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Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2030

Szanowni Państwo,
myślenie strategiczne jest sposobem na osiągnięcie sukcesu. Przekazuję zatem w Państwa ręce najważniejszy
dokument programowy, który uchwalają władze samorządowe - Strategię Rozwoju.
Pracując nad Strategią Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030 staraliśmy się intensywnie wsłuchać w opinie
i oczekiwania wszystkich zainteresowanych. Powodzenia w zarządzaniu gminą nie da się bowiem osiągnąć bez
współpracy. W trudnym czasie pandemii, często ograniczającej lub nawet uniemożliwiającej bezpośrednie
spotkania z mieszkańcami, zabiegaliśmy więc o udostępnienie możliwie szerokiego wachlarza form konsultacji
i wymiany myśli.
Rozpoczęliśmy od badania ankietowego na temat Państwa oceny jakości życia w naszej gminie. Na tej podstawie
powstała pierwsza wersja podsumowania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Informacje te,
uzupełnione o diagnozę strategiczną, były podstawą dla konsultacji społecznych, w ramach których ostatecznie
powstały cele i kierunki rozwojowe opisane w przygotowanym dokumencie. Zostały one zamknięte
w następujących punktach:
o
o
o

Aktywne i nowoczesne społeczeństwo,
Przyjazna i czysta przestrzeń,
Skutecznie zarządzana i bezpieczna gmina.

Naszym zamierzeniem w realizacji wspólnie sformułowanych celów jest osiągnięcie stanu opisanego w Wizji
„Rokietnica 2030”. Chciałbym, aby zawarta w niej perspektywa, oparta na zaproponowanym systemie
wartości i modelu działania, mogła stać się w finalnym momencie, wyznaczonym datą obowiązywania
przyjętej Strategii, rzeczywistym standardem życia.
Rokietnica 2030 to gmina rozwijająca się w sposób zrównoważony, dbająca o środowisko, samowystarczalna
energetycznie dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, przyjazna inwestorom i pracodawcom.
Czysta, bezpieczna i atrakcyjna dla swoich mieszkańców, zapewniająca przestrzeń do aktywnego spędzania czasu,
ale też spotkania z przyjaciółmi.
To gmina mieszkańców, którzy kreują rzeczywistość dzięki swej przedsiębiorczości, aktywności obywatelskiej
i społecznej realizowanej w formach zrzeszonych i nieformalnych.
To również gmina dla wszystkich, niewykluczająca, dająca szansę rozwoju najmłodszym dzięki wysokiej jakości
edukacji, ale też dbająca o swoje najstarsze pokolenia.
Niewątpliwym wyzwaniem najbliższych lat będą zmiany klimatyczne oraz sposób, w jaki będziemy na nie
reagować. W ścisłym związku z tym problemem pozostaje mądre zarządzanie wspólnym otoczeniem.
Zrównoważony rozwój, konsekwentnie realizowany dzięki rozsądnej polityce przestrzennej, powinien zapewnić
warunki do ochrony dóbr przyrodniczych, dobrego spędzania wolnego czasu, opieki i edukacji dla najmłodszych
mieszkańców gminy czy zaspokojenia potrzeb seniorów, ale także do pracy zawodowej.
Osiągnięcie przyjętych celów i założeń musi być wspierane przez świadome i rozsądne gospodarowanie zasobami
gminy, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania - miejmy nadzieję, że
zarówno krajowych jak i międzynarodowych, czyli m.in. funduszy unijnych, norweskich i EOG.
Bardzo dziękuję wszystkim za aktywną pomoc w opracowaniu dokumentu Strategii Rozwoju na lata 2021 - 2030.
Jestem przekonany, że dzięki wiedzy, doświadczeniu, zaangażowaniu i współpracy przy jej realizacji, Gmina
Rokietnica będzie dobrym miejscem do życia.
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
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Wprowadzenie
Zarządzanie strategiczne, monitorowanie efektów i nakładów oraz zaawansowane planowanie o charakterze
partycypacyjnym jest niezbędnym elementem skutecznego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.
Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, wynikające z celów i kierunków wsparcia jakie proponuje
Komisja Europejska w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021–2027 oraz zmieniające się podejście do
finansowania i współpracy z samorządami wynikające z polityk krajowych, wpływają na zawartość
dokumentów strategicznych na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju.
Podstawę prawną opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030 stanowi
art. 10e. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1378, 1834), który
określa zarówno elementy strategii rozwoju, tryb procedowania, konsultowania i uzgadniania jej treści,
a także sposób przyjmowania i zapewnienia zgodności z dokumentami strategicznymi. Zgodnie z ustawą
strategia powinna zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych
działań w ujęciu wskaźnikowym, model struktury funkcjonalno-przestrzennej, ustalenia i rekomendacje
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, obszary strategicznej interwencji kluczowe dla
rozwoju (jeżeli takie zidentyfikowano) wraz z zakresem planowanych działań, system realizacji strategii,
w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych oraz ramy i źródła finansowania.
Celem opracowania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej
oraz wzrost gospodarczy gminy jak również konieczność dostosowania dokumentów do zmieniających się
uwarunkowań prawnych. W obliczu kryzysu wywołanego epidemią COVID-19, zmian w warunkach
współpracy państwa i samorządu czy wejścia w życie nowej perspektywy unijnej, wskazane jest posiadanie
zintegrowanego dokumentu strategicznego sięgającego swoim horyzontem najbliższych 10 lat. Strategia
Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030 ma również służyć zapewnieniu, by przestrzeń gminy Rokietnica
była atrakcyjnym miejscem do życia, ale też terenem do inwestowania i prowadzenia działalności
gospodarczej. Dokument ten pozwoli zmierzyć się ze wspólnymi problemami i wyzwaniami oraz zdefiniować
cele strategiczne wykorzystujące szanse i potencjał całej gminy.
W dniu 25 stycznia 2021 roku Rada Gminy Rokietnica Uchwałą nr XXXII/294/2021 przystąpiła do prac nad
utworzeniem i opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030, zwanej dalej Strategią.
Następnie w dniu 21 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XLVII/399/2021 zmieniono pierwotną Uchwałę
o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030”, aktualizując
harmonogram oraz etapy działania.
Prace nad strategią prowadzone były metodą ekspercko-partycypacyjną (uczestniczącą), obejmującą
współdziałanie specjalnie powołanego Zespołu ds. opracowania Strategii z zespołem wykonawcy. Dla potrzeb
tworzonej Strategii w terminie od 01.04.2021 r. do 26.04.2021 r. przeprowadzono badanie jakości życia
w gminie Rokietnica.
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1. WNIOSKI Z DIAGNOZY STRATEGICZNEJ
1.1. Wnioski z diagnozy
Diagnoza uwarunkowań społeczno-gospodarczych, przestrzennych oraz środowiskowych, powstała jako
odpowiedź na zachodzące zmiany w gminie.
Głównymi źródłami danych, będącymi podstawą do opracowania niniejszych wniosków strategicznych były:
opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, wewnętrzne dokumenty wykonawcze gminy (raporty
o stanie gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego) oraz dane pozyskane z ewidencji gminnej. Grupę porównawczą dla
stworzonej diagnozy, stanowiły 2 gminy wiejskie (Suchy Las, Tarnowo Podgórne) bezpośrednio sąsiadujące
z gminą Rokietnica. Obie gminy posiadają podobne uwarunkowania rozwojowe, leżą w bezpośrednim
sąsiedztwie centralnego miasta aglomeracji – Poznania, stanowią cel migracji mieszkańców i dysponują
podobnymi warunkami komunikacyjnymi. To co je odróżnia to fakt, że Tarnowo Podgórne i Suchy Las, m.in.
dzięki położeniu przy głównych traktach transportowych, wcześniej weszły na drogę rozwoju gospodarczego.
Diagnoza strategiczna stworzona została w ujęciu dynamicznym, czyli uwzględniającym zmiany czynników
rozwoju w czasie, co umożliwiło uchwycenie trendów i tendencji. Wybór takiego podejścia pozwolił na
określenie spodziewanych rezultatów w przyszłości oraz stworzenie operacyjnej części Strategii Rozwoju
Gminy Rokietnica na lata 2021-2030.
Poniżej znajduje się syntetyczne podsumowanie wniosków z diagnozy. Szczegółowa analiza stanowi załącznik
do Strategii.
Uwarunkowania wynikające z położenia gminy oraz powiązań funkcjonalnych
Gmina Rokietnica to gmina wiejska, położona w środkowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie
poznańskim, granicząca od południowego wschodu z Poznaniem. Gmina Rokietnica sąsiaduje także
z gminami: Tarnowo Podgórne, Kaźmierz, Szamotuły, Suchy Las i Oborniki. Przez jej teren przebiegają ważne
trasy komunikacyjne:
✓ zachodnia Obwodnica Poznania w ciągu trasy S11, umożliwiająca połączenie z autostradą A2 oraz
szybki dojazd do Portu Lotniczego Poznań – Ławica,
✓ droga nr 184 (droga wojewódzka) łącząca się z drogą krajową nr 92,
✓ linia kolejowa E-59 relacji Poznań-Szczecin.
Powiązania komunikacyjne gminy mogą być jej znaczącym potencjałem rozwojowym. Dostępność dróg
różnej kategorii, połączeń kolejowych, w tym Kolei Metropolitalnej oraz autobusowa komunikacja publiczna
na szczeblu lokalnym, czynią Rokietnicę interesującym kierunkiem zarówno dla nowych mieszkańców jak
i przedsiębiorców, szukających miejsca na swoje inwestycje. Obszarem wymagającym rozwoju i inwestycji
jest sieć dróg lokalnych, uwzględniających postępującą urbanizację gminy.
Gmina Rokietnica, ze względu na jej położenie w obszarze NATURA 2000 oraz powiązania funkcjonalne
z sąsiadującymi gminami, odgrywa znaczącą rolę dla ochrony systemu przyrodniczego w regionie. Dzięki
obszarom cennym przyrodniczo gmina posiada wysokie walory krajobrazowo-rekreacyjne.
Wnioski:
➢
korzystna lokalizacja gminy względem głównego ośrodka miejskiego regionu, ale też
mniejszych, wysokorozwiniętych gospodarczo gmin;
➢
dobre skomunikowanie z gminami ościennymi, nie tylko jeśli chodzi o układ drogowy, ale też
dostępne formy komunikacji (transport indywidualny, komunikacja autobusowa, komunikacja
kolejowa, bliski dostęp do Portu Lotniczego Poznań - Ławica);
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➢
➢
➢
➢

sąsiedztwo Poznania;
aktywna współpraca gminy w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań;
niewystarczająca jakość dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
wysokie walory krajobrazowe i rekreacyjne.

Uwarunkowania wynikające z procesów demograficznych
W gminie Rokietnica w ostatnich dwudziestu pięciu latach następował systematyczny wzrost liczby
mieszkańców. Za zmiany demograficzne w gminie odpowiadają migracje (dodatnie saldo) oraz przyrost
naturalny (dodatni). Najsilniejszy wpływ na zmiany demograficzne, tj. wzrost liczby ludności, miały migracje.
Społeczeństwo gminy Rokietnica jest stosunkowo młode. Świadczy o tym duży udział populacji w wieku 0-19
lat (~28,1%), oraz znacznie mniejszy udział osób w wieku 65+ (10,2%) w populacji ogółem. Największy udział
w populacji mają mieszkańcy w wieku 30-44 lat, co oznacza, że znaczący wzrost liczebności populacji
seniorów nastąpi w perspektywie dwudziestu, trzydziestu lat.
Zgodnie z „Prognozą ludności gminy na lata 2017 – 2030”, opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny,
populacja gminy Rokietnica do 2030 r. wzrośnie o ponad 30% w stosunku do roku 2019. W prognozie
założono dodatni przyrost naturalny (+100 osób każdego roku w okresie prognozy) oraz dodatnie saldo
migracji (średnio +450 osób każdego roku w okresie prognozy).
Pod względem demograficznym istotnym atutem gminy jest położenie. Z jednej strony bezpośrednie
sąsiedztwo Poznania i silnych gospodarczo gmin ościennych, z drugiej dobre skomunikowanie i ciągle
rozwijana oferta społeczna, czynią Rokietnicę atrakcyjną lokalizacją dla nowych mieszkańców, szukających
wygodnych do życia miejsc, z dala od zgiełku dużego miasta i terenów przemysłowych. Powoduje to napływ
przede wszystkim młodych mieszkańców i młodych rodzin z dziećmi.
Wzrost populacji gminy oraz przewidywana zmiana struktury wiekowej społeczeństwa w kierunku wzrostu
udziału osób w wieku senioralnym, będą rodziły nowe wyzwania na wielu płaszczyznach. Z jednej strony będą
to oczekiwania zapewnienia warunków do kształcenia dzieci i młodzieży, z drugiej zapewnienie opieki
i dostępu do usług publicznych dedykowanych seniorom, a to wszystko uzupełnione o oczekiwania ludzi
w wieku produkcyjnym, liczących na miejsca pracy i dobre warunki do spędzania czasu wolnego.
Wnioski:
➢
korzystne wskaźniki demograficzne, w tym dodatnia wartość przyrostu naturalnego oraz
salda migracji;
➢
typowy dla społeczeństwa polskiego wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym
w strukturze wiekowej gminy;
➢
infrastruktura społeczna będzie wymagała dostosowania do oczekiwań społeczeństwa
o zmieniającej się strukturze wiekowej.
Uwarunkowania wynikające z sytuacji gospodarczej oraz kapitału społecznego
W strukturze działalności gospodarczej w gminie dominują mikro (97,25%) i małe (2,36%) przedsiębiorstwa,
przeważają jednoosobowe działalności gospodarcze. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat nastąpił wzrost liczby
podmiotów w gminie o ok. 31%. Analiza struktury przedsiębiorstw według sekcji, w których funkcjonowały,
prowadzi do wniosku, że w gminie Rokietnica dominowały podmioty związane z handlem i naprawą pojazdów
mechanicznych (Sekcja G) 20,82%, profesjonalną działalnością naukową i techniczną (Sekcja M) 14,68% oraz
budownictwem (Sekcja F) 13,87%.
Gmina Rokietnica należy do grupy gmin, których mieszkańcy nie mają problemów ze znalezieniem pracy.
W zakresie sytuacji na rynku pracy, największą część osób pozostających bez zatrudnienia stanowili
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bezrobotni do 30 roku życia tj. 24,90% ogółem bezrobotnych przy stopie bezrobocia wynoszącej 0,8% ogólnej
liczby ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten może jednak w krótkim okresie ulec pogorszeniu
z powodu prognozowanych skutków pandemii COVID-19, ale też w wyniku kontrowersyjnych decyzji
politycznych, mogących wpłynąć na obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki.
Mocną stronę gminy jest relatywnie wysoka jakość kształcenia w trzech gminnych szkołach podstawowych.
Potwierdza to m.in. poziom zdawalności egzaminu ósmoklasisty wśród uczniów. Według ostatnich wyników
egzaminu ósmoklasisty (tj. rok 2020/2021), uczniowie rokietnickich szkół osiągnęli z języka polskiego
i angielskiego średnio wynik wyższy od średniej dla powiatu poznańskiego, a z matematyki wyrównali ze
średnią dla powiatu. Jeszcze większe są różnice, na korzyść rokietnickich szkół, rysują się na tle średniej
krajowej dla szkół wiejskich.
Dodatkowym atutem gminy, z punktu widzenia pracodawców, może być działający na jej terenie Zespół Szkół
im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, obejmujący swą strukturą technikum o profilu informatycznym,
reklamowym, architektury krajobrazu i hotelarskim, oraz liceum ogólnokształcące i szkołę branżową I-go
stopnia.
Wnioski:
➢
wysokie wysycenie gminy mikro- i małą przedsiębiorczością;
➢
niski poziom bezrobocia, z nadreprezentacją młodych ludzi w jej strukturze;
➢
dobra jakość kształcenia w szkołach gminnych potwierdzona wysokimi wynikami egzaminów
ósmoklasisty.
Uwarunkowania wynikające z kształtowania potencjału kulturowego oraz turystycznego
W gminie Rokietnica działają dwie samorządowe instytucje kultury:
➢
➢

Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy;
Biblioteka Gminna w Rokietnicy im. Marii Konopnickiej.

Oferta tych instytucji, ma zapewnić mieszkańcom dostęp do kultury, możliwości rozwoju swoich pasji oraz
zainteresowań, a także zwiększać świadomość obywatelską. Od marca 2018 roku Biblioteka ma nową
siedzibę w nowym budynku połączonym z kompleksem Rokietnickiego Ośrodka Sportu. Na nową siedzibę
czeka Gminny Ośrodek Kultury, który mimo przeniesienia w roku 2014 do zespołu pomieszczeń
Rokietnickiego Ośrodka Sportu, nadal nie dysponuje wystarczającą powierzchnią do realizacji swojej oferty.
Do turystyczno – rekreacyjnych walorów gminy należy zaliczyć Jeziora Kierskie Małe oraz leżące po sąsiedzku
Jezioro Pamiątkowskie (w granicach Gminy Szamotuły) i Jezioro Kierskie (w graniach Miasta Poznania).
Centrum rekreacji mieszkańców staje się, dzięki kolejnym inwestycjom, Polana Rumpuciowa w Rokietnicy.
Dużym choć niewykorzystanym jeszcze potencjałem może być turystyka rowerowa z nieczynną linią kolejową
do Międzychodu na czele. Wszystkie te elementy stanowią raczej czynniki rozwoju rekreacji dla mieszkańców
i ich gości, niż kierunek rozwoju dla branży turystycznej.
Aktualnie, ruch turystyczny w gminie jest realizowany przez dwa całoroczne obiekty noclegowe, które
dysponują łącznie 23 miejscami noclegowymi.
Wnioski:
➢
➢
➢

wysoki potencjał kulturalny gminy;
brak nowoczesnego obiektu dla ośrodka kultury;
niewykorzystane walory rekreacyjne gminy;
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➢
dostępność infrastruktury gminnej, w całości bądź częściowo nadającej się do wykorzystania
w celach kulturalnych i rekreacyjnych (ROS, Biblioteka Gminna, obiekty sportowe przy szkołach);
➢
potencjał rozwoju infrastruktury rowerowej.
Uwarunkowania wynikające z kształtowania polityki społecznej
Pomocą socjalną i świadczeniami społecznymi w gminie zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy
(OPS). Na przestrzeni analizowanych lat zauważalny jest znaczny spadek liczby świadczeniobiorców pomocy
społecznej, w tym również liczby rodzin z niej korzystającej. Może to świadczyć o rosnącej samodzielności
ekonomicznej i społecznej mieszkańców gminy.
Obszarem wymagającym interwencji jest brak lokali komunalnych i socjalnych w zasobach gminy. Utrudnia
to prowadzenie skutecznej polityki pomocowej wobec najbardziej potrzebujących. Takie lokale mogą być
skutecznym narzędziem wyciągania osób w trudnej sytuacji życiowej i dawania im szansy na samodzielność.
Na terenie gminy Rokietnica funkcjonuje podstawowa opieka zdrowotna (POZ) i ambulatoryjna opieka
specjalistyczna (AOS), realizujące swoje zadania zarówno na warunkach publicznej ochrony zdrowia
(finansowanej za pośrednictwem NFZ) jak i za dodatkową odpłatnością, na warunkach komercyjnych.
W gminie zapewniony jest dostęp do medycyny m.in. rodzinnej, pediatrii, ginekologii, chirurgii, ortopedii,
kardiologii, laryngologii, endokrynologii, urologii, proktologii, neurologii, psychiatrii, fizjoterapii oraz
stomatologii i protetyki, przy czym przeważająca większość specjalizacji dostępna jest za dodatkową opłatą.
Wsparciem w zakresie ochrony zdrowia jest stała obecność w Rokietnicy karetki i zespołu ratownictwa
medycznego, znacząco przyspieszająca reakcję na ewentualne wezwania i sytuacje wymagające szybkiej
interwencji na terenie całej gminy.
Wnioski:
➢
najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej w gminie są: długotrwała choroba,
niepełnosprawność oraz bezrobocie;
➢
brak mieszkań socjalnych i komunalnych;
➢
niska dostępność do lekarskiej opieki specjalistycznej finansowanej z NFZ.
Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego
Na terenie gminy Rokietnica najwyższą formą ochrony obszarów cennych przyrodniczo jest obszar NATURA
2000. Stanowi on Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) pod nazwą Dolina Samicy (kod obszaru
PLB300013). Ponadto obszar całej gminy położony jest w dorzeczu Warty. Gmina Rokietnica nie jest położona
w strefach zagrożenia powodziowego.
Według raportu, sporządzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, dotyczącego
stanu środowiska w województwie wielkopolskiego, w powiecie poznańskim, w tym w gminie Rokietnica,
stan powietrza nie wyróżnia się na tle gmin ościennych. Szczególnie w okresie grzewczym dochodzi do
okresowych, czasami długotrwałych, przekroczeń pochodzących przede wszystkim ze źródeł rozproszonych
– gospodarstw domowych ogrzewanych paliwami stałymi. Pokutuje tu również niska świadomość
ekologiczna. Sprawy nie ułatwiają rosnące ceny paliw alternatywnych, które mogą zniechęcać mieszkańców
do wymiany „kopciuchów” na przyjazne środowisku źródła ciepła.
Istotnym problemem gminy, podobnie jak wielu innych samorządów, jest stale rosnąca ilość produkowanych
odpadów. Gmina nie posiada własnych instalacji zagospodarowania odpadów, co stanowi znaczący czynnik
podnoszący koszty zagospodarowania odpadów. Nie bez znaczenia jest również jakość segregacji odpadów.
Mimo zauważalnej poprawy świadomości społecznej w tym zakresie, decydujące o zasadach segregacji
uwarunkowania prawne są nadal trudne do zastosowania w warunkach domowych.
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Gmina Rokietnica posiada relatywnie dobry poziom zwodociągowania i skanalizowania. Wskaźnik
zwodociągowania gminy wynosi 99%, a skanalizowania 94%. Jednakże nadal, należy podejmować działania
w zakresie rozwoju tej infrastruktury, ponieważ stanowi ona o komforcie życia społeczności lokalnej oraz
przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Udało się w ostatnich latach wyeliminować problemy
z dostępem do wody w okresach suchych, ale ciągły rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminie stawia
nowe wyzwania w tym obszarze.
Wnioski:
➢
obecność obszarów cennych przyrodniczo pozytywnie wpływa na dobrą jakość środowiska
przyrodniczego w gminie;
➢
przekroczenie norm jakości powietrza dla BaP (PM10);
➢
duża liczba źródeł emisji z gospodarstw domowych;
➢
rosnąca ilości odpadów;
➢
konieczność rozbudowy infrastruktury w celu sprostania potrzebom społeczeństwa;
➢
brak stref zagrożenia powodziowego.
Uwarunkowania wynikające z kształtowania przestrzeni w gminie
Uwarunkowania wynikające z kształtowania przestrzeni w gminie przedstawiono w rozdziale 6 i 7 dokumentu
Strategii.

1.2. Raport z badań ankietowych
W dniach 01.04.-26.04.2021 r. przeprowadzone zostało badanie dotyczące jakości życia w gminie Rokietnica.
Badanie miało formę ankiety opublikowanej:
➢
na stronie internetowej www.rokietnica.pl;
➢
na oficjalnym profilu gminy Rokietnica.pl na portalu Facebook;
➢
w miesięczniku „Rokickie Wiadomości” (drukowana wersja ankiety);
➢
oraz udostępnionego w Urzędzie Gminy Rokietnica papierowego wydruku ankiety.
W badaniu udział wzięło 727 osób. Wśród respondentów przeważały kobiety (62,4%), a także osoby w wieku
36-49 lat, które stanowiły 52,0% ankietowanej zbiorowości. Najmniejszą reprezentacją charakteryzowała się
grupa wiekowa powyżej 66 roku życia (4,0%). Zdecydowaną większość stanowiły osoby pracujące (70,6%).
13,9% odpowiedzi udzielili przedsiębiorcy, 3,4% stanowili uczniowie i studenci. Wypowiedziało się także 11
osób bezrobotnych (1,5%) i 39 osób o statusie emeryt/rencista (5,4%). W ankiecie uczestniczyło tylko 7
rolników (1,0%). Ponad 47% ankietowanych mieszka w gminie Rokietnica ponad 10 lat.
Poniżej przedstawione zostały wyniki badania. Wnioski z niego posłużyły jako materiał wyjściowy do analizy
SWOT, której wyniki przestawione zostały w dalszej części Strategii.
Większość respondentów oceniła jakość życia w gminie na bardzo dobrym (35,9%) i dobrym (35,1%)
poziomie. Odpowiedzi negatywne stanowiły zaledwie 7,8%. Poniżej przedstawiony został rozkład udzielonych
odpowiedzi w zakresie jakości życia w gminie.
Najwyżej respondenci ocenili:
➢
estetykę budynków publicznych,
➢
czystość miejsc publicznych,
➢
funkcjonowanie systemu odbioru odpadów stałych,
➢
dostępność i sprawność działania kanalizacji,
➢
dostęp do Internetu.
Natomiast najniżej oceniona została:
➢ infrastruktura drogowa w gminie.

8

Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2030
W zakresie: jakości środowiska naturalnego, jakości wody pitnej, dbałości władz lokalnych o środowisko
przyrodnicze, odpowiedzi nie wskazują jednoznacznego stanowiska ankietowanych. Ich rozkład wskazuje
raczej na subiektywną ocenę jednostek, niż rzeczywiste miejscowe problemy w poszczególnych
miejscowościach, choć wyraźnie zauważony przez mieszkańców jest problem czystości powietrza w gminie.
Rysunek 1. Rozkład udzielonych odpowiedzi w badaniu ankietowym: Jak ocenia Pani/Pan stan Gminy
Rokietnica w zakresie – jakość życia:
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Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani oceniali również komunikację publiczną i infrastrukturę. Ponad 59% z nich nie korzysta
z komunikacji publicznej, ponieważ wybierają samochód. Tylko zaledwie 10,5% ankietowanych korzysta
regularnie z komunikacji publicznej.
Najgorzej oceniana jest, szeroko rozumiana, infrastruktura drogowa i towarzysząca. Mieszkańcy sygnalizują
niezadowolenie z dostępności dróg rowerowych i chodników, co w ich ocenie wpływa na bezpieczeństwo
drogowe.
Respondenci ocenili również negatywnie dostępność terenów rekreacyjnych i brak warunków miejsc
spędzania wolnego czasu poza domem, również w kontekście spotkań towarzyskich.
Poniżej przedstawiono rozkład udzielonych odpowiedzi w zakresie komunikacji publicznej i infrastruktury.
Najwyżej respondenci ocenili:

➢
dostępność transportu zbiorowego,
➢
jakość transportu gminnego.
Najgorzej oceniona została:
➢
dostępność tras rowerowych,
➢
jakość dróg dla pieszych,
➢
dostępność miejsc rekreacji (pod dachem i w otwartej przestrzeni).
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Rysunek 2. Rozkład udzielonych odpowiedzi w badaniu ankietowym: Jak ocenia Pani/Pan w Gminie Rokietnica
– komunikacja publiczna i infrastruktura:
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Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym obszarem, o który pytani byli respondenci była oferta kulturalne i sportowa.
Jednoznacznie pozytywny wynik uzyskały:
➢
działalność instytucji gminnych,
➢
oferta kulturalna i sportowa.
Trudno natomiast wskazać na obszary szczególnego niezadowolenia mieszkańców. Duży udział
niezdecydowanych respondentów (odpowiedź „nie wiem”) może świadczyć o niskim poziomie świadomości
lub zainteresowania poszczególnymi obszarami. Szczególnie mocno zaznacza się taka sytuacja w przypadku
oceny dostępności do aktywności artystycznych i społecznych w gminie.
Poniżej przedstawiony został rozkład odpowiedzi w zakresie oferty kulturowo-sportowej.
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Rysunek 3. Rozkład udzielonych odpowiedzi w badaniu ankietowym: Jak ocenia Pani/Pan w Gminie Rokietnica
– oferta kulturalna i sportowa:
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Źródło: opracowanie własne.

W obszarze usług społecznych daje się zauważyć dwa znaczące trendy. Pierwszy to bardzo negatywna ocena
dostępności do usług medycznych, mimo że jak wskazano w diagnozie, w gminie dostępny jest szeroki
wachlarz specjalizacji w tym zakresie. Taka ocena może wynikać z jednej strony z faktu, iż większość usług
dostępna jest odpłatnie (poza systemem publicznej ochrony zdrowia) z drugiej, z problemu, z którym boryka
się cała Polska, tj. długiego czasu oczekiwania na poradę specjalistów w ramach świadczeń finansowanych
przez NFZ. Nie bez wpływu jest tu również panująca w czasie prowadzenia badania pandemia, która znacząco
pogorszyła dostępność do usług medycznych.
Drugim interesującym i w gruncie rzeczy pozytywnym wnioskiem z analizy odpowiedzi na pytania dotyczące
usług społecznych, w tym pytania o instytucjonalne zaplecze usług społecznych w gminie, jest bardzo duży
udział odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Pozytywne jest to, że mieszkańcy gminy Rokietnica nie mogą ocenić
czegoś z czym nie mają kontaktu z wyjątkiem spraw załatwianych administracyjnie (np. wniosek
o świadczenie „Rodzina 500+”). Jak to potwierdza diagnoza, w gminie zmniejsza się liczba osób wymagających
wsparcia ze strony służb socjalnych. Brak zainteresowania ich ofertą świadczy o wysokim poziomie
samodzielności socjalnej i społecznej mieszkańców gminy.
Poniżej przedstawione zostały szczegółowe wyniki oceny usług publicznych.
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Rysunek 4. Rozkład udzielonych odpowiedzi w badaniu ankietowym: Jak ocenia Pani/Pan - usługi społeczne:
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Źródło: opracowanie własne.

W ramach ankiet udzielono również odpowiedzi w zakresie warunków dla przedsiębiorców. Tu respondenci
w znaczącej większości odpowiadali „trudno powiedzieć”. Jest to wynik o tyle zrozumiały, że spośród
wszystkich respondentów tylko niespełna 14% zadeklarowało, że jest przedsiębiorcami, zaś z diagnozy
wynika, że 97% z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze. Zatem ich percepcja warunków
prowadzenia działalności ogranicza się raczej do warunków współpracy z klientami i warunków bytowych.
Nie dotyczy zaś warunków inwestycyjnych w gminie. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest dostępność
miejsc pracy, która powiązana jest w dużej mierze z charakterem migracji do Rokietnicy – mieszkańców
przyprowadzających się z gmin ościennych (szczególnie z Poznania), nadal związanych zawodowo
z dotychczasowym miejscem pracy. Są to więc osoby, które mieszkają w nowym miejscu, ale pracują w innej
gminie. Jednocześnie Rokietnica pod względem miejsc pracy, ma nadal wiele do zrobienia.
Poniżej przedstawiony został rozkład udzielonych odpowiedzi w zakresie przedsiębiorczości.
Rysunek 5. Rozkład udzielonych odpowiedzi w badaniu ankietowym: Jak ocenia Pani/Pan warunki
gospodarcze Gminy Rokietnica – warunki dla przedsiębiorców:
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Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzone badanie dotyczące jakości życia w gminie Rokietnica obejmowało również ocenę oświaty.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, respondenci najpierw musieli wskazać, czy mają w gospodarstwie
domowym dzieci korzystające z opieki przedszkolnej lub uczą się w szkołach. To co oceniane jest pozytywnie,
to jakość infrastruktury szkolnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej. Dobrze oceniana, przez
respondentów których dotyczyło pytanie, jest jakość opieki przedszkolnej. Źle oceniana jest oferta
rekreacyjna dla dzieci i młodzieży, zarówno w formie zorganizowanej jak i niezorganizowanej oraz dostępność
pozaszkolnej infrastruktury rekreacyjnej. Również źle oceniana jest dostępność do żłobków w gminie, co
także potwierdza się w diagnozie.
Poniżej przedstawiono rozkład odpowiedzi w zakresie oświaty.
Rysunek 6. Rozkład udzielonych odpowiedzi w badaniu ankietowym: Jak ocenia Pani/Pan warunki
gospodarcze Gminy Rokietnica – oświata:
Bardzo źle

Raczej źle

Trudno powiedzieć

Raczej dobrze

Bardzo dobrze

Nie wiem

Oferty aktywności niezorganizowanej dla młodzieży (np.
boiska, skateparki itp.)
Dostępności zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
Dostępności całorocznych świetlic dla dzieci i młodzieży
Dostępności placów zabaw dla dzieci
Dostępności żłobków
Jakości opieki przedszkolnej
Dostępności przedszkoli
Jakość nauczania w szkołach
Infrastruktury sportowej szkół (boiska, sale sportowe)
Infrastruktury szkół publicznych (budynki, wyposażenie)
0

100

200
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400

Źródło: opracowanie własne.

Badaniu ankietowemu poddana została także jakość administracji publicznej. Większość respondentów
oceniła, że władze gminy informują mieszkańców o swoich działaniach 66,7%. Jedynie 11,3% uważa, że wręcz
przeciwnie. Praca urzędników Urzędu Gminy Rokietnica bardzo dobrze oceniona została przez 268
respondentów i raczej dobrze przez 226. Bardzo źle pracę urzędników oceniło jedynie 18 ankietowanych,
a raczej źle - 37. Zdecydowana większość respondentów, tj. 75,5%, sporadycznie załatwia sprawę w Urzędzie
Gminy Rokietnica. Zaledwie 8,1% ankietowanych korzysta przynajmniej raz w miesiącu ze świadczonych
w nim usług.
407 ankietowanych uważa, że mieszkańcy mają realny wpływ na ważne decyzje podejmowane przez władze
samorządowe. Natomiast 245 uważa, że są pozbawieni takiego wpływu. Według 16,2% ankietowanych
władze gminy nie wykazują zainteresowania pomysłami i inicjatywami zgłaszanymi przez mieszkańców.
Jednak jedynie 14,3% spośród ankietowanych uważa się za aktywnych działaczy społecznych lub członków
organizacji pozarządowych. Z badania jakości życia w gminie Rokietnica wynika również, że 78,5%
respondentów ocenia jakość współpracy z NGO na poziomie bardzo dobrym i raczej dobrym.
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W ramach badania respondenci mieli możliwość wskazania, jakie działania powinny podjąć władze gminy,
aby usprawnić komunikację. Poniżej przedstawiony został wykaz najczęściej wskazywanych odpowiedzi
(możliwe było wskazanie 3 propozycji):
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

aplikacja mobilna do kontaktu z Urzędem - 288 wskazań;
poprawa przejrzystości strony internetowej Urzędu - 286 wskazań;
chat/bot przy wypełnieniu wniosków - 202 wskazania;
przyjaźniejsze podejście urzędników - 181 wskazań;
poprawa przejrzystości BIP u - 146 wskazań;
poprawa przejrzystości EBOI - 131 wskazań;
zwiększenie liczby stanowisk w BOI - 85 wskazań;
poprawa dostępności architektonicznej - 81 wskazań.

W innym pytaniu ankietowani ocenili poziom poczucia bezpieczeństwa w gminie. Większość respondentów
oceniła stan bezpieczeństwa w gminie na bardzo dobrym (32,7%) i dobrym (35,9%) poziomie. Odpowiedzi
negatywne stanowiły zaledwie 6,7%. Respondenci ocenili także funkcjonowanie Policji na terenie gminy.
W tym przypadku 13,1% respondentów oceniła pracę Policji na poziomie bardzo dobrym, zaś na raczej
dobrym – 33,3%. Z drugiej strony ponad 28,7% ankietowanych wskazało na bardzo złe/raczej złe jej działanie.
Respondenci oceniali także swoją sytuację ekonomiczną. Ponad 72,6% z nich wskazało, że ich głównym
źródłem dochodów jest wynagrodzenie z pracy na etacie. 16,2% wskazało, że osiąga dochody z prowadzenia
działalności gospodarczej. Oceniając osobistą sytuację finansową, co drugi ankietowany odpowiedział, że
jego sytuacja materialna jest dobra – (żyjemy dość dostatnio - 56%). Natomiast 17,1% respondentów
uważało, że ich sytuacja materialna jest na poziomie bardzo dobrym – (niczego nam nie brakuje). Swoją
sytuację materialną na poziomie średnim – (wystarczy nam „od pierwszego do pierwszego”) oceniło 25,3%
respondentów.
W ocenie 559 (76,9%) respondentów sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra lub raczej dobra. Zaledwie
107 (14,7%) ankietowanych wyraziło odmienną opinię.
Respondenci, w ramach przeprowadzonego badania jakości życia w gminie Rokietnica, mieli możliwość
wskazania trzech propozycji kierunków działań inwestycyjnych na najbliższe dziesięciolecie. Do
najważniejszych z nich ankietowani zaliczyli:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

parki, tereny zielone, rekreacyjne – 443 wskazania;
infrastruktura drogowa – 391 wskazań;
sport i rekreacja – 201 wskazań;
ochrona i profilaktyka zdrowia – 187 wskazań;
bezpieczeństwo publiczne – 186 wskazań;
oświata i opieka przedszkolna – 158 wskazań;
czystość ulic i terenów zielonych – 144 wskazania;
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – 107 wskazań;
dotowanie z budżetu gminy miejsc w żłobkach - 92 wskazania.

1.3. Analiza SWOT
Do identyfikacji atutów i słabości gminy Rokietnica wykorzystano analizę SWOT. Narzędzie to umożliwiło
wskazanie mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń wynikających z czynników zewnętrznych
mających swoje źródło poza gminą. Czynniki, które kształtują sytuację gminy można podzielić na dwie grupy
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kryteriów. Pierwsza z nich identyfikuje je na podstawie miejsca powstawania lub miejsca występowania.
Można wyróżnić czynniki, które zlokalizowane są na terenie gminy i wynikają z jej potencjału endogenicznego
oraz takie, na które gmina nie ma wpływu. Na oddziaływania tego pierwszego typu gmina ma wpływ, choć
wyjątkami o bardzo niewielkiej możliwości modyfikacji są np. środowisko naturalne czy ukształtowanie
terenu ściśle związane z lokalizacją. Czynniki egzogeniczne pozostają poza bezpośrednim wpływem gminy
i swoje źródło mają w bliższym i dalszym otoczeniu. Druga grupa kryteriów odnosi się do oddziaływania
czynnika, który może być pozytywny lub negatywny.
Analiza prowadzona była wieloetapowo. Wstęp stanowiły wyniki diagnozy i badania przeprowadzonego
wśród mieszkańców. Następnym krokiem były konsultacje społeczne prowadzone w formie spotkań
bezpośrednich i zdalnych, w których udział mogli wziąć wszyscy chętni mieszkańcy gminy. Ostatnim etapem
była weryfikacja SWOT przez gminny Zespół ds. opracowania Strategii.
Poniżej zaprezentowano wyniki analizę SWOT.
Tabela 1. Analiza SWOT
MOCNE STRONY

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

położenie geograficzne w aglomeracji
poznańskiej,
dostępność różnych form komunikacji
(pociąg, autobus, samochód, rowery),
wysoki % skanalizowania i
zwodociągowania,
system gospodarki odpadami,
demografia (młode społeczeństwo),
wysoki poziom wykształcenia wśród
mieszkańców,
nowoczesna baza oświatowa,
wysoka jakość nauczania,
aktywność grup senioralnych,
aktywność klubów sportowych,
MPZP obejmujące tereny inwestycyjne pod
nieuciążliwą działalność gospodarczą,
jakość administracji,
rozbudowana struktura OSP w gminie,
infrastruktura sportowa (przyszkolna),
obiekt ROS/GOK/Biblioteki,
stacja pogotowia,
poszerzenie MPZP,
tereny wokół S11 i DW 184,
węzeł przesiadkowy w Rokietnicy,
potencjał terenu Polany Rumpuciowej,
rozwój infrastruktury komunalnej,
niskie bezrobocie,
bogata oferta GOK/Biblioteki,
potencjał obszarów przyrodniczych, w tym
Natura 2000 (np. możliwość budowy ścieżek
edukacyjnych i infrastruktury rekreacyjnej),
struktura organizacja gminy oparta na
dużych jednostkach pomocniczych
(sołectwach).

SŁABE STRONY

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

zakorkowanie dróg i węzła S11,
brak alternatywy dla przejazdu przez centra
miejscowości,
brak spójnej sieci dróg rowerowych,
niezagospodarowana linia kolejowa do
Międzychodu,
brak Straży Gminnej,
brak instalacji komunalnych (gospodarka
odpadami, biogazownia),
brak lokali socjalnych i komunalnych,
niepełna infrastruktura w sołectwach (w tym
dla seniorów),
duży udział dróg gruntowych,
brak lokali dla administracji samorządowej (w
tym Sali Ślubów),
brak dofinansowanych miejsc w żłobkach,
słaby dostęp do usług zdrowotnych,
brak zorganizowanej przestrzeni zielonej,
niska świadomość ekologiczna mieszkańców,
zaśmiecenie krajobrazu reklamami,
niski procent obłożenia MPZP,
brak miejsca na dzienny dom seniora,
niedobór ogólnodostępnej infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej,
brak przestrzeni „miejskiej” (np. centrum,
mała gastronomia),
niedobór usług rzemieślniczych,
brak Domu Kultury,
niewystarczające wsparcie dla rozwoju NGO
(niesportowych),
niewystarczająca dbałość o tereny zielone,
niewystarczająca świadomość mieszkańców
nt. mechanizmów działania gminy.

15

Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2030
SZANSE

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

nowa perspektywa finansowa unijna i
krajowa,
dochody z aktywizacji gospodarczej,
napływ młodego społeczeństwa,
współpraca w ramach
aglomeracji/powiatu/zw.
międzygminnych/partnerstw,
pozyskanie terenów od Skarbu Państwa,
budowa ramy komunikacyjnej,
możliwości rozwoju potencjału społecznego
(fundusze, wsparcie organizacyjne,
promowanie aktywności społecznej),
edukacja ekologiczna,
środki na zielono - niebieską infrastrukturę,
ekologiczne budownictwo gminne.

ZAGROŻENIA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

uznaniowość w przyznawaniu środków
krajowych,
wzrost udziału gminy w kosztach utrzymania
oświaty,
zmiany klimatyczne,
zmienność przepisów,
niekontrolowany rozwój zabudowy
mieszkaniowej,
suburbanizacja,
spadek udziału gminy w dochodach
podatkowych,
centralizacja państwa,
ograniczone możliwości finansowe budżetu
gminy,
wzrost obciążeń nakładanych na gminę bez
środków na ich realizację,
polaryzacja społeczeństwa i zanikające więzi
rodzinne, społeczne,
rosnące zapotrzebowanie na usługi oświatowe,
emisja zanieczyszczeń z Poznania,
mała powierzchnia działek budowlanych,
hałas wokół S11.

Źródło: opracowanie własne

Mocne strony wynikają głównie z położenia gminy w aglomeracji poznańskiej oraz jej skomunikowania
z Poznaniem. Dzięki dobrej infrastrukturze wodno-ściekowej, a także w zakresie oświaty, kultury, sportu
i rekreacji gmina Rokietnica jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, w szczególności dla mieszkańców
Poznania. W związku z tym następuje ciągły wzrost liczby ludności, co jest istotnym czynnikiem rozwoju
gminy, ale także powodem nowych wyzwań. W konsekwencji stale rosnącej ilości mieszkańców i rozsiewania
po terenie gminy kolejnych inwestycji mieszkaniowych, w tym projektów deweloperskich, istniejąca
infrastruktura, mimo swojego dobrego stanu, staje się niewystarczająca. Planowanie przestrzenne w gminie
może być traktowane zarówno jako jej mocna jak i słaba strona. Mocną stroną jest świadomość wagi, jaką
planowanie przestrzenne ma dla rozwoju gospodarczego gminy i komfortu życia mieszkańców. Pozytywne
jest również to, że gmina systematycznie pracuje nad objęciem kolejnych powierzchni uporządkowanym
zagospodarowaniem, choć jednocześnie dotychczasowy poziom pokrycia terenu gminy planami uznać należy
za niewystarczający.
Słabe strony pokrywają się w całej swojej rozciągłości z wynikami badania jakości życia w gminie. Wykazane
pośród nich wyzwania obejmują przede wszystkim kwestie infrastruktury – zarówno drogowej jak i społecznej
jak sala ślubów czy nowoczesny dom kultury. Wskazane zostały również deficyty w obszarze dostępności do
usług publicznych, w tym do ochrony zdrowia, opieki nad małymi dziećmi (finansowane z budżetu miejsca
w żłobkach) czy miejsca opieki i aktywności dla seniorów.
Mieszkańcy dostrzegają szanse rozwojowe w osiedlaniu się młodych i energicznych osób, a także
w działaniach proekologicznych (rozwój zielono--niebieskiej infrastruktury, kształtowanie postaw
proekologicznych oraz rozwój gminy zgodny z poszanowaniem natury). Szanse rozwojowe w aspekcie
możliwości dla dalszych inwestycji, w tym szczególnie z zakresu infrastruktury społecznej (edukacja, kultura,
sport, rekreacja, ochrona zdrowia, turystyka) upatrują także w pozyskaniu terenów od Skarbu Państwa.
Istotnym czynnikiem prorozwojowym będą również fundusze UE w ramach nowej perspektywy finansowej
oraz funduszu odbudowy.
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Dostrzeżone zostały zagrożenia, wynikające głównie z czynników polityczno-administracyjnych (uznaniowość
w przyznawaniu środków krajowych, wzrost udziału gminy w kosztach utrzymania oświaty, wzrost obciążeń
nakładanych na gminę bez środków na ich realizację), klimatycznych i społecznych (polaryzacja
społeczeństwa i zanikające więzi rodzinne, społeczne).
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2. WIZJA
Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030 jest dokumentem, w którym zdiagnozowano aktualną
sytuację społeczno-gospodarczą oraz przestrzenno-środowiskową. Zwrócono uwagę na potencjały, jak
i obszary wymagające poprawy. Na tej podstawie oraz po uwzględnieniu wyników badań jakościowych
i spotkań z mieszkańcami sformułowano wizję rozwoju gminy Rokietnica. Wizja Strategii służy do opisu
pożądanego obrazu gminy w przyszłości. Przedstawia stan, który chcemy uzyskać w najbardziej korzystnych
warunkach rozwoju. Wyznacza ona określony punkt orientacyjny do którego zmierzamy.
Wizja Gminy Rokietnica:

Rokietnica 2030 to gmina rozwijająca się w sposób zrównoważony, dbająca o środowisko,
samowystarczalna energetycznie dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii,
przyjazna inwestorom i pracodawcom.
Czysta, bezpieczna i atrakcyjna dla swoich mieszkańców, zapewniająca przestrzeń do
aktywnego spędzania czasu, ale też spotkania z przyjaciółmi.
To gmina mieszkańców, którzy kreują rzeczywistość dzięki swej przedsiębiorczości,
aktywności obywatelskiej i społecznej realizowanej w formach zrzeszonych i
nieformalnych.
To również gmina dla wszystkich, niewykluczająca, dająca szansę rozwoju najmłodszym
dzięki wysokiej jakości edukacji, ale też dbająca o swoje najstarsze pokolenia.

Podobnie jak to miało miejsce w poprzedniej strategii, priorytety rozwoju gminy opisane zostały graficznie
na kanwie nazwy gminy. Poniższe hasła, mają jednoznacznie i precyzyjnie wskazywać, które obszary będą
kluczowe w najbliższej dekadzie.
S

A

A
W S

P

Ó

Ł

M O W

Y

S

O

B

R
P
P R
D O

A
R
A
S

Y
C
K
Z
C
T

W
Z
C
E
U
Ę

T

T A
S P
A
Z
A T
Y S
Y J
D S
J Ą
P N

R
O
K
I
E
T
N
I
C
A

C
R
T
E
L
A
A
Ę
A

Z
T
Y
L
S

A
O
W
O
K

L
W
N
N
A

N
A
A
A

A

B

I

O

R

C

Z

A

18

Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2030

3. CELE STRATEGICZNE ROZWOJU ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH
DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW STRATEGICZNYCH
Podstawą zdefiniowania celów zapisanych w dokumencie Strategii były: wnioski z warsztatów strategicznych,
wnioski z diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej, wyniki badania ankietowego, wnioski z analizy
potencjału gminy Rokietnica oraz wnioski z analizy głównych problemów i wyzwań. Sformułowano trzy cele
strategiczne rozwoju gminy Rokietnica:
❖ Aktywne i nowoczesne społeczeństwo
❖ Przyjazna i czysta przestrzeń
❖ Skutecznie zarządzana i bezpieczna gmina
Cel: „Aktywne i nowoczesne społeczeństwo” koncentruje się na zapewnieniu atrakcyjnych warunków do
życia. Ważnym zadaniem służącym realizacji niniejszego celu strategicznego będzie dalsza rozbudowa
i modernizacja infrastruktury społecznej. Realizowane będą kompleksowe działania zmierzające zwłaszcza do
budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów pełniących funkcje kulturalne, sportowe i rekreacyjne.
W przyszłości ważne będą również inwestycje związane z zapewnieniem miejsc opieki nad osobami
niesamodzielnymi. W działania te winny zostać zaangażowane organizacje społeczne. Trwały rozwój wymaga
efektywnego systemu oświaty. Aby zapewnić wysokiej jakości usługi edukacyjne, podejmowane będą prace
zmierzające do wzmacniania oferty edukacyjnej nakierowanej na poprawę efektywności nauczania,
świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijających zainteresowania i talenty.
KIERUNKI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH DLA OSIĄGNIĘCIA CELU STRATEGICZNEGO I:

•

Utworzenie miejsc rekreacji i odpoczynku (parki, siłownie zewnętrzne, place zabaw, parki
zmysłów)

Zaplanowano zwiększenie dostępności do wysokiej jakości miejsc rekreacji i odpoczynku.
Szczególnie ważne będą inwestycje w parki, siłownie zewnętrzne, place zabaw, parki zmysłów.
Docelowo tam, gdzie to możliwe, przestrzeni publicznej powinno się nadać funkcję wypoczynkowointegracyjną poprzez jej uporządkowanie, uatrakcyjnienie estetyczno-wizualne oraz rozbudowę
małej infrastruktury.
•

Rozwój infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług społecznych

Rozwój infrastruktury w zakresie usług społecznych będzie polegał przede wszystkim na podjęciu
działań zmierzających do budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury usług społecznych
oraz infrastruktury związanej z kulturą.
•

Integrowanie społeczeństwa wokół ochrony, rozwoju i pielęgnowania dziedzictwa
kulturowego Wielkopolski

W ramach tego kierunku wsparte zostaną wydarzenia kulturalne i sportowe służące aktywizacji
i integracji mieszkańców. Działania te powinny być skierowane zarówno bezpośrednio do
mieszkańców, jak i do aktywnych organizacji pozarządowych. Ponadto wspierany będzie rozwój
organizacji pozarządowych, w tym fundacji i stowarzyszeń.

•

Budowa mieszkań komunalnych

Zaplanowano zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury mieszkalnictwa
komunalnego. Mieszkalnictwo komunalne będzie się przyczyniało do wspierania osób, które ze
względu na niskie dochody nie są w stanie nabyć nieruchomości na rynku.
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•

Rozwój gospodarczy gminy

Przedsiębiorcy powinni uzyskać szeroki dostęp do wsparcia oferowanego przez Instytucje Otoczenia
Biznesu. Równocześnie należy w miarę możliwości wspierać IOB i dążyć do poszerzenia ich oferty
adresowanej do przedsiębiorców (np. usługi szkoleniowe, doradcze, pomoc przy pozyskiwaniu
środków finansowych).
Należy dążyć również do dalszej rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, która powinna
umożliwić mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do Internetu wysokich prędkości. Działania w tym
zakresie prowadzone będą przez operatorów telekomunikacyjnych. Samorząd gminny będzie
lobbował za tego rodzaju inwestycjami i jednocześnie rozwijał sieć publicznych punktów dostępu do
Internetu.

•

Deinstytucjonalizacja usług społecznych i wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Planuje się większe zastosowanie narzędzi wspierających mieszkańców w kryzysie oraz narzędzi
kierowanych do mieszkańców wymagających bardziej intensywnego wsparcia w ich środowisku
domowym. Dodatkowo w ramach tego kierunku zaplanowano wsparcie organizacji pozarządowych,
w tym fundacji i stowarzyszeń. Organizacje te są ważnym ogniwem rozwoju społecznego w skali
lokalnej, integrują lokalną społeczność i sprzyjają włączeniu. Realizując zasadę deinstytucjonalizacji,
aktywnym organizacjom pozarządowym powierzane będą nowe zadania społeczne związane
z funkcjonowaniem gminy.
•

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości, innowacyjnej i nowoczesnej edukacji

Istotne znaczenie dla przyszłego funkcjonowania gminy ma jakość kapitału ludzkiego. Jest on
kształtowany przez sprawnie funkcjonujący system edukacji. W ramach opisywanego kierunku
planuje się realizację zróżnicowanych i nowoczesnych programów edukacyjnych, w tym
wspierających i motywujących uczniów do rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Większy nacisk
zostanie położony na zwiększenie oferty zajęć dodatkowych, w tym dla dzieci i młodzieży
z problemami edukacyjnymi. Działania zostaną skoncentrowane również na wsparciu kształcenia
i doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej.
Cel: „Przyjazna i czysta przestrzeń” koncentruje się na zwiększeniu dostępności do funkcjonalnej
i estetycznej przestrzeni publicznej. Tworzenie przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej realizowane
będzie z poszanowaniem środowiska naturalnego. Szczególnie ważne będą inicjatywy zmierzające do
rozwoju tzw. zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz infrastruktury rozrywkowo-rekreacyjnej z zapleczem
gastronomicznym.
KIERUNKI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH DLA OSIĄGNIĘCIA CELU STRATEGICZNEGO II:

•

Zapobieganie zmianom klimatycznym
Obserwowanym na przestrzeni ostatnich lat globalnym zjawiskiem są zmiany klimatu. Realizacja
działań, które zmierzają do zapobiegania zmianom klimatycznym jest ważna niezależnie od skali.
Dlatego priorytetowo traktować należy inicjatywy zmierzające do zwiększenia retencji wody
i powierzchni terenów zielonych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym zwiększenie
udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz wzmacniania edukacji ekologicznej.
W gminie Rokietnica dodatkowo priorytetowo będą traktowane usprawnienia gospodarki
odpadami.
• Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej w centrum Rokietnicy sprzyjającej
komunikacji i interakcji
W ramach tego kierunku planuje się wspieranie działań, które zmierzają do utworzenia
nowoczesnego centrum Rokietnicy o charakterze rozrywkowo-gastronomicznym. Działania te będą
skierowane zarówno bezpośrednio do mieszkańców, jak i do inwestorów.
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•

Planowanie przestrzenne uwzględniające potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy

Działania w tym kierunku będą zmierzać do zapewnienia w gminie spójności przestrzennej,
zapobiegania zjawisku rozlewania się miejscowości na tereny użytkowane rolniczo oraz zwiększenia
terenów inwestycyjnych niezbędnych do zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Cel: „Skuteczne zarządzanie i bezpieczna gmina” koncentruje się na bardziej efektywnym, także w ujęciu
finansowym, zarządzaniu gminą oraz na poprawie bezpieczeństwa. Służyć temu będzie nowoczesna
administracja, łącząca w sobie elementy e-administracji z wysokimi kompetencjami pracowników.
KIERUNKI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH DLA OSIĄGNIĘCIA CELU STRATEGICZNEGO III:

•

Rozbudowa infrastruktury gminnej

Rozwój infrastruktury gminnej będzie polegał przede wszystkim na podjęciu działań zmierzających
do budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury drogowej oraz infrastruktury wodnokanalizacyjnej. Efektywność tych działań będzie uzależniona także od pozyskania terenów
należących do Skarbu Państwa z przeznaczeniem na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu
i rekreacji.
•

Utworzenie Straży Gminnej

W gminie zaobserwowano poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Planowane są dalsze działania,
które ten proces wzmocnią. Zakłada się, że takim działaniem będzie utworzenie straży gminnej.
•

Rozwój sprawnego i innowacyjnego samorządu

Utrzymanie wysokiej jakości usług publicznych wymaga poprawy warunków ich świadczenia oraz
wykwalifikowanych kadr. Nacisk zostanie położony na budowę, rozbudowę i modernizację
posiadanych zasobów lokalowych, w tym ich dostępności oraz podnoszenie kompetencji
pracowników gminnych instytucji.
Przebieg pandemii uświadomił urzędnikom, mieszkańcom i przedsiębiorcom znaczenie dostępu do
usług elektronicznych w administracji. W odpowiedzi na zidentyfikowane braki w tym zakresie
planuje się dalszy rozwój systemu e-usług, doposażenia administracji samorządowej w sprzęt IT oraz
zwiększenie dostępu do Internetu dużych prędkości.
Istotne znaczenie dla rozwoju gminy Rokietnica ma promocja skierowana do mieszkańców
i inwestorów, zachęcająca do współpracy oraz budowania pozytywnych relacji. Działania
promocyjne powinny być realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi
informacyjno-komunikacyjnych.
W poniższej tabeli przedstawiono układ celów strategicznego rozwoju, kierunki działań podejmowanych dla
osiągnięcia celów strategicznych oraz działania.
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Tabela 2. Cele strategiczne rozwoju, kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, działania dla Strategii Gminy Rokietnica na lata 20212030

Cel strategicznego rozwoju nr 1:
AKTYWNE I NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO
kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celu strategicznego nr 1
1.1.:
Utworzenie miejsc
rekreacji
i odpoczynku
(parki, siłownie
zewnętrzne, place
zabaw, parki zmysłów)

1.2.:
Rozwój infrastruktury
umozliwiajacej
świadczenie usług
społecznych

1.3.:
Integrowanie
społeczeństwa wokół
ochrony, rozoju
i pielęgnowaniu
dziedzictwa kulturowego

1.4.:
Budowa mieszkań
komunalnych

1.5.:
Rozwój gospodarczy
gminy

1.6.:
Dezinstytucjonalizacja
usług spoleczncyh i
wsparcie rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego

1.5.1.:
Zinstytucjonalizowanie
współpracy
przedsiębiorców i ich
cykliczny kontakt z
gminą

1.6.1.:
Powołanie
Młodzieżowej Rady
Gminy Rokietnica

Wielkopolski

1.2.1.:
Budowa infrastruktury i
rozój zasobów ludzkich
niezbędnych do
świadczenia wysokiej
jakości usług
opiekuńczych i
asystenckich w gminie

1.2.2.:
Budowa nowej siedziby
Domu Kultury w
Rokietnicy

1.5.2.:
Rozbudowa sieci
internetu
szerokopasmowego

1.7.:
Zapewnienie dostępu
do wysokiej jakości,
innowacyjnej i
nowoczesnej edukacji
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Cel strategicznego rozwoju nr 2:
PRZYJAZNA I CZYSTA PRZESTRZEŃ
kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celu strategicznego nr 2
2.1.:
Zapobieganie zmianom klimatycznym

2.2.:
Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej w
centrum Rokietnicy sprzyjającej kominukacji i
interakcji

2.3.:
Planowanie przestrzenne uwzgledniające
potrzeby i oczekiwania mieszkańców
gminy

2.1.1.:
Ochrona i eksponowanie walorów
przyrodniczych gminy

2.2.1.:
Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Rokietnicy

2.3.1.:
Ochrona terenów cennych przyrodniczo

2.1.2.:
Wspieranie elektromobilności w gminie

2.2.2.:
Rewitalizacja budynku po biblitece gminnej

2.1.3.:
Wspieranie alternatywnych form komunikacji
publicznej

2.2.3.:
Tworzenie przestrzeni publicznej (place, skwery,
kieszenie, ronda) z urządzoną zielenią,
instalacjami artystycznymi oraz miejsc pobudzających
obywatelskość (np. terenowe konsultacje społeczne)
w centrum Rokietnicy

2.3.2.:
Zapobieganie eksurbanizacji miejscowości
wynikającej z popytu na nowe budownictwo
praktyk deweloperskich szkodzących
środowisku naturalnemu
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Cel strategicznego rozwoju nr 3:
SKUTECZNIE ZARZĄDZANA I BEZPIECZNA GMINA
kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celu strategicznego nr 3
3.1.:
Rozbudowa INFRASTRUKTURY GMINNEJ

3.2.:
Utworzenie Straży Gminnej

3.3.:
Rozwój sprawnego i innowacyjnego
samorządu

3.1.1.:
Doprowadzenie do pełnego skanaliowania gminy,
rozbudowa oczyszczalni ścieków

3.3.1.:
Poprawa warunków lokalowych dla świadczonych
usług publicznych

3.1.2.:
Budowa ujęć wody i SUW w Kiekrzu

3.3.2.:
Rozwój kompetencji kadr samorządu lokalnego

3.1.3.:
Budowa kanalizacji burzowej w miejscowościach

3.3.3.:
Cyfryzacja usług publicznych

3.1.4.:
Budowa i modernizacja dróg z uwzględnieniem
potrzeb w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego

3.3.4.:
Innowacyjna komunikacja społeczna i promocja
gminy

3.1.5.:
Pozyskanie terenów należących do Skarbu Państwa
w Rokietnicy z przeznaczeniem na rozwój usług
w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji
Źródło: opracowanie własne
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Poniżej zaprezentowano zgodność celów Strategii z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi.
Cele wyznaczone do zrealizowania w ramach Strategii zostały sformułowane jako wyraz potrzeb i postulatów zgłoszonych przez mieszkańców gminy i swoją formą
realizują zamierzania nowej polityki regionalnej. Pozostają one w ścisłym związku z ustaleniami dokonanymi w dokumentach strategicznych szczebla krajowego
i regionalnego. Potwierdza to analiza spójności celów Strategii z celami zawartymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.), „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030” (KSRR 2030) i Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r.
Tabela 3. Spójność celów strategicznego rozwoju oraz kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica
na lata 2021 – 2030 z celami innych dokumentów o charakterze strategicznym szczebla krajowego i regionalnego
Źródło: Opracowanie własne
Cele strategiczne rozwoju/kierunki działań podejmowanych dla
osiągnięcia celu strategicznego

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

"Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
2030” (KSRR 2030)

Strategia Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2030 r.

AKTYWNE I NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO

Utworzenie miejsc rekreacji i odpoczynku
(parki, siłownie zewnętrzne, place zabaw,
parki zmysłów)

II. Rozwój społecznie wrażliwy i
terytorialne zrównoważony
− Poprawa dostępności usług
świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne;
− Wzrost i poprawa wykorzystania
potencjału kapitału ludzkiego na
rynku pracy.

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski
bazujący na wiedzy swoich mieszkańców
− 1.3.
Wzrost
i
poprawa
wykorzystania kapitału ludzkiego na
rynku pracy.
2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty
1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju
na
zasobach
materialnych
w wymiarze społecznym, gospodarczym,
i niematerialnych regionu
środowiskowym i przestrzennym
− 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy
− 1.5. Rozwój infrastruktury
demograficznie;
wspierającej dostarczanie usług
− 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji
publicznych i podnoszącej
i wykluczeniom;
atrakcyjność inwestycyjną
− 2.3. Rozwój kapitału społecznego
obszarów.
i kulturowego regionu.
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
i świadczenia usług
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Rozwój infrastruktury umożliwiającej świadczenie
usług społecznych

Integrowanie społeczeństwa wokół ochrony,
rozwoju
i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego
Wielkopolski

II. Rozwój społecznie wrażliwy i
terytorialne zrównoważony
− Poprawa dostępności usług
świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne;
− Wzrost i poprawa wykorzystania
potencjału kapitału ludzkiego na
rynku pracy.

II. Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialne zrównoważony
− Zrównoważonym rozwój kraju
wykorzystujący indywidualne
potencjały endogeniczne
poszczególnych terytoriów.

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski
bazujący na wiedzy swoich mieszkańców
− 1.3.
Wzrost
i
poprawa
wykorzystania kapitału ludzkiego na
rynku pracy.
2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty
1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju
na
zasobach
materialnych
w wymiarze społecznym, gospodarczym,
i niematerialnych regionu
środowiskowym i przestrzennym
− 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy
− 1.5. Rozwój infrastruktury
demograficznie;
wspierającej dostarczanie usług
− 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji
publicznych i podnoszącej
i wykluczeniom;
atrakcyjność inwestycyjną
− 2.3. Rozwój kapitału społecznego
obszarów.
i kulturowego regionu.
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
i świadczenia usług.
1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski
bazujący na wiedzy swoich mieszkańców
− 1.3.
Wzrost
i
poprawa
wykorzystania kapitału ludzkiego na
rynku pracy.
2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty
1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju
na
zasobach
materialnych
w wymiarze społecznym, gospodarczym,
i niematerialnych regionu
środowiskowym i przestrzennym
− 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy
− 1.5. Rozwój infrastruktury
demograficznie;
wspierającej dostarczanie usług
− 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji
publicznych i podnoszącej
i wykluczeniom;
atrakcyjność inwestycyjną
− 2.3. Rozwój kapitału społecznego
obszarów.
i kulturowego regionu.
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
i świadczenia usług.
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Budowa mieszkań komunalnych

Rozwój gospodarczy gminy

II. Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialne zrównoważony
− Poprawa dostępności usług
świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne;
− Wzrost i poprawa wykorzystania
potencjału kapitału ludzkiego na
rynku pracy.

I. Trwały wzrost gospodarczy oparty
coraz silniej o wiedzę, dane
i doskonałość organizacyjną
− Zwiększenie innowacyjności
polskich przedsiębiorstw na rynku
krajowym i rynkach zagranicznych.
II. Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialne zrównoważony
− Poprawa dostępności usług
świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne;
− Wzrost i poprawa wykorzystania
potencjału kapitału ludzkiego na
rynku pracy.

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty
na
zasobach
materialnych
i niematerialnych regionu
− 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy
1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju
demograficznie;
w wymiarze społecznym, gospodarczym,
środowiskowym i przestrzennym
− 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji
i wykluczeniom;
− 1.5. Rozwój infrastruktury
wspierającej dostarczanie usług
− 2.3. Rozwój kapitału społecznego
publicznych i podnoszącej
i kulturowego regionu.
atrakcyjność inwestycyjną
obszarów.
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
i świadczenia usług
1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski
bazujący na wiedzy swoich mieszkańców
− 1.1.1. Zwiększenie innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki
regionu;
1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju
− 1.3.
Wzrost
i
poprawa
w wymiarze społecznym, gospodarczym,
wykorzystania kapitału ludzkiego na
środowiskowym i przestrzennym
rynku pracy.
− 1.5. Rozwój infrastruktury
2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty
wspierającej dostarczanie usług
na
zasobach
materialnych
publicznych i podnoszącej
i niematerialnych regionu
atrakcyjność inwestycyjną
− 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy
obszarów.
demograficznie;
2. Wzmacnianie regionalnych przewag
− 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji
konkurencyjnych
i wykluczeniom;
−
2.3. Rozwój kapitału społecznego
− 2.2. Wsparcie przedsiębiorczości na
i kulturowego regionu.
szczeblu regionalnym i lokalnym.
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
i świadczenia usług.
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Deinstytucjonalizacja usług społecznych i
wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości,
innowacyjnej
i nowoczesnej edukacji

II. Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialne zrównoważony
− Poprawa dostępności usług
świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne;
− Wzrost i poprawa wykorzystania
potencjału kapitału ludzkiego na
rynku pracy;
− Podniesienie skuteczności i jakości
wdrażania polityk
ukierunkowanych terytorialnie na
wszystkich szczeblach zarządzania.

3. Podniesienie jakości zarządzania i
wdrażania polityk ukierunkowanych
terytorialnie
− Poprawa organizacji usług
publicznych.

II. Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialne zrównoważony
− Poprawa dostępności usług
świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne;
− Wzrost i poprawa wykorzystania
potencjału kapitału ludzkiego na
rynku pracy

2. Wzmacnianie regionalnych przewag
konkurencyjnych
− 2.1. Rozwój kapitału ludzkiego
i społecznego.

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty
na
zasobach
materialnych
i niematerialnych regionu
− 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy
demograficznie;
− 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji
i wykluczeniom;
− 2.3. Rozwój kapitału społecznego
i kulturowego regionu.
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
i świadczenia usług;
− 4.2. Wzmocnienie mechanizmów
koordynacji i rozwoju
1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski
bazujący na wiedzy swoich
mieszkańców
− 1.3. Wzrost i poprawa
wykorzystania kapitału ludzkiego
na rynku pracy.
2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty
na zasobach materialnych i
niematerialnych regionu
− 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy
demograficznie;
− 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji
i wykluczeniom;
− 2.3. Rozwój kapitału społecznego
i kulturowego regionu.
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
i świadczenia usług.
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PRZYJAZNA I CZYSTA PRZESTRZEŃ

Zapobieganie zmianom klimatycznym

II. Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialne zrównoważony
− Zrównoważonym rozwój kraju
wykorzystujący indywidualne
potencjały endogeniczne
poszczególnych terytoriów.

Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej
w centrum Rokietnicy sprzyjającej komunikacji
i interakcji

II. Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialne zrównoważony
− Poprawa dostępności usług
świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne.

Planowanie przestrzenne uwzględniające
potrzeby
i oczekiwania mieszkańców Gminy

III. Skuteczne państwo i instytucje
służące wzrostowi oraz włączeniu
społecznemu i gospodarczemu
− Budowa zintegrowanego systemu
planowania społecznogospodarczego i przestrzennego.

3.
Rozwój
infrastruktury
z
poszanowaniem
środowiska
przyrodniczego Wielkopolski
− 3.1.
Poprawa
dostępności
1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju
i
spójności
komunikacyjnej
w wymiarze społecznym, gospodarczym,
województwa;
środowiskowym i przestrzennym
− 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona
− 1.5. Rozwój infrastruktury
środowiska
przyrodniczego
wspierającej dostarczanie usług
Wielkopolski;
publicznych i podnoszącej
− 3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa
atrakcyjność inwestycyjną
i efektywności energetyczne.
obszarów.
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
i świadczenia usług.
2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty
na
zasobach
materialnych
i niematerialnych regionu
1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju
− 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy
w wymiarze społecznym, gospodarczym,
demograficznie;
środowiskowym i przestrzennym
− 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji
− 1.5. Rozwój infrastruktury
i wykluczeniom;
wspierającej dostarczanie usług
− 2.3. Rozwój kapitału społecznego
publicznych i podnoszącej
i kulturowego regionu.
atrakcyjność inwestycyjną
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
obszarów.
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
i świadczenia usług.
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
instytucji i sprawności zarządzania
3. Podniesienie jakości zarządzania i
regionem
wdrażania polityk ukierunkowanych
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
terytorialnie
i świadczenia usług;
− Poprawa organizacji usług
− 4.2. Wzmocnienie mechanizmów
publicznych.
koordynacji i rozwoju.
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Rozbudowa infrastruktury gminnej

II. Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialne zrównoważony
− Poprawa dostępności usług
świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne.

Utworzenie Straży Gminnej

II. Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialne zrównoważony
− Poprawa dostępności usług
świadczonych w odpowiedzi na
wyzwania demograficzne.

Rozwój sprawnego
i innowacyjnego samorządu

III. Skuteczne państwo i instytucje
służące wzrostowi oraz włączeniu
społecznemu i gospodarczemu
− Inkluzywne i skuteczne instytucje
publiczne – dostępne i otwarte dla
obywateli oraz przedsiębiorców;
− Cyfrowe państwo usługowe;
Stabilne, efektywne i
zrównoważone finanse publiczne;
− Wykorzystanie środków z budżetu
Unii Europejskiej w sposób
przekładający się na trwałe efekty
rozwojowe.

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty
na
zasobach
materialnych
i niematerialnych regionu
1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju
− 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy
w wymiarze społecznym, gospodarczym,
demograficznie;
środowiskowym i przestrzennym
− 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji
− 1.5. Rozwój infrastruktury
i wykluczeniom;
wspierającej dostarczanie usług
− 2.3. Rozwój kapitału społecznego
publicznych i podnoszącej
i kulturowego regionu.
atrakcyjność inwestycyjną
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
obszarów.
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
i świadczenia usług.
2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty
na
zasobach
materialnych
i niematerialnych regionu
− 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy
3. Podniesienie jakości zarządzania
demograficznie;
i wdrażania polityk ukierunkowanych
− 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji
terytorialnie
i wykluczeniom.
− Poprawa organizacji usług
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
publicznych.
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
i świadczenia usług.
4. Wzrost skuteczności wielkopolskich
instytucji i sprawności zarządzania
regionem
3. Podniesienie jakości zarządzania
i wdrażania polityk ukierunkowanych
− 4.1. Rozwój zdolności zarządczych
terytorialnie
i świadczenia usług;
− Wzmacnianie współpracy
− 4.2. Wzmocnienie mechanizmów
i zintegrowanego podejścia do
koordynacji i rozwoju.
rozwoju na poziomie lokalnym,
regionalnym i ponadregionalnym;
− Poprawa organizacji usług
publicznych.
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4. OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ WSKAŹNIKI ICH
OSIĄGNIĘCIA
Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030 oparte zostały na metodologii
J. Brysona1 bazującej na podejściu procesowym, a zmierzającej do pobudzenia zaangażowania wewnętrznych
i zewnętrznych interesariuszy, mających kluczowe znaczenia dla realizacji Strategii. Istotnym z punktu
widzenia tworzenia założeń monitoringu i ewaluacji jest podejście partycypacyjne. Ma ono znaczenie ze
względu na nowe podejście w funkcjonowaniu terytoriów, które wskazuje na to, że terytorium jest systemem
złożonym o wysokim stopniu skomplikowania. Odpowiednie zaangażowanie aktorów lokalnych w proces
tworzenia, wdrażania i monitorowania strategii pozwala zwielokrotnić efekty zmian i może prowadzić do
zmiany ścieżki rozwoju danego terytorium w długim okresie. Założeniem systemu monitoringu jest
odpowiedź na pytanie jak realizacja strategii wpływa na realizację założonej wizji i celów strategicznego
rozwoju. W celu odpowiedzi na to pytanie zbudowano system wskaźników powiązanych z różnymi
poziomami celów, jakie zostały przyjęte w Strategii.
Monitoring postępów w realizacji zapisów Strategii będzie koordynowany przez Sekretarza Gminy, który
regularnie (z częstotliwością minimum raz na rok) sporządzi Raport z monitoringu Strategii, stanowiący
fragment Raportu o stanie gminy. Raport z monitoringu powinien być sporządzony do końca maja danego
roku i powinien obejmować dane dotyczące roku poprzedzającego oraz inne istotne informacje
umożliwiające stwierdzenie postępów w realizacji zapisów Strategii.
Wskaźniki kontekstowe odpowiadają poziomowi wizji oraz celów strategicznego rozwoju i mają za zadanie
zobrazować sytuację w poszczególnych obszarach. Jest ich niewiele i charakteryzują się wysokim poziomem
ogólności. Dane niezbędne do monitorowania wskaźników są powszechnie dostępne. Źródłem danych mogą
być własne zasoby statystyczne oraz raporty i statystki Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźniki
kontekstowe wybrane do Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica powinny umożliwiać porównanie do
podobnych jednostek (w tym przypadku do gmin o podobnej wielkości, liczbie mieszkańców, potencjale
gospodarczym, itp.) bądź do wartości dla województwa. Analiza wskaźników kontekstowych powinna
obejmować analizę statyczną i dynamiczną opartą na benchmarkingu. Oprócz oceny zjawiska, którego
wskaźnik dotyczy należy uwzględnić także kierunek i tempo zachodzenia zmian.
Tabela 4 Wskaźniki kontekstowe dla monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata
2021-2030
AKTYWNE I NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO

Nazwa wskaźnika
Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys.
mieszkańców
Wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba osób w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)
Wskaźnik bezrobocia (odsetek osób bezrobotnych w ludności w wieku
produkcyjnym)

1

Jednostka
miary

Wartość
bazowa
2020 r.

Zmiana
2030 r.

szt.

32

bez
zmian/wzrost

os.

64,7

spadek

%

1,6

spadek/
bez zmian

Bryson, J., 2011, Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement,
John Wiley & Sons.
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Nazwa wskaźnika
Udział terenów zielonych w powierzchni ogółem
Długość ścieżek rowerowych na 10 tys. km2
Powierzchnia gminy pokryta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w powierzchni ogółem

Jednostka
miary

Wartość
bazowa
2020 r.

%

0,1

km2

1059,3

bez
zmian/wzrost
wzrost

%

44,0

wzrost

Zmiana
2030 r.

SKUTECZNIE ZARZĄDZANA I BEZPIECZNA GMINA
Jednostka
miary

Wartość
bazowa
2020 r.

Dochody własne na 1 mieszkańca

zł

3061,30

Zdarzenia wymagające udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej na
1000 ludności

os.

13

Gęstość zaludnienia na 1 km2

km2

244

Nazwa wskaźnika

Zmiana
2030 r.

wzrost
spadek/
bez
zmian
wzrost

Źródło: opracowanie własne

W celu oceny wskaźników kontekstowych zastosowano intuicyjną logikę świateł drogowych pogłębioną
o wskazanie na kierunek zmian. Przy ocenie kierunku zmian należy uwzględnić także charakter wskaźnika
(stymulanta2, destymulanta3).

Rysunek 7. Wskaźniki kontekstowe ich interpretacja graficzna
Źródło: opracowanie własne na podstawie Systemu Monitoringu, Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.

Poza wskaźnikami kontekstowymi do każdego z celów strategicznych dobrano wskaźniki strategiczne. Na
podobnej zasadzie co ocena wskaźników kontekstowych należy stworzyć zestawienie i ocenić wskaźniki
strategiczne dla każdego z celów zawartych w Strategii. Zaproponowane w tabeli wskaźniki stanowią
podstawę do prowadzenia regularnej ewaluacji Strategii, bazującej na porównaniu sytuacji na dzień
prowadzenia analizy oraz z roku bazowego, tj. 2021.

stymulanta – dodatnia korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej prowadzi do wzrostu zmiennej objaśniane
(źródło: Wikipedia)
3 destymulanta – ujemna korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej prowadzi do spadku zmiennej objaśnianej
(źródło: Wikipedia)
2
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Tabela 5. Wskaźniki strategiczne dla monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata
2021-2030

AKTYWNE I NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO
UTWORZENIE MIEJSC REKREACJI I ODPOCZYNKU (PARKI, SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE, PLACE ZABAW, PARKI
ZMYSŁÓW)
Liczba nowo powstałych parków (szt.)
Powierzchnia terenów rekreacyjnych i sportowych (ha)
Liczba placów zabaw dla dzieci (szt.)
Liczba punktów koncentrujących lokalną infrastrukturę sportową (szt.)
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY UMOŻLIWIAJĄCEJ ŚWIADCZENIE USŁUG SPOŁECZNYCH
Liczba powstałych obiektów infrastrukturalnych służących usługom społecznym (szt.)
Liczba osób korzystających z usług społecznych (os)
INTEGROWANIE SPOŁECZEŃSTWA WOKÓŁ OCHRONY, ROZWOJU I PIELĘGNOWANIA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO WIELKOPOLSKI
Powierzchnia użytkowa zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury kulturalnej (m2)
Liczba organizowanych imprez przez Urząd Gminy, instytucje kultury, Sołectwa (szt.)
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z NGO – Patronat Wójta Gminy (szt.)
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z partnerami zagranicznymi (szt.)
Szacunkowa liczba osób korzystających z oferty kulturalnej niebiletowanej organizowanej przez instytucje
gminne (os)
Szacunkowa liczba osób korzystających z oferty kulturalnej organizowanej przez instytucje gminne (os)
BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH
Liczba wybudowanych mieszkań komunalnych (szt.)
Powierzchnia użytkowa wybudowanych mieszkań komunalnych (m2)
ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY
Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw (szt.)
Liczba nowo powstałych miejsc pracy (szt.)
Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych w gminie (ha)
DEINSTYTUCJONALIZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH I WSPARCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Liczba organizacji pozarządowych (szt.)
Liczba inicjatyw/imprez pozarządowych (szt.)
ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI, INNOWACYJNEJ I NOWOCZESNEJ EDUKACJI
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej (szt.)
Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów bibliotecznych (szt.)
Liczba korzystających z placówek bibliotecznych (os)
Liczba uczniów w placówkach szkolnych prowadzonych lub dofinansowanych przez gminę (os)
Liczba uczniów w placówkach przedszkolnych prowadzonych lub dofinansowanych przez gminę (os)
Liczba uczniów korzystających z zajęć dodatkowych - w szkołach (os)
Liczba dzieci korzystających z zajęć dodatkowych - w przedszkolach (os)
Liczba dzieci korzystających z dofinansowania w żłobku (os)

PRZYJAZNA I CZYSTA PRZESTRZEŃ
ZAPOBIEGANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM
Udział terenów zielonych w powierzchni gminy (%)
Liczba przedsięwzięć niskoemisyjnych w których zastosowano OZE dzięki wsparciu samorządy gminnego
(szt.)
Liczba przedsięwzięć związanych z retencją wody (szt.)
Długość ścieżek rowerowych (km)
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Liczba likwidowanych nielegalnych wysypisk śmieci (szt.)
Liczba Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (szt.)
Liczba punktów odbioru odpadów budowlanych (szt.)
Udział powierzchni obszarów szczególnie cennych przyrodniczo w powierzchni ogółem (ha)
Wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery (t/r)
STWORZENIE NOWOCZESNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM ROKIETNICY SPRZYJAJĄCEJ
KOMUNIKACJI I INTERAKCJI
Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych/wybudowanych obiektów infrastruktury publicznej
udostępnionej dla celów rozrywkowo-gastronomicznym (szt.)
Liczba miejsc parkingowych w przestrzeni publicznej(szt.)
PLANOWANIE PRZESTRZENNE UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY I OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW GMINY
Powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (%)
Liczba przyjętych planów zagospodarowania przestrzennego (szt.)

SKUTECZNIE ZARZĄDZANA I BEZPIECZNA GMINA
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY GMINNEJ
Liczba wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych (szt.)
Długość sieci kanalizacyjnej (km)
Liczba zmodernizowanych/wybudowanych oczyszczalni ścieków (szt.)
Liczba zmodernizowanych/wybudowanych ujęć wody i SUW (szt.)
Długość nowopowstałej kanalizacji deszczowej (km)
Długość zmodernizowanych/wybudowanych dróg gminnych (km)
Długość chodników w gminie (km)
Długość ścieżek rowerowych (km)
Liczba rond w gminie (szt.)
UTWORZENIE STRAŻY GMINNEJ
Liczba utworzonych Straży Gminnych (szt.)
ROZWÓJ SPRAWNEGO I INNOWACYJNEGO SAMORZĄDU
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych/wybudowanych obiektów administracji publicznej
(m2)
Liczba przeszkolonych pracowników administracji samorządowej (os)
Liczba systemów elektronicznego obiegu dokumentów (szt.)
Liczba usług publicznych posiadających certyfikat (szt.)
Liczba wdrożonych e-usług publicznych (szt.)
Liczba narzędzi wykorzystywanych do promocji gminy (szt.)
Liczba wydarzeń promujących gminę (szt.)
Źródło: Opracowanie własne.

Ocena stopnia realizacji zamierzeń zawartych w zapisach Strategii pozwoli na odniesienie się do stanu
wyjściowego oraz określenie skuteczności, efektywności i wydajności podjętych działań. Monitoring pozwala
także na określenie ogólnego poziomu rozwoju jednostki samorządowej. Brak skuteczności we wdrażaniu
zapisów strategii lub przedwczesna realizacja celów jest impulsem do zmiany priorytetów w układzie celów
oraz redefiniowania założeń.
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5. EWALUACJA TRAFNOŚCI, PRZEWIDYWANEJ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI
REALIZACJI STRATEGII
Zgodnie z postanowieniami Art. 10a Ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zmianami) podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju
przeprowadza uprzednią ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii
rozwoju – przed jej przyjęciem.
Ocena przewidywanej trafności, skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju została
przeprowadzona z zastosowaniem narzędzia matrycy celów oraz zidentyfikowanych w części diagnostycznej
wyzwań i potencjałów. Siła powiązań pomiędzy potencjałami (mocnymi stronami i szansami) i wyzwaniami
rozwojowymi, w tym słabymi stronami i zagrożeniami, została opisana w skali czterostopniowej: silne
powiązanie, przeciętne powiązanie, słabe powiązanie, brak powiązania.
Opis powiązań:
➢

➢
➢

przez silne powiązanie rozumie się bezpośrednie powiazanie zdiagnozowanego
potencjału/wyzwania rozwojowego z osiągnięciem poszczególnych celów strategicznego
rozwoju;
przeciętne
powiązanie
wskazuje
na
znaczące
wykorzystanie/redukowanie
potencjału/wyzwania przez dany cel strategicznego rozwoju;
słabe powiązanie obejmuje natomiast sytuację, gdy można spodziewać się
wykorzystania/wzmocnienia potencjału lub eliminacji/redukcji wyzwania przez dany cel
strategicznego rozwoju w niewielkim stopniu;

Matryca wykazała, że wszystkie zaproponowane w niniejszej strategii cele strategicznego rozwoju
przyczyniają się do minimalizacji zidentyfikowanych problemów lub wzmocnienia potencjałów, co zostało
zaprezentowane poniżej w tabeli.
Tabela 6. Matryca ewaluacyjna trafności, skuteczności i efektywności realizacji strategii
Ocena powiązań
Silne +++

Nazwa

Przeciętne ++
Cel strategicznego
rozwoju
Aktywne i nowoczesne
społeczeństwo

Słabe +
Cel strategicznego
rozwoju
Przyjazna i czysta
przestrzeń

Brak

Cel strategicznego rozwoju
Skutecznie zarządzana
i bezpieczna gmina

MOCNE STRONY
Położenie geograficzne w
aglomeracji poznańskiej
Dostępność różnych form
komunikacji (pociąg, autobus,
samochód, rowery)

+++

++

Wysoki % skanalizowania i
zwodociągowania

++

System gospodarki odpadami

++

Demografia (młode
społeczeństwo)

+++

+++

+++

+++
+++
+

+++

++

++
++
++
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Wysoki poziom wykształcenia
wśród mieszkańców

+++

Nowoczesna baza oświatowa

+++

Wysoka jakość nauczania

+++

Aktywność grup senioralnych

+++

Aktywność klubów sportowych

+++

MPZP obejmujące tereny
inwestycyjne pod nieuciążliwą
działalność gospodarczą

+
+
+
+
+

++
++
++
++
+

++

+++

++

Jakość administracji

++

++

+++

Rozbudowana struktura OSP w
gminie

++

++

+++

Infrastruktura sportowa
(przyszkolna)

+++

+

Obiekt ROS/GOK/Biblioteki

+++

+

Stacja pogotowia

+++

+

Poszerzenie MPZP

++

+++

++

Tereny wokół S11 i DW 184

+++

+

++

Węzeł przesiadkowy w Rokietnicy

+++

+

++

Potencjał terenu Polany
Rumpuciowej

++

+++

++

Rozwój infrastruktury komunalnej

+++

+

+++

Niskie bezrobocie

+++

++

++

Bogata oferta GOK/Biblioteki

+++

+

++

Potencjał obszarów
przyrodniczych, w tym Natura
2000 (np. możliwość budowy
ścieżek edukacyjnych i
infrastruktury rekreacyjnej)

++

+++

+

Struktura organizacja gminy oparta
na dużych jednostkach
pomocniczych (sołectwach)

++

+

+++

++
++
+++

SŁABE STRONY
Zakorkowanie dróg i węzła S11

++

Brak alternatywy dla przejazdu
przez centra miejscowości

++

+++

Brak spójnej sieci dróg
rowerowych

++

+++

+++

++
++
++
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++

Niezagospodarowana linia
kolejowa do Międzychodu

++

+++

Brak Straży Gminnej

++

+

Brak instalacji komunalnych
(gospodarka odpadami,
biogazownia)

+

+++

Brak lokali socjalnych i
komunalnych

+++

+

Niepełna infrastruktura w
sołectwach (w tym dla seniorów)

+++

+

Duży udział dróg gruntowych

++

+++

Brak lokali dla administracji (w tym
Sali Ślubów)

++

+

Brak dofinansowanych miejsc w
żłobkach

+++

+

Słaby dostęp do służby zdrowia

+++

+

Brak zorganizowanej przestrzeni
zielonej

+

+++

Niska świadomość ekologiczna
mieszkańców

+

+++

Zaśmiecenie krajobrazu reklamami

+

+++

Niski procent obłożenia MPZP

+

+++

Brak miejsca na dzienny dom
seniora

+++

+

Brak ogólnodostępnej
infrastruktury sportowo rekreacyjnej

+++

+

Brak przestrzeni miejskiej (np.
centrum, mała gastronomia)

++

+++

Niedobór usług rzemieślniczych

+++

+

Brak Domu Kultury,

+++

+

++

Niewystarczające wsparcie dla
rozwoju NGO (niesportowych),

+++

+

+++

Niewystarczająca dbałość o tereny
zielone,

++

+++

+

Niewystarczająca świadomość
mieszkańców nt. mechanizmów
działania gminy

++

+

+++

+++

++

++
++
++
+++
++
++
+
+
+
+
++

++

+
++

SZANSE
Nowa perspektywa finansowa
unijna i krajowa

+++

+++

+++

Dochody z aktywizacji
gospodarczej

+++

+++

+++

Napływ młodego społeczeństwa

+++

+++

+++
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Współpraca w ramach aglomeracji
/ powiatu / zw. międzygminnych /
partnerstw

+++

+++

Pozyskanie terenów od Skarbu
Państwa

++

+++

Budowa ramy komunikacyjnej

+++

+++

++

Możliwości rozwoju potencjału
społecznego (fundusze, wsparcie
organizacyjne, promowanie
aktywności społecznej) dla NGO

+++

+

+++

Edukacja ekologiczna

+++

+++

+++

Środki na zielono - niebieską
infrastrukturę

++

+++

Ekologiczne budownictwo gminne

++

+++

+++

+

+
+

ZAGROŻENIA
Uznaniowość w przyznawaniu
środków krajowych

+++

+++

+++

Wzrost udziału gminy w kosztach
utrzymania oświaty

+++

+

+++

Zmiany klimatyczne

++

+++

++

Zmienność przepisów

+++

+++

+++

Niekontrolowany rozwój
zabudowy mieszkaniowej

+++

+++

+++

Suburbanizacja

++

+

+++

Spadek udziału gminy w
dochodach podatkowych

++

+

+++

Centralizacja państwa

+++

+++

+++

Ograniczone możliwości finansowe
budżetu gminy

++

+

+++

Wzrost obciążeń nakładanych na
gminę bez środków na ich
realizację

++

+

+++

Polaryzacja społeczeństwa i
zanikające więzi rodzinne,
społeczne,

+++

+

++

Rosnący popyt na usługi
oświatowe

+++

+

++

Rosnące potrzeby na usługi
oświatowe

+++

+

++

Emisja zanieczyszczeń z Poznania

++

+++

++

Mała powierzchnia działek
budowlanych

+

+++

++

źródło: opracowanie własne.
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Powiązanie celów strategicznego rozwoju ze zdiagnozowanymi potencjałami i wyzwaniami rozwojowymi dla
gminy Rokietnica należy ocenić wysoko. Zdecydowana ich większość jest silnie powiązana z wyznaczonymi
celami strategicznego rozwoju. Niektóre elementy potencjałów i wyzwań wiążą się z więcej niż jednym celem
strategicznego rozwoju. Cele strategicznego rozwoju wskazane w projekcie Strategii w wysokim stopniu
odpowiadają na stojące przed gminą wyzwania rozwojowe. Każde ze zdiagnozowanych wyzwań znalazło
rozwiązanie w celach Strategii, a większość z nich, w więcej niż jednym celu strategicznego rozwoju.
Przeprowadzona analiza pozwala więc stwierdzić, że cele strategiczne rozwoju i kierunki działań
podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych odpowiadają na zdiagnozowane potencjały
i wyzwania rozwojowe.
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6. MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY
Przestrzeń jest strategicznym dobrem – zasobem, który charakteryzuje się określoną powierzchnią, posiada
konkretną wartość, a jednocześnie zmienia się pod wpływem różnego rodzaju czynników. Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej ma na celu przedstawienie długookresowej, strategicznej wizji rozwoju gminy
wynikającej z wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych
i posiadanego potencjału.
Struktura funkcjonalno-przestrzenna określana jest jako układ przestrzenny kształtujący funkcjonalność
jednostki, na który składa się rozmieszczenie głównych elementów przyrodniczych i społecznogospodarczych oraz obszarów wyróżniających się charakterem i dynamiką procesów rozwojowych wraz z ich
zależnościami i powiązaniami. Struktura ta jest zatem przedstawieniem systemu powiązanych ze sobą
elementów zagospodarowania, które występują lub będą występować w granicach danego obszaru
(Strategia rozwoju gminy. Poradnik praktyczny… s. 63-64).
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Rokietnica jest obszernie opisany w obowiązującym
dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rokietnica
(Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, zmiany studium: uchwała
nr V/32/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia 2019 r., uchwała nr XVIII/156/2019 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 16 grudnia 2019 r.).
Gmina Rokietnica należy do powiatu poznańskiego, województwa wielkopolskiego. W powiecie jest jedną
z 17 gmin. Pośród nich należy do grupy gmin posiadających wspólną granicę administracyjną z miastem
Poznań4. Położona jest na północny-zachód od Poznania. Granica północno-zachodnia jest zarazem granicą
powiatów poznańskiego i szamotulskiego, a północna - poznańskiego i obornickiego. Gmina Rokietnica
graniczy z terytorialnymi jednostkami samorządowymi tego samego szczebla przynależnymi do powiatu
poznańskiego - od południowego zachodu z gminą Tarnowo Podgórne, od wschodu graniczy z gminą Suchy
Las, przynależnymi do powiatu szamotulskiego - od zachodu z gminą Kaźmierz, od północnego zachodu
z gminą Szamotuły, a także przynależnymi do powiatu obornickiego - od północy z gminą Oborniki. Granica
z miastem Poznań wyznacza podział między powiatem poznańskim a miastem grodzkim Poznań. Szczególnym
przypadkiem jest granica z Poznaniem, która dzieli miejscowość Kiekrz na dwie części, jedną stanowiącą część
składową miasta, drugą przestrzennie integralnie związaną z pierwszą, ale administracyjnie odrębną
w zakresie administracyjnego zarządu gminy (Rysunek 8).
Pod względem geograficznym dominuje charakterystyczny krajobraz Niziny Wielkopolskiej, typowy dla
Wysoczyzny Poznańskiej, która na terenie gminy rozcięta jest dwoma podstawowymi dla gminy ciekami
wodnymi - niewielkimi rzekami Samicą „Pamiątkowską” na zachodzie i Samicą Kierską na wschodzie5. Obszar
gminy nie wykazuje znacznego zróżnicowania pod względem hipsometrycznym, niemniej lokalnie zdarzają
się formacje terenowe z relatywnie dużymi różnicami względnymi mające postać jarów, obniżeń lub
miejscowych wyniesień i skarp.
Pod względem gospodarczym gmina nadal zachowuje charakter rolniczy, w którym dominującą rolę
odgrywają gospodarstwa indywidualne o areale nieprzekraczającym 10 ha. Profil produkcyjny i usługowy
Tekst podrozdziałów od 1.1. do 1.4. zaczerpnięty jest ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Rokietnica, http://rokietnica.esesja.pl/rejestr/5783 (dostęp: 2021/08/17).
5dla potrzeb klarownego opisu przestrzennego pomija się w treści niniejszego dokumentu precyzję nazw geograficznych i
zachodni odcinek Samicy Kierskiej o przebiegu z północy na południe do Jeziora Kierskiego określa się umownie jako Samicę
"Pamiątkowską" - w odróżnieniu od Samicy Kierskiej, które to pojęcie zawęża się tu jedynie do odcinka wschodniego, o
kierunku spływu wód z południa na północ
4

40

Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2030
stanowi ważne uzupełnienie, jednak ze znacznymi potrzebami Rokietnicy w zakresie rozbudowy potencjału
produkcyjno-magazynowo- usługowego.
Powierzchnia gminy Rokietnica wynosi około 7930 ha, co stanowi 4,2% powierzchni powiatu poznańskiego.
Gminę podzieloną na 10 sołectw (Bytkowo-Sobota, Kiekrz-Pawłowice, Kobylniki, Krzyszkowo, MrowinoCerekwica, Napachanie-Dalekie, Przybroda, Starzyny-Rogierówko, Rokietnica, Żydowo-Rostworowo)
zamieszkiwało w dniu 31 grudnia 20216 r. 19 441 mieszkańców, co dawało wówczas średnią gęstość
zaludnienia na poziomie prawie 245 osób/km2. Ośrodkiem administracyjnym gminy jest miejscowość
Rokietnica stanowiąca centrum życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego.

Rysunek 8. Obszar gminy Rokietnica

Źródło: System Informacji Przestrzennej gminy Rokietnica, https://sip.gison.pl/rokietnicapoznanski_rokietnicapoznanski
(dostęp: 2021/08/17).

Układ przestrzenny gminy Rokietnica charakteryzuje się centralnym położeniem miejscowości Rokietnica,
która jest siedzibą władz gminy, a przy okazji miejscowością, w której zamieszkuje najwięcej mieszkańców
(8018 w 20217 r.). Do większych miejscowości w gminie, położonych nieopodal Rokietnicy, zaliczyć należy
także: Kiekrz, Mrowino, Krzyszkowo i Cerekwicę. Ponad 500 osób mieszka także w miejscowościach
Napachanie, Kobylniki, Rostworowo i Bytkowo.
Teren gminy pod względem sieci osadniczej ma dwie odrębne charakterystyki. Część południowa jest silniej
zurbanizowana, z zabudową znacznie bardziej rozłożoną na dużym obszarze. Miejscami jest to zabudowa
zwarta, gdzie indziej rozproszona, ale tworząca swoiste pomosty przestrzeni zurbanizowanej (niewielkie
6
7

Dane z UG Rokietnica na dzień 31.12.2021 – system ELUD
jw.
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odległości pomiędzy oddzielonymi od siebie grupami zabudowań). Część północna zachowała charakter
wiejski w znacznie większym stopniu, intencjonalnie lub przypadkowo zachowując korzystniejszy
krajobrazowo walor przestrzenny. Ów koncentryczny, bo skupiony na poszczególnych jednostkach rozwój
przestrzenny jest typowy dla całej północnej i północno-zachodniej strefy gminy. Przestrzeń quasi miejską
i podmiejską (także w krajobrazie wiejskim) mają Kobylniki - nowa część, Napachanie przy granicy
z Poznaniem (w mniejszym stopniu), Rokietnica, Starzyny, Rogierówko i Kiekrz.
Wyróżnić także należy obszary gminy, przestrzennie wydzielone barierami fizjograficznymi, których
funkcjonowanie winno być ujmowane w kontekście ograniczeń wynikających np. z izolacji obszarów
zabudowy od pozostałych terenów gminy (np. Sobota). W takim ujęciu na terenie gminy Rokietnica można
wyróżnić cztery kompleksy przestrzenne.
Pierwszy kompleks przestrzenny to obszar obejmujący grupę miejscowości: Kobylniki, Napachanie,
Rokietnica, Bytkowo, Starzyny, Rogierówko i Kiekrz. Jest to obszar gminy ulegający urbanizacji, a w ramach
tejże urbanizacji procesowi homogenizacji przestrzeni, czyli zlewania się struktur przestrzennych i redukcji
cech przestrzennych do ekstensywnej, podmiejskiej zabudowy z zagospodarowaniem towarzyszącym. Jest to
Strefa 1 Urbanizacji.
Drugi kompleks obejmuje odizolowane od reszty gminy miejscowości Pawłowice i Sobota, które z racji
bliskości granicy gminy Suchy Las i tamtejszego ośrodka administracyjnego wykazują ograniczoną tendencję
do korzystania z terenów usługowych w wymienionym, sąsiednim obszarze. Są to jednostki osadnicze nie
odnotowujące znaczącego przyrostu ludności, z możliwościami rozwojowymi ograniczonymi albo przez
delimitacje przestrzenne (jak w przypadku Soboty - Samica Kierska, las, droga S-11), albo głównie przez tereny
chronione (Pawłowice - teren Obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, teren PawłowickoSobockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obszary określone w predyspozycjach jako niepożądane do
wskazywania rozwoju zabudowy i zainwestowania). Jest to Strefa 2 Wschodniej Otuliny Doliny Samicy
Kierskiej (WODSK).
Trzeci kompleks położony na północy gminy jest z kolei ograniczony podziałem administracyjnym, a od
południa limituje jego granice główna miejscowość - Rokietnica. Do obszaru tego należą Krzyszkowo,
Rostworowo i Żydowo. Jest to Strefa 3 Krajobrazu Otwartego.
Czwarty kompleks o powierzchni jeszcze większej niż pierwszy, zajmuje zachodnią część gminy. Obejmuje
Dalekie, Mrowino, Cerekwicę i Przybrodę. Jego wschodnią granicę stanowi dolina Samicy „Pamiątkowskiej”.
Jest to obszar pól otwartych, z rzadka przerywanych innymi formami zagospodarowania. Jest to Strefa 4
Krajobrazu Rolniczego.
Tabela 7. Udział terenów przeznaczonych pod różne funkcje w SUiKZP gminy Rokietnica
Wyszczególnienie

Udział w %

Tereny rolne

25

Zabudowa zagrodowa

25

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

19,6

Tereny zieleni i wód

16,8

Tereny techniczno-produkcyjne

5,2

Tereny komunikacyjne
Tereny usługowe

5
1,5
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Tereny infrastruktury technicznej

1

Tereny mieszkaniowe wielorodzinne

0,3

Inne

0,6

Źródło: Raport o stanie gminy Rokietnica w 2020 roku, s. 56.

Połowa terytorium gminy Rokietnica przeznaczona jest na tereny rolne i zabudowę zagrodową (Tabela 7
i Rysunek 9). Obszary rolne dominują w zachodniej i północnej części gminy i są reprezentowane przez gleby
III i IV klasy bonitacyjnej. Zabudowa luźna i zwarta przeznaczona na cele mieszkaniowe stanowiła łącznie
prawie 45% powierzchni gminy. Koncentrowała się ona głównie w centralnej części gminy oraz wzdłuż
szlaków transportowych. Około 17% terytorium gminy stanowiły tereny zieleni i wód. Ponad 5% powierzchni
wyróżnionych zostało jako tereny techniczno-produkcyjne i kolejne 5% jako tereny komunikacyjne. Pozostałe
terytorium gminy stanowiły tereny usługowe, tereny infrastruktury technicznej, tereny mieszkaniowe
w zabudowie wielorodzinnej oraz inne.
Teren gminy nie należy do bardzo zróżnicowanego pod względem hipsometrycznym i jedynie w niektórych
obszarach można znaleźć uformowania terenu o dużych różnicach względnych w relacjach wzajemnych
wysokości. Wyróżnia się część wysoczyznową porozcinaną wciętymi dolinami - w zachodniej części doliną
Samicy „Pamiątkowskiej”, we wschodniej doliną Samicy Kierskiej. Szerokość każdej z tych dolin wynosi około
1 km, a ich długość z południa na północ pokonuje obszar całej gminy.
W części wschodniej i centralnej gminy diagnozuje się formy charakterystyczne dla wysoczyzny falistej
o wysokościach względnych 2-5 m. Na pozostałym obszarze występuje wysoczyzna morenowa płaska
o niewielkich różnicach wysokości, rzędu 2 m.
Rysunek 9. Pokrycie terenu gminy Rokietnica z wyodrębnieniem szaty roślinnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z zasobu GIOŚ (2021/06/28).
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Na krajobraz składają się również inne składniki, w tym w szczególności specyfika wykorzystania terenu,
względnie zachowania jego naturalnej formy. Największy udział w tej taksonomii mają formy użytków
rolnych, lasów, wód, terenów komunikacyjnych i terenów zurbanizowanych pod zabudowę. Obserwując
zmiany w użytkowaniu terenu w latach 1989-2020 zauważalna jest tendencja przyrostu terenów
zurbanizowanych, zwłaszcza terenów osiedlowych oraz proporcjonalnego spadku terenów użytkowanych
rolniczo. Obszary rolne dominują w zachodniej i północnej części gminy i są reprezentowane przez gleby III
i IV klasy bonitacyjnej.
Około 17% terytorium gminy stanowiły tereny zieleni i wód. Główne kompleksy leśne w granicach gminy
zlokalizowane są w dolinach Samicy Kierskiej (w okolicach Małego Jeziora Kierskiego oraz na wschód od
Rostworowa) oraz Samicy „Pamiątkowskiej” (pomiędzy Kobylnikami i Napachaniem, na północ od Mrowina
oraz na północ od Napachania). Lesistość gminy wynosi ok. 8% i w porównaniu ze średnią lesistością powiatu
(22,2%) jest to wartość niewielka.
Największe kompleksy leśne położone w dolinie Samicy Kierskiej stanowią naturalne przedłużenie zielonego
klina miasta Poznania, odchodzącego wzdłuż doliny rzeki Bogdanki. Przewagę stanowią tu lasy mieszane
i świeże oraz bory świeże z dominującym drzewostanem sosnowym, sosnowo-dębowym oraz domieszką
świerku i brzozy. Bezpośrednio wzdłuż Samicy Kierskiej ciągną się ponadto mniejsze skupiska leśne na
siedliskach olesu, olesu jesionowego z udziałem dębu i z domieszką olchy, jesionu, wierzby.
W granicach administracyjnych gminy znajduje się rzeka Samica Kierska, struga Samica „Pamiątkowska” oraz
jezioro Kierskie Małe. Samica Kierska i Samica „Pamiątkowska” płyną w dolinach o szerokościach około 1 km.
Mniejsze cieki wodne rozmieszczone są symetrycznie w stosunku do tych dwóch rzek. Mimo znacznej gęstości
sieci rzecznej cieki te charakteryzują się niewielkimi przepływami. Cieki te prowadzą wodę okresowo, w czasie
roztopów wiosennych i po większych opadach atmosferycznych. Do naturalnego systemu odwodnienia za
pomocą kanałów i rowów melioracyjnych zostały włączone liczne wgłębienia bezodpływowe. Jedynym
większym naturalnym zbiornikiem Gminy jest Jezioro Kierskie Małe przez które przepływa Samica Kierska.
Jezioro to zajmuje powierzchnię 34 ha i jest stosunkowo płytkie.
Najwyższą formą ochrony w granicach administracyjnych gminy Rokietnica jest teren zdefiniowany jako
obszar Natura 2000. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Samicy PLB300013 (OSO), wyznaczony
na podstawie tzw. dyrektywy ptasiej 79/409/EWG, potwierdzonej rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 5 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 (Dz. U. z 2007 roku Nr 179, poz. 1275) (Rysunek 10). Powierzchnia obszaru Natura 2000
w granicach administracyjnych gminy Rokietnica wynosi 805 ha, całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi
2391 ha i położona jest prócz gminy Rokietnica w gminach Oborniki, Suchy Las i w mieście Poznań. W Dolinie
Samicy stwierdzono występowanie co najmniej 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w załączniku
1 dyrektywy ptasiej 79/409/EWG. Jest ona m.in. jedną z 10 najważniejszych w Polsce ostoi ptaka bączka.
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Rysunek 10. Obszary chronione w gminie Rokietnica

Źródło: System informacji przestrzennej Urząd Gminy Rokietnica, https://rokietnica.e-mapa.net/ (dostęp: 2021/08/18).

Obszar Natura 2000 w dużej części pokrywa się z Pawłowicko-Sobockim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Obszar chronionego krajobrazu został utworzony 19 maja 2000 r. uchwałą nr XXIII/232/2000 Rady Gminy
Rokietnica. Wymieniony obiekt ochrony przyrody został powołany w oparciu o ustawę z dnia 16 października
1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 1991 roku Nr 114, poz. 492).
Dolina rzeki Samicy Kierskiej jest częścią regionalnego korytarza ekologicznego. Korytarz ten łączy się
z korytarzem o znaczeniu krajowym - z rzeką Wartą - poza granicami gminy. Według Centralnego Rejestru
Form Ochrony Przyrody w gminie Rokietnica zlokalizowane są trzy pomniki przyrody:
➢
grupa 14 dębów szypułkowych w zabytkowym Parku w Przybrodzie,
➢
dąb szypułkowy w Sobocie,
➢
Dąb Stanisław - dąb szypułkowy w Krzyszkowie.
Wyjątkowo cennymi obiektami, których walor predestynuje je do roli pomników przyrody, są:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

dąb w parku krajobrazowym w Cerekwicy,
robinia przy kościele w Cerkwicy,
topole w zaniedbanym parku krajobrazowym w Mrowinie,
dęby w zaniedbanym parku krajobrazowym w Mrowinie,
lipy w zaniedbanym parku krajobrazowym w Mrowinie,
aleja dębowa w Przybrodzie,
drzewiaste okazy głogów przy torach kolejowych w Przybrodzie.
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Do roślin rzadko występujących i prawnie chronionych na terenie gminy należy kłoć wiechowata występująca
nad Jeziorem Kierskim Małym.
Gmina Rokietnica wyróżnia się korzystnym położeniem, a także rozwiniętą siecią transportową (Rysunek 11).
Zasadniczym elementem infrastruktury kolejowej jest główna magistrala kolejowa łącząca Poznań ze
Szczecinem, przebiegająca skrajem miejscowości Kiekrz, oddzielając dolinę Samicy Kierskiej od terenów silnie
zurbanizowanych Kiekrza i Rokietnicy, przez Rokietnicę (stacja kolejowa) i Krzyszkowo, z przebiegiem w osi
południowy wschód na północny-zachód. Uzupełnieniem tej linii jest lokalna, nieużywana dziś jednotorowa
linia kolejowa odchodząca w Rokietnicy w kierunku Międzychodu i biegnąca między Mrowinem i Cerekwicą,
dalej do Przybrody i tam wchodząca na teren gminy Kaźmierz.
Gmina Rokietnica posiada zróżnicowaną sieć powiązań drogowych, w tym drogę krajową, wojewódzką, drogi
powiatowe, drogi gminne. Najwyższą rangą w gminie jest droga szybkiego ruchu S11, stanowiąca zewnętrzny
pierścień komunikacyjny aglomeracji poznańskiej, tzw. czwartą ramę komunikacyjną, nazywaną również
w innych opracowaniach zewnętrznym pierścieniem komunikacyjnym bliskiego zasięgu.
Rysunek 11. Układ dróg w gminie Rokietnica

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, https://powiatpoznan.lp-portal.pl/?# (dostęp: 2021/08/18).

Z południa w kierunku północno-zachodnim rysuje się przebieg istniejącej drogi wojewódzkiej nr 184. Droga
ta łączy drogę krajową nr 92 (na terenie gminy Tarnowo Podgórne) z Wronkami, przebiegając przez gminę
Rokietnica, konkretnie przez miejscowości Kobylniki, Napachanie, Mrowino i Cerekwicę i dalej do Szamotuł,
Ostroroga i Wronek.
Przez teren gminy przebiega kilkanaście dróg powiatowych, stanowiących zasadniczy element sieci
komunikacji wewnątrzgminnej oraz międzygminnej. Drogi powiatowe są drogami jednojezdniowymi (układ
1/2), a ich stan techniczny, choć zróżnicowany, prezentuje się jako średni i średnio-niski. Nawierzchnie na
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niektórych odcinkach wykazują ubytki lub posiadają nierówności, które są związane z odczuwalnym
pogorszeniem komfortu podróży i wskazują równocześnie na wysoki stopień zużycia struktury drogowej
w gminie. Niektóre z dróg nie posiadają nawierzchni utwardzonej.
Główne ciągi komunikacyjne, jakimi na terenie Gminy są drogi powiatowe, są uzupełniane przez drogi
gminne. W ramach tej kategorii wyróżnić należy drogi gminne utwardzone o charakterze łączącym, drogi
i ulice lokalne i dojazdowe utwardzone oraz drogi gminne nieutwardzone. Wraz z realizacją zadań własnych
(takich jak drogi publiczne) oprócz istniejących połączeń gmina sukcesywnie wyposaża tereny dróg
publicznych w chodniki dla pieszych, bądź też ścieżki rowerowe.
Sieć wodociągowa gminy obejmuje wszystkie miejscowości, tworząc jednolity, połączony układ. Zaopatrzenie
mieszkańców prowadzone jest z trzech stacji uzdatniania wody. Długość wybudowanej sieci wodociągowej
wynosiła w 2020 r. 178,41 km, a 5785 gospodarstw domowych przyłączonych było do sieci wodociągowej.
Sieć kanalizacyjna miała długość 169,8 km i funkcjonowało 4266 przyłączeń kanalizacyjnych. W gminie działa
oczyszczalnia ścieków w Bytkowie, która została zmodernizowana w 2015 r.

6.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy
Kierunki zmian, które definiują politykę przestrzenną gminy, zaproponowane są w odniesieniu do podziału
terytorium gminy na cztery obszary:
Strefa 1 Urbanizacji
W tej strefie występuje znaczący kompleks najsłabszych gleb na terenie gminy, a ponadto teren
spenetrowany jest liniami infrastrukturalnymi i skupiskami zabudowy mieszkaniowej i zabudowy o funkcji
mieszanej. Wszystkie te czynniki uzasadniają tendencje akumulacji antropopresji na tym obszarze,
w powiązaniu z istniejącą infrastrukturą komunikacyjno-transportową oraz techniczną (sieci).
W strefie tej założenia gminnej polityki przestrzennej przewidują sukcesywne wygaszanie aktywności
rolniczych. Sprzyja temu będzie przede wszystkim wprowadzenie przebiegu drogi ekspresowej z węzłem
„Poznań Rokietnica” i węzłem „Poznań Napachanie”, a także zamknięcie półpierścienia terenów
zabudowanych, związane z decyzją o przeznaczeniu terenów na zachód od otuliny Samicy „Pamiątkowskiej”
i na wschód od drogi powiatowej nr 2400P.
Strefa 2 Wschodniej Otuliny Doliny Samicy Kierskiej
Jest to obszar o glebach stosunkowo słabych lub średnich, jeśli chodzi o parametry gruntów rolniczych na
terenie gminy. Jego peryferyjna lokalizacja czyni z wschodnich obszarów gminy, powiązanych
z zabudowanymi strukturami gminy Suchy Las, ciągłą tkankę, tereny predestynowane do lokalizacji
strategicznych rezerw, dotyczących zarówno zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) jak
i zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej. Pozostające areały mają jednak znaczący potencjał rolniczy,
w szczególności mowa tu o terenach położonych przy drodze powiatowej nr 2426P i na północ od drogi
powiatowej nr 2400P (gleby IIIa i IIIb oraz IVa i IVb w zdecydowanej przewadze).
Pożądaną tendencją będzie konsolidacja terenów rolniczej produkcji na wskazanym obszarze. Niemniej
należy zauważyć, że tereny rolne pozostające w rękach prywatnych są przedmiotem intensywnego obrotu w
obszarze poddawanym presji inwestycyjnej i sąsiedztwo terenów rezerw inwestycyjnych oraz terenów
przeznaczonych do zaktywizowania gospodarczego może mieć wpływ (i w obserwowanych porównywalnych
przykładach często ma) na kierunki działań właścicielskich, powodując ograniczenie aktywności rolniczych.
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Strefa 3 Krajobrazu Otwartego
Strefa Krajobrazu Otwartego zajmuje północną część gminy, a okolice Żydowa i Krzyszkowa, w nieco
mniejszym stopniu Rostworowa, składają się na znacznej wielkości kompleks rolniczy gleb o wysokich klasach
bonitacyjnych (II, IIIa i IIIb). Studium ustala ochronę tego obszaru i zachowanie wysokiej klasy gruntów na
potrzeby produkcji rolniczej z jednej strony przez terytorialne ograniczenie ekspansji inwestycyjnej, z drugiej
przez zakaz zabudowy obejmujący zakaz zabudowy siedliskowej (zagrodowej - RM) na terenach oznaczonych
kodem RP2. Ze względów przyrodniczych zakaz ten dotyczy również gleb IVa i IVb, a także w okolicach
Rostworowa gleb gorszych, których nie należy zabudowywać, bowiem zainwestowanie na tych terenach
w najbliższej perspektywie doprowadzi do deprecjacji cennych gruntów rolnych, a także przerwie istotne dla
bioróżnorodności i prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego ciągi ekologiczne,
zachowujące łączność przestrzennych składników świata przyrodniczego w kontekście migracji lokalnej
fauny, przestrzeni funkcjonowania gatunków itp. Strefę tę narusza znacząco jedynie obszar SRZZ Żydowo.
Strefa 4 Krajobrazu Rolniczego
Zachodnia część gminy to zwarty, pasmowy układ otwartego krajobrazu intensywnie wykorzystywanego
rolniczo. Równolegle do drogi wojewódzkiej ciągnie się wąski pas gleb IVa i IVb, a dalej na zachód rozległy
kompleks gruntów wysokiej klasy, aż do zachodnich granic gminy. Teren ten jest szczególnie predestynowany
do utrzymania profilu rolniczego.
Obszar rolniczy zakłócony jest istniejącymi zgrupowaniami osadniczymi uzupełniającymi zespoły Mrowina,
Przybrody i Napachania - w jego skład wchodzą Dalekie oraz grupy zabudowań przy drodze gminnej
z Dalekiego do Mrowina. Studium ustala ochronę tego obszaru i zachowanie wysokiej klasy gruntów na
potrzeby produkcji rolniczej z jednej strony przez terytorialne ograniczenie ekspansji inwestycyjnej, z drugiej
przez zakaz zabudowy obejmujący zakaz zabudowy siedliskowej (zagrodowej - RM) na terenach oznaczonych
kodem RP2.
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7. USTALENIA I REKOMENDACJE W
I PROWADZENIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

ZAKRESIE

KSZTAŁTOWANIA

7.1. Instrumenty realizacji polityki przestrzennej na poziomie lokalnym
7.1.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica
Kierunki rozwoju przestrzennego gminy Rokietnica wyznacza Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rokietnica (Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy w Rokietnicy
z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Rokietnica, zmiany studium: uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28
stycznia 2019 r., uchwała nr XVIII/156/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2019 r.).

7.1.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Rokietnica
Zadaniem aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest
ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
Zgodnie ze stanem w dniu 31 grudnia 2021 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego objęto 40 792 ha, co stanowi ok. 51 % powierzchni gminy (Rysunek 12). W 2021 r. uchwalono
16 planów miejscowych, a w 2021 r. toczyło się 35 procedur planistycznych.
Rysunek 12. Powierzchnia gminy Rokietnica objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rokietnica,
https://sip.gison.pl/rokietnicapoznanski_wzizt (2022/01/01).

W 2021 roku Wójt gminy Rokietnica wydał 299 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, z czego 235 stanowiły decyzje o warunkach zabudowy. Wśród
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dominowały te związane z budową sieci wodno-
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kanalizacyjnych (blisko 49%), a wśród decyzji o warunkach zabudowy wyraźnie przeważały inwestycje
związane z budownictwem mieszkaniowym (ponad 90%). Dane na temat liczby wydawanych decyzji Wójta
we wcześniejszych latach przedstawia Tabela 8. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o
warunkach zabudowy w gminie Rokietnica w latach 2015-20
Tabela 8. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy w gminie
Rokietnica w latach 2015-2021
Wyszczególnienie
Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

68

57

51

60

72

61

64

266

367

639

291

233

281

235

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

4

1

0

2

0

0

0

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

204

338

435

279

220

252

221

zabudowy usługowej

14

8

1

2

9

12

2

innej zabudowy

44

20

203

8

4

17

12

Decyzje o warunkach zabudowy, w tym dotyczące:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Raport o stanie gminy Rokietnica w 2020 roku s. 138 i UG Rokietnica.

7.2. Wnioski z badania ankietowego mieszkańców gminy Rokietnica
W dniach 01.04. – 26.04.2021 r. za pomocą opublikowanego w internecie kwestionariusza ankietowego
przeprowadzono badanie dotyczące jakości życia w gminie Rokietnica. W badaniu udział wzięło 727
respondentów, którzy odpowiadali na pytania związane z różnymi sferami działalności gminy. Wyniki ankiety
i wnioski płynące z analizy niektórych pytań można potraktować jako uogólnioną ocenę prowadzonej polityki
rozwoju i stanu przestrzeni gminy, która wyrażona jest przez lokalną społeczność. Wnioski płynące z opinii
mieszkańców, a które dotyczyły planowania przestrzennego dotyczyły przede wszystkim:
➢
➢
➢
➢

deficytu terenów zielonych, które spełniałyby funkcje rekreacyjne,
braku przestrzeni publicznej o charakterze "centrum" w Rokietnicy (miejsca przeznaczonego
do spędzenia czasu wieczorem, z małą gastronomią),
rozrastających się osiedli mieszkaniowych, również w oddali od miejscowości, co generuje
wzmożony ruch samochodowy i korki,
braku ram drogowych w gminie (wymuszony ruch przez centrum miejscowości).

Opis wyników badania został przedstawiony w rozdziale 1.2 Strategii Rozwoju gminy Rokietnica na lata 20212030.

7.3. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 w kontekście obszarów
strategicznej interwencji (OSI)
W zapisach Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 wyróżniono obszary strategicznej
interwencji, które przedstawiono na poniższym rysunku (Rysunek 13). W momencie tworzenia strategii
wojewódzkiej oparto się na zapisach wskazanych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ (PZPWW), gdzie terytorialnie zdefiniowano obszary strategicznej
interwencji (OSI).
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Rysunek 13. Obszary strategicznej interwencji w Wielkopolsce o indykatywnym zasięgu

Źródło: Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030, s. 86.

W PZPWW wyodrębniono obszary o najintensywniejszej sile oddziaływania miast na otoczenie, w których
obserwować można wyraźne powiązania funkcjonalno-przestrzenne. Należą do nich miejskie obszary
funkcjonalne (MOF):
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Poznański Obszar Metropolitalny (POM),
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny,
Koniński Obszar Funkcjonalny,
Leszczyński Obszar Funkcjonalny,
Pilski Obszar Funkcjonalny.

Gmina Rokietnica znajduje się na terytorium OSI ze względu na położenie w MOF Poznania. Dla Poznańskiego
Obszaru Metropolitalnego jako obszaru strategicznej interwencji, zdefiniowano kluczowe kierunki działań
(s. 89-90).
WZROST GOSPODARCZY BAZUJĄCY NA WIEDZY SWOICH MIESZKAŃCÓW:
➢
budowanie atrakcyjnego wizerunku POM wśród inwestorów i turystów oraz działania na
rzecz wzrostu atrakcyjności osiedleńczej wśród kadry wysoko wykwalifikowanej;
➢
rozwój funkcji metropolitalnych, w tym konferencyjnych i kongresowych;
➢
podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej jako jednego z elementów kształtujących
aktywność gospodarczą i konkurencyjność;
➢
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, przedsiębiorstw
sektora Technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), m.in. przez doradztwo, działania
sieciujące i kooperację, wsparcie procesów rozwojowych przedsiębiorstw i/lub ich
pracowników;
➢
rozwój społeczeństwa informacyjnego;
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➢

➢
➢

➢
➢

➢

➢
➢

rozwój sektora B+R, w tym rozwój infrastruktury B+R, wsparcie w realizacji innowacyjnych
projektów badawczo-rozwojowych poznańskich uczelni, instytutów badawczych i jednostek
naukowych oraz innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie efektywności kapitałowej
opracowań innowacyjnych przez komercjalizację wiedzy i technologii oraz ich
implementowanie do gospodarki regionalnej;
rozwój instytucji otoczenia biznesu, współpracy sieciowej;
rozwój sektorów kreatywnych (działalności gospodarczej związanej z kulturą i technologią,
łączących działalność artystyczną z przedsiębiorczością) opartych na akademickich, lokalnych
zasobach ludzkich;
podniesienie atrakcyjności lokalnego rynku pracy jako narzędzia przeciwdziałającego
emigracji zarobkowej;
podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie oferty edukacyjnej szkół do lokalnego rynku
pracy, wsparcie rozwoju infrastruktury edukacyjnej wysokiej jakości, upowszechnienie
kształcenia ustawicznego;
wsparcie rzemiosła przez rozwój edukacji, produkcji i usług związanych z tym sektorem,
wykorzystanie potencjału Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu;
wspieranie rozwoju POM jako ośrodka akademickiego zdolnego do konkurowania na arenie
międzynarodowej;
podnoszenie jakości życia ludzi młodych stanowiących potencjał (zasoby pracy) dla rozwoju
gospodarki kreatywnej i innowacyjnej.

ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU:
➢
ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, wyrównywanie dostępu do dóbr i usług kultury,
m.in. przez inwestycje w infrastrukturę kultury i poprawę warunków jej funkcjonowania;
➢
rozwój turystyki przez wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego;
➢
polityka integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną, w tym promowanie wśród
migrantów czynnego udziału w społeczeństwie obywatelskim;
➢
działania na rzecz dopasowania oferty usług publicznych do zmieniających się potrzeb
demograficznych, m.in. budowa wysoko wyspecjalizowanych ośrodków świadczenia usług
zdrowotnych (np. Ośrodek Protonoterapii, Centrum Diagnostyczne Instytutu Genetyki
Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego);
➢
upowszechnienie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla poprawy stanu zdrowia
mieszkańców POM;
➢
zwiększenie dostępności do realizowanych na terenie POM usług społecznych oraz
budowa/modernizacja placówek je świadczących.
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WIELKOPOLSKI:
➢
poprawa dostępności komunikacyjnej przez rozwój infrastruktury transportowej, utworzenie
efektywnego systemu komunikacyjnego, w tym rozbudowa Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej (m.in. w układzie pierścieniowym), poznańskiego węzła kolejowego (w tym
usunięcie wąskiego gardła na odcinku Poznań Wschód – Poznań Główny; budowa
dodatkowego korytarza kolejowego), budowa północno-wschodniej obwodnicy Poznania,
inwestycje dotyczące ulicy Obornickiej w Poznaniu i Suchym Lesie, budowa/modernizacja
dróg (m.in. S 5, S 11, DK nr 92, DW nr 430, nr 434);
➢
rozbudowa i integracja transportu zbiorowego w oparciu o partnerstwa międzygminne,
powiatowo-gminne o charakterze pozamiejskim i innymi poziomami samorządu
terytorialnego w obszarze metropolitalnym oraz zmniejszenie jego emisyjności;
➢
zapobieganie kongestii na drogach POM przez rozbudowę bezkolizyjnego układu drogowego,
budowę mostów i wiaduktów, węzłów przesiadkowych;
➢
rozbudowa sieci tras tramwajowych na obszarze miasta Poznania;
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➢

➢
➢

➢

➢
➢

zagęszczenie sieci dróg i ścieżek rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem łączenia
odcinków już istniejących, w tym pomiędzy sąsiadującymi jednostkami samorządu
terytorialnego;
wsparcie kształtowania zielonego pierścienia POM w celu przeciwdziałania negatywnym
skutkom suburbanizacji;
ograniczenie niskiej emisji z sektora bytowo-komunalnego i negatywnego wpływu
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców, wdrożenie programów poprawy
efektywności energetycznej budynków;
przeciwdziałanie fragmentacji środowiska przyrodniczego, ochrona krajobrazu i racjonalne
korzystanie z zasobów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
bioróżnorodności na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego;
działania na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami – promowanie transformacji w kierunku
gospodarki o obiegu zamkniętym;
zwiększenie zdolności retencyjnej POM i zagospodarowanie wód opadowych.

WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM:
➢
wzmacnianie i kreowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Poznania;
➢
rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów o wysokich wartościach
historycznych i kulturowych;
➢
promocja i wsparcie inicjatyw obywatelskich oraz kontynuacja procesów włączania
organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych do prac programowych w
rozwoju ZIT MOF Poznania;
➢
przeciwdziałanie chaotycznej suburbanizacji w zakresie budownictwa mieszkaniowego;
➢
koordynowanie polityk przestrzennych samorządów lokalnych POM oraz wsparcie rozwoju
nowoczesnych usług, w tym e-usług (np. Metropolitalna Platforma Danych, Metropolitalny
System Informacji Przestrzennej).

7.4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania
W dniu 25 marca 2019 r. Uchwałą Nr V/70/19, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił Plan
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF) Poznania8.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego jest najważniejszym dokumentem
Samorządu Województwa Wielkopolskiego określającym politykę przestrzenną w granicach
administracyjnych regionu, w tym dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Plan
określa model rozwoju przestrzennego, cele polityki przestrzennej i kierunki zagospodarowania
przestrzennego województwa oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
a także zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych.
Gmina Rokietnica należy do miejskiego MOF Poznania.
Priorytetem w rozwoju każdej gminy Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (POM) jest dążenie do postępu
społecznego i gospodarczego na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego. Zgodnie ze
studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin POM tereny wskazane do
urbanizacji obejmują 20,9% ogółu obszaru, tereny zieleni, czyli łąki i lasy – 29,1%, natomiast dla pozostałych
funkcji (rolnictwo, wody, infrastruktura drogowa i inne) przeznaczone jest 50% powierzchni POM. Najwyższy
procentowy udział w stosunku do terenów zurbanizowanych mają tereny przeznaczone pod wielofunkcyjny
W podpunkcie 7.4. zastosowano dosłowne cytowania z treści dokumentu Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF)
Poznania.
8
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rozwój – 44,2%, następnie tereny mieszkaniowe – 33,5%, tereny aktywizacji gospodarczej – 15,3%, najniższy
udział posiadają tereny przeznaczone pod funkcję usługową – 7%.
WIZJA zagospodarowania przestrzennego POM wyraża się poprzez cel horyzontalny, którym jest ŁAD
PRZESTRZENNY, rozumiany jako oczekiwany stan przestrzeni, w której jej poszczególne elementy tworzą
harmonijną i spójną CAŁOŚĆ poprzez uwzględnienie w uporządkowanych relacjach uwarunkowań i wymagań
funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych,
budujących przewagę konkurencyjną obszaru metropolitalnego w skali kraju. Sformułowana wizja rozwoju
przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego zostanie wdrożona poprzez 7 celów polityki
przestrzennej:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

rozwój funkcji metropolitalnych;
kształtowanie zielonego pierścienia metropolii;
kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego;
rozwój efektywnego systemu komunikacyjnego;
rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego;
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego;
rozwój efektywnych struktur osadniczych.

7.4.1. Zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania
dotyczące gminy Rokietnica
Celem wyznaczenia zielonego pierścienia metropolii jest ograniczenie presji urbanizacyjnej na tereny
podmiejskie i zapobieganie rozpraszaniu zabudowy oraz łączeniu się sąsiadujących jednostek osadniczych.
Temu celowi towarzyszy funkcja społeczna, zapewnianiająca dostępność do terenów wypoczynku w bliskim
sąsiedztwie miejsca zamieszkania, zachowanie odpowiedniej wielkości i jakości terenów otwartych, ochronę
krajobrazu oraz funkcja środowiskowa, której głównym zadaniem jest ochrona terenów biologicznie
czynnych, terenów o wysokiej przydatności dla gospodarki rolnej oraz wzmocnienie powiązań terenów
aktywnych biologicznie.
W realizacji celu II. Kształtowanie zielonego pierścienia metropolii uwzględniono obszary leżące we
wschodniej i północnej części gminy. Są to obszary cenne przyrodniczo – na wschodzie jest to środkowa część
Pawłowicko-Sobockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a co za tym idzie także fragment Obszaru Natura
2000 – Dolina Samicy. Do zielonego pierścienia metropolii zaliczono także skrajne tereny na północy gminy
(Rysunek 14).
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Rysunek 14. Fragment Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
Poznania – Kształtowanie zielonego pierścienia metropolii

Źródło: załącznik nr 2.1 do Uchwały nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. Plan
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

W celu zapewnienia ciągłości i stabilności ekologicznej w obszarze metropolitalnym, wskazuje się w Planie
tereny kształtowania spójnego systemu przyrodniczego. System ten jest układem wzajemnie powiązanych ze
sobą obszarów, pełniących funkcję środowiskotwórczą, ważnych dla zachowania i ochrony ekosystemów oraz
gatunków. System przyrodniczy uwzględnia powiązania przestrzenne z siecią ekologiczną miasta Poznania
i zewnętrzne, z systemem powiązań przyrodniczych Wielkopolski i kraju.
W realizacji III. celu – Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego przewidziano różne jego elementy
składowe. Na obszarze gminy Rokietnica wyodrębniono obszary węzłowe, które reprezentowane są przez
obszary Natura 2000 – Dolina Samicy, a które uszeregowano jako obszary o znaczeniu międzynarodowym,
krajowym, regionalnym i ponadlokalnym (Rysunek 15). Tereny wzdłuż rzeki Samicy Pamiątkowskiej zaliczono
do korytarzy dolin rzecznych o ponadlokalnym znaczeniu.
Rozwój komunikacji w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym opierać się będzie na modelu pierścieniowopasmowym. Drogi kołowe oraz linie kolejowe o układzie pasmowym zapewnią dostępność Poznania
w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych. Drogi kołowe o układzie pierścieniowym oraz obwodnice
kolejowe Poznania będą pełniły funkcję rozprowadzania ruchu w centrum oraz na terenach podmiejskich.
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Rysunek 15. Fragment Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania
– Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego

Źródło: załącznik nr 2.2 do Uchwały nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r.
Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

Na terenie gminy Rokietnica wyróżniono główny typ sieci powiązań, które krzyżują się w centralnej części
gminy (Rysunek 16). Z północnego-zachodu na południowy wschód przebiega linia kolejowa E59 (351
Szczecin Dąbie – Poznań Główny), a z południowego zachodu na północny-wschód gminę przecina droga
ekspresowa S11, która jest także fragmentem zewnętrznego pierścienia drogowego bliskiego zasięgu. Na
terenie gminy zlokalizowane są dwa węzły drogowe – „Poznań Napachanie” i „Poznań Rokietnica”. Do
głównej sieci powiązań w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym zaliczono także drogę wojewódzką 184,
która prowadzi z Szamotuł w stronę Poznania. Sieć uzupełniającą stanowią drogi powiatowe 2400P, 2423P
i 1865P, a także linia kolejowa 363 (Skwierzyna – Rokietnica) – obecnie nieaktywna.
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Rysunek 16. Fragment Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania
– Kształtowanie efektywnego systemu komunikacyjnego

Źródło: załącznik nr 2.3 do Uchwały nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r.
Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

Model rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego opiera się na założeniu preferencji systemów
transportowych opartych na środkach transportu zbiorowego. W związku z powyższym zakłada się budowę
modelu zintegrowanego transportu zbiorowego opartego o KOLEJ METROPOLITALNĄ, gdzie sieć kolejowa
organizacyjnie i przestrzennie powiązana będzie z innymi podsystemami komunikacji zbiorowej: podmiejską
komunikacją autobusową, komunikacją miejską w Poznaniu w punktach przesiadkowych oraz z transportem
indywidualnym w miejscach lokalizacji parkingów samochodowych P&R. Ze względu na zróżnicowane
potrzeby i techniczne możliwości obsługi mieszkańców komunikacją zbiorową, obecną i przyszłą dostępność
do linii kolejowych oraz odległość od Poznania, uwzględniając istniejące i potencjalne zainwestowanie, POM
podzielono na cztery strefy funkcjonowania komunikacji zbiorowej.
Większość terenów gminy Rokietnica została zakwalifikowana do strefy II. Jest to strefa realizacji potrzeb
transportowych mieszkańców za pomocą komunikacji kolejowej o częstotliwości połączeń co 30 minut.
Zachodnia część gminy (z przebiegiem linii kolejowej nr 363) zaliczona została do III strefy, a więc do obszarów
obsługiwanych koleją o częstotliwości od 30 do 60 minut z udziałem komunikacji autobusowej.
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Rysunek 17. Fragment Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania
– Zintegrowany system transportu zbiorowego

Źródło: załącznik nr 2.4 do Uchwały nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. Plan
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

Kluczowe dla rozwoju POM jest DĄŻENIE DO RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI, które znajdzie
wyraz w oszczędnym gospodarowaniu istniejącymi zasobami, tworzeniu struktur wielofunkcyjnych oraz
łączeniu funkcji wzajemnie wzmacniających swoją rolę, unikając współwystępowania funkcji
konfliktogennych. Niezbędne jest, wobec prognoz demograficznych i gospodarczych, skuteczne ograniczanie
przeznaczania nowych obszarów pod rozwój osadnictwa, intensyfikowanie obszarów już zainwestowanych
oraz rewitalizowanie obszarów zdegradowanych, tak aby inwestycje infrastrukturalne związane z tą formą
urbanizacji ograniczały nadmierny wzrost obciążeń budżetów miast i gmin.
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Rysunek 18. Fragment Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania
– Rozwój efektywnych struktur osadniczych

Źródło: załącznik nr 2.7 do Uchwały nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. Plan
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

Na terenie gminy Rokietnica w kategorii kształtowania struktur osadniczych wyodrębniono przede wszystkim
obszary rozwoju na terenach wskazanych do objęcia systemem aglomeracji kanalizacyjnych (obszary gminy
o zwartej zabudowie mieszkaniowej), a także obszary w otoczeniu węzłów autostradowych i węzłów dróg
krajowych (w przypadku Rokietnicy są to dwa węzły drogowe drogi S11). Wskazano także obszary wyłączone
z rozwoju struktur osadniczych ze względu na kształtowanie systemu przyrodniczego oraz zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Są to głównie obszary Natura 2000 – Dolina Samicy i korytarz rzeczny Samicy
Pamiątkowskiej (Rysunek 19).
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Rysunek 19. Fragment Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania
– Obszary wyłączone z rozwoju struktur osadniczych

Źródło: załącznik nr 2.6 do Uchwały nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. Plan
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

W północnej części gminy wyodrębniono obszary ograniczeń dla rozwoju struktur osadniczych, które
przede wszystkim wynikają z konieczności ochrony obszarów o dużych walorach przyrodniczych.
przedstawia obszary wyłączone z rozwoju struktur osadniczych. Są to w przypadku gminy Rokietnica
korytarze ekologiczne dolin rzecznych.
Na terenie gminy Rokietnica oprócz obszarów wyłączonych z rozwoju wyodrębniono także obszary
ograniczeń dla rozwoju struktury osadniczej (Rysunek 20).
We wschodniej części gminy są to obszary ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, a więc obszary
chronionego krajobrazu oraz obszar Natura 2000, tereny łąk przy korytarzach rzecznych, a także strefy
bezpieczeństwa od obiektów liniowych sieci infrastruktury technicznej.
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Rysunek 20. Fragment Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
Poznania – Obszary ograniczeń dla rozwoju struktur osadniczych

Źródło: załącznik nr 2.5 do Uchwały nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r.
Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

W PZPPOM zawarto zestawienie dotyczące inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Na
terenie gminy Rokietnica do realizacji przewidziano następujące inwestycje:
➢ komunikacja drogowa:
Budowa drogi S11 Koszalin – Piła – Poznań – Ostrów Wielkopolski – Bytom (odc. Oborniki – w. Poznań
Północ), odpowiedzialni: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
➢ komunikacja kolejowa:
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Modernizacja linii kolejowych (Prace na linii kolejowej E-59 (nr 351) na odcinku Poznań Główny –
Szczecin Dąbie, odpowiedzialni: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
➢ elektroenergetyka:
Budowa i rozbudowa elektroenergetycznej sieci przesyłowej (Budowa linii 400 kV Piła Krzewina –
Plewiska), odpowiedzialni: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
➢ sieci elektroenergetyczne, sieci gazowe i rurociągi paliwowe:
Zagospodarowanie odwiertu Rokietnica-5 z podłączeniem rurociągiem do OG Młodasko.
W dokumencie PZPPOM wskazano także rekomendacje dla gminy Rokietnica zawarte w formie tabelarycznej
(Tabela 9).
Tabela 9. Rekomendacje dla gminy Rokietnica płynące z Planu zagospodarowania przestrzennego
miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania

Cel planu

Rekomendacje

I Rozwój funkcji metropolitalnych

OBSZAR O WYSOKICH PREDYSPOZYCJACH DLA ROZWOJU FUNKCJI:
• wiedzy,
• sportu i turystyki,
• biznesu – tereny zlokalizowane w okolicach węzła przy drodze S11,
• transportu – tereny zlokalizowane w okolicach drogi S11.
STRUKTURA ZIELONEGO PIERŚCIENIA:
• Pawłowicko-Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu,
• obszar Natura 2000 PLB300013 Dolina Samicy,
• tereny otwarte - rolnicza przestrzeń produkcyjna,
• tereny łąk i pastwisk,
• kompleksy leśne i wyspy leśne,
• tereny osadnicze.
KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU PRZYRODNICZEGO:
• obszary węzłowe:
o obszary o randze europejskiej i krajowej:
▪ obszar Natura 2000 PLB300013 Dolina Samicy,
▪ fragment Pawłowicko-Sobockiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu,
o obszary o randze regionalnej: brak,
o obszary o randze ponadlokalnej: brak,
o obszary o randze lokalnej: brak,
• korytarze ekologiczne:
o korytarze dolin rzecznych:
▪ regionalny korytarz Samica Kierska,
▪ lokalny korytarz: Kanał Przybrodzki, Kanał Chludowski,
Dopływ z J. Pamiątkowskiego,
o korytarze lądowe: brak.
SIEĆ POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH TYPU GŁÓWNEGO:
• odcinek drogi S11 klasy S,
• odcinek drogi nr 184 klasy G,
• zewnętrzny pierścień drogowy bliskiego zasięgu – drogi klasy GP,
• linia kolejowa nr 351 (E59).
SIEĆ POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH TYPU UZUPEŁNIAJĄCEGO:
• odcinek drogi nr 184 klasy G.
SIEĆ POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH TYPU PODSTAWOWEGO:
• drogi i odcinki dróg nr: 1865P, 2400P, 2404P, 2423P klasy Z,
• linia kolejowa nr 363.

II Kształtowanie zielonego
pierścienia metropolii

III Kształtowanie Spójnego
systemu przyrodniczego

IV Rozwój efektywnego systemu
komunikacyjnego
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V Rozwój zintegrowanego
systemu transportu zbiorowego

VI Zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego

VII Efektywna struktura osadnicza

STREFY FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU ZBIOROWEGO:
• strefa II obsługi koleją o częstotliwości połączeń co 30 minut,
• strefa III obsługi koleją o częstotliwości połączeń od 30 do 60 minut
z udziałem komunikacji autobusowej.
WĘZŁY PRZESIADKOWE:
• węzeł Rokietnica.
STACJE I PRZYSTANKI:
• istniejące: Kiekrz, Rokietnica,
• planowane: Kiekrz Osiedle, Krzyszkowo, Mrowino, Przybroda
STREFY OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘĆ WODY: brak.
GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH: brak.
ELEMENTY SYSTEMU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
• ropociąg tranzytowy „Przyjaźń”,
• linia elektroenergetyczna 220 /400 kV Plewiska – Piła,
• linia elektroenergetyczna 220 kV Plewiska – Czerwonak,
• linia elektroenergetyczna 110 kV Plewiska – Rokietnica – Piątkowo,
• linia elektroenergetyczna 110 kV Plewiska – Tarnowo Podgórne –
Szamotuły,
• GPZ,
• gazociągi wysokiego ciśnienia DN 350, DN 80,
• SRP I˚,
• linia sieci teleradiowych Poznań – Szamotuły.
OBIEKTY I KOMPLEKSY WOJSKOWE: brak.
STREFY POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO:
• rdzeń - strefa procesów metropolizacji (centralna i południowa część
gminy),
• zielony pierścień metropolii (północna, północno-wschodnia i północnozachodnia część gminy).

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, Uchwała nr V/70/19 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
Poznania, s. 145-146.
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8. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI
8.1. Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa
W dniu 27 stycznia 2020 r. Radni Województwa Wielkopolskiego przyjęli uchwałą nr XVI/287/20 Strategię
rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, która wskazuje obszary strategicznej interwencji.
Poniżej przedstawiono obszary strategicznej interwencji w województwie wielkopolskim.
Rysunek 21. Obszary strategicznej interwencji w Wielkopolsce o indykatywnym zasięgu

Źródło: Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Uchwała nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. Radny
Województwa Wielkopolskiego).

Zgodnie z Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku gmina Rokietnica znajduje się na
terytorium obszaru strategicznej interwencji ze względu na położenie w miejskim obszarze funkcjonalnym
Poznania. Dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru strategicznej interwencji, zdefiniowano
kluczowe kierunki działań. Przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030 brano
pod uwagę powyższe zapisy. Poniżej przedstawiono cele Strategii wojewódzkiej, które są szczególnie istotne
dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, wraz z odpowiadającymi im celami strategicznego rozwoju,
kierunkami działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych Strategii gminnej.
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Tabela 10. Kluczowe cele dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego w zestawieniu z celami strategicznymi
rozwoju, kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych w ramach Strategii Rozwoju
Gminy Rokietnica na lata 2021-2030

Cele strategiczne rozwoju/kierunki działań
podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r.
Poznański Obszar Metropolitalny
Kluczowe kierunki działań

AKTYWNE I NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO

Utworzenie miejsc rekreacji i odpoczynku (parki, siłownie
zewnętrzne, place zabaw, parki zmysłów)

Rozwój infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług
społecznych

Integrowanie społeczeństwa wokół ochrony, rozwoju
i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Wielkopolski

Budowa mieszkań komunalnych

Rozwój gospodarczy gminy

Deinstytucjonalizacja usług społecznych i wsparcie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości, innowacyjnej
i nowoczesnej edukacji

WZROST GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI BAZUJĄCY NA WIEDZY
SWOICH MIESZKAŃCÓW
ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH
MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM
WZROST GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI BAZUJĄCY NA WIEDZY
SWOICH MIESZKAŃCÓW
ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH
MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM
WZROST GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI BAZUJĄCY NA WIEDZY
SWOICH MIESZKAŃCÓW
ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH
MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM
ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH
MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM
WZROST GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI BAZUJĄCY NA WIEDZY
SWOICH MIESZKAŃCÓW
ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH
MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM
ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH
MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM
WZROST GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI BAZUJĄCY NA WIEDZY
SWOICH MIESZKAŃCÓW
ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH
MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM

PRZYJAZNA I CZYSTA PRZESTRZEŃ
Zapobieganie zmianom klimatycznym

Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej w
centrum Rokietnicy sprzyjającej komunikacji i interakcji
Planowanie przestrzenne uwzględniające potrzeby
i oczekiwania mieszkańców Gminy

ROZWÓJ INFRASTRUKTURYZPOSZANOWANIEM ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO WIELKOPOLSKI
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM
ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH
MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM
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SKUTECZNIE ZARZĄDZANA I BEZPIECZNA GMINA
Rozbudowa infrastruktury gminnej

Utworzenie Straży Gminnej

Rozwój sprawnego i innowacyjnego samorządu

ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH
MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM
ROZWÓJ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI OPARTY NA ZASOBACH
MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH REGIONU
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM
WZROST SKUTECZNOŚCI WIELKOPOLSKICH INSTYTUCJI
I SPRAWNOŚCI ZARZĄDZANIA REGIONEM

Źródło: Opracowanie własne.

8.2. Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy
W trakcie prac nad niniejszą Strategią nie zidentyfikowano Obszarów Strategicznej Interwencji kluczowych
dla rozwoju gminy w rozumieniu art. 10 e.3.7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834). Cele strategiczne rozwoju i kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia
celów strategicznych opisane we wcześniejszych rozdziałach Strategii wypełniają strategiczną interwencję
przewidzianą w okresie obowiązywania dokumentu.

66

Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2030

9. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII, W TYM WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA
DOKUMENTÓW WYKONAWCZYCH
Skuteczna realizacja wyznaczonych celów strategicznego rozwoju i kierunków działań podejmowanych dla
osiągnięcia celów strategicznych zależeć będzie od prawidłowego ustanowienia systemu zarządzania
procesami rozwojowymi i włączeniem w te działania szerokiego grona interesariuszy wszystkich szczebli
administracji publicznej oraz sektora pozarządowego i gospodarczego. Poza określeniem systemu
instytucjonalnego równie ważne będzie zarysowanie warunków organizacyjnych dla wdrażania,
monitorowania, aktualizacji i ewaluacji Strategii. Ze względu na długoterminową perspektywę wdrażania
Strategii opisano główne założenia systemu, a szczegółowe rozwiązania będą ustalane według potrzeb wraz
z postępem prac.
System wdrażania. Wdrażanie Strategii stanowi proces ciągły, wymagający monitoringu zmian prawnych,
gospodarczych, politycznych oraz elastyczności w dostosowaniu się do priorytetów w zakresie uzyskiwania
zewnętrznych środków finansowych. Realizacja wizji rozwoju i wyznaczonych celów strategicznego rozwoju
oraz zmiana słabych stron na mocne wymaga zapewnienia szerokiej współpracy pomiędzy Urzędem Gminy,
jednostkami organizacyjnymi gminy, jednostkami pomocniczymi, instytucjami kultury, podmiotami
gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi, sąsiadującymi jednostkami
samorządowymi i wyższego rzędu oraz społecznością lokalną. Oparta na partnerskich relacjach współpraca
jest gwarantem sukcesu realizacji Strategii. Interesariusze są jednocześnie adresatami celów
strategicznego rozwoju i przypisanych im kierunków działania, jak również istotnym partnerem w ich
realizacji. Poniżej przedstawiono model wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030.
Rysunek 22. Model wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030

Wójt

Odpowiedzialność za osiągnięcie celów
strategicznych rozwoju
i podejmowanie działań zmierzających
do ich realizacji

Nadzór nad realizacją strategii,
przegląd i ocena stopnia
realizacji celów strategicznych
rozwoju

Rada Gminy

Interesariusze
Współpraca

Urząd Gminy,
jednostki
organizacyjne
gminy

Odpowiedzialność za osiągnięcie
kierunków działań
podejmowanych dla osiągnięcia
celów strategicznych oraz
realizację strategii i programów
branżowych

Źródło: opracowanie własne
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System realizacji. Samorząd Gminy Rokietnica pełni rolę koordynatora i organizatora prac nad realizacją
Strategii. Organem odpowiedzialnym za realizację Strategii jest Wójt, który będzie wdrażał jej zapisy
poprzez:
−
−
−

nadzór nad realizacją działań i inwestycji;
podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia środków finansowych na przyjęte do
realizacji kierunki działania;
nawiązywanie współpracy z partnerami w ich realizacji.

Bieżąca koordynacja realizacji Strategii będzie podlegać Sekretarzowi Gminy. Jego zadaniem będzie:
−
−
−

analiza danych dotyczących rozwoju gminy;
zapewnienie wsparcia w tworzeniu i realizacji dokumentów wdrożeniowych i wykonawczych;
opracowanie raportów z monitoringu i prezentacja jego wyników.

Strategia będzie wdrażana bezpośrednio przez Urząd Gminy Rokietnica w ramach poszczególnych referatów,
jednostek organizacyjnych gminy i spółek prawa handlowego, zgodnie z ich kompetencjami. W realizację
Strategii w sposób pośredni, we współpracy lub poprzez inspirowanie, wspieranie i koordynowanie
realizacji przedsięwzięć, zaangażowane będą instytucje publiczne i naukowe, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Wśród partnerów w realizacji Strategii wymienić należy także: organy
administracji szczebla powiatowego, regionalnego i krajowego, instytucje otoczenia biznesu, służbę zdrowia,
policję i straż pożarną. Organem nadzorującym realizację Strategii jest Rada Gminy. Poza funkcją nadzorczą,
wyłączną jej kompetencją jest uchwalanie aktualizacji lub zmian w zapisach Strategii.
Tabela 11. Jednostki odpowiedzialne za wdrożenie Strategii
Nazwa

Jednostka odpowiedzialna

Produkt

Termin

Realizacja działań i inwestycji

na bieżąco

Wójt
Wdrażanie

(bieżąca koordynacja: Zastępca
Wójta)

Monitoring

Sekretarz Gminy

Aktualizacja / Zmiana

Rada Gminy

Projekt aktualizacji / zmiany
strategii

na podstawie oceny stanu
realizacji

Ocena stanu realizacji

Sekretarz Gminy

Raport z realizacji Strategii

końcowy raport w roku 2030

Raport z monitoringu
stanowiący fragment Raportu o co roku w terminie do 31 maja
stanie gminy

Źródło: opracowanie własne

Instrumenty wdrażania. W celu zwiększenia efektywności i sprawności prowadzenia polityki rozwoju
i realizacji usług publicznych oraz zapewnienia warunków umożliwiających lepsze skoordynowanie
działalności Urzędu Gminy nad realizacją Strategii, wskazuje się system instrumentów jej wdrażania. Ma on
również za zadanie zwiększenie spójności i zmniejszenie liczby funkcjonujących dokumentów, w celu
ułatwienia realizacji określonych celów i kierunków działania oraz zwiększenie efektywności wydatkowania
środków publicznych. Strategia rozwoju, wraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz wieloletnią prognozą finansową i budżetem gminy, stanowią podstawowe dokumenty
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realizacji polityki rozwoju na terenie Gminy. Realizacji celów strategicznych oraz kierunków działania
zawartych w Strategii służyć będą dokumenty programujące rozwój gminy Rokietnica w postaci polityk,
strategii i programów wykonawczych. Obejmują one już istniejące dokumenty w perspektywie
średniookresowej i krótkookresowej, a realizacja niektórych celów będzie wymagała aktualizacji lub
opracowania nowych strategii, programów lub planów. Dla każdego z wyróżnionych obszarów strategicznej
interwencji mogą być tworzone dokumenty o charakterze kierunkowym lub wykonawczym. Powstanie tych
dokumentów może być wymagane przepisami prawa lub może stanowić odpowiedź na zdiagnozowane
w gminie potencjały i wyzwania.
Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych obejmują tworzenie długookresowych polityk oraz
średniookresowych i krótkookresowych programów lub planów w postaci:
➢
➢
➢

➢

syntetycznych i zwięzłych dokumentów tekstowych, napisanych przejrzystym językiem,
zrozumiałym dla osób niebędących specjalistami w danej dziedzinie;
publikację zgodnie w określonym jednorodnym standardzie graficznym;
obejmujące zawartość:
▪ podstawowe informacje o dokumencie, w tym podstawa prawna opracowania;
▪ syntetyczna diagnoza strategiczna;
▪ cele strategiczne i operacyjne, kierunki działania, zadania/projekty;
▪ system realizacji, monitoringu i ewaluacji;
cele określane w dokumentach powinny być:
▪ skonkretyzowane;
▪ mierzalne;
▪ atrakcyjne;
▪ rzeczywiste;
▪ terminowe.

Przewiduje się możliwość odstąpienia od wskazanych powyżej wytycznych w przypadku, gdy regulacje
prawne lub zewnętrzne określają szczegółowo układ lub sposób przygotowania dokumentu.
Dla usprawnienia procesu wdrażania i monitoringu, przyjmuje się zastosowanie przedstawionej poniżej karty
projektów realizujących poszczególne cele i kierunki działania:
Rysunek 23. Karta projektu realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030
KARTA PROJEKTU
realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030
NAZWA PROJEKTU
ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ
Cel strategiczny
Kierunek działania
Nazwa dokumentu wdrożeniowego
Nazwa podstawy prawnej realizacji

ustawa/rozporządzenie/uchwała rady gminy/zarządzenie/inne

PROJEKT
Cel projektu
Opis
Termin realizacji

miesiąc rok – miesiąc rok

69

Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021 - 2030
Obszar realizacji

obszar gminy/miejscowość/ulica/inne

Koszt [zł]
Źródło finansowania [zł]

budżet gminy/budżet Państwa/środki Unijne/krajowe (inne niż UE)
/partnerstwo publiczno-prywatne/inne

REALIZACJA
Nazwa jednostki realizującej
WSKAŹNIKI
Wskaźniki rezultatu

nazwa wskaźnika [jednostka]

Wskaźniki oddziaływania

nazwa wskaźnika [jednostka]

Wskaźniki produktu

nazwa wskaźnika [jednostka]

KONTAKT
Dane osoby sporządzającej kartę projektu

imię i nazwisko/stanowisko/nr telefonu/e-mail

Dane osoby odpowiedzialnej za realizację
projektu

imię i nazwisko/nazwa jednostki/adres jednostki
/stanowisko/nr telefonu/e-mail

Źródło: opracowanie własne

System monitoringu. Dla efektywnej realizacji zapisów Strategii niezbędne jest stworzenie systemu
monitoringu realizacji jej ustaleń, który będzie stanowił narzędzie zarządzania umożliwiające efektywne
planowanie, alokację środków, okresową ocenę realizacji dokumentu. Proces monitoringu będzie polegał na
systematycznej obserwacji zmian zachodzących w ramach wdrażania określonych celów strategicznych oraz
umożliwi kontrolę postępu ich realizacji. Ponadto analiza i interpretacja danych pozwolą na dostosowanie
podejmowanych działań do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i zdiagnozowanych
potrzeb. Wójt, odpowiedzialny za wykonanie ujętych w Strategii celów i kierunków działania, będzie
przedkładał Radzie Gminy corocznie Raport o stanie Gminy, zawierający podsumowanie działalności
w zakresie realizacji Strategii w roku poprzedzającym. Jednostką odpowiedzialną za koordynację monitoringu
czyni się Sekretarza Gminy. Instrumenty monitoringu, w postaci raportów, poprzez odpowiednie wskaźniki
będą wskazywać stan realizacji Strategii i stanowić podstawę do podejmowania ewentualnych działań
korygujących. Dobór właściwych wskaźników, mierzalnych i dostępnych w statystyce publicznej
i wewnętrznym systemie sprawozdawczości Urzędu Gminy Rokietnica, przedstawiono w niniejszym
dokumencie w rozdziale 4 Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia.
Aktualizacja i zmiana. Podstawą ewentualnych zmian będą wyniki Raportów z realizacji Strategii oraz
wnioski poszczególnych referatów realizujących poszczególne cele Strategii.
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10. RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2021-2030 stanowi obszar wielostronnej współpracy
samorządu gminy, administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, instytucji oraz mieszkańców, co
przekłada się na szerokie spektrum możliwych źródeł finansowania jej realizacji, a wieloletnia perspektywa
wymaga uwzględnienia wielu instrumentów finansowych.
Podstawowymi źródłami finansowania realizacji celów strategicznych i przyporządkowanych im kierunków
działania zaplanowanych w Strategii będą między innymi:
➢
budżet gminy;
➢
fundusze celowe;
➢
środki budżetu państwa;
➢
środki pochodzące z instrumentów finansowych Unii Europejskiej;
➢
środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Podstawowe źródło finansowania realizacji Strategii stanowić będą środki własne gminy. Zgodnie
z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Rokietnica na lata 2021-20369 dochody ogółem gminy Rokietnica
będą wzrastać, z poziomu 133,0 mln zł w roku 2021 do 141,7 mln zł w 2030 roku. W latach 2021-2030 gmina
będzie dysponowała dochodami ogółem wysokości 1 155,17 mln zł, w tym jedynie około 1,64% stanowić
będą dochody majątkowe. Analiza wydatków wykazuje natomiast, że wydatki ogółem w latach 2021-2030
będą kształtować się na poziomie od 138,0 mln zł w 2021 roku do 138,5 mln zł w roku 2030. Obejmą one
ogółem kwotę 1 262,9 mln zł, w tym około 91% zaplanowanych wydatków budżetowych będzie miało
charakter stałych wydatków bieżących (szkoły, pomoc społeczna, administracja itd.), a pozostałe 9% stanowić
będą wydatki majątkowe.
Tabela 12. Prognoza dochodów gminy Rokietnica
Rok

Dochody ogółem

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

2021

133 081 289,17

121 325 449,84

11 755 839,33

2022

117 636 897,00

114 136 897,00

3 500 000,00

2023

122 933 631,00

119 234 488,00

3 699 143,00

2024

122 506 769,00

122 506 769,00

0,00

2025

125 569 440,00

125 569 440,00

0,00

2026

128 462 350,00

128 462 350,00

0,00

2027

131 673 909,00

131 673 909,00

0,00

2028

134 965 755,00

134 965 755,00

0,00

2029

138 339 900,00

138 339 900,00

0,00

2030

141 798 399,00

141 798 399,00

0,00

Źródło: opracowanie na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 Gminy Rokietnica

UCHWAŁA NR XLVII/403/2021 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rokietnica na lata 2021–2036
9
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Tabela 13. Prognoza wydatków gminy Rokietnica
Rok

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

2021

138 130 543,43

111 177 045,87

26 953 497,56

2022

122 243 980,64

104 606 555,00

17 637 425,64

2023

116 387 665,64

107 094 312,00

9 293 353,64

2024

116 275 123,64

109 737 920,00

6 537 203,64

2025

119 337 794,64

112 299 868,00

7 037 926,64

2026

122 230 704,64

114 922 815,00

7 307 889,64

2027

125 442 237,64

117 615 460,00

7 826 777,64

2028

129 834 027,04

120 388 547,00

9 445 480,44

2029

134 488 244,04

123 273 860,00

11 214 384,04

2030

138 546 742,64

126 257 232,00

12 289 510,64

Źródło: opracowanie na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 Gminy Rokietnica

Ograniczenia budżetowe oraz nowe zadania przerzucane na samorządy, traktować należy jako zasadnicze
zagrożenie dla prowadzenia polityki rozwojowej. Tym samym działania samorządu winny być nakierowane
na pozyskiwanie zewnętrznych środków pomocowych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego
wkładu własnego. Wyzwanie dla samorządowych finansów stanowi również trwająca epidemia COVID-19.
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) to największe i najważniejsze wpływy ujęte
w samorządowych budżetach. Dlatego też ich niższy poziom może znacząco utrudnić realizację przyjętego
budżetu. Zjawisko to jest już obecnie obserwowane. Dochodów mniejszych niż zakładano należy spodziewać
się również w przypadku podatku od osób prawnych (CIT). Stąd niezwykle istotne jest zapewnienie ram dla
rozwoju przedsiębiorczości. Zmniejszenie dochodów ma kluczowe znaczenie dla zdolności do regulowania
bieżących zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto spadek dochodów własnych ma wpływ
również na zdolność kredytową i zdolność do finansowania inwestycji, co wynika ze wskaźnika zawartego
w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.
Szansą dla pełnej realizacji kierunków działań wyznaczonych przez Strategię są więc zewnętrzne źródła
finansowania, w tym pochodzące z ponadlokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich instytucji,
programów, funduszy i instrumentów finansowych. Czynnikiem decydującym o pełnym osiągnięciu
zakładanych celów strategicznych będzie aktywność władz gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
niezbędnych do wsparcia finansowego Strategii. Konieczne zatem będzie stałe ich monitorowanie
i zaangażowanie w ich pozyskiwanie oraz odpowiednie przygotowanie pracowników do opracowywania
wniosków aplikacyjnych.
Prace nad Strategią były realizowane w szczególnym momencie - na przełomie dwóch perspektyw
finansowania środków unijnych. Rozpoczynająca się perspektywa obejmie lata 2021-2027, a więc będzie się
pokrywać z okresem realizacji Strategii. Jednocześnie dokumenty programowe większości programów
krajowych i europejskich są nadal w fazie konsultacji, co powoduje, że ramy finansowe Strategii można
określić jedynie kierunkowo jako źródła finansowania, przy braku możliwości szacunku ich skali.
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