyszczalni ścieków w Gnieźnie wynosi 88 tys. RLM (równoważna liczba
mieszkańców). Najmniejsza komunalna oczyszczalnia ścieków o RLM wynoszącym 2,41 tys. znajduje się
natomiast w gminie Gniezno, łączny wskaźnik RLM dla 4 oczyszczalni funkcjonujących na terenie gminy
Łubowo wynosi 5,5 tys., a dla 3 oczyszczalni funkcjonujących na terenie gminy Kłecko wynosi blisko 4,2
tys. RLM.
W granicach Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego wyznaczone zostały 4 aglomeracje kanalizacyjne
(Gniezno, Witkowo, Kłecko i Czerniejewo).
Średni odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej na obszarze GOF w 2015 r. wynosił
68,3% i był wyższy o 28,6 p.p. w porównaniu z 2003 r. (39,7%) oraz nieznacznie niższy od średniej
wartości dla województwa wielkopolskiego (70,6%). W 2015 r. największy wskaźnik skanalizowania
wyróżniał obszar miejski gminy Czerniejewo – 99,9% oraz gminy Witkowo – 95,3%, a następnie gminę
Łubowo – 94,4%, obszar miejski gminy Kłecko – 94,2% oraz miasto Gniezno – 88,4%.
Obszar funkcjonalny w znacznej części obejmuje tereny wiejskie o zabudowie rozproszonej, na których to
realizacja sieci kanalizacji sanitarnej ze względów ekonomicznych jest utrudniona. Według danych za rok
2015 najmniej mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej w gminie Gniezno – 27,2% oraz w gminie
Niechanowo – 43,7%.
Ogólna dysproporcja pomiędzy stopniem skanalizowania a stopniem zwodociągowania wszystkich gmin
obszaru funkcjonalnego w latach 2003-2015 zmalała z 51,04% do 25,98%. W 2015 r. największe różnice
występowały w gminach: Witkowo – 43,6%, Łubowo – 41,0% i Niechanowo – 40,3%.

◼

GOSPODARKA ODPADAMI

Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny znajduje się w zasięgu jednego z spośród dziesięciu wyznaczonych
w województwie wielkopolskim regionów gospodarki odpadami komunalnymi.
Na terenie GOF funkcjonuje jedna Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakład
Zagospodarowania Odpadów Lulkowo, której zakres działalności obejmuje: odbiór odpadów
komunalnych, segregacja odpadów, biostabilizację frakcji podsitowej w zamkniętych bioreaktorach
i selektywnie zebranej frakcji zielonej na otwartej pryzmie kompostowej, demontaż odpadów
wielkogabarytowych, magazynowanie wysegregowanych odpadów surowcowych, problemowych, oraz
komponentów do produkcji paliwa zastępczego.
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◼

SIEĆ RADIOWO-TELEWIZYJNA ORAZ SIECI SZEROKOPASMOWE –
INTERNET

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. Na terenie
Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego wskazane obiekty infrastruktury teleradiowej nie występują.
Województwo wielkopolskie jest liderem wśród regionów w zakresie usług szerokopasmowych.
W ramach przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” wybudowanych zostało
ponad 4 600 km sieć światłowodowej. W granicach GOF znajduje się 142,25 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 analiz sieć
szerokopasmowa łączy 59 węzłów dystrybucyjnych (gmina Gniezno – 12, miasto Gniezno – 5, gmina
Witkowo – 8, gmina Niechanowo – 8, gmina Kłecko – 10, gmina Łubowo – 10, gmina Czerniejewo – 6)
i 1 szkieletowy w mieście Gniezno.

◼

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Rozwój energetyki odnawialnej jest uzależniony 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 Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego, to: energia wiatru, energia słoneczna,
a także biomasa i biogaz. Na podstawie danych z Urzędu Regulacji Energetyki (wydane koncesje na
wytwarzanie energii), na obszarze GOF działa:
❖

jedna elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,03 MW,

❖

jedna mała elektrownia wodna o mocy zainstalowanej 0,015 MW,

❖

jedna elektrownia biogazowa wykorzystująca biogaz rolniczy o mocy 0,999 MW,

❖

12 instalacji energetyki wiatrowej o mocy 17,62 MW.

9. OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego zlokalizowane są wojskowe tereny zamknięte
Ministerstwa Obrony Narodowej o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo
państwa. Ich łączna powierzchnia wynosi ok 8,09 ha. Tereny te zostały określone przez właściwych
ministrów i kierowników urzędów centralnych, na podstawie Decyzji Nr 148/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. Ministerstwa Obrony Narodowej z 2017 r. poz. 160) i znajdują
się w gminach: Witkowo i Gniezno.
Dla kompleksu wojskowego K-4577 Ruchocinek (gm. Witkowo), zgodnie z decyzją lokalizacyjną Komisji
Planowania przy Radzie Ministrów, została wyznaczona strefa ograniczonego zainwestowania
o promieniu 3 km.
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W granicach GOF, w południowo-wschodniej stronie gminy Witkowo, zlokalizowany jest niewielki
fragment kompleksu lotniska wojskowego Powidz, wpisanego do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych
decyzją nr 19/Org./SSRLSZRP Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2013 r., jako lotnisko
lotnictwa państwowego klasy I. Ponadto na terenie Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego Decyzją
Lokalizacyjną Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Nr 028/82 z dnia 22 grudnia 1982 r. dla
kompleksu wojskowego nr 6015 Powidz, położonego poza granicą GOF, ustanowione zostały dwa
planowane obszary i obiekty wraz ze strefami ochronnymi, służące poprawie bezpieczeństwa
i obronności kraju w związku z funkcjonowaniem lotniska wojskowego w Powidzu. Jedna z planowanych
stref wraz z obiektem łączności teleradiowej zlokalizowana została na terenie gmina Witkowo.
Wokół lotniska wojskowego w Powidzu ustanowiono obszar ograniczonego użytkowania (Uchwała
Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. z późn. zm.), którego
zasięg częściowo znajdują się w granicach obszaru funkcjonalnego na terenie gmin: Czerniejewo,
Niechanowo i Witkowo. Ponadto, w związku z funkcjonowaniem lotniska wojskowego w Powidzu,
występują ograniczenia związane z wyznaczonymi powierzchniami ograniczającymi wysokość zabudowy
od terenu lotniska oraz od lotniczych urządzeń naziemnych.

10. POLITYKA PRZESTRZENNA GMIN
Zintegrowanie działań w ramach Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego stwarza konieczność
skoordynowania polityk przestrzennych poszczególnych samorządów. Zgodnie z przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podstawą realizacji długookresowej polityki
przestrzennej kształtowanej przez samorząd lokalny jest studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP). Na terenie GOF przeważają dokumenty uchwalone na mocy
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r., poddane częściowym zmianom
w kolejnych latach. Wyjątek stanowi gmina Witkowo posiadająca SUiKZP uchwalone na mocy
obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W celu sformułowania wspólnej polityki przestrzennej dla gmin tworzących Gnieźnieński Obszar
Funkcjonalny przeanalizowano ich SUiKZP. Na podstawie analizy dokumentów dokonano syntetycznej
oceny stopnia spójności celów rozwoju poszczególnych samorządów lokalnych oraz rozpoznano
planowany sposobu zagospodarowania terenu.
Porównane dokumenty planistyczne cechowała znaczna zbieżność założonych wizji i celów rozwoju.
Gminy kształtują swoją politykę przestrzenną zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Łączą rozwój
rolnictwa, turystyki i działalności gospodarczej z zapewnieniem korzystnych warunków zamieszkania,
dbałością o kulturę oraz poszanowanie walorów środowiska przyrodniczego. Najczęściej wymieniane cele
rozwoju w zapisach studium to przede wszystkim:
❖

planowy i konsekwentny rozwój przestrzenny jednostek osadniczych, prowadzenie
procesów urbanizacyjnych w obrębie istniejących układów urbanistycznych,

❖

wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa,

❖

stworzenie podstaw do rozwoju wypoczynku i turystyki poprzez wykorzystanie lokalnych
tradycji oraz walorów przyrodniczych i kulturowych, w szczególności związanych
z początkami państwowości polskiej,
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❖

ochrona oraz utrzymanie potencjału przyrodniczego i kulturowego,

❖

ochrona gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych.

Ważny element analiz polityk przestrzennych stanowiła planowana struktura funkcjonalno-przestrzenna
GOF. Synteza kierunków zagospodarowania przestrzennego sformułowana na podstawie SUiKZP
pozwoliła na określenie skali, kierunków oraz charakteru planowanego zagospodarowania terenów gmin
położonych w obszarze funkcjonalnym. Analiza zasadniczo dotyczyła rozpoznania w przestrzeni terenów
zaplanowanych 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 SUiKZP wynika, że powierzchnia terenów
zainwestowanych w obszarze funkcjonalnym zwiększy się z około 4,6 tys. ha do ponad 17 tys. ha.
W stosunku do istniejącego zainwestowania jest to wzrost o ponad 275%. Politykę przestrzenną
wszystkich samorządów gmin Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego charakteryzuje znaczna skala
procesu urbanizacji. Największe powierzchnie terenów przeznaczonych pod zabudowę zaplanowano na
terenach okalających miasto Gniezno oraz na osi zachodniej, w kierunku metropolii poznańskiej.
Jednostki terytorialne o największym przyroście nowych terenów inwestycyjnych to gminy wiejskie:
Gniezno – wzrost o ponad 740% (ok. 5,5 tys. ha) oraz Łubowo – wzrost o ponad 460% (ok. 2,1 tys. ha).
Intensywne procesy urbanizacyjne planowane są również w gminie Niechanowo, gdzie przewidziano
wzrost o 297% (899 ha). Rozwój terenów zainwestowanych na poziomie bliskim 180% w stosunku do
istniejących terenów zainwestowanych zaplanowano w gminach Witkowo (1 315 ha) i Kłecko (ok. 707
ha). Na tle GOF umiarkowany rozwój terenów przeznaczonych pod nowe zainwestowanie cechował
miasto Gniezno, gdzie zaplanowano wzrost o 88% (tj. ok 1 350 ha).
Zjawiskiem charakterystycznym w strefie oddziaływania dużych ośrodków miejskich jest rozrastanie się
terenów zainwestowanych w ich strefie zewnętrznej. Typowe jest również występowanie jednostek
osadniczych o wiodącej funkcji mieszkaniowej. W sąsiedztwie miasta Gniezna intensywny rozwój nowych
terenów mieszkaniowych, głównie zabudowy jednorodzinnej, uzupełnionej o niezbędne usługi oraz
infrastrukturę techniczną i drogową, zaplanowano w otoczeniu miejscowości Piekary, Obora,
Skiereszewo, Dalki, Mnichowo, Goślinowo, Modliszewko, Jankówko, Osiniec, Szczytniki Duchowne, Wola
Skorzęcka, Wierzbiczany, Lulkowo (gm. wiejska Gniezno) oraz Łubowo, Woźniki, Fałkowo, Chwałkowo,
Wierzyce, Moraczewo, Lednogóra (gm. Łubowo). Znaczne obszary o funkcji mieszkaniowej wskazano
także w polityce przestrzennej gminy Witkowo. Tereny o tym przeznaczeniu skoncentrowano przede
wszystkim w granicach administracyjnych ośrodka gminnego – miasta Witkowa.
Istniejące uwarunkowania komunikacyjne są głównym elementem wpływającym na politykę
przestrzenną w zakresie inwestycji związanych z działalnością gospodarczą. W obrębie obszaru
funkcjonalnego rezerwy tego typu terenów koncentrują się przede wszystkim w granicach
administracyjnych miasta Gniezna. Zlokalizowane są one w północnej części miasta, w dzielnicy Winiary
w rejonie linii kolejowej, tworząc ofertę zwartych terenów inwestycyjnych. Drugim kompleksem
terenów, wskazywanym do rozwoju aktywizacji gospodarczej na terenie Gniezna, są nieruchomości
położone w centralnej i wschodniej części miasta, zlokalizowane wzdłuż linii kolejowej nr 353 oraz
częściowo przy drodze krajowej nr 15 – dzielnice Kawiary i Konikowo. Przeważają tereny przeznaczone
pod działalności produkcyjną, jednak dopuszcza się lokalizowanie dużych obiektów handlowych oraz
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innych funkcji o charakterze usługowym. Poza miastem subregionalnym większy kompleks terenów
inwestycyjnych zaplanowano w gminie Witkowo, w miejscowości Mąkownica.
Ważnym elementem w polityce przestrzennej gmin Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest rozwój
turystyki z wykorzystaniem istniejących potencjałów przyrodniczych i kulturowych. Przestrzennym
wyrazem realizacji tego celu są wskazywane przez samorządy lokalne tereny planowane do
zainwestowania na cele związane funkcją turystyki i rekreacji. Działania zmierzające do realizacji tych
zamierzeń znalazły się w kierunkach zagospodarowania przestrzennego wszystkich jednostek
terytorialnych obszaru funkcjonalnego. Gmina wiejska Gniezno, wykorzystując swoje uwarunkowania
endogeniczne w postaci jezior oraz terenów leśnych, zaplanowała rozwój terenów zabudowy
turystycznej w północnej i wschodniej części. Tereny rekreacyjne uwzględnione zostały także
w kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Niechanowo, zaplanowane głównie w celu
stworzenia bazy wypoczynku i turystyki dla miasta Gniezna. Szczególnie cenne obszary dla rozwoju
turystyki, w tym tereny o funkcji usług kultury, sportu i rekreacji, wskazano w otoczeniu Jeziora
Lednickiego, w gminie Łubowo. Tereny te, wraz z historyczną stolicą Polski – miastem Gnieznem,
stanowią ważny punkt na Szlaku Piastowskim. W południowej części gminy Łubowo zaplanowano
natomiast rozległe tereny osadnicze o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej turystycznej. Dla
terenów położonych w otoczeniu zbiorników wodnych w gminie Witkowo przewidziano tereny o funkcji
letniskowej, a w gminie Kłecko tereny aktywizacji turystycznej oraz rozległe tereny o funkcji
mieszkaniowo-letniskowej. W ramach funkcji mieszkaniowo-usługowej w gminie Czerniejewo dopuszcza
się ponadto zabudowę letniskowa i zabudowę turystyczną. Większość tego typu terenów zlokalizowano
w północno-wschodniej, wschodniej i zachodniej części gminy.
Docelowa struktura funkcjonalno-przestrzenna zawarta w poszczególnych SUiKZP gmin zakłada wzrost
terenów zainwestowanych, jednak nadal przeważać będą tereny wolne od zainwestowania. Oceniono, że
tereny niezainwestowane stanowić będą ok. 80% powierzchni gmin wchodzących w skład obszaru
funkcjonalnego. Tereny zielone i otwarte, pozostające nadal w rolniczym i leśnym użytkowaniu, realnie
zwiększają szanse na powodzenie założonych kierunków rozwoju, mających na celu stworzenie
dogodnych warunków dla rozwoju rolnictwa oraz turystyki pieszej, rowerowej i agroturystyki. Sprzyja
temu także znaczny udział terenów prawnie chronionych, zarówno związanych z formami ochrony
przyrody, jak i wysokimi klasami bonitacyjnymi gleb.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym instrumentami uszczegóławiającymi
politykę przestrzenną nakreśloną w SUiKZP są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). 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 r. w gminach należących do GOF obowiązywało 581 aktów prawa
miejscowego z zakresu planowania przestrzennego, których łączna powierzchnia to prawie 7,4 tys. ha, co
stanowi 8,5% obszaru funkcjonalnego. Udział terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego był niższy niż średnio w województwie (20%). Tereny dla których określono
przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu koncentrują się na osi wschód-zachód. W ujęciu
jednostek terytorialnych, największe tereny objęte MPZP znajdują się w gminie Łubowo (3 629 ha),
mieście Gniezno (1 896 ha) oraz gminie wiejskiej Gniezno (1 033 ha). W gminie Łubowo tereny objęte
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego stanowią 32% jej powierzchni ogólnej. MPZP
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o największej powierzchni to obszary o przeważającej funkcji terenów działalności gospodarczej oraz
tereny mieszkaniowe w rejonie węzła „Łubowo” oraz węzła „Gniezno Południe” w ciągu drogi
ekspresowej S5, a także tereny działalności gospodarczej, eksploatacji kruszywa oraz terenów
mieszkaniowych w rejonie wiaduktu Chwałkówko. Miasto Gniezno cechuje największe w obszarze
funkcjonalnym pokrycie planami miejscowymi – prawie 47% powierzchni ogólnej. W większości
przedmiotem planów są tereny zabudowy przemysłowej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Gminę wiejską Gniezno charakteryzuje natomiast największa liczba obowiązujących MPZP, przy czym
plany miejscowe uszczegóławiające politykę przestrzenną obejmują swoim zasięgiem niespełna 6%
powierzchni ogólnej gminy. Tereny, dla których określono sposób zagospodarowania, to przede
wszystkim tereny o funkcji mieszkaniowej. Na obszarze gminy sporządzono także MPZP dla terenów
aktywizacji gospodarczej w otoczeniu węzła drogi S5 – „Gniezno Południe”. Pozostałe gminy GOF
w niewielkim zakresie wykorzystują MPZP jako element stanowienia polityki przestrzennej na swoim
terenie. Powierzchnia objęta tą forma planowania przestrzennego w gminach Czerniejewo i Witkowo nie
przekracza poziomu 3%, a w gminach Niechanowo i Kłecko to mniej niż 1% ich powierzchni ogólnej.
Dla terenów nieobjętych MPZP instrumentem planowania przestrzennego są decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. W gminach należących do GOF w latach 2007-2016 wydawano
średnio 690 decyzji rocznie, przy czym najwięcej w gminie wiejskiej Gniezno (24%) oraz Niechanowo
(22%). W przeważającej części były to ustalenia dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wysoki odsetek wydawanych decyzji cechował również gminę Witkowo (17%). Z kolei najmniej
wydawanych decyzji dotyczyło gmin: Czerniejewo i Kłecko. Ponadto tendencję spadkową zanotowano
w mieście Gniezno, gdzie w 2016 r. wydane decyzje stanowiły mniej niż 13,2% łącznej liczby decyzji
opracowanych dla obszaru funkcjonalnego.
Znaczna ilość wydawanych decyzji jest naturalnym następstwem bardzo niskiego pokrycia tych jednostek
terytorialnych MPZP, co może stwarzać ryzyko rozpraszania zabudowy, a tym samym wpływać na
nieefektywną realizacje celu, jakim jest rozwój jednostek osadniczych w ramach zwartych układów
przestrzennych.
Planowanie przestrzenne w gminie 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. W politykach
przestrzennych gmin tworzących Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny wskazano tereny planowanych
ważnych magistrali infrastruktury technicznej wraz z orientacyjnymi miejscami urządzeń towarzyszących
i niezbędnymi pasami technicznymi.
Analizy SUiKZP wykazały dużą spójność interesów poszczególnych samorządów lokalnych w zakresie
celów polityki przestrzennej. Niemniej jednak należy podkreślić, że priorytetem dalszego rozwoju jest
uwzględnianie wspólnych celów oraz ze wskazanie w przestrzeni w sposób czytelny i jednorodny
obszarów ich realizacji. Skoordynowanie działań planistycznych wszystkich gmin GOF może przyczynić się
do efektywniejszego wykorzystania potencjałów poszczególnych jednostek i generować wartość dodaną,
trudną do osiągnięcia jednostkowo.
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RIX

ROZDZIAŁ
PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

Podstawą prowadzenia polityki rozwoju województwa
wielkopolskiego jest terytorializacja celów polityki. Wyrazem
zindywidualizowanego podejścia Samorządu Województwa
Wielkopolskiego do programowania rozwoju regionu jest
Koncepcja Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Ośrodka Subregionalnego Gniezna, określająca wizję, główne
cele i kierunki działań, nawiązujące do unikatowych
i determinujących rozwój, specyficznych cech obszaru.
Zamiarem niniejszej koncepcji jest przedstawienie działań i zadań decydujących o rozwoju GOF. Punktem
wyjścia była ocena stanu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz zróżnicowania poszczególnych jednostek
osadniczych. Przeprowadzone analizy pozwoliły w sposób syntetyczny wyróżnić kluczowe dla obszaru
potencjały i ograniczenia. Na ich podstawie określono grupy czynników, które swoim oddziaływaniem
wpływają na intensyfikację szeroko pojętych procesów osadniczych.
Osiągnięcie pożądanego stanu GOF będzie możliwe dzięki działaniom polegającym na tworzeniu
sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, turystyczno-kulturowej
i rekreacyjnej, z równoczesną ochroną i należytym wykorzystaniem walorów i zasobów środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz zagospodarowania przestrzeni w sposób racjonalny. Realizacja
przyjętej w niniejszym dokumencie wizji będzie znaczącym impulsem wzmacniającym dynamikę rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Należy podkreślić, że GOF ma i nadal będzie miał charakter wielofunkcyjny. Dlatego tak ważne jest aby
rozwój Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego prowadzony był sposób zrównoważony, nowoczesny,
ale także świadomy skutków i konsekwencji podejmowanych decyzji planistycznych.
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