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II..    PPLLAANN  RROOZZWWOOJJUU  LLOOKKAALLNNEEGGOO  JJAAKKOO  PPOODDSSTTAAWWAA  RROOZZWWOOJJUU  

 

Chcąc sprostać wymogom gospodarki rynkowej, planowanie przyszłego rozwoju powinno 

mieć charakter otwarty i elastyczny, umoŜliwiający dostosowanie do szybko zmieniającego się 

otoczenia. Zintegrowane planowanie społeczne, gospodarcze, ekologiczne i przestrzenne stano-

wi Plan Rozwoju Gminy, który naleŜy rozumieć jako sposób osiągania wyznaczonych celów po-

przez sterowanie rozwoju.  

Cele rozwoju powinny być wyrazem dąŜeń i aspiracji społeczeństwa zmierzających do: 

− rozwiązania zidentyfikowanych problemów, 

− likwidacji barier i zmniejszenia zagroŜeń, 

− wykorzystania szans. 

 

Plan Rozwoju winien być wykorzystany jako płaszczyzna współpracy zainteresowanych 

podmiotów, nie tylko podstawowego jakim jest samorząd lokalny, ale równieŜ administracji rzą-

dowej, podmiotów gospodarczych, instytucji oraz organizacji pozarządowych i społeczeństwa. 

Plan zgodny jest z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda na lata 2008 - 2013 komplementarny jest z następują-

cymi aktami prawnymi i programami: 

− Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591  

z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2005r.  

Nr 169, poz. 1420), 

− Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

do roku 2020, 

− Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostróda na lata 2006-2015, 

− Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na lata 2004-2010, 

− Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami, 

− Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostróda, 

− Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda, 

− Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Ostróda, 

− Gminny program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Ostróda, 

− Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, 

− 25 Planów Rozwoju Miejscowości z terenu Gminy Ostróda. 
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IIII..    AAKKTTUUAALLNNAA  SSYYTTUUAACCJJAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNOO  ––  GGOOSSPPOODDAARRCCZZAA  GGMMIINNYY  OOSSTTRRÓÓDDAA  

 
1. Informacje ogólne 

 

1.1. Poło Ŝenie, powierzchnia i podział administracyjny 

Gmina Ostróda  leŜy w południowo - zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego 

na Pojezierzu Iławsko - Ostródzkim. Gmina Ostróda jest jedną z największych gmin województwa 

Warmińsko - Mazurskiego, zajmuje teren o powierzchni 401 km2, zamieszkuje ją prawie  

16 tyś. mieszkańców. Gęstość zaludnienia to 38,9 osób/km2. Na terenie gminy znajduje się  

80 miejscowości połączonych w 34 sołectwa. 

Historia osadnictwa na tych ziemiach sięga 10 tyś. lat p.n.e. Obecne miejscowości załoŜone 

zostały w większości w średniowieczu (Ostróda 1270r.,Pietrzwałd 1363r., Brzydowo 1332r.,  

Naprom 1334r., Ornowo 1374r.)  

Odległość wschodniego krańca gminy od Olsztyna wynosi 40 km, do Gdańska od Piławek  

na północy gminy jest 130 km, do Warszawy od południowej granicy gminy jest 200 km,  

a do Torunia - 120 km. Sąsiednie, stosunkowo duŜe miasto to Iława liczące 32,8 tysięcy miesz-

kańców, oddalona jest od Samborowa leŜącego na zachodniej granicy gminy o 20 km. 

Przez obszar gminy przebiegają drogi krajowe o znaczeniu międzynarodowym  

i międzyregionalnym, których węzłem jest Ostróda. Droga krajowa nr 7 (E 77) relacji Gdańsk - 

Warszawa - HyŜne - południe Europy, waŜne drogi krajowe: nr 16 relacji Grudziądz - Agustów  

i nr 15  Toruń - Ostróda. 

Międzynarodowe drogowe przejście graniczne z Obwodem Kaliningradzkim Bezledy - Bagra-

tionowsk - oddalone jest o 100 km, a Gronowo - Mamonowo 120 km. Przejścia kolejowe Skan-

dawa - śeleznodaroŜnyj i Braniewo oraz porty Gdańska i Gdyni oddalone są o około 130 km. 

NajbliŜsze lotniska międzynarodowe to Gdańsk, Kaliningrad, Warszawa oraz oddalone  

o 80 km, Szymany k./Szczytna w woj. warmińsko - mazurskim. 

Warmińsko-Mazurskie, jak równieŜ  pozostałe  województwa północno-zachodniej Polski  

objęte jest porozumieniem o ekorozwoju obszaru Zielonych Płuc Polski, gmina znajduje  

się w 7 mezoekoregionie - „dorzecze Drwęcy". Jej teren podobnie jak większa część wojewódz-

twa warmińsko - mazurskiego, leŜy w najcenniejszej partii obszaru funkcjonalnego Zielonych Płuc 

Polski, co daje impuls do wykorzystania szerokich moŜliwości rozwoju wielu proekologicznych 

form gospodarki. 

Pojezierze i subregion ostródzko-iławski jest obszarem najbardziej atrakcyjnym turystycznie 

w obecnych granicach województwa warmińsko - mazurskiego. Jeziora, lasy (Puszcza Taborska) 

najwyŜsze wzniesienie tej części Polski (Wzgórza Dylewskie 312 m npm), zabytkowy obiekt inŜy-

nierski - Kanał Ostródzko - Elbląski, bogata flora i fauna oraz spuścizna historyczna stanowią  

o jego walorach. 
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Ze względu na walory przyrodnicze, głównie krajobrazowe, naturalność i wielką bioróŜnorod-

ność oraz unikatowość gatunków i siedlisk - prawie cały obszar gminy zakwalifikowany został  

do sieci ECONET jako obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym. Południowa część gminy 

znajduje się w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich, na zachód, w gm. Iława rozciąga się 

obszar Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, na południowy-wschód Park Krajobrazowy 

Pojezierza Olsztyńskiego. 

 

1.2. Ukształtowanie terenu  

Gmina Ostróda posiada bardzo zróŜnicowany krajobraz. Północna część gminy leŜy  

w obrębie Pojezierza Iławskiego, środkowa i południowa na garbie Lubawskim, a zachodni skraj 

gminy obejmuje Dolina Drwęcy. 

W północno - wschodniej części gminy znajdują się wielkie kompleksy leśne oraz charaktery-

styczne jeziora polodowcowe połączone kanałami i rzeczkami. Część północna gminy ma cha-

rakter równinny, w podłoŜu tej części dominują piaski sandrowe. Część środkowa gminy to wyso-

czyzna moreny dennej o typowo falistej powierzchni - dominują tu gliny zwałowe. 

Południowe rejony gminy to zupełnie odmienny krajobraz. Obszar ten jest bardzo pofałdowa-

ny, charakteryzuje się duŜą zmiennością budowy geologicznej - gliny, piaski i Ŝwiry  

z głazami, występują tu liczne wzniesienia, wśród których najwyŜsze na całym Pojezierzu Mazur-

skim - Góra Dylewska 312 m n.p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Ostróda z podziałem na 34 sołectwa 
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1.3. Warunki klimatyczne  

Średnia roczna temperatura wynosi około 6˚C, pokrywa śnieŜna zalega do 120 dni, sezon 

wegetacyjny jest krótszy niŜ 160 dni. Najwięcej (40%) opadów jest w lecie, stosunkowo duŜo,  

bo 600-700 mm/rok. Występują tu wahania okresu wegetacyjnego, przesunięcie pór roku, szyb-

kie zmiany pogody. Przymrozki jesienne są wczesne (nawet od połowy września) ale jesień jest 

pogodna i długa (nawet do połowy grudnia). Dni bezwietrznych jest średnio 5 w roku, a wiatry  

są silne i występują z duŜą częstotliwością. Trudne warunki klimatyczne niekorzystnie wpływają 

na działalność rolniczą. 

 

1.4. Rolnicza przydatno ść gleb  

UŜytki rolne zajmują ok. 51,02 % pow. gminy, z czego uŜytki zielone stanowią 23,16 %. Uro-

dzajne gleby, korzystne dla rozwoju funkcji rolnej zalegają generalnie na terenach wysoczyzny 

morenowej w środkowej części gminy. Są to gleby kompleksu pszennego dobrego  

i pszenno-Ŝytniego o dobrej strukturze, głębokim poziomie próchnicznym, zasobne  w składniki 

pokarmowe. Te cechy pozwalają na uprawę bardzo szerokiego wachlarza roślin. Szczególnie 

wyróŜniają się pod tym względem środkowo-zachodnia część gminy. Trwałe uŜytki zielone  

występują głównie w dolinach rzeki Drwęcy i jej dopływów. PrzewaŜają uŜytki zielone średnie,  

III i IV klasy bonitacyjnej. Strukturę uŜytkowania gruntów przedstawia poniŜej zamieszczona  

tabela nr 1. 

 

Tabela 1.  

UŜytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych. 

Ogółem WYSZCZEGÓLNIENIE 
w ha w odsetkach 

Ogółem 

uŜytki rolne 

             w tym: 

                     - grunty orne 

                     - uŜytki zielone 

lasy i grunty le śne 

grunty pod wodami 

pozostałe grunty  

40.196 

20.508 

 

15.758 

4.750  

12.597 

1.925 

3.165 

100,0 

51,02 

 

76,84 

23,16 

31,34 

4,79 

7,87 

Dane: Urząd Gminy Ostróda, czerwiec 2008 rok. 

 

Z ogólnej powierzchni gminy wynoszącej 40,1 tyś. ha, uŜytki rolne zajmują 51,02%, w tym 

grunty orne – 76,84 %, uŜytki zielone stanowią 23,16 % całkowitej powierzchni gminy.  

W południowej  części  gminy przewaŜają   zdecydowanie  gleby  brunatne wyługowane o duŜej 

kamienistości, zaliczające się w około 75 % do kompleksów Ŝytnich. Rzeźba terenu tu jest wyso-
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ko falista i wysokopagórkowata, z bardzo duŜymi deniwelacjami. Z tego powodu na całym terenie 

występuje znaczna erozja gleb. Poziom orno - próchniczy jest średnio wykształcony  

o miąŜszości około 20 - 25 cm i słabej zawartości próchnicy oraz silnym zakwaszeniu. 

 

Na terenie Gminy Ostróda znajduje się 1.176 indywidualnych gospodarstw rolnych o łącznej po-

wierzchni  21.911 ha fizycznych. Strukturą indywidualnych gospodarstw rolnych oraz strukturę 

zasiewów przedstawia poniŜej zamieszczona nr 2. 

 

Tabela 2.  

Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych. 

Ogółem WYSZCZEGÓLNIENIE 
w ha w odsetkach 

Liczba gospodarstw 

             w tym: 

- o pow. od 1 do 7 ha 

- o pow. od 7 do 10 ha 

- o pow. od 10 do 15 ha 

- o pow. od 15 do 50 ha 

- o pow. od 50 do 100 ha 

- o pow. powyŜej 100 ha 

 

Powierzchnia 

Struktura zasiewów 

             w tym: 

- zboŜa 

- ziemniaki 

- przemysłowe 

- pozostałe uprawy 

1.176 

 

668 

92 

140 

220 

27 

29 

 

21.911 

21.911 

 

16.433 

1.095 

1.096 

3.287 

100,0 

 

56,8 

7,82 

11,9 

18,71 

2,3 

2,47 

 

100,0 

100,0 

 

75,0 

5,0 

5,0 

15,0 

Dane: Urząd Gminy Ostróda, czerwiec 2008 rok. 

 

1.5. Fauna i flora  

Lasy zajmują 29% powierzchni gminy. Największy i najstarszy kompleks leśny - Puszcza  

Taborska, mikroregion nasienny słynnej sosny taborskiej rośnie w północnej i wschodniej części 

gminy. 

Do najrzadszych składników flory krajowej występujących w parku, zalicza się 24 gatunki ob-

jęte ochroną ścisłą, a mianowicie: cis pospolity, wierzbę borówkolistna, wawrzynek wilczełyko, 

bluszcz pospolity, barwinek pospolity, zimosioł północny, pióropusznik strusi, widłak goździsty, 

jałowcowaty, torfowy, wroniec, orlik pospolity, grzybienie białe, grąŜel Ŝółty, rosiczkę okrągłolist-
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ną, lilię złotogłów, listerę jajowatą, kruszczyka szerokolistnego, podkolana białego  

i zielonawego, storczyki - krwisty, plamisty, szerokolistny i storczyk Fuksa oraz gmeźnik leśny.  

W uzupełnieniu powyŜej wymienionych gatunków postuluje się ochronę stanowiska pióro-

pusznika strusiego występującego w Ŝyznej buczynie pomorskiej. 

 Powołano roślinny rezerwat przyrody obejmujący fragment lasu połoŜonego w Uroczysku 

Dylewo w Nadleśnictwie Olsztynek Znajduje się tu doskonale wykształcona i zachowana buczyna 

pomorska (zespół Mlico-Fagetum),oraz jedyne na terenie Wzgórz Dylewskich stanowisko bardzo 

rzadkiego na Pojezierzu Mazurskim pióropusznika strusiego. Rezerwat połoŜony jest w obrębie 

glebowej powierzchni wzorcowej. 

Na terenie Parku wykryto obecność 169 gatunków zwierząt chronionych. Są to przedstawicie-

le zwierząt kręgowych np.: orlik krzykliwy, trzmielojad, gołąb siniak, dzięcioł średni, muchołówka 

mała; oraz bezkręgowych np. motyle - dostojka dafne, dostojka akwilonaris, mieniak struŜnik  

i mieniak tęczowiec. Wszystkie najcenniejsze gatunki są silnie związane ze środowiskiem leśnym 

Parku. Głównym czynnikiem, który będzie decydował o przetrwaniu na tym terenie najcenniej-

szych gatunków rzadkich i ginących będą więc właściwe zasady gospodarki leśnej, oparte na 

naturalnej hodowli lasu. 

W operacie ochrony fauny opisano szczegółowo sposoby ochrony m. in. stanowisk orlika 

krzykliwego i gołębia siniaka. Dla wielu gatunków jedyną moŜliwością przetrwania jest pozosta-

wienie w miarę duŜych fragmentów starych drzewostanów. 

Dla występujących tu rzadkich motyli bardzo waŜne jest utrzymanie na terenach leśnych 

obecnie istniejących warunków. 

Drugim niezwykle waŜnym elementem środowiska przyrodniczego Parku są wody po-

wierzchniowe i tereny podmokłe, środowisko Ŝycia dla ogromnej liczby gatunków np. owadów 

wodnych, płazów, niektórych ptaków. Cieki wodne Parku są jedynym miejscem występowania 

takich gatunków, jak zimorodek, wydra oraz szeregu zwierząt bezkręgowych zasiedlających wody 

bieŜące. Zarówno koryta tych rzeczek, jak i ich doliny stanowią wyraźne korytarze ekologiczne 

łączące obszar Parku, poprzez silnie odlesioną i intensywnie wykorzystywaną rolniczo strefę 

ochronną, z terenami chronionymi i cennymi przyrodniczo. 

Trzecim cennym elementem środowiska przyrodniczego Parku i jego strefy ochronnej  

są obszary zadrzewień i zakrzewień śródpolnych powszechnie określane nieuŜytkami. Miejsca te 

są ostojami szeregu zwierząt zamieszkujących krajobraz rolniczy i odgrywają szczególnie waŜną 

rolę w obrębie strefy ochronnej, która jest silnie wykorzystywana rolniczo. 

Ochrona powyŜszych elementów środowiska przyrodniczego będzie zarazem ochroną fauny 

tego obszaru. 

Walory faunistyczne są cennym uzupełnieniem wartości przyrodniczych dwóch projektowa-

nych rezerwatów leśnych, dają one szansę przetrwania takim gatunkom, jak dzięcioł średni, go-

łąb siniak, muchołówka mała oraz wielu innym, potrzebującym dla swej egzystencji starych drze-

wostanów liściastych i mieszanych. 
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1.6. Główne uwarunkowania rozwoju gminy wynikaj ące z jej poło Ŝenia  

Uwarunkowania przyrodnicze wynikające z walorów środowiska i jego wraŜliwości  

na antropopresję: 

� teren Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Jest to takŜe obszar węzła hydrograficz-

nego. Gospodarka przestrzenna na tym obszarze wynika z ustaleń planu ochrony parku, 

� Obszary zlewni pojeziernej. Ograniczenia w gospodarowaniu na jej obszarze wynikają  

z konieczności ochrony jezior przed procesem degradacji, 

� teren gminy połoŜony jest w obszarze lasów wielofunkcyjnych tj. ochrony przyrody, rekre-

acji, turystyki produkcji drewna oraz zachowania bazy genetycznej ekotypów sosny Tabor-

skiej, 

� teren gminy, poza południowo - zachodnim fragmentem, wchodzi w skład obszarów chro-

nionych. 

 

1.7. Rozwój turystyki  

 

Walory turystyczne regionu Warmii i Mazur przyciągają coraz większe rzesze turystów. Gmina 

Ostróda naleŜy do jednej z najpiękniej połoŜonych w regionie. Posiada znakomite warunki do 

uprawiana turystyki. Jeziora i lasy są magnesem, który przyciąga coraz więcej gości.  

 

Rozwój funkcji turystycznej w gminie winien opierać się na następujących zasadach i kierun-

kach polityki przestrzennej:  

� uporządkowanie istniejącego zainwestowania turystycznego poprzez podniesienie jego 

standardu i rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej, 

� rozwój nowej bazy w oparciu o istniejące jednostki osadnicze, 

� budowa nowej bazy dla róŜnych form turystyki ze szczególnym uwzględnieniem przedłuŜe-

nia sezonu rekreacyjnego na cały rok, 

� wykorzystania występujących na terenie gminy złóŜ solanki (na głębokości 1200 - 1500 m) 

dla utworzenia funkcji uzdrowiskowej (leczenie chorób układu krąŜenia, reumatycznych  

i narządu ruchu), 

� rozbudowa infrastruktury związanej z obsługą szlaków turystycznych: wodnych, drogowych, 

rowerowych, 

� nowo wznoszone obiekty winny swą architekturą nawiązywać do  tradycji regionu, respek-

tować ochronę środowiska przyrodniczego, w tym ochronę krajobrazu. 

 

Pod względem przestrzennym tereny turystyczne Gminy Ostróda powiązane są z sąsiednimi  

gminami, co pozwala wyodrębnić trzy przestrzenne jednostki rekreacyjne: zachodnią, wschodnią  

i południową. KaŜdy z tych obszarów stanowi pewną całość przestrzenno-funkcjonalną, która 
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winna być brana pod uwagę przy projektowaniu zamierzeń rozwojowych. Odnosi się to do chłon-

ności turystycznej zagospodarowania turystycznego, komunikacji, gospodarki odpadowo-

ściekowej, zaopatrzenia w wodę i energię. 

 

W rejonie Ostrowina, w kameralnej enklawie, w otoczeniu lasów i jezior znajduje się teren  

predestynowany do niewielkiego zagospodarowania funkcją turystyczną.  

Zakłada się jako zasadę, Ŝe tereny leśne, obrzeŜa jezior i rzek będą terenami wypoczynko-

wymi.  

Obiekty noclegowe winny być lokalizowane w powiązaniu z jednostkami osadniczymi, oraz 

drogami. Rozwój bazy turystycznej przewiduje się: w istniejących miejscowościach turystycznych:  

w większym zakresie w Starych Jabłonkach i Kątnie, w formie uzupełnienia w Piławkach i Rusi 

Małej (jez. Pauzeńskie), w większym zakresie w Zwierzewie, Międzylesiu, Pietrzwałdzie, Wygo-

dzie, Wysokiej Wsi, Glaznotach, o małym programie w Warlitach Wielkich. 

Na potrzeby turystyki mogą być wykorzystane równieŜ istniejące budynki po byłych PGR-ach, 

oraz istniejące zagrody rolnicze. Agroturystyka winna rozwijać się głównie na terenie północno-

wschodnim i południowym gminy (Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich). Dla bazy uzdrowi-

skowej proponuje się Ostrowin. Niezbędne działania związane z powołaniem uzdrowiska: udo-

kumentowanie złóŜ wód leczniczych (wykonanie otworu hydrogeologicznego)  i uznanie ich przez 

Radę Ministrów za lecznicze; uznanie miejscowości za uzdrowisko przez Radę Ministrów na pod-

stawie udokumentowanego wniosku; ustanowienie statusu uzdrowiska przez Radę Gminy.  

Na terenie Gminy Ostróda znajdują się cztery rezerwaty przyrody: 

� rezerwat wodny rzeki Drwęcy - znaczenie regionalne dla ochrony środowiska pstrąga, płoci  

i certy,  

� rezerwat,, Jezioro Francuskie" połoŜony na wysokości prawie 250 m. n.p.m. jezioro otoczone 

torfowiskami i piękną ponad 120-letnią buczyną pomorską, 

� rezerwat ,,Jezioro Czarne", w którym moŜemy obejrzeć bardzo rzadką w Polsce grupę pa-

protników róŜnozarodnikowych, 

� rezerwat ,,Dylewo", który obejmuje znaczny kompleks przeszło 100-letniej buczyny pomor-

skiej. 

Zabudowa turystyczna na terenie gminy winna posiadać charakter małych obiektów nawiązu-

jących formą do architektury regionalnej i krajobrazu. Dachy  powinny być wysokie, kryte  

dachówką lub materiałem imitującym dachówkę.  

Lokalizacja kąpielisk ogólnodostępnych na terenie gminy przewidziana jest w rejonie nastę-

pujących miejscowości: Kątna, Starych Jabłonek, Zwierzewa, Lichtajn, Ornowa, Kajkowa,  

Szafranek, Wałdowa. Wyznaczenie lokalizacji powinno być poprzedzone szczegółowym rozpo-

znaniem terenu. 
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Głównym szlakiem wodnym jest Kanał Ostródzko - Elbląski, wykorzystywany przez Ŝeglugę 

pasaŜerską, powiązany w kierunku zachodnim z jeziorem Jeziorak i w kierunku wschodnim  

z jeziorem Szeląg Wielki i Szeląg Mały tworzy rozległy system wodny dla uprawiania wędrownej 

turystyki wodnej, zbiorowej (Ŝegluga pasaŜerska) oraz Ŝeglarskiej i kajakowej. Jest to jeden  

z nielicznych szlaków wodnych na świecie, na którym nadal funkcjonują pochylnie oparte na tech-

nologii z końca XIX wieku. 

Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy Ostróda wyznaczonych jest 221 km ścieŜek rowero-

wych oraz 10 km ścieŜek pieszych. 
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Obiekty dziedzictwa kulturowego, które są usytuowane na terenie Gminy Ostróda zado-

wolą nawet najbardziej wymagających turystów. Usytuowanie gminy wokół miasta Ostródy, które 

stanowi doskonałą bazę wypoczynkową dla turystów oraz połoŜenie na skrzyŜowaniu waŜnych 

szlaków komunikacyjnych w duŜej mierze decyduje o atrakcyjności tego terenu.  

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów preferujących czynny wypoczynek 

na terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się duŜym zainteresowaniem trasy  

rowerowe. Przebiegają one przez malownicze tereny Gminy Ostróda, kaŜda z nich jest inna,  

a moŜliwość podziwiania przepięknych krajobrazów z pewnością pozwoli odetchnąć od miejskie-

go zgiełku. PodróŜując rowerem i nie tylko, podziwiać moŜna znajdujące się na terenie Gminy 

Ostróda liczne zabytki. 

 

Najstarsze i najciekawsze zabytki to:  

 

� gotycki kościół pw. Narodzenia NMP z XVI w. w 

Glaznotach 

Historia kościoła ewangelicko-metodystycznego w 

Glaznotach sięga roku 1400. Przebudowany w XVIII 

wieku, a odrestaurowany w 1899 roku obiekt pełnił 

funkcje sakralne dla mieszkańców Glaznot i okolic 

do 1980 roku. Po tym czasie ze względu na 

znikomą liczbę mieszkańców tego wyznania obrzę-

dów kościelnych zaniechano.  

 

 

� barokowy kościół pw. Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Ornowie, 

Kościół zbudowany w XV wieku. Kościół 

murowany z uŜyciem kamieni polnych. 

WieŜa kościoła pochodzi z XIX wieku. Na 

wieŜy znajduje się dzwon i nieczynny 

zegar. Wnętrze kościoła ma charakter 

salowy. Ołtarz główny pochodzi z 1690 

roku.  
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� barokowy kościół z XVI wieku w Durągu, 

Pierwotny kościół został wybudowany jeszcze w 

XIV wieku. W czasie reformacji został zamie-

niony na zbór ewangelicki. Obecnie istniejący 

kościół wzniesiono w 1713 roku przez prote-

stantów. Ołtarz główny został wykonany około 

roku 1715. Kościelne organy pochodzą z po-

czątku XVIII wieku a dzwon z końca XVIII 

wieku. Po  II wojnie światowej kościół został 

gruntownie odbudowany. 
 

 

� zabytkowy cmentarz w Zajączkach, 

Cmentarz załoŜony w drugiej połowie XIX wieku. 

Na cmentarzu warto obejrzeć kilkadziesiąt ory-

ginalnych pomników nagrobnych mieszkańców 

wsi. Cmentarz jest jednym z nielicznych na 

terenie naszego regionu zachowanych w tak 

dobrym stanie, z czytelnym układem 

przestrzennym i dominującą kaplicą grobową 

właścicieli majątku oraz układem mogił. Dlatego 

cmentarz posiada tak duŜe wartości historyczne. 

 

 

� barokowy kościół z XVIII wieku w 

Pietrzwałdzie, 

Kościół drewniany z XVIII wieku. Z tego 

okresu zachowały się części tryptyku ołtarza 

zakupionego w Grotau (podziwiać moŜna 

zachowane rzeźby). Ołtarz kościoła ma 

barokowy charakter. We wnętrzu obiektu 

podziwiać moŜna krucyfiks barokowy ludo-

wy, skarbonę drewnianą okutą datowana na 

XVIII wiek. Dzwony kościoła pochodzą z 

1614 i 1753 roku. W 1844 roku po raz pierwszy Kościół został oszalowany i poddany renowacji. 

Po II wojnie świtowej został przejęty przez napływową ludność katolicką. 
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Niezwykle interesujące są równieŜ XIX-wieczne dworki z zespołami folwarcznymi między innymi 

w Szyldaku i Grabinie. Warte zwiedzenia są takŜe zabytkowe mosty i wiadukty dawnej linii kole-

jowej - szczególne wraŜenie robi wiadukt w Glaznotach. 

Turystyczną wizytówką Gminy Ostróda jest miejscowość Stare Jabłonki z bardzo dobrym połą-

czeniem komunikacyjnym, dwoma jeziorami: Szeląg Wielki i Mały oraz ogromnym kompleksem 

leśnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu mają swoje siedziby m.in.: Hotel "Anders", Pensjonat "Wiking", Ośrodek Wypoczynkowy 

"ELEMIS" Państwa Izabeli i Tomasza Kluczewiczów, Stanica Wodna PTTK, campingi i pola na-

miotowe. Atrakcyjne połoŜenie i infrastrukturę noclegowo-gastronomiczną posiada równieŜ miej-

scowość Ruś Mała nad jeziorem Pauzeńskim, Ośrodek wypoczynkowy "Bajka" nad jeziorem 

Drwęckim pod Ostródą, Salezjański Ośrodek MłodzieŜowy "Oratorium-Dominik" w Kaczorach  

i Ośrodek MSWiA w Ostrowinie. 

Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe Gmina Ostróda posiada stosunkowo duŜy potencjał tury-

styczny, który do pełnego wykorzystania wymaga jeszcze wiele pracy i nakładów. Nakłady te  

w niedalekiej przyszłości mogą procentować, a turystyka moŜe stać się motorem napędowym 

gospodarki Gminy Ostróda. 

 

 

1.8. Zagospodarowanie przestrzenne  

Część południowa gminy - rejon Wzgórz Dylewskich jest obszarem najwyŜszej rangi  

w sieci ekologicznej ECONET - POLSKA - jako biocentrum zachodnio - mazurskiego obszaru 

węzłowego o znaczeniu międzynarodowym.. Znalazło to odzwierciedlenie w  objęciu  tego  ob-

szaru  statusem  parku  krajobrazowego (P.K. Wzgórz Dylewskich). Nadrzędnym celem  

na terenie Parku jest zachowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych, walorów 

krajobrazowych i widokowych, naukowo-poznawczych i dydaktycznych.  
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Obszar ten charakteryzuje się wysoką dynamiką rzeźby terenu. Cecha ta powoduje,  

Ŝe mimo przewagi gleb średnio urodzajnych, obszar jest stosunkowo mało atrakcyjny dla rolnic-

twa - szczególnie trudny dla upraw płuŜnych i wraŜliwy na erozję gleb. Jest to takŜe obszar 

szczególny pod względem hydrograficznym. Z jego terenu wody powierzchniowe promieniście 

odpływają na zewnątrz (tzw. węzeł hydrograficzny). Charakter odpływu wód z tego terenu wpływa 

na prawidłowość stosunków  wodnych obszarów połoŜonych w niŜszych partiach zlewni. Zaleca-

nymi działaniami jest opóźnianie odpływu wód z obszaru węzłowego, poprzez zalesianie terenów 

rolnych i budowę zbiorników małej retencji. Znajdują się tu odcinki źródłowe licznych rzek. Cieki 

mają niskie przepływy, co  niekorzystnie wpływa na odprowadzanie większej ilości ścieków do 

wód. Jest to jedna z przyczyn (obok wysokich wartości przyrodniczych i krajobrazowych),  

Ŝe obszar ten nie jest odpowiedni do rozwoju przemysłu - w szczególności wodochłonnego,  

a takŜe nieodpowiedni do rozwoju osadnictwa. Ponadto charakteryzuje się pewną odrębnością 

klimatyczną: większą ilością opadów atmosferycznych, niŜszą średnią temperaturą powietrza  

(o ok. 1°C) i wi ększą częstotliwością silnych wiatrów. Obok funkcji naukowo - poznawczych i dy-

daktycznych, obszar ten predestynowany jest do rozwoju turystyki krajoznawczej, a takŜe rekre-

acji związanej głównie z uprawianiem sportów zimowych. 

Cześć północna i wschodnia gminy - charakteryzuje się duŜym udziałem powierzchni leśnej  

i duŜą ilością jezior, w tym występowaniem jezior największych w gminie. Jeziora i lasy na siedli-

skach borowych   decydują o przydatności tego obszaru dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej. 

Jest to teŜ biocentrum zachodnio-mazurskiego obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodo-

wym - obszar o najwyŜszej randze w hierarchii krajowej sieci ekologicznej ECONET - POLSKA. 

Prawie w całości objęty jest obszarem chronionego krajobrazu. Jest niezwykle wraŜliwy na zanie-

czyszczanie uŜytkowego poziomu wód podziemnych. W części północnej występuje Drwęcko - 

Taborski zbiornik wód podziemnych bez izolacji, a w części wschodniej znaczne tereny mają 

izolację niepełną; występują tu obszary bezodpływowe, z których zanieczyszczenia są odprowa-

dzane wyłącznie drogą podziemną. Ze względu na wraŜliwość wód podziemnych, jak i po-

wierzchniowych (jeziora) na zanieczyszczanie, kwestią priorytetową jest odpowiednie rozwiąza-

nie gospodarki wodno -ściekowej. Gleby są mało urodzajne, nie sprzyjają rozwojowi funkcji rolni-

czej. WraŜliwość obszaru, jego ranga przyrodnicza i atrakcyjność dla turystyki, są przyczynami  

z których powodu nie naleŜy w jego obrębie rozwijać form uciąŜliwych dla środowiska i otoczenia, 

głównie przemysłu uciąŜliwego. 

Część zachodnia gminy - rejon doliny Drwęcy. Obejmuje równinną dolinę Drwęcy - zagospo-

darowaną głównie trwałymi uŜytkami zielonymi oraz przyległy, falisty zandr porośnięty komplek-

sem lasów GierłoŜ. Jest to równieŜ biocentrum węzłowe - o najwyŜszej randze w hierarchii krajo-

wej sieci ekologicznej ECONET -POLSKA. W całości objęty jest obszarem chronionego krajobra-

zu. Jego osią jest rzeka Drwęca, będąca rezerwatem przyrody i źródłem wody pitnej dla Torunia. 

Ze względu na te specyficzne warunki fizjograficzne i rangę przyrodniczą, obszar predestynowa-
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ny jest do ekstensywnego rolnictwa i gospodarki leśnej. Nie jest tu wskazany rozwój osadnictwa  

i przemysłu. 

Część środkowa i środkowo - wschodnia gminy - odznacza się występowaniem w przewadze 

gleb urodzajnych kompleksów pszennych i pszenno-Ŝytniego, dających przestrzenną mozaikę 

gleb klasy IV i III. Rzeźba terenu jest tu w przewadze pagórkowata, o niskiej lesistości (występują 

tu niewielkie kompleksy leśne). Jest to obszar o drugiej w kolejności randze w sieci ekologicznej 

ECONET - POLSKA: wchodzi w skład strefy buforowej biocentrów zachodnio-mazurskiego ob-

szaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym. 

Charakterystyczne dla tego regionu są głębokie doliny rynnowe rozcinające obszary wyso-

czyznowe, w których występują jeziora. Doliny są prawnie chronione jako obszary chronionego 

krajobrazu. WyróŜniają się jako lokalne struktury ekologiczne stanowiące korytarze predyspono-

wane do migracji organizmów. W ich obrębie powinno się szczególnie dbać o mozaikowatość 

krajobrazu z duŜym udziałem zieleni, w tym zieleni wysokiej. Obszar połoŜony jest w obrębie 

zlewni jezior - akwenów wraŜliwych na zanieczyszczenia. Wobec tego kwestią pilną jest odpo-

wiednie rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej. Warunki przyrodnicze predestynują ten ob-

szar gminy do utrzymania funkcji rolnej jako podstawowej funkcji gospodarczej. Z uwagi na wy-

soką rangę w sieci ekologicznej i wraŜliwość środowiska, powinno się popierać formy gospoda-

rowania mało uciąŜliwe (przyjazne) dla środowiska. Powinno się ograniczać rozwój wielkoobsza-

rowych monokultur. Hodowla w systemie bezściołowym moŜliwa jest tylko na terenach wysoczy-

znowych (poza dolinami rynnowymi) przy szczególnych środkach ostroŜności. Ponadto zagospo-

darowanie części terenu połoŜonego w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich - 

nie powinno wpływać negatywnie na obszar parku. Dotyczy to szczególnie jego walorów krajo-

brazowych. 

Część środkowo - zachodnia gminy - charakteryzuje się występowaniem zwartych obszarów 

wysokourodzajnych gleb kompleksów pszennych III klasy bonitacyjnej. Jest to obszar o rzeźbie 

falistej, prawie bezleśny. Jego walory przyrodnicze i krajobrazowe są stosunkowo niskie. Jest  

stosunkowo odporny na antropopresję. Ze względu na połoŜenie poza zlewnią pojezierną prede-

stynowany jest do utrzymania funkcji rolnej jako podstawowej funkcji gospodarczej. Jest tu moŜ-

liwy takŜe rozwój przemysłu. Formy gospodarowania mogą być stosunkowo intensywne,  

a w rolnictwie równieŜ oparte o hodowlę bezściółkową oraz stosunkowo intensywny rozwój ferm 

drobiu. 

Część tego obszaru - połoŜona jest w Ochronie Chronionego Krajobrazu Parku Krajobrazo-

wego Wzgórz Dylewskich. W zagospodarowaniu tego terenu naleŜy zwracać uwagę, aby nie 

wpływało ono negatywnie (głównie poprzez krajobraz, a takŜe powietrze) na obszar parku.  

W pobliŜu granic Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich warunki przyrodnicze zbliŜają się  

do opisanych dla parku (części południowej gminy). 
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Warunki do rozwoju przemysłu wodochłonnego związane są z rzeką Drwęcą, drugą co do 

wielkości rzeką w województwie. MoŜliwości takie stwarza jej odcinek poniŜej jeziora Drwęckie-

go. Obecnie odprowadzane w rejonie Samborowa ścieki (około 0,1 m3/s) stanowią około 5 % 

przepływu średniego niskiego rzeki. Zgodnie z przepisami moŜliwe jest dwukrotne zwiększenie 

ilości ścieków. Wynika z tego, Ŝe rozwój przemysłu wodochłonnego moŜe następować w tych 

miejscowościach, z których oczyszczone ścieki będą odprowadzane do Drwęcy poniŜej jeziora 

Drwęckiego. 

Rzeka Drwęca jest rezerwatem przyrody, a obecnie odprowadzane ścieki pogarszają jej stan 

z klasy III do pozaklasowego. Decyduje o tym zawartość fosforanów i zła bakteriologia. 

Wobec powyŜszego warunkiem rozwoju przemysłu wodochłonnego powinno być zwiększenie 

stopnia oczyszczania ścieków - dotyczy to głównie redukcji substancji biogennych (fosforu). 

Ponadto warunkiem pozwalającym na rozwój przemysłu wodochłonnego, który opiera się na 

wodach przydatnych do spoŜycia, są dyspozycyjne zasoby wód podziemnych, które prawie trzy-

krotnie przekraczają obecny pobór dla potrzeb miasta i gminy. Szczególnie korzystnym terenem 

pod tym względem jest rejon Samborowa, predysponowany do rozwoju rozlewnictwa  

i butelkowania wód z wydajnego plejstoceńskiego zbiornika. Warunkiem jest jednak ochrona tego 

zbiornika przed zanieczyszczeniem. Niekorzystnym - z tego punktu widzenia - jest natomiast 

rejon Wzgórz Dylewskich. 

Dodatkowo znaczne są zasoby wód powierzchniowych. Dotyczy to szczególnie rzeki Drwęcy. 

Jej zasoby dyspozycyjne wynoszą w skali rocznej 30,0 mln m3  w Idzbarku, a w Samborowie  

155,8 mln m3. MoŜliwości wykorzystania tych wód ogranicza ich klasa czystości.  

Są to przewaŜnie wody klasy III i mogą być wykorzystane dla zaopatrzenia zakładów  

nie wymagających wody do picia i nawadniania terenów rolniczych.  

Na terenie gminy moŜliwy jest rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu o spodziewane 

zasoby wód mineralnych o znaczeniu leczniczym. Są to wody chlorkowe-sodowe o mineralizacji 

rzędu 30-50 g/l, spodziewane na głębokościach około 1200 - 1500 m. Ich  temperatura moŜe 

wynosić około 30-35 °C. W zwi ązku z tym moŜliwe jest takŜe wykorzystanie energii geotermalnej. 

Wody geotermalne, tj. wody podziemne o temperaturze powyŜej 20°C zalegaj ą w osadach me-

zozoiku i paleozoiku. Najpłytsze z nich występują w utworach kredy, na głębokości około 700 m., 

ich temperatura jest rzędu 20°C. Najgł ębiej zalega zbiornik wód geotermalnych w utworach kam-

bru środkowego, na głębokości około 2000 - 3000 m. Temperatura  w  stropie  kambru  środko-

wego  wynosi  od  około  42° C w cz ęści wschodniej gminy do około 56°C - w jej cz ęści zachod-

niej. Są to solanki znacznie zmineralizowane - rzędu 150 - 200 g/dm3. Ponadto w  warstwach 

płytszych występuje energia niskotemperaturowa, zawarta w gruntach i wodach. 

Wykorzystanie energii wód geotermalnych, występujących na obszarze gminy, wymagać  

będzie zastosowania pomp cieplnych. MoŜe to nie dotyczyć wód najcieplejszych – kambryjskich. 
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Teren gminy jest ubogi w surowce mineralne. W oparciu o złoŜe iłów „Górczyn" moŜliwe jest 

wznowienie produkcji ceramiki budowlanej. Brak jest udokumentowanych innych znaczących złóŜ 

surowców mineralnych. 

 

1.9. Własno ść nieruchomo ści  

Podstawowym warunkiem urynkowienia gospodarki jest jej oparcie na własności prywatnej. 

Tymczasem w wielu regionach Polski pokutują stare stosunki własności państwowej lub komu-

nalnej, które to nie zachęcają do inwestowania. W efekcie majątek niszczeje a bezrobocie wzra-

sta. 

Przekształcenia ustrojowe wywarły olbrzymi wpływ na strukturę gospodarki. Z jednej strony 

objawiło się to zanikaniem przedsiębiorstw tradycyjnie uznawanych za strategiczne dla gminy,  

z drugiej zaś nastąpił wzrost ilości prywatnych podmiotów gospodarczych. Istotna dla rozwoju 

gminy jest takŜe struktura własności mieszkań.  

W gminie występują obszary wysokiej produktywności gleb będące własnością  Agencji Nieru-

chomości Rolnej, częściowo dzierŜawione i będące w posiadaniu własnym. Na terenach byłych 

PGR znajdują się zasoby mieszkaniowe wraz z terenami i obiektami  

do zagospodarowania. W pierwszym etapie wymagają jednak przekształceń własnościowych. 

Podobnie sytuacja wygląda z dziedzictwem kulturowym: dworkami i parkami dworskimi, które  

w przeszłości były siedzibami PGR. W gminie Ostróda są to tereny związane z miejscowościami: 

WyŜnice, Smykowo, Ryn, Pancerzyn, GierłoŜ, Bednarki, Miejska Wola. Ze strukturą własności  

w tych okolicach związany jest problem niezwykle wysokiego bezrobocia strukturalnego, margi-

nalizacji społeczno-ekonomicznej oraz narastającego zjawiska patologii społecznych. 

 

1.10. Rozwój gospodarczy  

 

Według opracowanej analizy w ramach Regionalnego Programu Warmii i Mazury na lata 

2007-2013 Gmina Ostróda znalazła się w czołówce  wiodących pod względem potencjału rozwo-

jowego samorządów Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 

Osiągnięcie tego wyniku, który zaowocował powstaniem w przeciągu ostatnich czterech lat 

ponad 400 miejsc pracy jest efektem długoletnich działań proinwestycyjnych samorządu, wzmac-

nianych środkami zewnętrznymi z licznych programów unijnych inwestycji, przyjazną polityka 

podatkową skierowaną do przedsiębiorców oraz długofalową strategią z zakresu zagospodaro-

wania przestrzennego. 
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Uzbrajanie terenów, rozwój infrastruktury, czy odpowiednia polityka podatkowa i planowanie 

przestrzenne nie przynoszą optymalnych efektów bez otwartości władz samorządowych  

na pojawiające się moŜliwości inwestycyjne. Chęć współpracy oraz zaangaŜowanie  

to niejednokrotnie jeden z warunków decydujących o pomyślności inwestycji. Samorząd Gminy 

Ostróda kaŜdą inwestycję traktuje bardzo powaŜnie i wychodzi na przeciw pojawiającym  

się potrzebom inwestorskim. Skuteczność prowadzonych negocjacji, ścisła współpraca  

z inwestorem podczas realizacji podejmowanych inicjatyw gospodarczych to główne elementy 

strategii działań prorozwojowych. 

Zarówno nowo powstające obiekty turystyczne, jak równieŜ zakłady produkcyjne są dowodem 

na to, Ŝe na terenie Gminy Ostróda tworzone są odpowiednie warunki dla rozwoju tego typu  

inwestycji. 

 

2. Struktura gospodarki  

Działalność gospodarcza na obszarze gminy to głównie rolnictwo, przemysł i turystyka. Gmi-

na słynie w kraju i za granicą z Zakładów Mięsnych w Morlinach – największego pracodawcy 

regionu oraz Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie oraz Hotel Andres Stare Jabłonki. 

Większość produkcji oparta jest o surowce rolne i leśne (przetwórstwo rolne, przemysł 

drzewny). Wiodącymi kierunkami są: produkcja artykułów spoŜywczych (produkcja i przetwórstwo 

mięsa, przemiał zbóŜ),produkcja drzewna i wyrobów z drewna. Wszystkie zakłady zlokalizowane 

są w północnej części gminy. Dominującą formą organizacyjno-prawną są spółki prawa handlo-

wego. Największym zakładem nie tylko w skali gminy, ale równieŜ jednym z największych w wo-

jewództwie, są Zakłady Mięsne w Morlinach, które zatrudniają ok. 1200 osób, 96 % zatrudnio-

nych stanowią mieszkańcy m. Ostróda. 
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Pozostałe to zakłady małe zatrudniające od ok. 10 do ok. 130 osób. W tych firmach więk-

szość zatrudnionych stanowią mieszkańcy gminy, wszystkie mają charakter ponadlokalny.  

W surowce do produkcji zaopatrują się głównie na terenie województwa warmińska-mazurskiego, 

województw ościennych, niektóre za granicą. Swoje wyroby sprzedają na terenie całego kraju. 

Część produkcji jest eksportowana. 

Większość przedsiębiorstw posiada obiekty w dobrym stanie technicznym. Problemem zakła-

dów istniejących od dawna jest wysoki stopień zuŜycia maszyn i urządzeń > 50 %. 

Na terenie gminy znajduje się 31 prywatnych rzemieślniczych zakładów produkcyjnych.  

Z pośród ogółu zakładów -16 wykorzystuje do produkcji surowce lokalne, są to: tartaki, stolarnie, 

zakłady produkujące galanterię z drewna oraz ubojnia drobiu i zwierząt rzeźnych. 

Głównymi ośrodkami koncentracji przedsiębiorstw są miejscowości połoŜone w północnej 

części gminy: Kajkowo (82), Samborowo (53),   Międzylesie (38), Lubajny (35),  Grabinek (11),  

Grabin (4), Górka (4). Pojedyncze zakłady istnieją w Brzydowie, Durągu, Tyrowie, Wygodzie, 

Zajączkach i Zwierzewie. 

 

Z istniejących uwarunkowań przyrodniczych wynika, Ŝe: 

− preferowanymi do lokalizacji nieuciąŜliwych zakładów (zatrudniających od kilkudziesięciu 

do ok. 100 osób) są: tereny połoŜone w środkowo - zachodniej części gminy (rejony miej-

scowości: Wirwajdy, Turznica, Nastajki, Reszki, Brzydowo) z moŜliwością lokalizacji rów-

nieŜ przemysłu wodochłonnego oraz tereny połoŜone w środkowej części gminy (rejony 

miejscowości: Szyldak, Grabin, Górka, Morliny, Samborowo) z wykluczeniem przemysłu 

wodochłonnego. 

 

Tabela 3.  

Wybrane zakłady na terenie Gminy Ostróda oraz rodzaje działalności. 

Firma  Rodzaj działalno ści 

Grupa Animex Zakłady Mięsne w Morlinach Przetwórstwo mięsne 

Martom Traveland  „Hotel Anders” Stare Jabłonki Obsługa turystyczna 

Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Obsługa turystyczna 

Zakład Produkcyjno -  Doświadczalny „ Bałcyny” Rolnictwo 

Hodowla Roślin w Szyldaku Rolnictwo 

Zakład Przetwórstwa Drzewnego w Samborowie Przetwórstwo drewna 

Gospodarstwo Rybackie w Warlitach Wielkich Hodowla ryb 

RSP „ Odrodzenie” Rolnictwo 

RSP WARMECH Obróbka metalu 

Ubojnie drobiu w Lubajnach i Samborowie Przetwórstwo Ŝywności. 

Dane: Urząd Gminy Ostróda, lipiec 2008 rok. 
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Grupa ANIMEX    ZPM Łukosz Lubajny 
   Zakłady Mi ęsne w Morlinach 

 

Szansą na rozbudowanie usług i produkcji na potrzeby lokalnego rynku jest pojawienie się 

dotacji strukturalnych. Pieniądze z dotacji mogą być czynnikiem aktywizującym gospodarkę.  

W powiecie istnieją instytucje wsparcia przedsiębiorczości w zakresie ich rozwoju oraz promocji: 

1. BiG Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Ostródzie 

2. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie 

3. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie, Powiatowy Punkt w Ostródzie  

4. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

5. ACUS Consulting 

 

Jedną z najwaŜniejszych dziedzin gospodarczych w Gminie Ostróda jest rolnictwo,  

w przewadze indywidualne,  które utrzymuje 1268 osób (30,3%), z ogólnej liczby pracujących 

4186. W tej liczbie funkcjonuje zapewne zjawisko bezrobocia ukrytego, które boleśnie ujawni się  

w najbliŜszych latach. 

Według danych Urzędu Gminy Ostróda (kwiecień 2008) w ewidencji działalności gospodar-

czych było zarejestrowanych 626 podmiotów – osób fizycznych. Na terenie gminy działa  

ok. 66 przedsiębiorstw prawa handlowego i spółdzielni. 

Jak wcześniej wyjaśniono podstawową branŜą w Gminie Ostróda jest rolnictwo, przemysł  

i turystyka. Wśród podmiotów gospodarczych w gminie ok. 96% stanowi sektor prywatny ogólnej 

liczby przedsiębiorstw. 

 

2.1. Rolnictwo i le śnictwo  

Powierzchnia uŜytków rolnych na terenie gminy wynosi 22.508 ha.(dane: Urząd Gminy 

Ostróda, lipiec 2008). Teren moŜna podzielić na dwie części, centralną, połoŜoną w południowej 

części gminy, o warunkach niekorzystnych dla rolnictwa oraz pozostałą obejmującą resztę obsza-

ru   gminy   o korzystniejszych   warunkach. W południowej  części  gminy przewaŜają   zdecy-

dowanie  gleby  brunatne wyługowano o duŜej kamienistości, zaliczające się w około 75 %  

do kompleksów Ŝytnich. Rzeźba terenu jest wysoko falista i wysokopagórkowata, a w części po-

łudniowej gminy wzgórkowa z bardzo duŜymi deniwelacjami. Z tego powodu na całym terenie 
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występuje znaczna erozja gleb. Poziom orno - próchniczy jest średnio wykształcony o miąŜszości 

około 20 - 25 cm i słabej zawartości próchnicy oraz silnym zakwaszeniem. Klimat jest niekorzyst-

ny dla produkcji rolnej. Średnia roczna temperatura wynosi około 6° C, pokryw a śnieŜna zalega 

do 120 dni w roku, a okres wegetacyjny trwa poniŜej 160 dni. Przymrozki jesienne są bardzo 

wczesne, a wiosenne długotrwałe. Występuje duŜa częstotliwość silnych wiatrów, a zmiany sta-

nów pogody są bardzo szybkie. Pomimo duŜej ilości opadów (w ciągu roku około 600 - 700 mm), 

ze względu na duŜą przepuszczalność gruntów, większość gleb ornych jest okresowo zbyt sucha. 

UŜytki zielone stanowią niecałe 10 % powierzchni uŜytków rolnych i są średniej i niskiej jakości. 

Reasumując, warunki przyrodnicze są tu zdecydowanie niekorzystne dla produkcji rolnej. 

W pozostałej części gminy, warunki są znaczne korzystniejsze dla produkcji rolnej. TakŜe 

udział uŜytków zielonych w stosunku do ogólnej powierzchni uŜytków rolnych jest znacznie wyŜ-

szy, co powoduje, Ŝe dla całego terenu gminy wynosi on około 15 %.  

W produkcji roślinnej przewaŜają zboŜa i okopowe, w tym głównie Ŝyto i ziemniaki, szczegól-

nie w południowej części gminy. Rzepak i buraki cukrowe uprawia się sporadycznie. W centralnej 

części Wzgórz Dylewskich uprawia się głównie owies i grykę oraz ziemniaki. Wydajność czterech 

podstawowych zbóŜ na terenie całej gminy jest niska, a w części południowej bardzo niska. 

W produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej i bydła mlecznego, ale ostatnio za-

czyna wzrastać chów bydła ras mięsnych. W znaczącym stopniu występuje chów i hodowla dro-

biu, w tym szczególnie indyków. Sporadycznie występuje chów owiec, pomimo dobrych warun-

ków przyrodniczych dla ich chowu, szczególnie w południowej części gminy. 

W rejonie miejscowości Kraplewo na areale około 1.000 ha działa Jednoosobowa Spółka 

Skarbu Państwa „Hodowla Roślin". Spółka ta  prowadzi działalność w zakresie doświadczalnic-

twa rolniczego. 

Agencja Nieruchomości Rolnych - Oddział w Olsztynie, posiada na terenie gminy areał pra-

wie 10.000 ha. W bezpośrednim zarządzie Agencji znajduje się około 3.550 ha. Areał i obiekty  

są w dzierŜawie osób prywatnych lub spółek, przewaŜają dzierŜawy 10 i 15-letnie.Poszczególni 

dzierŜawcy dysponują gospodarstwami o wielkości od 100 do 1.000 ha. Obiekty pozostające  

w bezpośrednim zarządzie Agencji są niezagospodarowane, a areały uŜytków rolnych są odło-

gowane.  

1176 indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie gminy działa na areale 21.911 ha  

(dane: Urząd Gminy Ostróda, lipiec 2008 rok). 

 
Gminę Ostróda cechuje wyjątkowo duŜy odsetek gruntów ornych, stanowiących 67,7 % po-

wierzchni rolnej. UŜytki rolne stanowią ok.69% ogólnej powierzchni gminy wynoszącej 40.106ha. 

PowyŜsza sytuacja pozwala na określenie pomyślnych prognoz dla rolnictwa w Gminie Ostróda. 

W ostatnich latach zmniejszyła się  liczba jednostek obsługujących  gospodarstwa  

w zakresie zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej oraz obsługi technicznej. Zjawisko wiąŜe się  
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z problemem dekoniunktury w sektorze rolniczym. Szacuje się, Ŝe w najbliŜszych latach ok. 20% 

ludności zatrudnionej w rolnictwie sukcesywnie będzie przechodziło do usług. 

Gospodarka leśna na terenie gminy w lasach wszystkich właścicieli powinna być prowadzona 

z uwzględnieniem kryteriów i wskaźników zrównowaŜonego rozwoju lasów zmierzającego do: 

zachowania biologicznej róŜnorodności lasów w tym bogatej róŜnorodności gatunkowej i genowej 

ekosystemów, utrzymania produkcyjnej zasobności lasów, utrzymania zdrowia i Ŝywotności eko-

systemów leśnych, ochrony zasobów glebowych i wodnych w lasach, utrzymania  

i wzmacniania długofalowych i wielostronnych korzyści społeczno-ekonomicznych płynących  

z lasów, zwiększenia wartości krajobrazowych, przyrodniczych, rekreacyjnych przez powiększa-

nie powierzchni lasów. 

Zwiększanie lesistości obszarów gminy zgodnie z „Krajowym programem zwiększania lesi-

stości" (w którym to programie obszar gminy jest uznany jako priorytetowy) powinno być plano-

wym zalesianiem enklaw i półenklaw leśnych, obszarów obrzeŜy jezior i cieków wodnych, obsza-

rów nad zbiornikami wód podziemnych i wyznaczonych korytarzy ekologicznych. Tworzone pasy 

zieleni ("lasy") o minimalnej szerokości l kilometra winny łączyć kompleksy leśne: Nadleśnictwa 

Olsztynek z Nadleśnictwa Iława, Olsztynek - Jagiełek, oraz utworzony pierścień zieleni wokół 

Ostródy z moŜliwością połączenia go z lasami Iławy. 

Zalesianie enklaw i półenklaw leśnych celem wyrównania granicy polno-leśnej wskazane jest 

zarówno dla gospodarki leśnej jak i rolnej. 

 

2.2. Gospodarka wodno - ściekowa 

Od lat znana jest aktywność inwestycyjna gminy w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej,  

wodociągowej czy telekomunikacyjnej. Realizacja tych zadań powoduje nie tylko zaspokajanie 

potrzeb społecznych, ale przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i rozwoju gospo-

darczego gminy. Aktywność inwestycyjna Gminy Ostróda w zakresie rozbudowy infrastruktury 

technicznej w ogromnym stopniu decyduje o atrakcyjności terenu i tempie rozwoju gminy. 

Ochrona środowiska i rozwój inwestycji o charakterze proekologicznym zajmują jedno  

z pierwszoplanowych miejsc w działalności samorządu. 

Sieć wodociągowa została w ostatnich latach znacząco rozbudowana i obecnie dociera  

do wszystkich miejscowości gminy, za wyjątkiem miejscowości kolonijnych. W chwili obecnej 

ponad 98% mieszkańców ma dostęp do wody bieŜącej. 

O ile system dostarczania wody jest dobrze rozwinięty, to sieć kanalizacji jest zdecydowanie 

mniej rozbudowana. Na dzień dzisiejszy kanalizację posiada część gospodarstw i podmiotów 

gospodarczych obejmujących ok. 7.119 osób, co stanowi zaledwie 45% społeczności zamieszka-

łej na terenie Gminy Ostróda. Pozostali mieszkańcy korzystają z przydomowych zbiorników osa-

dowych, co stanowi potencjalne zagroŜenie zarówno dla zdrowia, jak i środowiska naturalnego.   

W 2003 roku opracowano Gminny Program Wodno - Kanalizacyjny dla Gminy Ostróda.  

Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców, Gmina Ostróda skanalizowana jest w 45 %, natomiast pod 
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względem obszarowym wskaźnik ten jest jeszcze niŜszy. Opracowany program określa docelowy 

sposób skanalizowania oraz zakres modernizacji istniejącego systemu wodociągowego. 

W ramach programu gmina została podzielona na 5 zlewni z moŜliwością róŜnych rozwiązań 

technologicznych, ponadto program zakłada racjonalizację istniejących stacji uzdatniania wody.  

Program opiewa lata 2004 - 2020, została w nim określona wstępna kolejność poszczegól-

nych inwestycji w tym zakresie, która zaleŜna będzie od uwarunkowań ekologicznych i gospodar-

czych związanych z inwestycjami strategicznymi na terenie gminy. PrzybliŜony koszt inwestycji 

wodno - kanalizacyjnych wynikających z programu to ok. 40 mln. złotych. 

 

NajwaŜniejsze inwestycje wodno - kanalizacje wykonane na terenie Gminy Ostróda: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Międzylesiu - etap I, II i III. 

2. Ochrona zlewni rzeki Drwęcy poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków  

w Samborowie. 

3. Ochrona zlewni rzeki Drwęcy oraz jez. Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej w m. Idzbark. 

4. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie. 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Szyldaku - etap IV,V. 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny I etap. 

7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Idzbark - Zdrojki. 

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborowo - Samborówko. 

 

2.3. Gospodarka odpadami 

Po wielu latach intensywnej i konsekwentnej pracy Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iław-

skiego „Czyste Środowisko”, w którego skład wchodzi na dzień dzisiejszy 19 samorządów,  

równieŜ Gmina Ostróda w roku 2006 rozpoczął budowę nowoczesnego, zgodnego z wymogami 

ustawy o ochronie środowiska Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na miejscu 

dotychczasowego wysypiska w Rudnie. 

Praca nad projektem zakładu trwała ponad sześć lat i w tym okresie moŜna wyróŜnić kilka 

etapów jej realizacji: 

− wykonanie koncepcji, programu, dokumentacji technicznych i uzyskanie pozwolenia  

na budowę, 

− uzyskanie konsensusu społecznego dotyczącego lokalizacji zakładu, 

− porozumienie pomiędzy samorządami w sprawie realizacji wspólnej inwestycji, 

− konstrukcja inŜynierii finansowej zadania w oparciu o procedury składnia wniosków  

do Fundacji EkoFundusz, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej i środki własne (składki gmin członkowskich). 
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Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych rozwiąŜe kompleksowo problem 

gospodarki odpadami na terenie nie tylko Gminy Ostróda, ale równieŜ pozostałych  

18 samorządów. 

 

2.4 . Drogi i o świetlenie uliczne 

Przez obszar gminy przebiegają drogi krajowe o znaczeniu międzynarodowym  

i międzyregionalnym, których węzłem jest Ostróda. Droga krajowa nr 7 (E 77) relacji Gdańsk - 

Warszawa - HyŜne - południe Europy, waŜne drogi krajowe: nr 16 relacji Grudziądz - Agustów  

i nr 15  Toruń - Ostróda. 

Na terenie Gminy Ostróda znajduje się 129 km dróg gminnych, z czego jedynie 12 km posia-

da nawierzchnię asfaltową. Sukcesywne inwestycje „drogowe” - modernizacje nawierzchni, bu-

dowy chodników, zatok autobusowych niwelują potrzeby lokalne społeczeństwa. 
 

Obok infrastruktury drogowej, niezwykle waŜne jest równieŜ oświetlenie uliczne. Na terenie 

Gminy Ostróda zainstalowanych jest 1350 lamp, których koszt utrzymania, tj. konserwacja oraz 

energia elektryczna wynosił 350.000 zł. Do roku 2003 61% wydatków związanych z oświetleniem 

pokrywane było ze środków województwa, jednak od roku 2004 całkowite koszty utrzymania tego 

zadania przeszły na samorządy gminne. 

W celu obniŜenia olbrzymich kosztów utrzymania oświetlenia w roku 2006 przeprowadzona 

została gruntowna modernizacja, polegająca na wymianie istniejących opraw na oprawy energo-

oszczędne. Koszt modernizacji wyniósł 565.000 zl, jednak nie tylko obniŜył opłaty za energię 

elektryczną, ale równieŜ zminimalizował koszty związane z konserwacją urządzeń. 

 

2.5. Planowanie Przestrzenne 

Planowanie przestrzenne stanowi kluczowy element polityki rozwojowej gminy. Bez strategii 

przestrzennej i wieloletnich planów inwestycyjnych nie ma mowy o dynamicznym rozwoju gminy. 

Opracowywane plany stanowią ponadto warunek  konieczny przy ubieganiu się o środki pomo-

cowe. NajwaŜniejsze opracowane plany: 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Górka 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Zwierzewo i Lubajny 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagro-

dowej z agroturystyką na obszarze połoŜonym w rejonie m. Ostrowin, Stare Jabłonki, 

4. Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Szafranki 

5. Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Wałdowo - zabudowa 

mieszkaniowa 

jednak najwaŜniejszym opracowaniem jest: 

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu po byłym poligonie w Kajkowie. 
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Planem objęty jest teren o łącznej powierzchni 227 ha, z czego 131,1642 ha stanowią grunty 

gminne, natomiast pozostała część czyli 96 ha znajduje się w rękach właścicieli prywatnych.  

Atrakcyjności terenu, wynikająca z  jego wielkości oraz lokalizacji - połoŜenie w centralnej 

części gminy w sąsiedztwie miasta, dostępność komunikacyjna a przede wszystkim bezpośred-

nie sąsiedztwo z dwoma jeziorami (jez. Sajmino oraz jez. Sement Mały) sprawia, Ŝe efektem pra-

cy projektantów jest plan oferujący potencjalnym inwestorom tereny pod zabudowę turystyczną 

(hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe), tereny dające moŜliwość organizacji infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej (pola golfowe, korty tenisowe) oraz 270 działek pod budownictwo miesz-

kaniowe. 

Uchwalony plan stwarza nowe moŜliwości inwestycyjne, które zapewne przyczynia  

się do dalszego rozwoju gospodarczego zarówno gminy, jak i miasta Ostróda. 

 

2.6. Oświata i edukacja 

Na terenie Gminy Ostróda znajduje się 15 placówek oświatowych: 

1. Szkoła Podstawowa w Brzydowie 

2. Szkoła Podstawowa w Lipowie 

3. Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie 

4. Szkoła Podstawowa w Starych Jabłonkach 

5. Szkoła Podstawowa w Szyldaku 

6. Szkoła podstawowa w Wygodzie 

7. Szkoła Podstawowa w Zwierzewie 

8. Zespół Szkół w Samborowie (Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) 

9. Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie (Przedszkole i Szkoła Podstawowa) 

10. Gimnazjum w Durągu 

11. Gimnazjum w Lipowie 

12. Gimnazjum w Ostródzie 

13. Przedszkole w Pietrzwałdzie 

14. Przedszkole w Starych Jabłonkach  

15. Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Idzbarku, prowadzony przez Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi „Idzbark moja Ojczyzna” 
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Do placówek oświatowych uczęszcza 1888 uczniów, w tym 162 do oddziałów zerowych.  

Liczba dzieci młodszych uczęszczających do przedszkoli wynosi 88. Do 63 oddziałów szkół pod-

stawowych uczęszcza 960 dzieci. Średnio przypada 15 uczniów na oddział. Do 32 oddziałów 

gimnazjum uczęszcza 678 uczniów. Średnio 21 uczniów na oddział. 

W placówkach oświatowych Gminy Ostróda zatrudnionych jest 218 nauczycieli, w tym 174  

w pełnym wymiarze czasu pracy. 56% stanowią nauczyciele dyplomowani, 27% nauczyciele  

mianowani. Na stanowiskach robotniczych w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest  

89 osób na 78 etatów. 

Do wszystkich placówek oświatowych uczniowie są dowoŜeni transportem: PPKS, ZKM, PKP 

i transportem prywatnym wyłonionym w drodze przetargu. Ponadto Gmina Ostróda zwraca  

indywidualnie koszty dowozu dzieci do szkół. DowoŜeniem objętych jest 62% uczniów. Do opieki 

nad dziećmi dowoŜonymi zatrudniamy 12 osób. Dzienna trasa przewozu wynosi średnio 1400 

km. Roczne koszty dowozu, które wynoszą blisko 700.000 zł pokrywa samorząd. 

 

2.7. Sport 

Na terenie gminy Ostróda działa kilka sekcji sportowych zrzeszonych w Kołach Ludowych 

Zespołów Sportowych oraz Ludowych Uczniowskich Klubach Sportowych i organizacji sporto-

wych ,,Salos”. NajwaŜniejsze dyscypliny sportowe w nich prowadzone to piłka noŜna, tenis stoło-

wy, piłka ręczna, siatkówka, szachy, unihockey, brydŜ, lekkoatletyka i sztuki walki.  Członkowie 

tych sekcji uczestniczą w rozgrywkach związkowych na szczeblach I, II, III ligi, a takŜe w klasie 

okręgowej A i B. Organizowane są równieŜ rozgrywki na szczeblu gminnym oraz zawody sporto-

wo-rekreacyjne głównie dla dzieci i młodzieŜy.  

W roku 2007 Zarządzeniem Nr 46/07 Wójt Gminy Ostróda powołał Gminną Radę Sportu,  

w której skład weszli przedstawiciele lokalnych klubów sportowych oraz animatorzy sportu  

na terenie gminy. Powstanie Gminnej Rady Sportu było krokiem do lepszej współpracy  z organi-

zacjami pozarządowymi, w zakresie działań związanych z rozwojem sportu na terenie gminy.  

Do zadań Gminnej Rady Sportu naleŜy: 

1. Opiniowanie strategii, projektów uchwał, budŜetu dotyczących kultury fizycznej, programów 

bazy sportowej na terenie gminy, planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowa-

nych przez róŜne organizacje dofinansowywanych przez gminę. 

2. Współorganizowanie i koordynacja imprez sportowych i rekreacyjnych. 

3. Inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu 

programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem byłaby gmina. 

4. Ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związ-

kami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej. 

5. Dokonywanie bieŜących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych. 

6. Propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. 
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2.8. Kultura 

Zadania z dziedziny kultury na terenie Gminy Ostróda realizowane są poprzez działalność 

Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie oraz 14 funkcjonujących na terenie Gminy świetlic 

wiejskich. 

1. Świetlica wiejska w Brzydowie. 

2. Świetlica wiejska w Durągu. 

3. Świetlica wiejska w Giętlewie. 

4. Świetlica wiejska w Glaznotach. 

5. Świetlica wiejska w Grabinku. 

6. Świetlica wiejska w Napromie. 

7. Świetlica wiejska w Ostrowinie. 

8. Świetlica wiejska w Pietrzwałdzie. 

9. Świetlica wiejska w Reszkach. 

10. Świetlica wiejska w Rudnie. 

11. Świetlica wiejska w Smykówku. 

12. Świetlica wiejska w Starych Jabłonkach. 

13. Świetlica wiejska w Turznicy. 

14. Świetlica wiejska w Wysokiej Wsi. 

 

Podstawowym celem placówek kulturalnych jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeń-

stwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości poprzez realizację 

zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, upowszechnianie wiedzy  

i kultury, działalność informacyjna. 

GOK tworzy i upowszechnia róŜne dziedziny kultury i sztuki amatorskiej poprzez:  

upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, organizowanie wystaw, konkursów, 

przeglądów, festiwali, festynów oraz imprez okolicznościowych. 

 

Gminny Ośrodek Kultury sprawuje funkcje w zakresie koordynowania działalności kulturalnej 

świetlic wiejskich, amatorskich zespołów artystycznych i organizacji imprez w Gminie. Przy GOK-

u funkcjonuje wiele zespołów i kół zainteresowań, które skupiają spore grono dzieci i młodzieŜy, 

m.in.; koła muzyczne, recytatorskie, teatralne, taneczne, wokalne, sekcja szachowa, brydŜowa, 

grupy tenisowe oraz orkiestra dęta. 

Do zadań GOK-u naleŜy równieŜ koordynacja i promowanie gminnych zespołów artystycz-

nych na zewnątrz. Zespoły i koła zainteresowań działające przy GOK-u uczestniczą w wielu  

imprezach, konkursach, przeglądach i turniejach godnie reprezentując Gminę Ostróda zajmując 

czołowe miejsca oraz zdobywając wiele nagród i wyróŜnień na wyŜszym szczeblu. 
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W Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonują następujące koła zainteresowań: 

1. Zespół taneczny „BAJ” (2 grupy). 

2. Dziecięcy Zespół Artystyczny. 

3. Zespół wokalny „ISKIERKA” (Świetlica Wiejska w Brzydowie). 

4. Zespół wokalny „ASTRA”. 

5. Zespół wokalny „FART”. 

6. Koło Teatralne „FANTAZJA”. 

7. Orkiestra OSP (Turznica). 

8. Sekcja tenisa stołowego. 

9. Koło plastyczne. 

10. Koło szachowe. 

11. Koło brydŜowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zespół wokalny ASTRA z Samborowa   Zespół wokalny F art z Samborowa  

 

WaŜną rolę w rozwoju kultury na terenie Gminy Ostróda pełni równieŜ wychowanie biblioteczne. 

Na terenie Gminy Ostróda funkcjonuje 7 Gminnych Bibliotek Publicznych: 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzydowie 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Idzbarku 

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrzwałdzie 

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Samborowie 

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Jabłonkach 

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Tyrowie 

 

Do podstawowych zadań Biblioteki naleŜy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, 

ochrona oraz udostępnianie uŜytkownikom materiałów bibliotecznych w formie tradycyjnej  

i elektronicznej. Bibliotekarze w swojej pracy kierują się takimi wartościami jak fachowość,  

rzetelność, kompetencja i odpowiedzialność. 
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Misją Bibliotek jest rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kultu-

ralnych uczniów oraz mieszkańców Gminy Ostróda. Misją Bibliotek jest równieŜ zapewnienie 

profesjonalnego poziomu swych usług i ich popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerun-

ku Biblioteki w swoim środowisku i na zewnątrz.  

 

2.9. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Na terenie Gminy Ostróda funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej typu „S”,  

z których trzy Ornowo, Stare Jabłonki i Pietrzwałd zostały włączone do Krajowego Systemu Ra-

towniczo - Gaśniczego. Przy jednostkach działa 15 MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych, których 

członkowie w przyszłości z pewnością zasilą szeregi straŜaków ochotników. Dzisiaj młodzieŜ 

chętnie uczy się straŜackiego fachu uczestnicząc między innymi w zawodach poŜarniczych i tur-

niejach wiedzy poŜarniczej, które cyklicznie odbywają się na terenie gminy i powiatu.  

Jednostki OSP wyposaŜone są w 6 średnich samochodów gaśniczych ze zbiornikami wod-

nymi, 1 lekki ze zbiornikiem wodnym - 400 l i 5 lekkich samochodów gaśniczych. Na stanie OSP 

znajduje się równieŜ specjalistyczny sprzęt, m.in. 20 motopomp, 7 pilarek do drewna, 2 do betonu 

i stali, 4 agregaty prądotwórcze, urządzenie „Holmatro” do ratownictwa technicznego  

oraz 14 kompletów aparatów powietrznych. Jednostki wyposaŜane są równieŜ w środki łączności. 

Mają do swojej dyspozycji 12 radiostacji samochodowych i 11 nasobnych-marki Motorola.  

Posiadają równieŜ 6 aparatów nadciśnieniowych oraz 2 torby medyczne PSPR1. 

W szeregach Ochotniczej StraŜy na terenie gminy Ostróda słuŜy 367 członków. Oprócz dzia-

łalności ściśle straŜackiej druhowie aktywnie włączają się w prace na rzecz społeczności lokalnej.  

Z kaŜdym rokiem poszerza się spektrum prowadzonych działań, jednostki OSP nie tylko ści-

śle współpracują z zawodowymi słuŜbami ratowniczymi, ale równieŜ samodzielnie udzielają pro-

fesjonalnej pomocy potrzebującym. To one są najbliŜej lokalnych zdarzeń i dzięki ciągłej gotowo-

ści, coraz lepszemu wyposaŜeniu i wyszkoleniu na czas docierają do poszkodowanych.  

Na co dzień zwykli ludzie, sąsiedzi, w obliczu ludzkiego nieszczęścia zapominają o własnych 

sprawach i z ogromnym poświęceniem niosą pomoc wszystkim potrzebującym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminne Zawody Sportowo - Po Ŝarnicze 
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2.10. Organizacje pozarz ądowe 

 

W pełni rozwinięte państwo posiada trzy dające się wyraźnie określić sektory: 

� Publiczny (rząd, samorząd i ich agendy), 

� Rynkowy (organizacje nastawione na zysk: for-profit; podlegający transakcjom kupna-

sprzedaŜy) 

� Ochotniczy (organizacje działające nie dla zysku: non-profit, niestanowiące elementu struktu-

ry państwa, opierające działalność na idei samopomocy i aktywizmu, wykorzystujące inicja-

tywy na najniŜszych piętrach organizacji Ŝycia społecznego). To najpełniejszy wyraz społe-

czeństwa obywatelskiego 

 

Zagwarantowane w Konstytucji prawo do zrzeszania się umoŜliwia obywatelom rozwijanie 

własnej aktywności w róŜnego rodzaju organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych czy 

teŜ gospodarczych. Dzięki temu mogą istnieć obok siebie organizacje o bardzo róŜnej strukturze. 

Mamy, zatem z jednej strony kluby osiedlowe, grupy wsparcia, przyparafialne zespoły charyta-

tywne, z drugiej zaś stowarzyszenia, fundacje, związki i inne organizacje, których formułę działań 

określają szczegółowe przepisy prawne. Te pierwsze z racji braku oparcia w przepisach szczegó-

łowych, nie podlegają Ŝadnym procedurom rejestracyjnym, nie mają teŜ zazwyczaj trwałych struk-

tur wewnętrznych. Nie oznacza to, iŜ grupy te działają słabiej czy mniej skutecznie, przeciwnie – 

dzięki spontaniczności i silnemu zaangaŜowaniu osób tworzących je, wiele problemów lokalnych 

znajduje szybkie i konkretne rozwiązanie. 

Wśród pozostałych występuje znaczna róŜnorodność typów organizacji. Poza powszechnie 

znanymi stowarzyszeniami i fundacjami są wśród nich organizacje powoływane oddzielnymi  

aktami prawnymi – do nich naleŜą m.in. komitety społeczne, róŜnego rodzaju fundusze pomocy,  

czy teŜ organizacje samorządów róŜnych grup zawodowych. Szczególnym przypadkiem są poje-

dyncze organizacje powoływane oddzielnymi aktami prawnymi. NaleŜą do nich m.in. PCK, Polski 

Związek Łowiecki, czy Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.  

 

Na terenie Gminy Ostróda znajduje się: 

1. 11 jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 

2. 13 klubów sportowych, w tym: 

− 4 kluby uczniowskie; 

3. 34 sołectwa. 

4. Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich. 

5. Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda. 

6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark moja ojczyzna”. 

7. Stowarzyszenie Pałac Klonowo. 

8. Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet K/Zwierzewo. 
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9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Ostródzie K/Samborowo. 

10. Stowarzyszenie Społeczno - Gospodarcze „Bursztynowa droga” 

11. Stowarzyszenie „Bractwo Wypoczynkowe” 

12. Komitet „Wspólnota Pamięć” 

 

Organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Ostróda: 

1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” 

2. NSZZ „Solidarność” w Ostródzie 

3. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Ostródzie 

4. Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe „SASINIA” w Ostródzie 

5. Polski Czerwony KrzyŜ w Ostródzie. 

6. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie. 

7. Stowarzyszenie GLADIUS w Ostródzie 

8. Stowarzyszenie Mniejszości  Niemieckiej „Jodły” w Ostródzie 

9. Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy Międzyregionalnej w Ostródzie 

10. Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie. 

11. Szczycieński Klub Kyokushin Karate Filia w Ostródzie 

12. Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” w Ostródzie 

13. ZHP Chorągiew Warmińsko - Mazurska Hufiec Ostróda ZHP im. Bojowników Polskości 

Warmii i Mazur 

14. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Ostródzie 

15. Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” 

 

Dotychczasowa współpraca I i III sektora była realizowana w miarę moŜliwości, ale była  

nie wystarczająca, w głównej mierze z powodu braku wspólnie opracowanej podstawy współpra-

cy. Jednak dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczna spowodowała, iŜ naleŜało podjąć 

pewne działania i innowacje w zakresie opracowania kompleksowego dokumentu warunkującego 

dobrą współpracę. Momentem przełomowym w dotychczasowej współpracy było podjęcie decyzji 

o opracowaniu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z Organizacjami Pozarzą-

dowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego”. 

Idea opracowania skonkretyzowanego systemu współpracy samorządu z organizacjami po-

zarządowymi jest wynikiem zmian zachodzących na terenie gminy w kwestiach społecznych  

i obywatelskich. Dotychczasowa współpraca „pierwszego” i „trzeciego” sektora w naszej gminie 

była niewystarczająca, w głównej mierze z powodu braku wspólnie wypracowanej podstawy 

współpracy. 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczna spowodowała, iŜ naleŜało podjąć działania 

w kwestii ujednolicenia zasad współpracy. Dlatego teŜ wychodząc naprzeciw planowanym przez 

rząd zmianom w ustawie o poŜytku publicznym i o wolontariacie w przedmiocie uchwalania przez 



PPllaann  RRoozzwwoojjuu  LLookkaallnneeggoo  GGmmiinnyy  OOssttrróóddaa  nnaa  llaattaa  22000088  --  22001133  

  

Ostróda, wrzesień 2008  Strona 34. 

 

jednostki samorządu terytorialnego wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarzą-

dowymi, Samorząd Gminy Ostróda wraz z organizacjami pozarządowymi opracował i przyjął pro-

gram, co niewątpliwie pozwoli na wydłuŜenie horyzontu planowania współpracy poza rok budŜe-

towy, co w efekcie przyczyni się do lepszego perspektywicznego diagnozowania obszarów 

współpracy, jak równieŜ sprawdzaniu, czy efekty realizowanej współpracy odpowiadają zamie-

rzeniom stron. 

Uprzedmiotowienie i zapisanie w „Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Ostróda  

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicz-

nego” zasad współpracy opartej na partnerstwie i wzajemnym szacunku z jednoczesnym zacho-

waniem własnej autonomiczności i indywidualizmu, zmierza w kierunku profesjonalizacji i efek-

tywności wytyczanych wspólnie celów. 

Przykładem dobrej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi był m.in udział 

gminnych organizacji pozarządowych w tworzenie tak waŜnego dla współpracy dokumentu stra-

tegicznego oraz udział w I Targach Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Ostróda dostrzegając potencjał drzemiący w organizacjach pozarządowych organizuje 

róŜnego rodzaju szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, składania oraz rozli-

czania ofert na zadania publiczne, itp.   

 

3. Pomoc społeczna 
 

System pomocy społecznej jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego polityki spo-

łecznej państwa ma za zadanie wspieranie osób i rodzin, które z przyczyn obiektywnych  

nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb Ŝyciowych. Na terenie Gminy Ostróda 

około 26% mieszkańców (2006r.) miało trudności z przezwycięŜeniem okresowych bądź długo-

trwałych, trudnych sytuacji Ŝyciowych i korzystało z róŜnych form pomocy społecznej. Za realiza-

cję zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Ostróda odpowiedzialny jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Do jego obowiązków naleŜy: 

− prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej; 
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− bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki i usług domo-

wych); 

− współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem lokalnym; 

− aktywizowanie środowiska lokalnego. 
 

 

3.1. Struktura demograficzna 

Do niedawna Polska była jednym z krajów Europy o najwyŜszym współczynniku przyrostu na-

turalnego, który w ostatnich latach systematycznie malał aŜ do 0,5 na 1000 mieszkańców w roku 

2001r.. Współczynnik umieralności niemowląt wynosi w Polsce 7,7 na 1000 urodzeń i jest ciągle 

znacznie wyŜszy od przeciętnego w krajach Unii Europejskiej, gdzie waha się w granicach 4,9 % 

w roku 2000. Na 100 męŜczyzn przypada w Polsce 106 kobiet. Przeciętna długość Ŝycia w Pol-

sce ulega systematycznemu wydłuŜeniu, w 2000 roku wynosiła dla kobiet 78 lat, dla męŜczyzn 

69,8 lat.  

Społeczeństwo Gminy Ostróda jest stosunkowo młode, co oznacza, Ŝe w najbliŜszych latach 

pojawi się więcej osób na rynku pracy. Działań dostosowawczych  do potrzeb demograficznych 

wymagać będzie takŜe system oświaty. 

 

Tabela 4 

Struktura wieku mieszkańców Gminy Ostróda. 

Przedziały wiekowe mieszkańców Wiek mieszkańców 

Do 18 roku Ŝycia 18 – 65 lata PowyŜej 65 lat 

Gmina Ostróda 3.812 10.304 1.763 

Dane UG Ostróda 2008 rok  

Tabela 5 

Struktura liczby mieszkańców Gminy Ostróda w latach 2002-2007 
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3.2. Aktywno ść ekonomiczna 

Transformacje lat dziewięćdziesiątych w kraju wygenerowały w Polsce  wiele nowych pro-

blemów. Zmiany w przemyśle, likwidacja PGR- ów spowodowały, Ŝe liczba bezrobotnych wzrosła 

z 1,1 mln w roku 1990 do 3,1 mln na koniec 2001 roku. Istotnym czynnikiem wpływającym na 

sytuację rynku pracy był w tym okresie znaczący przyrost ludności w wieku produkcyjnym.  

W województwie Warmińsko – Mazurskim ludność czynna zawodowo / wg  powszechnego spisu 

z 2002 roku/ wynosiła 608,2 tys. osób. 

W Gminie Ostróda stopa bezrobocia była wyŜsza niŜ średnia w województwie o 2,76%, gdzie 

wynosiła 15,25 oraz o 0,59% wyŜsza niŜ w powiecie, w którym sięgała 18,26%. Zjawisko pozo-

staje w niepełnej w korelacji ze wskaźnikiem zatrudnienia, który w powiecie był niŜszy a w woje-

wództwie nieco wyŜszy (o 0,3%). Na powyŜszą sytuację rzutuje zapewne stosunkowo wysokie 

zatrudnienie w sektorze rolniczym, gdzie ukryte jest bezrobocie. 

Jak wynika z danych spisu powszechnego przeprowadzonego w roku 2002 współczynnik ak-

tywności zawodowej w województwie nie odstaje od przeciętnej w kraju. Zdecydowanie niŜszy 

jest jednak wskaźnik zatrudnienia (o 4,1%), co powoduje wyŜszą stopę bezrobocia w wojewódz-

twie w stosunku do kraju o 7 %. O prawie 4 % więcej ludności w kraju osiąga dochody z pracy 

zarobkowej, o 3,1 % więcej osób pozostaje na utrzymaniu w województwie warmińsko – mazur-

skim niŜ w kraju. Udział pracujących w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących jest o 0,8 % niŜszy 

w województwie niŜ przeciętnie w kraju. W województwie o 3,8 % wyŜszy niŜ w kraju  jest odse-

tek długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie pozostających bez pracy. 

Dla pełnej diagnozy demograficznej konieczne jest przedstawienie  aktywności ekonomicznej 

mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego w aspekcie wykształcenia i płci. Problem 

ten przedstawiono poniŜej. 

 

Tabela 6 

Bezrobotni w Gminie Ostróda 
 

 

 2007 rok 

 OGÓŁEM KOBIETY 

BEZROBOTNI 971 613 

Z PRAWEM DO ZASIŁKU 154 81 

ABSOLWENCI 48 29 

ZAMIESZKALI NA WSI 971 613 
 

Źródło: Sprawozdawczość PUP Ostróda (stan na dzień 31 grudnia kaŜdego roku) 
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Tabela 7 

Bezrobotni w Gminie Ostróda 
 

Podział mieszka ńców ze wzgl ędu na płe ć Poziom wykształcenia 

KOBIETY MĘśCZYŹNI 

Niepełne podstawowe 27 16 

Podstawowe 284 166 

Gimnazjalne 3 2 

Zasadnicze 157 92 

Średnie 103 60 

Policealne 11 6 

WyŜsze 28 16 
 

Dane UG Ostróda 2008 rok  

Wyniki pokazane w powyŜszej tabeli ukazują ścisłą korelację między wykształceniem  

a poziomem bezrobocia. Im wyŜsze wykształcenie tym mniej osób pozostających bez pracy. 

Wskaźnik bezrobocia jest wyŜszy wśród kobiet niŜ wśród męŜczyzn, na kaŜdym poziomie wy-

kształcenia. MęŜczyźni są bardziej aktywni zawodowo i wyŜszy jest wśród nich wskaźnik zatrud-

nienia. Kobiety są bardziej bierne zawodowo niŜ męŜczyźni ale to moŜe wynikać ze świadomości 

ograniczenia rynku pracy. 

 

 

3.3. Warunki Ŝycia i poziom bezpiecze ństwa mieszka ńców  

W Gminie Ostróda 16,5% ogółu pracujących zatrudnionych jest w gospodarstwach rolnych, 

co z pewnością generuje zjawisko bezrobocia ukrytego. Wśród mieszkańców gminy dominują 

pracujący w sektorze publicznym.  Na dzień 31 grudnia 2007 roku zarejestrowano 971 osoby 

bezrobotne, w tym 730  długotrwale (powyŜej 25 miesięcy). Wskaźnik bezrobocia  na koniec 

2007 roku wynosił 18,85 %, w tym około 75 % posiadało status osoby długotrwale bezrobotnej. 

Dramatycznie wysoki wskaźnik z pewnością potwierdza potrzebę wypłacania tak duŜej ilości za-

siłków  przez GOPS, co w Ŝadnej mierze nie rozwiązuje problemu ubóstwa, braku nadziei oraz 

pozostawania na marginesie Ŝycia społeczno – ekonomicznego ogromnej rzeszy ludzi. 

 

Dla pełnej diagnozy warunków Ŝycia mieszkańców poza analizą warunków mieszkaniowych 

zostanie dokonana analiza wielkości gospodarstw rolnych, dlatego Ŝe one stanowią najwyŜszy 

współczynnik zatrudnienia w gminie. 
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Przeciętna liczba osób zamieszkujących gospodarstwa domowe w Gminie Ostróda jest wyŜ-

sza niŜ w województwie warmińsko – mazurskim. O prawie 4 % mniej jest w gminie gospodarstw 

jednoosobowych i więcej jest rodzin licznych (4, 5 i więcej osobowych). 

Obecnie Gmina Ostróda w ponad 98 % jest zwodociągowania (w tym z sieci 87%), a w ponad 

45 % skanalizowana, odprowadzenie do sieci posiada 31% gospodarstw domowych, około 67 % 

wyposaŜonych  budynków  wyposaŜonych jest w centralne ogrzewanie, z czego tylko 13 obiek-

tów jest podłączonych do kotłowni zbiorczych. Taka sytuacja stwarza zagroŜenie duŜej emisji 

substancji toksycznych do atmosfery. Pracujący mieszkańcy Gminy Ostróda, z pracy utrzymują 

ok. 58 % populacji gminy, w tym z rolnictwa Ŝyje ok. 8,3 %, aŜ dla ok.42 % ogółu mieszkańców 

gminy źródłem utrzymania są świadczenia nie zarobkowe. 4186 osób ze swojej pracy utrzymuje 

8790, w tym w rolnictwie 690 mieszkańców utrzymuje 1268, 4146 otrzymujących świadczenia 

niezarobkowe utrzymuje 6326 osób.  

W rolnictwie pracuje 16,5% ogółu zatrudnionych. Gdyby oceniać poziom zamoŜności miesz-

kańców na podstawie warunków mieszkaniowych, to moŜna by powiedzieć, Ŝe mieszkańcy  

Gminy Ostróda Ŝyją dostatniej niŜ średnio mieszkańcy innych obszarów Województwa Warmiń-

sko – Mazurskiego. 

Na pewno na tle innych jednostek samorządowych Gmina Ostróda nie jest dobrze wyposa-

Ŝona w podstawową infrastrukturę zapewniającą mieszkańcom Ŝycie w zdrowym środowisku  

(87 % mieszkań podłączonych jest do wodociągu i tylko 31 % do sieci kanalizacyjnej). W gminie 

67 % mieszkań posiada centralne ogrzewanie i tylko 13 budynków podłączonych jest do zbioro-

wej kotłowni. W związku z tym pilne wydaje się rozwiązanie kwestii ochrony powietrza w Gminie 

Ostróda. 

 

3.4. Grupy nara Ŝone na marginalizacj ę społeczno – ekonomiczn ą, wymagaj ące wsparcia  

W badaniach naukowych stwierdzono, Ŝe grupami podlegającymi zjawiskom peryferyjności są: 

- osoby niepełnosprawne 

- osoby w wieku geriatrycznym 

- długotrwale bezrobotni 

- osoby o niskim poziomie wykształcenia 

- osoby o niskim statusie ekonomicznym 

Klasyfikacja osób podlegających zjawiskom marginalizacji nasuwa obraz „ błędnego koła”. 

Osoby niepełnosprawne stanowią ok. 14,8 % ogółu ludności województwa warmińsko – ma-

zurskiego, w tym prawnie niepełnosprawne (posiadające orzeczenia) – 12,6 %. Więcej osób nie-

pełnosprawnych jest w miastach – 57,9 % (125,5 tys.) a na wsiach 42,1 % (89,1 tys.).  

Tak więc w województwie warmińsko – mazurskim na 1000 osób przypada 148 niepełnospraw-

nych. NajwyŜsze wskaźniki niepełnosprawności obserwuje się w województwach: lubelskim  

i małopolskim a najniŜsze w opolskim i mazowieckim.  
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Odrębnym, niezwykle trudnym zagadnieniem jest populacja mieszkańców byłych PGR -  

przewaŜnie legitymujących się niskim poziomem wykształcenia, bez moŜliwości ekonomicznych  

na dokształcanie, chronicznie odzwyczajonych od pracy, bez nadziei i motywacji do podejmowa-

nia aktywności. Ta grupa wymaga szczególnych działań terapeutycznych i aktywizujących oraz 

pozwalając im zdobywać nowe kwalifikacje. W tych środowiskach narasta zjawisko patologii spo-

łecznych, dlatego teŜ pilne wydaje się podjęcie działań profilaktycznych wielotorowych. 
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IIIIII..  AANNAALLIIZZAA   SSTTRRAATTEEGGIICCZZNNAA  

1. Analiza SWOT 

Głównym narzędziem oceny uwarunkowań jest analiza SWOT. Analiza SWOT jest jedną  

z podstawowych metod analizy strategicznej, moŜe być takŜe wykorzystywana w działalności 

doradczej (consulting) jako technika diagnozy organizacji. MoŜna ją stosować w poszczególnych 

sferach funkcjonowania firmy, np. w marketingu, finansach, produkcji.  

Analiza SWOT pozwala na wygenerowanie z otoczenia szans rozwoju oraz zagroŜeń hamują-

cych rozwój firmy, rozwaŜa się tutaj zarówno otoczenie bliŜsze oraz otoczenie  dalsze (w otocze-

niu bliŜszym 5 sił konkurencji Portera, a w otoczeniu dalszym trendy ekonomiczne, demograficz-

ne, technologiczne, prawne, kulturowe itp.), analiza zasobów ma doprowadzić do wygenerowania 

mocnych punktów przedsiębiorstwa oraz wskazania jego słabych stron. Mocne punkty mogą 

oznaczać; iŜ naleŜy je nadal rozwijać i doskonalić, słabe zaś eliminować, bądź zreorganizować, 

analizę zasobów firmy zwykle prowadzi się równolegle z analizą zasobów najgroźniejszych kon-

kurentów, w celu  wskazania róŜnic między słabymi a mocnymi stronami rywalizujących firm. 

Gmina Ostróda ma ograniczony wpływ na kształtowanie się procesów społeczno – prawnych 

będących w jej otoczeniu. MoŜe jednak w sposób aktywny wykorzystywać szanse oraz unikać 

zagroŜeń płynących z otoczenia. 

 

Analiza SWOT oparta jest na prostym schemacie klasyfikacyjnym, w którym czynniki wpływające 

dzielimy na: 

 

1. wewnętrzne pozytywne – mocne strony (Strengths), 

2. wewnętrzne negatywne – słabe strony (Weeknesses), 

3. zewnętrzne pozytywne – szanse (Opportunities), 

4. zewnętrzne negatywne – zagroŜenia (Threats). 

 

Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie siły 

i słabości gminy w zakresie analizowanych sfer społeczno - gospodarczych. Silny potencjał  

to baza umoŜliwiająca budowanie strategii, słabości to problemy i ograniczenia do pokonania. 

ZagroŜenia to ostrzeŜenie przed niepoŜądanym rozwojem warunków zewnętrznych, szanse  

to wsparcie i inspiracje dla lokalnej polityki społeczno - gospodarczej. 

 

Przedstawiona analiza SWOT jest wynikiem działań konsultacyjnych władz gminnych ze przed-

stawicielami społeczności lokalnej.  
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W celu określenia silnych stron (atutów) oraz słabości Gminy Ostróda dokonano szczegółowej 

oceny istniejącego potencjału gminy, w przekroju następujących elementów: 

1   Walory geograficzne, przyrodnicze i krajobrazowe gminy, 

2.   Środowiska naturalne w gminie - woda, powietrze, ziemia, 

3.  Mieszkańcy   gminy,   zasoby   siły   roboczej,    inicjatywy,   przedsiębiorczość   lokalna, 

bezrobocie, itp., 

4.   Baza materialna i zagospodarowanie przestrzeni, wolne tereny komunalne, 

5.   Rolnictwo, przemysł, handel, usługi  -  istniejący potencjał  i  kondycja podmiotów, 

6.  Infrastruktura techniczna — drogi, telekomunikacja, energia elektryczna, wodociągi, kanali-

zacja, gaz, ciepło, odpady, przedsiębiorstwa komunalne, 

7.  Infrastruktura  społeczna – placówki oświatowe, opieka społeczna, bezpieczeństwo obywa-

teli, 

8.   BudŜet Gminy - wpływy i wydatki, zasilenia zewnętrzne, 

9.   Organy samorządu terytorialnego -  samoocena 

 

 

Prognoza kierunków zmian w otoczeniu Gminy przedstawiono w przekroju następujących ele-

mentów: 

1. PołoŜenie geograficzne Gminy i jej okolic, 

2. Środowisko naturalne - woda, powietrze, ziemia, 

3. Procesy demograficzne w gminie i sąsiedztwie — ludność, struktura wiekowa i produkcyjna, 

4. Ogólna sytuacja społeczno — gospodarcza w otoczeniu Gminy — koniunktura gospodarcza, 

rozwój przemysłu, rolnictwa, transportu itp., bezrobocie, 

5. Konkurencja innych gmin, ośrodków i regionów itp., atrakcyjność inwestycyjna terenu, 

6. Potencjalni inwestorzy krajowi i zagraniczni -preferencje, zachowania, 

7. Rynek kapitałowy, finanse, środki pomocowe, budŜet centralny, 

8. Kontakty regionalne, współpraca krajowa i międzynarodowa, 

9. Rozwój samorządu terytorialnego, przedsiębiorczość komunalna  -  legislacja. 
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ANALIZA STRATEGICZNA GMINY OSTRÓDA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY  

- połoŜenie gminy wśród obszarów atrakcyjnych krajo-

brazowo, 

- duŜo jezior oraz lasów, 

- harmonijne i zróŜnicowane kształtowanie terenu, 

duŜe obszary leśne, 

- centralne połoŜenie gminy w powiecie, 

- atrakcyjne połoŜenie gminy pod względem powiązań 

komunikacyjnych, 

- znaczna część gminy objęta Obszarem Chronionego 

Krajobrazu, 

- bardzo dobre warunki przyrodniczo - techniczne  

w rolnictwie, 

- dobra struktura agralna, 

- małe rozdrobnienie gospodarstw, 

- stosunkowo duŜa liczba gospodarstw rolnych  

o powierzchni powyŜej 100 ha, 

- dobre klasy bonitacyjne gleb, 

- dobrze zidentyfikowane i zaplanowane działania 

zmierzające do wprowadzenia ładu urbanistycznego, 

- dobrze zidentyfikowane sfery planowanych działań, w 

tym gospodarczych 

- brak miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego,  

- utrudniający i wydłuŜający proces inwestycyjny, 

- duŜa powierzchnia lasów i wód, 

- duŜo gruntów pozostających w zasobie Skarbu 

Państwa odłogowanych bądź dzierŜawionych, 

- zwodociągowanie gminy w 98 % 

- przygotowane, w części uzbrojone tereny pod inwe-

stycje, przeznaczone pod rozbudowę bazy turystycz-

nej, przemysł rolno – spoŜywczy i usługi, 

- dobre warunki do rozwoju turystyki, 

- szybki rozwój kanałów dystrybucji informacji typu 

strony www od urzędu do obywatela i postępująca 

funkcjonalność umoŜliwiająca interakcje obywatel - 

urząd, urząd - obywatel 

- zaledwie w 45% rozwiązany problem gospodarki 

ściekami hamuje rozwój gospodarczy, 

- bardzo zły stan dróg hamujący rozwój gospodar-

czy, w tym rozwój turystyki, 

- układ komunikacyjny wymagający przebudowy  

i modernizacji, 

- brak polityki rozwoju przemysłu w gminie,  

- brak inwestorów strategicznych, 

- braki w infrastrukturze, jak i wyposaŜeniu informa-

tycznym wśród mieszkańców i urzędu 

- niskie nakłady finansowe na doposaŜenie urzędu 

w nowoczesne narzędzia informatyczne 
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 - brak świadomości dokonującego się przełomu 

informatycznego wśród mieszkańców i pracowni-

ków urzędu  

- zbyt małe zasoby finansowe skierowane w rozwój 

infrastruktury teleinformatycznej w ramach zinte-

growanych rozwiązań ogólnokrajowych 

- duŜy udział mieszkańców z wykształceniem wyŜ-
szym, średnim i zawodowym. 

- duŜa liczba mieszkańców w wieku przedproduk-
cyjnym i produkcyjnym, 

 

- spadek przyrostu naturalnego, 

- brak miejsc pracy dla kobiet – wysokie bezrobo-

cie kobiet i brak polityki walki z bezrobociem 

kobiet, 

- ukryte bezrobocie na wsi, 

- migracja młodych, wykształconych ludzi w po-

szukiwaniu pracy do duŜych aglomeracji miej-

skich, 

- wykształcona kadra nauczycielska, 

- dobrze rozwinięta sieć placówek oświatowych, 

- duŜe zaplecze sportowo – rekreacyjne 

- dobrze wyposaŜone placówki oświatowe, 

- wyrównywanie szans edukacyjnych, poprzez udzie-

lanie stypendiów, 

- doŜywianie uczniów 

- mała liczba dzieci objęta wychowaniem przed-

szkolnym, 

- dowóz uczniów do placówek oświatowych (ok. 

1400 km/dziennie), 

- brak dostępu do zajęć pozalekcyjnych, 

- wprowadzony system ulg podatkowych dla przedsię-

biorców 

- strefowość – zróŜnicowanie stawek podatku od nie-

ruchomości 

- dobra sytuacja finansowa gminy, małe zadłuŜenie 

- umiejętne wykorzystanie zewnętrznych źródeł dofi-

nansowania 

-  
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SZANSE ZAGROśENIA 

- bliskość miasta Ostróda – migracja z miasta na wieś 

– moŜliwość rozwoju turystyki, 

- korzystne warunki przyrodniczo – krajobrazowe – 

rozwinięcie bazy turystycznej, 

- centralne połoŜenie gminy w powiecie, 

- potencjalne moŜliwości rozwoju funkcji uzdrowisko-

wej, 

- potencjalne moŜliwości wykorzystania źródeł geoter-

malnych jako alternatywnych źródeł energii, 

- potencjalne moŜliwości tworzenia „zielonych miejsc 

pracy”, 

- aktywność społeczna mieszkańców gmin, organiza-

cje pozarządowe mogą realizować wiele zadań za-

pobiegających marginalizacji społeczno - ekonomicz-

nej, 

- dosyć młode społeczeństwo Gminy Ostróda,  

- tendencja do lokowania inwestycji przy głównych 

drogach, 

- łączenie gmin w celu pozyskania środków pomoco-

wych z funduszy strukturalnych, 

- pozyskanie kapitału zewnętrznego, 

- moŜliwość pozyskania potencjału ludzkiego, 

- moŜliwość podnoszenia poziomu kształcenia,  

- dostęp do know-how i dostęp do wiedzy światowej 

poprzez Internet i inne kanały dystrybucji wiedzy, 

- zwiększenie efektywności prowadzenia działalności 

dzięki nowym narzędziom teleinformatycznym, 

- rozwój szeroko pojętego e-govermentu 

- niedobór środków na inwestycje w przedsiębior-

stwa  

i rolnictwo, 

- niechęć właścicieli małych gospodarstw do zmian 

profilu produkcji, 

- niedostateczny poziom infrastruktury pozwalający 

na rozwój turystyki, 

- niski poziom wiedzy społeczeństwa z dziedziny 

przedsiębiorczości, 

- niedostateczny poziom wykształcenia mieszkań-

ców, 

- niedostateczna wiedza właścicieli małych gospo-

darstw rolnych na temat alternatywnych źródeł  

dochodu, 

- brak inwestorów, brak kapitału inwestycyjnego, 

- niewystarczające subwencje i dotacje, szczególnie  

w oświacie, 

- niewystarczający stopień połączeń komunikacyj-

nych, 

- niestabilność przepisów prawa gospodarczego  

i finansowego – brak dostatecznego zabezpiecze-

nia przez państwo środków finansowych na zada-

nia nakładane na samorząd terytorialny i stabil-

nych zasad finansowania gmin, 

- rosnące bezrobocie, 

- starzenie się społeczeństwa, 

- słabe przystosowanie się do szybko zmieniającej 

się rzeczywistości 

- zbyt małe środki finansowe przeznaczone na roz-

wój infrastruktury i doposaŜenia w nowe narzędzia 

teleinformatyczne 

- zbyt niskie nakłady finansowe mogą doprowadzić 

do opóźnienia w odniesieniu do wdraŜanych ure-

gulowań prawnych w zakresie e- govermentu  

i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

- trudna do zmiany mentalność społeczeństwa w 
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2. Identyfikacja problemów 

� W 96% rozwiązany problem gospodarki wodnej wymagający doinwestowania. 

� Zaledwie w 45% rozwiązany problem gospodarki ściekowej wymagający doinwestowania. 

� Bardzo zły stan dróg hamujący rozwój gospodarczy. 

� Układ komunikacyjny wymaga przebudowy i modernizacji 

� Rewitalizacji wymagają obiekty i tereny powojskowe. 

� Warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców poza zrealizowanymi przez gminę zadaniami jest 

uporządkowanie kwestii związanych z ochrona środowiska (kanalizacja, wodociągi i zanie-

czyszczenia atmosfery) oraz edukacja ekologiczna mieszkańców. 

� Placówki oświatowe, kulturalne, sportowe oraz obiekty uŜyteczności publicznej wymagają 

doinwestowania. 

� System oświaty powinien być sukcesywnie dostosowany do potrzeb rynku pracy i potrzeb 

społecznych. 

� Koniecznym wydaje się uaktywnienie przez gminę potencjału drzemiącego w organizacjach 

pozarządowych, które wspólnie z gmina mogłyby rozwiązywać wiele problemów społecz-

nych, ekonomicznych i innych. 

� Grupy naraŜone na marginalizację lub pozostające na peryferiach Ŝycia społeczno - gospo-

darczego powinny być poddane terapii aktywizującej oraz edukacji pozwalającej im odnaleźć 

swoje miejsce w społeczeństwie. 

� Szczególnego wsparcia wymagają kobiety, którym trudniej poruszać się na rynku pracy. 

� Osoby niepełnosprawne i starsze wymagają dostosowania architektury i środków komunika-

cji do ich niepełnosprawności. 

� Starzejące się społeczeństwo będzie potrzebować usług dla ludzi w wieku geriatrycznym,  

np. zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

zakresie biurokracji i skłonności do szczegółowego 

regulowania wszelkich, nawet najprostszych pro-

cedur.  
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IIVV..  ZZAADDAANNIIAA   ZZMMIIEERRZZAAJJĄĄCCEE  DDOO  PPOOPPRRAAWWYY  SSYYTTUUAACCJJII  WW  GGMMIINNIIEE  OOSSTTRRÓÓDDAA  

 

Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju, wynikają z połoŜenia gminy w województwie w istnieją-

cych i projektowanych systemach oraz układach zewnętrznych. Dotyczą one róŜnych dziedzin, 

np. środowiska przyrodniczego, infrastruktury technicznej, systemów transportowych, wdraŜa-

nych programów rządowych,  zawartych umów międzynarodowych, itp. 

Uwarunkowania wewnętrzne stanowią o wartości i moŜliwości wykorzystania głównych po-

tencjałów rozwoju, t.j. przyrodniczego, społecznego oraz gospodarczego. Podsumowaniem uwa-

runkowań rozwoju jest diagnoza, w której przedstawiony jest pełen obraz gminy z określeniem 

barier, ograniczeń, konfliktów oraz zagroŜeń   i  preferencji rozwoju.  

W wyniku realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będą realizowane zadania których celem będą: 

 

1. Zmiany w strukturze gospodarki 

Rolnictwo będzie nadal podstawową funkcją w gminie. Jednak jego rozwój na obszarze  

gminy będzie zróŜnicowany, wynika to z uwarunkowań przyrodniczych. Na terenach wraŜliwych  

na antropopresję, które dominują na obszarze gminy, preferuje się rozwój rolnictwa opartego  

na zasadach gospodarowania zintegrowanego. Na obszarach o wysokich walorach przerodniczo-

krajobrazowych w gospodarstwach rolnych produkujących Ŝywność wysokiej jakości, postuluje 

się rozwój agroturystyki, mogącej stanowić dodatkowe źródło dochodu dla rolników. W rejonach  

o korzystnych warunkach przyrodniczo-rolniczych i mniejszej wraŜliwości na antropopresję, prefe-

ruje się rozwój duŜych gospodarstw o charakterze farmerskim. Gospodarstwa rolne typu rodzin-

nego powinny w większym stopniu rozwijać specjalizację w produkcji rolnej, co umoŜliwia  

uzyskanie wyŜszych dochodów z produkcji. Rozwój gospodarstw rodzinnych przewidywany  

jest w następujących regionach:  

� we wsiach połoŜonych na terenach atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym,  

na których funkcja turystyczna jest równorzędna lub nadrzędna w stosunku do rolnictwa, 

przewiduje się tu umiarkowany rozwój produkcji rolnej i preferuje się rozwój agroturystyki, 

� we wsiach połoŜonych na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich z uwagi  

na bardzo trudne warunki naturalne, przewiduje się ekstensywny rozwój rolnictwa,  

oraz rozwój agroturystyki, 

� w pozostałych wsiach połoŜonych na trenie gminy, przewiduje się intensywny rozwój produk-

cji rolnej, głównie gospodarstw specjalistycznych umoŜliwiających uzyskiwanie wyŜszych  

dochodów z produkcji rolnej. 
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2. Rozwój systemu komunikacji 

Na podstawie uwarunkowań rozwoju gminy postawiono diagnozę, która w układzie komuni-

kacyjnym zakładała podział funkcjonalny dróg na układ: nadrzędny, podstawowy, uzupełniający. 

Podział ten w kierunkach rozwoju zostaje utrzymany.  

W układzie nadrzędnym pozostają drogi: droga krajowa nr 7 Gdańsk - Ostróda - Warszawa - 

gr. Państwa, droga nr 16 Grudziądz - Ostróda – Augustów.  

Drogi  układu  podstawowego  powinny  zapewnić  powiązanie  gminy z województwem oraz 

pełnić funkcję głównych powiązań sieci osadniczej na obszarze gminy. Głównym celem strate-

gicznym w układzie komunikacyjnym jest dobre powiązanie gminy z krajem i województwem, 

oraz sprawne i bezpośrednie powiązania wewnątrz gminy. Cel ten osiągnie się poprzez poprawę 

stanu technicznego dróg, który na obszarze gminy jest jednym z głównych problemów. Odnowy  

i modernizacji sukcesywnej wymagają wszystkie drogi wymienione w układzie podstawowym. 

Problemem w funkcjonowaniu podstawowego układu komunikacyjnego są mosty, które  

są w złym stanie technicznym.  W dalszej kolejności naleŜy przebudować mosty które są w złym 

stanie technicznym, ale są obiektami nienormatywnym z uwagi na parametry techniczne. 

W układzie pomocniczym drogi wojewódzkie wymagają sukcesywnej odnowy i modernizacji. 

NaleŜy poprawić stan techniczny dróg gminnych i zapewnić widoczność na łukach. W celu lep-

szego skomunikowania gminy naleŜy na drogach gminnych połoŜyć nawierzchnię twardą ulep-

szoną. Modernizacji wymagają drogi osiedlowe na terenie gminy. 

Dla zaspokojenia potrzeb uŜytkowników drogi oraz potrzeb związanych z ich funkcjonowa-

niem naleŜą - miejsca obsługi podróŜnych (MOP) w zaleŜności od oferowanego programu usług 

rozróŜnia się MOP wypoczynkowy i wypoczynkowo-usługowy. MOP wypoczynkowy wyposaŜony 

jest w  stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i cięŜarowych, urządzenia wypoczyn-

ku ławy, stoły, małą gastronomię, urządzenie sanitarne - MOP I. 

 

3. Poprawa stanu środowiska naturalnego 

Specyfika terenu, rodzaj zagospodarowania  przestrzennego, oraz  wysokie wymogi w zakre-

sie ochrony środowiska wymagają uwzględnienia w gospodarce ściekowej poniŜszych zasad: 

1. Zaleca  się  rozwiązanie  w   1-szym  etapie  gospodarki  ściekowej w miejscowościach  

połoŜonych na terenach bez izolacji od uŜytkowych warstw wodonośnych bądź izolacji  

nieciągłej. Rozwiązanie to powinno zostać potraktowane priorytetowo ze względu  

na zagroŜenie zanieczyszczeniem uŜytkowych warstw wodonośnych.  

2. Na ww. terenach naleŜy realizować kanalizację sanitarną równolegle z budową wodociągu.  

3. Z uwagi na połoŜenie duŜego obszaru gminy na terenie zlewni pojeziernej winna być wyko-

nana kanalizacja sanitarna zbiorcza. 

4. Na terenie jak w pkt. 3), w miejscowościach pozbawionych infrastruktury zbiorczej zaleca 

się realizację sieci wodociągowej równolegle z budową sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej.  
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5. Na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, oraz jego otuliny powinny być  

skanalizowane wszystkie miejscowości.  

6. Przyjmuje się zasadę skanalizowania docelowo wszystkich miejscowości gminy  

oraz realizację wysokosprawnych oczyszczalni ścieków w większych miejscowościach 

bądź realizację systemów przesyłowych zbiorczych do istniejących oczyszczalni. 

7. Ze względów ekonomicznych przyjmuje się, Ŝe ewentualne projektowane oczyszczalnie 

ścieków powinny powstawać w miejscowościach, w których obliczeniowa ilość ścieków  

w perspektywie wyniesie <50 m3/d. 

8. Wszystkie nowopowstające obiekty utylizacji ścieków powinny mieć punkt zlewny  

dla ścieków dowoŜonych z miejscowości mniejszych. 

9. Z uwagi na atrakcyjność terenu i jego połoŜenie nie powinno się dopuszczać do powstawa-

nia lokalnych wylewisk ścieków. Wszystkie produkowane na terenie gminy ścieki bytowo-

gospodarcze winny być oczyszczane w oczyszczalniach o odpowiednim stopniu redukcji 

zanieczyszczeń. 

10. Na terenach pozbawionych izolacji od uŜytkowych warstw wodonośnych oraz izolacji   

nieciągłej nie dopuszcza się gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych lub  

innych rozwiązań gospodarki ściekowej zagraŜających uŜytkowym warstwom wodonośnym. 

 

4. Poprawa stanu środowiska kulturowego. 

Pozostałości i ślady dawnych kultur na terenie gminy sięgają epoki kamienia, brązu i Ŝelaza,  

a takŜe  ostatnich tysiącleci pozostawiających szereg cennych obiektów takich jak   pałace, dwo-

ry, parki, kościoły, cmentarze, stanowiska archeologiczne oraz układy ruralistyczne. 

Zabytki występujące na terenie gminy mają głównie znaczenie lokalne są jednak świadec-

twem działalności człowieka na przestrzeni wieków. 

Z materiałów uzyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynika, Ŝe liczba za-

bytków prawnie chronionych na terenie gminy wynosi 37 w tym 15 obiektów, 5 cmentarzy, 9 par-

ków i 8 stanowisk archeologicznych. Miejscowości, których zabytki są wpisane do rejestru: Bał-

cyny, Durąg, Dziadyk, Glaznoty, Grabin, Kajkowo, Kątno, Kraplewo, Lichtajny, Lipowiec, Morliny, 

Ornowo, Ostrowin, Pancerzyn, Pietrzwałd, Reszki, Smykowo, Smykówko, Szyldak, Wirwajdy, 

WyŜnice, Zajączki, Zawady Małe. Zabytki postulowane do wpisania do rejestru zabytków przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekraczają liczbę 1100 (są to obiekty, parki, cmenta-

rze, stanowiska archeologiczne). 

Na terenie gminy znajduje się zabytek techniki i inŜynierii wodnej o randze międzynarodowej - 

Kanał Ostródzko - Elbląski. WaŜnym zadaniem gminy jest zagospodarowanie i wypromowanie 

w/w unikatowego obiektu. 
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Gmina nie jest całkowicie przebadana pod względem archeologicznym a podjęcie takich ba-

dań jest celowe i winno wyprzedzać działania inwestycyjne (np. budowa nowych odcinków dróg). 

Wskazuje się na potrzebę przeprowadzenia pełnego rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturo-

wego gminy (dla Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich został  opracowany  w  1996r. „Ope-

rat  ochrony  wartości  kulturowych i krajobrazowych") z wyeksponowaniem obszarów  objętych 

strefami ochrony konserwatorskiej. Problematyka takiego opracowania winna obejmować: arche-

ologię, architekturę i budownictwo, cmentarze, zabytkową zieleń (parki i aleje), układy ruralistycz-

ne. 

 

Rozwój gospodarczy jest najlepszym sposobem eliminacji większości problemów społecznych 

(takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość itp.), przed jakimi staje władza lokalna.  

Na szczeblu lokalnym oznacza przyrost moŜliwości, które pozwalają mieszkańcom lepiej  

zaspokajać większą ilość potrzeb, na wyŜszym poziomie. Jedynie w warunkach rozwoju  

gospodarczego udaje się osiągnąć tak poŜądane zjawisko jak uczestnictwo prywatnego kapita-

łu w przedsięwzięciach istotnych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz aktywność  

ludzką nie nastawioną na roszczenia, lecz na konstruktywne budowanie rozwoju lokalnego.  
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IIVV..    RREEAALLIIZZAACCJJAA  ZZAADDAAŃŃ  II  PPRROOJJEEKKTTÓÓWW  

 
Celem strategicznym Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda jest zapewnienie optymalnego 

rozwoju inicjatyw w sferze gospodarczej i społecznej, a którego skutki maja by skierowane  

w pierwszej kolejności na tworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienie jak najlepszych warun-

ków Ŝycia jego mieszkańców oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

 

CEL STRATEGICZNY Planu Rozwoju Gminy Ostróda 

Poprawa Zagospodarowania Infrastrukturalnego Gminy Ostróda  

i będzie realizowany poprzez następujące działania: 

 

1. Budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

Celem jest zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru gminy., poprawa dostępu mieszkańców do 

infrastruktury technicznej decydującej o moŜliwościach rozwojowych gminy.  

2. Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę poboru wody. 

Celem jest zapewnienie dostaw i dostępu do wody pitnej o wysokiej jakości dla wszystkich miesz-

kańców gminy, w ilościach zabezpieczających bieŜące potrzeby oraz rozwój poszczególnych 

jednostek osadniczych. 

3. Budowa i modernizacja dróg gminnych. 

Celem działania jest budowa dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umoŜliwią 

szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi. 

4. Poprawa jakości powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Celem działania jest poprawa jakości środowiska, poprzez modernizację sieci energetycznej oraz 

wykorzystanie lokalnych źródeł energii. 

5. Wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami. 

Celem działania jest  stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów na poziomie 

lokalnym. 

6. Budowa i modernizacja bazy edukacyjnej. 

Celem działania jest zwalczanie dysproporcji w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej na 

terenie gminy. 

7. Rewitalizacja obiektów i obszarów powojskowych i przystosowanie ich do celów społeczno 

- gospodarczych. 

Rewitalizacja obiektów i terenów po- wojskowych, poprzez zmianę z przewaŜającej, dotychczas 

funkcji zabudowy po-wojskowej na usługową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, 

rekreacyjną i turystyczną. 
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Nazwa  działania nr 1: 

Budowa i modernizacja urz ądzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków  

 

 

3. Cel działania: 

Zwiększenie poziomu skanalizowania obszaru gminy.  Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruk-

tury technicznej decydującej o moŜliwościach rozwojowych gminy. Poprawa jakości środowiska. 

Wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi. Tworzenie warunków do dywersyfikacji działal-

ności gospodarczej. 

 

4. Uzasadnienie działania: 

Konieczność budowy lub modernizacji urządzeń do odprowadzania ścieków spowodowany  

jest niskim stopniem wyposaŜenia obszaru gminy w sieci kanalizacyjne. Specyfika terenu, rodzaj 

zagospodarowania  przestrzennego oraz  wysokie wymogi w zakresie ochrony środowiska  

wymagają uwzględnienia w gospodarce ściekowej poniŜszych zasad: 

1. Zaleca się rozwiązanie w 1-szym etapie gospodarki ściekowej w miejscowościach połoŜo-

nych na terenach bez izolacji od uŜytkowych warstw wodonośnych bądź izolacji nieciągłej. 

Rozwiązanie to powinno zostać potraktowane priorytetowo ze względu na zagroŜenie  

zanieczyszczeniem uŜytkowych warstw wodonośnych.  

2. Na ww. terenach naleŜy realizować kanalizację sanitarną równolegle z budową wodociągu.  

3. Z uwagi na połoŜenie duŜego obszaru gminy na terenie zlewni pojeziernej winna być wyko-

nana kanalizacja sanitarna zbiorcza. 

4. Na terenie jak w pkt. 3), w miejscowościach pozbawionych infrastruktury zbiorczej zaleca 

się realizację sieci wodociągowej równolegle z budową sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej.  

5. Na terenie Parku Krajobrazowego, oraz jego otuliny skanalizowane powinny być wszystkie 

miejscowości.  

6. Przyjmuje się zasadę skanalizowania docelowo wszystkich miejscowości gminy oraz reali-

zację wysokosprawnych oczyszczalni ścieków w większych miejscowościach bądź realiza-

cję systemów przesyłowych zbiorczych do istniejących oczyszczalni. 

7. Ze względów ekonomicznych przyjmuje się, Ŝe ewentualne projektowane oczyszczalnie 

ścieków powinny powstawać w miejscowościach, w których obliczeniowa ilość ścieków  

w perspektywie wyniesie <50 m3/d. 

8. Wszystkie nowopowstające obiekty utylizacji ścieków powinny mieć punkt zlewny dla ście-

ków dowoŜonych z miejscowości mniejszych. 

9. Z uwagi na atrakcyjność terenu i jego połoŜenie nie powinno się dopuszczać do powstawa-

nia lokalnych wylewisk ścieków. Wszystkie produkowane na terenie gminy ścieki bytowo-

gospodarcze winny być oczyszczane w oczyszczalniach o odpowiednim stopniu redukcji 

zanieczyszczeń. 
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10. Na terenach pozbawionych izolacji od uŜytkowych warstw wodonośnych oraz izolacji   

nieciągłej nie dopuszcza się gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych lub  

innych rozwiązań gospodarki ściekowej zagraŜających uŜytkowym warstwom wodonośnym. 

 

5. Powiązanie działania z innymi  programami. 

a) Zgodność ze strategią gminy 

Pierwszy cel strategiczny w rozwoju gminy: poprawa stanu infrastruktury gminy. Drugi cel 

operacyjny: Dobra infrastruktura techniczna. 

b) Zgodność ze strategią powiatu ostródzkiego. 

Cel strategiczny rozwoju powiatu: Rozwój infrastruktury technicznej. 

Pierwszy cel operacyjny: Rozwój infrastruktury proekologicznej. 

c) Zgodność ze strategią województwa. Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna za-

pewniająca bardziej zrównowaŜony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Czwar-

ty cel operacyjny: Prawidłowa gospodarka wodna i sprawny system infrastruktury technicz-

nej przeciwpowodziowej i melioracyjnej. Piąty cel operacyjny: Infrastruktura techniczna na 

rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej. 

d) Zgodność z innymi programami. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury  – Oś 6 - Środowisko przyrodnicze 

 

6. Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra Ŝaniu. 

Jednostki samorządu terytorialnego gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki  

organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie samorządów w których 100% udziałów  

lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych – zharmonizowane z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi 

publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego  

na świadczenie usług z danej dziedziny,, organizacje pozarządowe non -profit, w tym fundacje,  

stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe, inne jednostki publiczne. 

 

7. Nakłady niezb ędne do wdro Ŝenia działania. 

Ogółem       Gmina 

2008-2013 55.158.870,- 2008-2013 22.841.637,- 
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8.  Przyjęte mierniki: 

 

a)wskaźniki:  

- długość sieci kanalizacyjnej, 

-  ilość oczyszczalni,  

- ilość przepompowni, 

b)rezultaty:  

- ilość ścieków odprowadzanych i/ lub oczyszczanych w m³/ miesiąc,  

- stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w%, 

 c)oddziaływanie:  

            - liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej,  

            - wielkość migracji(saldo)
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Zadania inwestycyjne do działania nr 1 

 

Budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

Nazwa zadania Czas  
realizacji 

Oczekiwane  
rezultaty Nakłady do poniesienia 

Lp.  
  ogółem gmina 

Środki  

zewnętrzne 

1. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo 

poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

2009-2011 wodociąg - 28 km 

kanalizacja - 83 km 

przepompownie przy-

domowe - 223 szt. 

35.046.900 14.018.760 21.028.140 

 Kanalizacja sanitarna Samborowo, Samborowo kurniki, Zabłocie, Wirwajdy, 

Smykowo, Ryńskie, Rudno, Brzydowo, Kraplewo, Dziadyk 

2009-2010  16.335.551 6.534.221 9.801.330 

 Kanalizacja sanitarna Smykówko, Bałcyny, Lipowo, Marynowo 2010  4.913.339 1.965.336 2.948.003 

 Kanalizacja sanitarna Naprom, Pietrzwałd, Zajączki  2011  7.789.111 23.115.645 4.673.466 

 Kanalizacja sanitarna Turznica, Stary Las, Reszki, Gruda 2011  6.008.898 2.403.560 3.605.338 

2. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostróda po-

przez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

2010-2012  18.152.000 7.260.800 10.891.200 

 Kanalizacja sanitarna Lubajny - Nowe Siedlisko II etap 2010-2011  3.238.000 1.295.200 1.942.800 

 Kanalizacja sanitarna Zwierzewo I i II etap, Mała Ruś 2010-2011  5.033.000 2.013.200 3.019.800 

 Kanalizacja sanitarna Ornowo, Ornowo (spinka wody), Morliny (opaska) 2010-2011  3.921.000 1.568.400 2.352.600 

 Kanalizacja sanitarna Tyrowo 2011  400.000 160.000 240.000 

 Kanalizacja sanitarna Kątno 2011  800.000 320.000 480.000 

 Kanalizacja sanitarna Ostrowin 2011-2012  1.903.000 761.200 1.141.800 

 Kanalizacja sanitarna Górka, Lipowiec, Wólka Lichtańska, Lichtajny, Worniny 2010-2012  2.857.000 1.142.800 1.714.200 
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3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś  2010-2011  529.490 132.597 396.893 

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo 2008-2011 1 obiekt 900.000 900.000 - 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 2008-2009 wodociąg - 3 km 

kanalizacja - 2 km 

przepompownie - 2 szt. 

przyłącza - 34 szt. 

530.480 530.480 - 

 Kanalizacja sanitarna śurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie      

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Stare Jabłonki      

 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ostrowin      

 

Dane: Urząd Gminy Ostróda, lipiec 2008, opracowanie własne. 
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Nazwa  działania nr 2: 

Budowa i modernizacja urz ądzeń zaopatrzenia w wod ę i poboru wody. 

 

3. Cel działania: 

Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej decydującej o moŜliwościach rozwo-

jowych gminy. Tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej poprawa warun-

ków Ŝycia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych. 

 

4. Uzasadnienie działania: 

  Zaopatrzenie w wodę poszczególnych miejscowości gminy powinna odpowiednia dla rozwoju 

funkcji gospodarczych w tych miejscowościach. 

 

a) Powiązanie działania z innymi  programami. 

 

a) Zgodność ze strategią gminy.  

Pierwszy cel strategiczny w rozwoju gminy: poprawa stanu infrastruktury gminy. Drugi cel 

operacyjny: Dobra infrastruktura techniczna. 

b) Zgodność ze strategią powiatu ostródzkiego. 

Cel strategiczny rozwoju powiatu: Rozwój infrastruktury technicznej. 

Pierwszy cel operacyjny: Rozwój infrastruktury proekologicznej. 

c) Zgodność ze strategią województwa. 

Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównowaŜony 

rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Czwarty cel operacyjny: Prawidłowa go-

spodarka wodna i sprawny system infrastruktury technicznej przeciwpowodziowej i meliora-

cyjnej. Piąty cel operacyjny:  Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna 

z normami Unii Europejskiej. 

d) Zgodność z innymi programami.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury  – Oś 6 - Środowisko przyrodnicze 

 

 

6. Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra Ŝaniu. 

Jednostki samorządu terytorialnego gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki  

organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie samorządów w których 100% udziałów lub 

akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo  

Zamówień Publicznych – zharmonizowane z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi 

publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na 
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świadczenie usług z danej dziedziny, organizacje pozarządowe non -profit, w tym fundacje, sto-

warzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe, inne jednostki publiczne. 

 

7. Nakłady niezb ędne do wdro Ŝenia działania. 

Ogółem       Gmina 

2008-2013 5.346.500,- 2008-2013 1.111.625,- 

 

8. Przyjęte mierniki: 

a)wskaźniki:  

- długość sieci kanalizacyjnej,  

-  ilość oczyszczalni,  

-  ilość przepompowni, 

b)rezultaty:  

- ilość ścieków odprowadzanych i/ lub oczyszczanych w m³/ miesiąc,  

- stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w%, 

 c)oddziaływanie:  

- liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, wielkość migracji(saldo) 
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Zadania inwestycyjne do działania nr 2. 

 

Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody 

Czas realizacji Nakłady do poniesienia  

Lp. 

 

Nazwa zadania  

Oczekiwane 

rezultaty ogółem gmina Środki  

zewnętrzne 

1. Rozbudowa SPC w miejscowościach Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie 2008-2009 2 zmodernizo-

wane obiekty 

846.500 211.625 634.875 

2. Rozbudowa SUW w m. Zawady Małe, Warlity Wielkie, Szyldak, Durąg, Idzbark 2010-2013 3 zmodernizo-

wane obiekty  

4.500.000 900.000 3.600.000 

 

Dane: Urząd Gminy Ostróda lipiec 2008 rok, opracowanie własne. 
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Nazwa działania nr 3. 

Budowa i modernizacja dróg gminnych. 

 

3. Cel działania: 

 Celem działania jest budowa dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną gminy, umoŜliwią 

szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami województw 

oraz umoŜliwiają dostęp do sieci dróg krajowych, w celu zwiększenia atrakcyjności lokalizowania 

działalności gospodarczej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciąŜeń środowi-

skowych. Celem działania jest zwiększenie atrakcyjności lokalizowania działalności gospodar-

czej, unikania zatłoczenia na drogach oraz zmniejszenia obciąŜeń środowiskowych. 

 

4.Uzasadnienie działania: 

Drogi układu podstawowego powinny zapewnić powiązanie gminy z województwem  

oraz pełnić funkcję głównych powiązań sieci osadniczej na obszarze gminy. Głównym celem stra-

tegicznym w układzie komunikacyjnym jest dobre powiązanie gminy z krajem i województwem, 

oraz sprawne i bezpośrednie powiązania wewnątrz gminy. Cel ten osiągnie się poprzez poprawę 

stanu technicznego dróg, który na obszarze gminy jest jednym z głównych problemów. Odnowy  

i modernizacji sukcesywnej wymagają wszystkie drogi wymienione w układzie podstawowym. 

Problemem w funkcjonowaniu podstawowego układu komunikacyjnego są mosty, które  

są w złym stanie technicznym. W dalszej kolejności naleŜy przebudować mosty, które są w do-

brym stanie technicznym, ale są obiektami nienormatywnym z uwagi na parametry techniczne. 

W układzie pomocniczym drogi wojewódzkie wymagają sukcesywnej odnowy i modernizacji. 

NaleŜy poprawić stan techniczny dróg gminnych i zapewnić widoczność na łukach. W celu lep-

szego skomunikowania gminy naleŜy na drogach gminnych połoŜyć nawierzchnię twardą ulep-

szoną. 

Dla zaspokojenia potrzeb uŜytkowników drogi oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem 

dróg naleŜą - miejsca obsługi podróŜnych (MOP) w zaleŜności od oferowanego programu usług 

rozróŜnia się MOP wypoczynkowy i wypoczynkowo-usługowy. MOP wypoczynkowy wyposaŜony 

jest w  stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i cięŜarowych, urządzenia wypoczyn-

ku ławy, stoły, małą gastronomię, urządzenie sanitarne - MOP I. 

 

b) Powi ązanie działania z innymi programami. 

c) zgodność ze strategią gminy.  

Pierwszy cel strategiczny w strategii rozwoju gminy: Poprawa stanu infrastruktury gminy. 

Pierwszy cel operacyjny: Poprawa stanu dróg lokalnych 

d) zgodność ze strategią powiatu ostródzkiego. 

Cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej. 
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Cel operacyjny: Poprawa stanu dróg. 

e) zgodność z strategią województwa 

Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównowaŜony roz-

wój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania 

Pierwszy cel operacyjny: Zwiększenie dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności 

regionu. 

f) zgodność z innymi programami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3- rozwój lokalny oraz 

rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. 

Działanie 3.1 Obszary wiejskie. 

Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalne do układu transportowego. 

 

6.Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra Ŝaniu. 

Jednostki samorządu terytorialnego gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki  

organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie samorządów w których 100% udziałów  

lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych – zharmonizowane z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi 

publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego  

na świadczenie usług z danej dziedziny, organizacje pozarządowe non -profit, w tym fundacje,  

stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe, inne jednostki publiczne. 

 

7. Nakłady niezb ędne do wdro Ŝenia działania. 

Ogółem       Gmina 

2008-2013 6.332.000,- 2008-2013 5.957.000,- 

 

 

8. Przyjęte mierniki: 

a)produkty: długość dróg gminnych, 

b) rezultaty: ilość km zmodernizowanej drogi 

c) oddziaływanie: wielkość migracji (saldo) 
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Zadania inwestycyjne do działania nr 3. 

Budowa i modernizacja dróg. 

 

    Nakłady do poniesienia Lp Nazwa zadania Czas realizacji Oczekiwane rezultaty 

ogółem gmina Środki ze-

wnętrzne 

1. Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ul. Polna Kaj-

kowo 

2008 droga - 0,9 km 

kanalizacja deszczowa 

382.000 382.000 - 

2. Modernizacja dróg osiedlowych, w tym: 

Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idz-

bark - I etap 

2008 kanalizacja - 2,5 km 

1 separator 

456.896 456.896 - 

3. Modernizacja dróg osiedlowych, w tym: 

Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idz-

bark - II etap 

2009-2010 droga - 0,6 km 

chodnik - 0,6 km 

 

493.104 493.104  

3. Modernizacja  drogi gminnej Nr 2645027  Samborowo- GierłoŜ - etap II 2010-2012 3,5 km 4.500.000 4.500.000 - 

4. Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo 2009-2010 1 zagospodarowane 

centrum 

500.000 125.000 375.000 

 

Dane: Urząd Gminy Ostróda lipiec 2008 rok, opracowanie własne.
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Nazwa działania nr 4. 
 

Poprawa jako ści powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

 

3. Cel działania: 

Modernizacja sieci energetycznej oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii. (energia, wiatro-

wa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania 

biomasy i inne). Poprawa jakości środowiska. 

 

5. Uzasadnienie działania: 

Właściwa i nowoczesna sieć energetyczna powinna stanowić podbudowę procesów gospodar-

czych na obszarach rozwojowych określonych w Studium Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy. Powinna równieŜ, zaspokajać potrzeby mieszkańców gminy przyczyniając się do poprawy 

warunków Ŝycia. 

 

6. Powiązanie działania z innymi programami. 

a) zgodność ze strategią gminy 

Pierwszy cel strategiczny: poprawa stanu infrastruktury gminy. 

b) zgodność ze strategią powiatu ostródzkiego. 

Cel strategiczny rozwoju powiatu ostródzkiego: Rozwój infrastruktury technicznej. Dzie-

wiąty  cel operacyjny: Rozwój infrastruktury proekologicznej.  

c) zgodność ze strategią województwa. 

Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna  zapewniająca bardziej zrównowaŜony 

rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Szósty cel operacyjny: Dostosowana do 

potrzeb sieć nośników energii. 

d) zgodność z innymi  programami. 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury  – Oś 6 - Środowisko przyrodnicze 

 

6. Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra Ŝaniu. 

Jednostki samorządu terytorialnego gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki  

organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie samorządów w których 100% udziałów  

lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych – zharmonizowane z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi 

publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego  

na świadczenie usług z danej dziedziny, organizacje pozarządowe non -profit, w tym fundacje, 

stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe, inne jednostki publiczne. 

 

7. Nakłady niezb ędne do działania. 
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Ogółem       Gmina 

2008-2013 520.000,- 2008-2013 520.000,- 

 

 

7. Przyjęte mierniki. 

a) produkty: ilość obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

b) rezultaty: moc energii (moc zainstalowana) pochodząca ze źródeł odnawialnych (MW) 

c) oddziaływanie: wielkość migracji (saldo), 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPllaann  RRoozzwwoojjuu  LLookkaallnneeggoo  GGmmiinnyy  OOssttrróóddaa  nnaa  llaattaa  22000088  --  22001133  

 

  

Ostróda, wrzesień 2008  Strona 64  

 

Zadania inwestycyjne  do działania nr 4. 

Poprawa jakości powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

 
Nakłady do poniesienia Lp. Nazwa zadania Czas realizacji Oczekiwane rezultaty 

ogółem gmina Środki zewnętrzne 

1. Modernizacja kotłowni szkoły w Tyrowie 2008-2009 1 zmodernizowana kotłownia  120.000 120.000 - 

2. Modernizacja kotłowni w Zwierzewie 2009-2013 1 zmodernizowana kotłownia 400.000 400.000 - 

 

Źródła: Urząd Gminy Ostróda lipiec 2008 rok- opracowanie własne. 
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2.Nazwa działania nr 5. 

Wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpad ami. 

 

3. Cel działania: 

Wzrost ilości gospodarstw domowych objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów poprzez  stworze-

nie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmującego 

m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, 

recykling, kompostowania odpadów organicznych, itp. Poprawa jakości środowiska. 

 

4. Uzasadnienie działania: 

Kontrola i sterowanie elementami dotyczącymi gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpa-

dów powinna obejmować: ilość powstających odpadów, poziom techniczny i sanitarny miejsc 

oraz sprzętu do gromadzenia i wywozu, częstotliwości usuwania opadów, objęcie usługami  

wywozu wszystkich mieszkańców i właścicieli posesji, poziom świadczonych usług, warunki do-

stępności zakładu unieszkodliwiania dla wszystkich mieszkańców, oddziaływanie na środowisko, 

stan sanitarny wysypiska, ilość i jakość przyjmowanych na wysypisko odpadów, efektywność 

ekonomiczną w aspekcie cen usług, planu modernizacji i rozbudowy systemu usuwania odpa-

dów. Gromadzenie odpadów komunalnych jest pierwszym elementem systemu gospodarki odpa-

dami. Jest równieŜ jedną z funkcji utrzymania czystości na wsi. Wprowadzeni systemu zagospo-

darowania odpadów spowoduje zmniejszenie ilości i uciąŜliwości odpadów trafiających na gmin-

ne wysypisko śmieci. UmoŜliwi równieŜ odzyskiwanie i wtórne uŜycie przedmiotów, materiałów  

i energii.. Pozwoli równieŜ zmienić styl konsumpcji i zachowań mieszkańców gminy na bardziej 

proekologiczny. 

 

8. Powiązanie działa ń z innymi programami. 

a) Zgodność ze strategią gminy. 

Pierwszy cel strategiczny w strategii rozwoju gminy: poprawa infrastruktury gminy 

b) Zgodność ze strategią powiatu ostródzkiego. 

Cel strategiczny rozwoju powiatu ostródzkiego: Rozwój infrastruktury technicznej. Dzie-

wiąty  cel operacyjny: Rozwój infrastruktury proekologicznej.  

c) Zgodność ze strategią województwa. 

Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównowaŜony 

rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Pierwszy cel operacyjny: Infrastruktura 

techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej. 

d) Zgodność z innymi programami. 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury  – Oś 6 - Środowisko przyrodnicze 
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6. Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra Ŝaniu działa ń 

Jednostki samorządu terytorialnego gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki  

organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie samorządów w których 100% udziałów  

lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych – zharmonizowane z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi 

publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego  

na świadczenie usług z danej dziedziny, organizacje pozarządowe non -profit, w tym fundacje, 

stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe, inne jednostki publiczne. 

 

7.Nakłady niezb ędne do wdra Ŝania działania. 

Ogółem       Gmina 

2008-2013 25.000.000,- 2008-2013 6.250.000,- 

 

 

8. Przyjęte mierniki. 

a) produkty: ilość wdroŜonych projektów selektywnej zbiórki odpadów stałych i recyklingu oraz 

projektów gospodarki odpadami stałymi, 

b) oddziaływanie: - wielkość migracji (saldo)
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Zadania inwestycyjne do działania nr 5. 

 

Wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami 

 

Nakłady do poniesienia  Nazwa  zadania Czas  realizacji Oczekiwane 

rezultaty ogółem gmina Środki  

zewnętrzne 

Źródło finan-

sowania 

1. Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunal-

nych w Rudnie k/Ostródy przez Związku Gmin Regionu 

Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 

 Rozwiązanie problemu 

gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminach 

naleŜących do Związku 

Gmin 

25.000.000 Zgodnie z 

umową 

(udział 

gmin 25% -  

6 250 000) 

18.750.000 BudŜety gmin 

zrzeszonych 

Fundusze UE 

EKOFundusz 

NFOŚiGW 

WFOŚiGW 

 

Źródło Urząd Gminy Ostróda lipiec 2008 roku- opracowanie własne 
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Nazwa działania nr 6: 

 

Budowa i modernizacja bazy  edukacyjnej 

 

2. Cel działania: 

Zwalczanie dysproporcji w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej na terenie gminy powinno 

dotyczyć budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposaŜenia gminnej infrastruktury edukacyjnej 

(przedszkola, szkoły i placówki edukacyjne działające w systemie oświaty), kulturalnej (domy 

kultury, świetlice) i sportowej oraz modernizacji i wyposaŜenie podstawowej infrastruktury ochro-

ny zdrowia (ośrodki zdrowia). 

 

9. Uzasadnienie działania: 

Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich  

i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do infrastruktury sportowej. 

Osiągnięcie celów strategicznych Narodowego Planu Rozwoju wyszczególnionych jako rozwój 

konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki, promocja zatrudnienia i zapewnienie spójności 

społecznej wymaga odpowiednich inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i sportową. 

W Polsce niski poziom wykształcenia osób dorosłych, w porównaniu ze średnią krajów OECD 

jest nadal niski. Na terenach wiejskich poziom wykształcenia jest relatywnie niŜszy niŜ w mieście. 

Wyraźnie widoczne są dysproporcje pomiędzy miastem a wsie pod względem dostępu do eduka-

cji przedszkolnej. Ponadto istnieje wyraźna róŜnica pomiędzy osiągnięciami uczniów pochodzą-

cych z obszarów wiejskich i miejskich. RóŜnica ta zwiększa się wraz z postępem kariery eduka-

cyjnej. Dzisiaj tylko 4,3% dorosłych Ŝyjących na obszarze wiejskim posiada wyŜsze wykształce-

nie. Niski poziom wykształcenia stanowi równieŜ waŜny problem społeczny i barierę dla transfor-

macji, szczególnie na wsi. Przeszło 40% ludzi w wieku 15- 24 lata i aŜ 45% w wieku 40-49 za-

mieszkujących obszary wiejskie posiada tylko wykształcenie podstawowe. Co więcej, większość 

dzieci i młodzieŜy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma trudności w dostępie do edukacji.  

Według danych MENiS tylko 15% dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomiędzy 

rokiem Ŝycia 15 a 19, kończy szkołę średnią, podczas gdy 46% uczęszcza do szkół specjalnych. 

Dlatego inwestycje w infrastrukturę edukacyjną mają kluczowe znaczenie dla pogłębienia 

spójności społecznej i poprawy szans edukacyjnych. 

W ostatnich latach sport nie naleŜał w Polsce do priorytetowych dziedzin w polityce państwa. 

Nakłady na rozwój infrastruktury sportowej były na nie zadowalającym poziomie, szczególnie  

na szczeblu lokalnym. Równocześnie badania wskazują na pogarszający się stan wydolności  

i sprawności fizycznej mieszkańców tych obszarów. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest niedo-

statek aktywności ruchowej, który wynika m.in. z braku dostępu do infrastruktury na odpowiednim 

poziomie. 
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10. Powiązanie działania z innymi programami. 

a) zgodność ze strategią gminy: 

Pierwszy cel strategiczny w strategii rozwoju gminy: Poprawa stanu infrastruktury gminy 

Pierwszy cel operacyjny:  Poprawa stanu infrastruktury technicznej gminy. 

b) zgodność ze strategią powiatu ostródzkiego: 

Cel strategiczny w strategii rozwoju powiatu: Rozwój i restrukturyzacja obszarów wiej-

skich Szósty cel operacyjny: Rozwój oświaty. 

c) zgodność ze strategią województwa: 

Drugi cel strategiczny: Sprawny system edukacyjny dostosowany do potrzeb gospodarki 

regionu, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich. Drugi cel operacyjny: Restrukturyzacja i 

rozwój obszarów wiejskich tworzących warunki dla nowej działalności. 

 

5. Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra Ŝaniu. 

Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. szkoły, spółki prawa handlowego 

z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); związki, porozumienia i stowarzyszenia 

jednostek samorządu terytorialnego; inne jednostki publiczne, osoby prawne i fizyczne będące 

organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty, 

organizacje pozarządowe a takŜe osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie 

oświaty, wychowania i sportu. 

 

6. Nakłady niezb ędne do działania. 

Ogółem       Gmina 

2008-2013 2.708.000,- 2008-2013 2.173.500,- 

 

7. Przyjęte mierniki: 

a) produkty: powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele 

dydaktyczne i sportowe(m²) 

b) rezultaty: liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów edukacyj-

nych(osoby) 

c) oddziaływanie: udział osób pozostających na miejscu celem edukacji (%) w tym: udział osób, 

które ukończyły na miejscu szkołę średnią oraz udział osób, które ukończyły na miejscu szkołę 

wyŜszą. 
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Zadania inwestycyjne do działania 6. 

Budowa i modernizacja bazy edukacyjnej 
 

 Nakłady  do poniesienia Lp. Nazwa zadania Czas realizacji 
Oczekiwane rezultaty ogółem gmina Środki  

zewnętrzne 
1. Budowa sali gimnastycznej w Durągu 2008-2010 Stworzenie warunków do rozwoju kultury 

fizycznej 
1.500.000 1.500.000 - 

2. Dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej SP  
w Zwierzewie 

2008-2009 Stworzenie warunków do rozwoju kultury 
fizycznej 

400.000 400.000 - 

3. Budowa boiska sportowego w Samborowie 2009-2011 Poprawa warunków do rozwoju kultury 
fizycznej 

120.000 24.000 96.000 

4. Budowa boiska sportowego w Idzbarku 2009-2010 Poprawa warunków do rozwoju kultury 
fizycznej 

20.000 20.000 - 

5. Budowa boiska sportowego w Stare Jabłonki 2009-2011 Poprawa warunków do rozwoju kultury 
fizycznej 

120.000 24.000 96.000 

6. Dobudowa łącznika wraz z wymianą pieca c.o. w GOK 
Samborowo 

2008 Poprawa warunków do rozwoju kultury 40.000 40.000 - 

7. Utworzenie centrum Aktywności Lokalnej w M. Durąg, 
Ornowo i Ostrowin 

200-2009 Poprawa warunków do rozwoju edukacji i  
kultury 

150.000 37.500 112.500 

8. Place rekreacyjno - sportowe Kraplewo I etap 2008 Poprawa warunków do rozwoju kultury 
fizycznej 

63.000 63.000 - 

9. Utworzenie plaŜ ogólnodostępnych w miejscowościach 
Kątno, Stare Jabłonki 

2008-2009 Poprawa warunków do rozwoju kultury 
fizycznej 

295.000 65.000 230.000 

 

Dane: Urząd Gminy w Ostródzie lipiec 2008 rok- opracowanie własne.
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Nazwa działania nr 7. 

Rewitalizacja obiektów i obszarów powojskowych i przystosowanie ich do celów społeczno- go-

spodarczych. 

 

Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powo jskowe. 

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowy ch. 

Rozwijanie nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowa-

nie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, 

przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównowaŜo-

ny rozwój społeczno- gospodarczy. Zasadniczym celem jest nadanie obiektom i ternom zdegra-

dowanym nowych funkcji społeczno- gospodarczych. 

 

3. Cel działania: 

Rewitalizacja obiektów i terenów po- wojskowych, poprzez zmianę z przewaŜającej, dotychczas 

funkcji zabudowy po-wojskowej na usługową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, 

rekreacyjną i turystyczną. 

 

4. Uzasadnienie działania: 

Na skutek zmian rynkowych wiele miast w Polsce utraciło dotychczasową bazę ekonomiczną  

postaci ośrodków przemysłowych, bądź bazy wojskowej. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły 

się miasta, których byt ekonomiczny opierał się niekiedy na funkcjonowaniu jednego zakładu 

przemysłowego zatrudniającego kilka tysięcy osób. 

Szczególnym problemem w Polsce jest takŜe zagospodarowanie obiektów i terenów zajmowa-

nych w przeszłości przez armię byłej ZSRR. NaleŜą do nich zarówno kompleksy obiektów  

w skład których wchodzą: koszary, szpitale, magazyny, jak i pojedyncze obiekty o charakterze 

militarnym – lotniska, porty. Pomimo upływu czasu (armia ZSRR opuściła Polskę w 1992 roku), 

problem integracji tych obszarów i ich wykorzystania nadal nie jest rozwiązany. Podobnie istnieje 

problem zagospodarowania byłych baz Wojska Polskiego, które zostały opuszczone w wyniku 

przeprowadzonej reformy armii. 

 

5. Powiązanie działa ń z innymi programami. 

a) Zgodność ze strategią gminy. 

Pierwszy cel strategiczny w strategii rozwoju gminy: poprawa infrastruktury gminy 

b) Zgodność ze strategią powiatu ostródzkiego. 

Cel strategiczny rozwoju powiatu ostródzkiego: Rozwój infrastruktury technicznej.  

Dziewiąty  cel operacyjny: Rozwój infrastruktury proekologicznej.  
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c) Zgodność ze strategią województwa. 

Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównowaŜony 

rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania. Drugi cel operacyjny: Restrukturyzacja i 

rozwój obszarów wiejskich tworzących warunki dla nowej działalności. 

 

6. Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra Ŝaniu działa ń 

Jednostki samorządu terytorialnego gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki  

organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, pod-

mioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie samorządów w których 100% udziałów lub akcji 

posiada samorząd gminny lub powiatowy, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych – zharmonizowane z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi publiczne 

na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadcze-

nie usług z danej dziedziny, organizacje pozarządowe non -profit, w tym fundacje, stowarzysze-

nia, kościoły, związki wyznaniowe, inne jednostki publiczne. 

 

7.Nakłady niezb ędne do wdra Ŝania działania. 

Ogółem       Gmina 

2008-2013 30.380.000,- 2008-2013 9.888.200,- 

 

8. Przyjęte mierniki. 

a) produkty:  

- powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach powojskowych(m2), 

- powierzchnia wyremontowanej, przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie 

rewitalizowanym (ha) 

b) rezultaty: 

- powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystana (m2), 

- liczba miejsc pracy stworzonych na terenie zrewitalizowanym. 

c) oddziaływanie:  

- wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych(%), 

- migracje z terenów poddanych rewitalizacji(saldo), 

- liczba mieszkańców na terenach poddanych rewitalizacji(osoby), 

- liczba absolwentów szkół średnich na terenie zrewitalizowanym (osoby). 
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Zadania inwestycyjne do działania nr 7. 

Rewitalizacja obiektów i terenów powojskowych 

 

Nakłady do poniesienia  Nazwa  zadania Czas  realizacji Oczekiwane rezultaty 

ogółem gmina środki ze-

wnętrzne 

Źródło finan-

sowania 

1 Adaptacja budynku koszar na obiekt uŜyteczności publicz-

nej(Urząd Gminy Ostróda, GOPS) 

 

2008-2009 1 obiekt powojskowy 

zrewitalizowany 

5.380.000 

 

5.380.000 

 

- 

 

BudŜety gminy, 

 

2 Rewitalizacja poligonu w Kajkowie 2009-2011 Zrewitalizowane ha 25.000.000 4.508.200 20.491.800 BudŜety gminy, 

Środki UE. 

 

Źródło Urząd Gminy Ostróda lipiec 2008 roku - opracowanie własne 
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V. PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008 - 2013 

Nakłady do poniesienia 
 

Lp.  
 

Nazwa zadania 
 

Ogółem 
 

Wkład własny 
 

Środki  
zewnętrzne 

Źródło 
finansowania  

1. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez 

budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

35.046.900 14.018.760 21.028.140 BudŜet gminy 

Fundusze  UE 

2. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostróda poprzez 

budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

18.152.000 7.260.800 10.891.200 BudŜet gminy 

Fundusze UE 

3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś  900.000 900.000 - BudŜet gminy  

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo 529.490 132.597 396.893 BudŜet gminy 

Fundusze UE 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - kanalizacja sanitarna śurejny 

wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej w m. Stare Jabłonki, rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ostrowin 

530.480 530.480 - BudŜet gminy  

6. Rozbudowa SPC w miejscowościach Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie 846.500 211.625 634.875 BudŜet gminy 

Fundusze UE 

7. Rozbudowa SUW w m. Zawady Małe, Warlity Wielkie, Szyldak, Durąg, Idzbark 4.500.000 900.000 3.600.000 BudŜet gminy 

Fundusze UE 

8. Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ul. Polna Kajkowo 382.000 382.000 - BudŜet gminy  

9 Modernizacja dróg osiedlowych, w tym: 

Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark - I etap 

456.896 456.896 - BudŜet gminy  

10. Modernizacja dróg osiedlowych, w tym: 

Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark - II etap 

493.104 493.104 - BudŜet gminy  

11. Modernizacja  drogi gminnej Nr 2645027  Samborowo- GierłoŜ - etap II 4.500.000 4.500.000 - 
BudŜet gminy  
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12. Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo 500.000 125.000 375.000 BudŜet gminy 
Fundusze UE  

13. Modernizacja kotłowni szkoły w Tyrowie 120.000,00 120.000,00 - BudŜet gminy  

14. Modernizacja kotłowni w Zwierzewie 400.000,00 400.000,00 - BudŜet gminy  

15. Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie k/Ostródy 

przez Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 

25.000.000 zgodnie z umową 

(udział gmin 25%) 

18.750.000 BudŜety gmin 
zrzeszonych, 
fundusze UE  

16. Budowa sali gimnastycznej w Durągu 1.500.000 1.500.000 - BudŜet gminy  

17. Dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej SP w Zwierzewie 400.000 400.000 - BudŜet gminy  

18. Budowa boiska sportowego w Samborowie 120.000 24.000 96.000 BudŜet gminy 
Fundusze UE 

19. Budowa boiska sportowego w Idzbarku 20.000 20.000 - BudŜet gminy  

20. Budowa boiska sportowego w Stare Jabłonki 120.000 24.000 96.000 BudŜet gminy 
Fundusze UE 

21. Dobudowa łącznika wraz z wymianą pieca c.o. w GOK Samborowo 40.000 40.000 - BudŜet gminy  

22. Utworzenie centrum Aktywności Lokalnej w M. Durąg, Ornowo i Ostrowin 150.000 37.500 112.500 BudŜet gminy 
Fundusze UE 

23. Place rekreacyjno - sportowe Kraplewo I etap 63.000 63.000 - BudŜet gminy  

24. Utworzenie plaŜ ogólnodostępnych w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki 295.000 65.000 230.000 BudŜet gminy 
Fundusze UE 

25. Adaptacja budynku koszar na obiekt uŜyteczności publicznej  

(Urząd Gminy Ostróda, GOPS) 

5.380.000 

 

5.380.000 

 

- 

 

BudŜet gminy 

26. Rewitalizacja poligonu w Kajkowie 25.000.000 4.508.200 20.491.800 BudŜet gminy 
Fundusze UE 

 Razem 125.445.370 48.742.962 76.702.408 
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VI. SYSTEM WDRAśANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

1. Rozpoznanie zasobu istniejących materiałów oraz opracowań, dotyczących  terenu gminy  

i obszarów stykowych, 

2. Analiza uwarunkowań rozwoju zewnętrznych  i  wewnętrznych gminy,  

3. Określenie diagnozy uwarunkowań rozwoju gminy,  

4. Określenie  z Samorządem Gminy - kierunków  rozwoju gminy oraz hierarchii zadań krótko  

i długoterminowych. 

5. Przyjęcie koncepcji kierunków rozwoju gminy, 

6. Określenie zasad polityki przestrzennej na obszarze gminy,  

7. Czynności formalno-prawne. 

8. Realizacja zadań  

9. Monitoring realizacji poszczególnych etapów Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda. 

10.Promocja działań gminy oraz budowanie dobrego wizerunku. 

11.Ewaluacja etapów Planu Rozwoju Lokalnego oraz dostosowywanie go do nowych sytuacji. 

 

Poszczególne etapy opracowania będą konsultowane z Radę Gminy oraz społecznością lokalną. 

 

 

VII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPO ŁECZNEJ. 

 

1. Sposoby monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Grupa lokalnych liderów, stanowiąca reprezentatywny przekrój społeczny gminy będzie 

uczestniczyła w ustaleniu kierunków rozwoju gminy i wyznaczy hierarchię zadań inwestycyjnych 

na tata 2004 – 2006 oraz długoterminowych do roku 2008 i dłuŜej. Kierunki rozwoju gminy  

powinny być komplementarne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Pro-

gramem Ochrony Środowiska. Ustalone kierunki rozwoju powinny uwzględniać politykę powiatu, 

województwa Polski i Unii Europejskiej, winny teŜ zawierać priorytety wymienionych polityk. Oso-

by odpowiedzialne za realizacje poszczególnych zadań będą przygotowywały 2 razy w roku 

sprawozdania rzeczowo – finansowe z realizacji inwestycji. Monitorowanie osiągania wskaźników 

oraz przygotowanie sprawozdań winno powierzyć się ekspertom zewnętrznym, którzy będą  

informowali liderów Planu Rozwoju Lokalnego – Zespół Monitorujący o wynikach jego realizacji  

2 razy w roku. Rok po zakończeniu kaŜdego etapu Planu Rozwoju Lokalnego eksperci winni  

dokonać ewaluacji działań oraz zaproponować gminie ewentualne zmiany programu. KaŜdy etap, 

kaŜda zmiana winny być przyjmowane w drodze Uchwały Rady Gminy. 

Tylko takie podejście do Planu Rozwoju Lokalnego gwarantuje, Ŝe nie będzie on kolejnym 

martwym dokumentem, lecz Ŝywym wnoszącym gminie moŜliwości dokonywania zmian w miarę 

jej rozwoju. 
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2. Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. 

 

Plan będzie systematycznie badany w aspekcie realizacji załoŜonych zadań, zgodności  

z harmonogramem, zgodności finansowej i prawnej (m.in. Ustawy Prawo Zamówień Publicz-

nych). Ocena będzie dokonywana 2 razy w roku przez ekspertów zewnętrznych a jej wyniki  

prezentowane liderom PRL. KaŜda ewentualna zmiana będzie przyjmowana w drodze Uchwały 

Rady Gminy. W przedstawionych przez ekspertów ocenach winny znaleźć się takŜe wyniki osią-

gniętych wskaźników, które potwierdzą lub podwaŜą słuszność działań podjętych w ramach pro-

gramu. 

 

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami 

pozarządowymi. 

 

W grupie liderów Planu Rozwoju Lokalnego Gminy powinny znaleźć się osoby reprezentujące 

przekrój społeczny, a więc przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych. Uczestni-

cząc w opracowaniu programu, później w ocenie realizacji jego etapów będą identyfikować  

się z jego celami. Stworzenie aktywnych grup społecznych jest najwaŜniejszym warunkiem  

powodzenia w realizacji planu. Wyzwolenie aktywności mieszkańców pomoŜe władzom gminy  

w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych. Wypracowanie modelu współpracy gminy  

ze społeczeństwem będzie zadaniem niełatwym, delikatnym, wymagającym cierpliwości i dobrej 

woli wszystkich. Dobrze byłoby zaangaŜować do tego zadania ekspertów zewnętrznych, którzy 

będą równieŜ mediatorami. 

     Dobrym i pewnym sposobem aktywizowania mieszkańców jest realizacja projektów miękkich, 

dających szanse do spotkań władz gminy z grupami mieszkańców oraz realizacji działań integru-

jących ku poŜytkowi społeczeństwa gminy. 

 

4. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda.   

 

1. ZaangaŜowanie liderów Planu Rozwoju Lokalnego w jego opracowanie. 

2. Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego drogą Uchwały Rady Gminy Ostróda. 

3. Informowanie mieszkańców na zebraniach wiejskich. 

4. Informacja w lokalnych mediach o moŜliwości zapoznania się z  programem rozwoju gminy. 

5. Zachęcanie liderów do aktywności we wszystkich etapach wdraŜania Planu Rozwoju  

Lokalnego. 

6. Zorganizowanie konferencji, na której zostanie wyjaśnione znaczenie Planu Rozwoju Gmi-

ny dla jego mieszkańców, gdzie zostaną przedstawione plany działań oraz harmonogram. 

7. Realizacja projektów miękkich angaŜujących mieszkańców gminy i rozwijających gminę 

społecznie. 



PPllaann  RRoozzwwoojjuu  LLookkaallnneeggoo  GGmmiinnyy  OOssttrróóddaa  nnaa  llaattaa  22000088  --  22001133  

 

 Ostróda, sierpień 2008  strona 78.

8. Monitorowanie, sprawozdania i raporty z realizacji planu będą stwarzały konieczność zaan-

gaŜowania się liderów w realizację planu oraz pozwolą na dokonywanie zmian dla dobra 

gminy. 

9. Systematyczne informowanie społeczeństwa o zadaniach realizowanych w ramach planu. 

10. Umieszczania informacji na tablicach ogłoszeń zwyczajowo czytanych  przez mieszkańców. 

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w celu optymalizacji 

działań związanych z  wdraŜaniem i realizacją Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda. 

 

 


