
UCHWAŁA NR XVII.100.2016
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Zbójno na Lata 2015-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515, 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Strategii Rozwoju gminy Zbójno na Lata 2015-2020 stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XI.68.2015 
Rady Gminy Zbójno z dnia 16 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zbójno na Lata 
2015-2020 punkt IX „Zgodność strategii rozwoju z innymi dokumentami planowania strategicznego” przyjmuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Id: 46CFDC71-5412-4D49-9D8F-C0ED4DDA59BA. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XVII.100.2016

Rady Gminy Zbójno

z dnia 23 lutego 2016 r.

IX. Zgodność strategii rozwoju z innymi dokumentami planowania strategicznego.

Strategia Rozwoju Gminy Zbójno nie jest opracowaniem zawieszonym w próżni. Strategia musi 
być powiązana i zgodna z innymi dokumentami mającymi wpływ na rozwój gminy. Dlatego też Strategia 
Rozwoju Gminy Zbójno na Lata 2015-2020 nawiązuje do dokumentów strategicznych na poziomie 
europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Priorytety, cele strategiczne i działania zidentyfikowane w 
dokumencie są komplementarne w stosunku do m.in. następujących dokumentów strategicznych:

· EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

· Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju.

· Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030.

· Strategia Rozwoju Kraju 2020.

· Strategia Zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.

· Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+.

· Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokument strategiczny EUROPA 2020.

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu uznaje 
za priorytety: (1) rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach; (2) promocję gospodarki 
oszczędzającej zasoby, zielonej i konkurencyjnej oraz (3) sprzyjanie gospodarce o wysokim zatrudnieniu, 
zapewniającej wysoką spójność społeczną i terytorialną. Strategia Rozwoju Gminy Zbójno poprzez wizję, 
cele strategiczne, cele horyzontalne, cele operacyjne i kierunki interwencji zorientowana jest na wdrażanie w 
województwie trzech priorytetów strategii Europa 2020. Założenia Strategii realizują cele wyznaczone do 
osiągnięcia na poziomie całej Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono analizę spójności celów 
wyznaczonych w dokumentach.

Zakres komplementarności.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu

Strategia Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2015-2020

Cele: Cele strategiczne:
Stopa zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinna 
wzrosnąć z obecnych 69% do co najmniej 75%, między 
innymi wskutek zwiększenia liczby pracujących kobiet i 
osób starszych oraz lepszej integracji migrantów na 
rynku pracy.

Cel strategiczny nr 2 Walka z bezrobociem i rozwój 
gospodarczy gminy

Emisję dwutlenku węgla należy ograniczyć co najmniej o 
20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli 
pozwolą na to warunki, nawet o 30%; należy zwiększyć 
udział odnawialnych źródeł energii w naszym 
całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć 
efektywność wykorzystania energii o 20%.

Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

Cel związany z edukacją, dotyczący problemu osób 
przedwcześnie kończących naukę szkolną, obejmuje 
ograniczenie wskaźnika przerywania nauki do 10% w 
porównaniu z obecnym poziomem 15% oraz zwiększenie 

Cel strategiczny nr 3 Rozwój aktywności społecznej i 
edukacji
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do 2020 r. odsetka osób w wieku 30-34 lat
posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co 
najmniej 40%

Źródło: opracowanie własne

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.

Trzecia fala nowoczesności jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania oraz koncepcję 
rozwoju kraju w perspektywie długookresowej. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 
lutego 2013 r. Celem głównym przedstawionym w niniejszym dokumencie jest poprawa jakości życia Polaków. 
Poniżej przedstawiono zakres komplementarności dokumentów na poziomie celów strategicznych.

Zakres komplementarności.

Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności

Strategia Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2015-
2020

Cele strategiczne: Cele strategiczne:
Cel 3 - Poprawa dostępności i jakości edukacji na 
wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności 
nauki

Cel strategiczny nr 3 Rozwój aktywności społecznej i 
edukacji

Cel 4 - Wzrost wydajności i konkurencyjności 
gospodarki

Cel strategiczny nr 2 Walka z bezrobociem i rozwój 
gospodarczy gminy

Cel 6 - Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost 
zatrudnienia i stworzenie „workfare state”

Cel strategiczny nr 2 Walka z bezrobociem i rozwój 
gospodarczy gminy

Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 
oraz ochrona i poprawa stanu środowiska

Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 
równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych

Cel strategiczny nr 4 Tworzenie warunków dla 
rozwoju turystyki jako alternatywnego źródła 
dochodów mieszkańców gminy

Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski 
poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i 
przyjaznego użytkownikom systemu transportowego

Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

Źródło: opracowanie własne

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030.

Obowiązującym dokumentem krajowym, o długookresowym horyzoncie czasowym, sięgającym roku 2030, 
jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 
13 grudnia 2011 roku. Jednym z celów zagospodarowania przestrzennego kraju jest, zgodnie z dokumentem, 
Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji 
funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. Powyższy cel 
obejmuje wszystkie wyznaczone w Strategii Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2015-2025 priorytety, cele 
strategiczne i działania, gdyż powyższe mają prowadzić do poprawy spójności i wielofunkcyjnego rozwoju 
Gminy Zbójno. Ponadto, stwierdzono następujący zakres komplementarności pomiędzy dokumentami:

Zakres komplementarności.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
do roku 2030

Strategia Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2015-
2020

Cele: Cele strategiczne:
3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych 
skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej.

Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

Źródło: opracowanie własne

Strategia Rozwoju Kraju 2020.

Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020) to dokument stanowiący 
aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjęty 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów. Strategia 
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stanowi dobre odwzorowanie obszarów strategicznych interwencji, celów oraz kierunków interwencji 
proponowanych w średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Uwzględniając krajową i regionalną specyfikę 
programowania rozwoju społeczno-gospodarczego w szczególności pokrywają się zapisy dotyczące obszaru 
strategicznego II. Konkurencyjna gospodarka oraz obszaru strategicznego III. Spójność społeczna i terytorialna. 
Poniże przedstawiono zakres komplementarności niniejszego dokumentu oraz Strategii Rozwoju Gminy 
Zbójno.

Zakres komplementarności.

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne 
społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne 
państwo

Strategia Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2015-
2020

Cele: Cele strategiczne:

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki Cel strategiczny nr 2 Walka z bezrobociem i rozwój 
gospodarczy gminy

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego Cel strategiczny nr 3 Rozwój aktywności społecznej i 
edukacji

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

Cel III.1. Integracja społeczna Cel strategiczny nr 3 Rozwój aktywności społecznej i 
edukacji

Źródło: opracowanie własne

Strategia Zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.

Strategia Zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa jest jedną z dziewięciu strategii 
zintegrowanych służącej realizacji celów rozwojowych SRK 2020, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 25 
kwietnia 2012 r. Głównym celem opracowania SZRWRiR jest określenie kluczowych kierunków rozwoju 
obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2020 r., a tym samym właściwe adresowanie 
zakresu interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych. Poniże przedstawiono 
zakres komplementarności niniejszego dokumentu oraz Strategii Rozwoju Gminy Zbójno.

Zakres komplementarności.

Strategia Zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i 
rybactwa

Strategia Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2015-
2020

Cele: Cele strategiczne:
Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, 
zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Cel strategiczny nr 2 Walka z bezrobociem i rozwój 
gospodarczy gminy

Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich 
oraz poprawa ich dostępności przestrzennej

Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności 
sektora rolno-spożywczego

Cel strategiczny nr 5 Zwiększenie efektywności i 
różnorodności produkcji rolnej

Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu 
na obszarach wiejskich

Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

Źródło: opracowanie własne

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+.

Strategia Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2015-2020 wykazuje komplementarność ze Strategią Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. Analizowane dokumenty są 
komplementarne pod względem struktury, opierającej się na priorytetach, celach strategicznych, kierunkach 
działaniach oraz kluczowych przedsięwzięciach. Spójność założeń analizowanych dokumentów na poziomie 
merytorycznym występuje w ramach wyznaczonych w strategii rozwoju województwa priorytetów, w tym: 
Konkurencyjna gospodarka, Modernizacja przestrzeni wsi i miast, Nowoczesne społeczeństwo. Poniże 
przedstawiono zakres komplementarności niniejszego dokumentu oraz Strategii Rozwoju Gminy Zbójno.

Zakres komplementarności.
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Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-
Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+

Strategia Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2015-
2020

Cele strategiczne: Cele strategiczne:

Gospodarka i miejsca pracy Cel strategiczny nr 2 Walka z bezrobociem i rozwój 
gospodarczy gminy

Dostępność i spójność Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

Aktywne społeczeństwo i sprawne usługi Cel strategiczny nr 3 Rozwój aktywności społecznej i 
edukacji

Nowoczesny sektor rolno-spożywczy Cel strategiczny nr 5 Zwiększenie efektywności i 
różnorodności produkcji rolnej

Źródło: opracowanie własne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 
2014 r. (projekt 7.0) określono 12 osi priorytetowych. W tabeli wskazano zakres komplementarności Strategii z 
zapisami RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zakres komplementarności.

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2015-
2020

Cele strategiczne: Cele strategiczne:
1 – Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki regionu

Cel strategiczny nr 5 Zwiększenie efektywności i 
różnorodności produkcji rolnej

3 – Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie

Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

4 – Region przyjazny środowisku Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

5 – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna 
regionu

Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

6 – Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Cel strategiczny nr 3 Rozwój aktywności społecznej i 
edukacji

7 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Cel strategiczny nr 3 Rozwój aktywności społecznej i 
edukacji

8 – Aktywni na rynku pracy Cel strategiczny nr 2 Walka z bezrobociem i rozwój 
gospodarczy gminy

9 – Solidarne społeczeństwo Cel strategiczny nr 3 Rozwój aktywności społecznej i 
edukacji

10 – Innowacyjna edukacja Cel strategiczny nr 3 Rozwój aktywności społecznej i 
edukacji

11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Cel strategiczny nr 3 Rozwój aktywności społecznej i 
edukacji

Źródło: opracowanie własne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

Najważniejszym zadaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020, który jest 
podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na 
terenach wiejskich, jest w obecnej perspektywie zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw 
rolnych. W tabeli wskazano zakres komplementarności Strategii z zapisami PROW 2014-2020.

Zakres komplementarności.

PROW 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2015-
2020

Cele strategiczne: Cele strategiczne:
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5.2.2. P2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i 
konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we 
wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych 
technologii w gospodarstwach i zrównoważonego 
zarzadzania lasami

Cel strategiczny nr 5 Zwiększenie efektywności i 
różnorodności produkcji rolnej

5.2.3. P3: Wspieranie organizacji łańcucha 
żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania 
do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cel strategiczny nr 5 Zwiększenie efektywności i 
różnorodności produkcji rolnej

5.2.6. P6: Promowanie włączenia społecznego, 
zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na 
obszarach wiejskich

Cel strategiczny nr 4 Tworzenie warunków dla 
rozwoju turystyki jako alternatywnego źródła 
dochodów mieszkańców gminy

7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich

Cel strategiczny nr 1 Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej

Źródło: opracowanie własne

Ponadto Strategia rozwoju Gminy Zbójno na Lata 2015-2020 jest zgodna z dokumentem o znaczeniu 
lokalnym jakim jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Zbójno”. Studium to 
prezentuje jakie uwarunkowania występują na terenie naszej gminy w takich dziedzinach jak: gospodarka, 
społeczeństwo, kultura, środowisko naturalne, rolnictwo itp. oraz wyznacza kierunki rozwoju gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Zbójno jest także zgodna ze Strategią Rozwoju Gminy Zbójno na lata 2005-2013. 
Powyższa zgodność wynika przede wszystkim z kontynuacji przez Strategię na lata 2015-2020 kierunków 
rozwoju przedstawionych w Strategii na lata 2005-2013. Ponadto obie strategie opisują zbliżone problemy, 
które dotykają Gminę Zbójno oraz proponują podobne sposoby ich rozwiązywania. Także struktura obydwu 
dokumentów jest podobna. Obydwa dokumenty prezentują także zbliżony kierunek rozwoju Gminy Zbójno.

Strategia Rozwoju Gminy Zbójno na Lata 2015-2020 będzie także zgodna z Programem Rewitalizacji 
Gminy, który dot. będzie rewitalizacji części Gminy Zbójno. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz 
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne 
wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów i 
jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy tego procesu, w tym przede wszystkim we 
współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w 
sposób spójny: wewnętrznie oraz zewnętrznie. Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są następujące 
działania:

a. uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;

b. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; 
diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno funkcjonalne lub techniczne lub 
środowiskowe;

c. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;

d. właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;

e. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej, 
środowiskowej;

f. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;

g. realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji 
projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego 
dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.

Konieczność rewitalizacji części obszaru Gminy Zbójno wynika z występującej na terenie gminy dużej 
koncentracji wielu negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski 
poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i 
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kulturalnym. Na terenie Gminy Zbójno współwystępują także inne negatywne zjawiska w następujących 
sferach:

- gospodarczej, w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 
przedsiębiorstw,

- środowiskowej, w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 
stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska,

- przestrzenno-funkcjonalnej, w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 
techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania 
rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, 
deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych,

- technicznej, w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 
przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 
korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Powyższe negatywne zjawiska potwierdzają liczne dane statystyczne zawarte w początkowej części 
niniejszej Strategii. Szczególnie ciężka sytuacja na terenie gminy dot. bezrobocia, ubóstwa, edukacji, 
aktywności gospodarczej oraz infrastruktury technicznej. Dane statystyczne zawarte w Strategii wyraźnie 
wskazują, że Gmina Zbójno ma jedne z najgorszych wskaźników pod względem liczny bezrobotnych, liczby 
osób korzystających z pomocy społecznej, salda migracji czy też wyników egzaminów szkół podstawowych i 
gimnazjum. Gmina Zbójno posiada także bardzo niekorzystne dane dot. infrastruktury na terenie gminy jak 
sieć kanalizacyjna czy też wodociągowa.

Dlatego należy uznać, że na terenie Gminy Zbójno występują obszary zdegradowane, czyli obszary, na 
których zidentyfikowano ww. negatywne zjawiska. Obszary zdegradowane podzielić można na podobszary, 
które nie posiadają ze sobą wspólnych granic. W związku z tym na terenie Gminy Zbójno można wyznaczyć 
obszary rewitalizacji, obejmujące część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk, o których mowa powyżej, na których, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 
lokalnego, zamierza się przeprowadzić rewitalizację. Obszary rewitalizacji nie obejmują łącznie terenów 
większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Ze 
względu na fakt, że na terenie Gminy Zbójno można wyznaczyć obszar rewitalizacji, można sporządzić 
Program rewitalizacji, który jest inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  Program rewitalizacji to wieloletni 
program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub 
środowiskowej.

W wyniku realizacji działań rewitalizacyjnych nastąpi poprawa sytuacja społeczna mieszkańców obszarów 
objętych rewitalizacją. Działania rewitalizacyjne przyczynią się do poprawy infrastruktury na danym 
obszarze oraz wpłyną na zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Zbójno. Działania rewitalizacyjne 
mogą przyczynić się do rozwijania klubów mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Ponadto 
rewitalizacja przyczyni się do większego zagospodarowania niszczejącej infrastruktury na terenie Gminy 
Zbójno.
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Uzasadnienie

Zmiana Strategii Rozwoju Gminy Zbójno na Lata 2015-2020 jest warunkiem koniecznym do ubiegania się
przez Gminę Zbójno o środki zewnętrzne na rewitalizację obszarów wiejskich. Zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi „Rewitalizacja” to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz
zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Na terenie Gminy Zbójno występuje koncentracją wielu
negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub
kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Na terenie
Gminy Zbójno współwystępują także inne negatywne zjawiska w takich sferach jak:

- gospodarczej,

- środowiskowej,

- przestrzenno-funkcjonalnej,

- technicznej,

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia lub wyeliminowania
ww. negatywnych zjawisk w Gminie Zbójno poprzez rewitalizację części obszaru gminy.
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