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1. Wstęp

Zarządzanie  gminą  wiąże  się  z  podejmowaniem  szeregu  działań  i  decyzji  ważnych  dla  
społeczności lokalnej. Można rozróżnić 3 poziomy zarządzania przyszłością, z których każdy ma swoje 
ramy  czasowe  oraz  zespół  środków  za  pomocą,  których  oddziałuje  się  na  zachodzące  
i przewidywane zdarzenia. Można je ująć następująco: 

 poziom strategiczny – długi horyzont czasowy – zarządzanie poprzez wartości, cele nadrzędne 
oraz wyznaczanie kierunków (strategia rozwoju). 

 poziom programowy – średnioterminowy horyzont czasowy – zarządzanie poprzez wyznaczone 
cele (np. lokalny program rewitalizacji), 

 poziom  zadaniowy  –  krótki  horyzont  czasowy  –  zarządzanie  za  pomocą  procedur  (np.  
procedura  realizacji  inwestycji  w  ramach  wdrożonego  systemu  zarządzania  jakością  ISO 
9001:2000), 

Z powyższego rozróżnienia wynika, że zapisy strategii powinny wskazywać nadrzędne cele, do 
których  należy  dążyć  w  założonej  perspektywie  czasowej  i  w  ramach  określonych  środków. 
Współczesna Strategia definiuje jedynie kierunki rozwoju, natomiast ustalenia, co, jak, kiedy i  za ile  
dokonuje  się  na  poziomie  programowym  i  zadaniowym.  W  strategii  określa  się  kierunki  działań,  
problemy i cele rozwoju społeczno - gospodarczego, wskazuje możliwe drogi realizacji wyznaczonych  
celów oraz zasady kontroli i oceny podjętych działań. 

Rola władzy lokalnej we współczesnym świecie polega nie tylko na sprawczym podejmowaniu 
doraźnych  decyzji  i  bezpośrednim  sterowaniu,  ale  przede  wszystkim  na  tworzeniu  odpowiednich 
warunków  dla  rozwoju  i  poprawy  poziomu  życia  społeczności  lokalnej.  Jednym  z  narzędzi  w  tym  
procesie jest strategia rozwoju danego systemu. Tak więc potrzeba posiadania strategii wynika nie tylko  
z  uwarunkowań zewnętrznych  i  standardów europejskich,  ale  także  ze  względów pragmatycznych.  
Strategia wskazuje możliwe kierunki  rozwoju oraz pozwala na określenie niezbędnych dokumentów 
programowych i ich wzajemnych powiązań. Dzięki wyznaczeniu kierunków i w dalszej perspektywie  
powiązaniu  wyznaczonych  celów  z  programami  rozwoju,  zapewniona  zostaje  kompleksowość 
podejmowanych działań oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów. 

Przy realizacji Strategii Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2014 – 2022 obrano Metodę Ekspercko  
-  Partnerską,  która  pozwoliła  połączyć  wiedzę  i  doświadczenie  ekspertów  i  samorządu  oraz 
uczestnictwo społeczne, zarówno instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, jak 
i mieszkańców gminy.

Proces zapoznawania się z atutami i wadami miasta i gminy Nidzica obejmował badanie opinii  
liderów  publicznych,  mieszkańców  i  przedsiębiorców  działających  na  terenie  gminy  w  zakresie  
postrzegania  przez  nich  zagadnień  społecznych,  gospodarczych  i  przestrzennych.  Wyniki  badań 
ankietowych  stały  się  podstawą  do  wnioskowania  o  społecznym  odbiorze  rzeczywistej  sytuacji  
w mieście i gminie, wykrycia różnic pomiędzy społecznymi ocenami faktów, a ich rzeczywistym stanem, 
a także problemów najbardziej dotykających mieszkańców i przedsiębiorców.

Na podstawie wypracowanej  analizy  SWOT:  silne strony  (wewnętrzne)  gminy,  słabe  strony 
(wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) zespół ekspercki postawił pytanie:  Co 
należy zrobić, albo jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe  
strony i  zniwelować zagrożenia? Następnie opracowano cele operacyjne opierając się na wcześniej  
wybranych słabych stronach i zagrożeniach. W podobny sposób zespół pracował przy budowaniu celów  
określonych na podstawie mocnych stron i szans. 

Kolejnym  etapem  prac  zespołu  ekspertów  było  zidentyfikowanie  priorytetów  działania  do  
wypracowanych wcześniej celów. 

W trakcie  opracowywania  Strategii  Rozwoju  Gminy  Nidzica  na  lata  2014  –  2022 wyróżnić 
można następujące etapy budowy tego dokumentu:
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1. diagnoza stanu wyjściowego - społeczna ocena stanu wyjściowego,
2. analiza SWOT,
3. określenie wizji rozwoju
4. określenie celów strategii,

Diagnoza stanu wyjściowego - społeczna ocena stanu wyjściowego

Diagnoza jest pierwszą częścią strategii. Polega na identyfikacji, gromadzeniu i analizie danych 
na  temat  obszaru  i  podmiotów  objętych  planowaniem.  Wykonanie  diagnozy  umożliwi  nie  tylko  
całościową  ocenę  stanu  oraz  dotychczasowych  tendencji  rozwojowych,  lecz  także  wskaże  główne 
trendy i  kierunki  rozwoju  w  przyszłości.  Kluczową kwestią  jest  również  opisanie  i  rozwinięcie  tych  
wątków, które podkreślają specyficzne zasoby i okazje do rozwoju analizowanego terenu.
Oprócz potencjału wewnętrznego trzeba uwzględnić aktualne i przewidywane na przyszłość warunki  
zewnętrzne  tworzone  przez  otoczenie.  Przygotowując  diagnozę  służącą  opracowaniu  strategii  pod 
uwagę należy wziąć wszystkie możliwe uwarunkowania rozwoju:

• makroekonomiczne,  związane z  trendami  o  charakterze ogólnym na  poziomie państwa lub 
nawet międzynarodowym – globalnym,

• regionalne, wynikające z polityki społeczno-gospodarczej województwa, 
• subregionalne i lokalne, związane ze społecznym i gospodarczym potencjałem gminy. 

Diagnoza  stanu  wyjściowego  obszaru  opracowywana  jest  między  innymi  na  podstawie 
dokumentów i danych statystycznych, będących w posiadaniu różnych urzędów i instytucji. Jednakże  
uzyskanie  wiarygodnego  obrazu  obszaru  zgodnego  z  postrzeganiem  go  przez  mieszkańców  jest 
uwarunkowane dokonaniem diagnozy społecznej przez nich samych.

Uspołecznienie  procesu  tworzenia  strategii  oznacza  głównie  odwoływanie  się  do  wiedzy 
mieszkańców o swoim terenie oraz do ich sposobu widzenia problemów. Poprzez zadawanie kolejnych 
pytań  oraz  stawianie  kwestii  do  dyskusji  dochodzi  się  do  wypracowania  wspólnie  akceptowanych  
rozwiązań. Społeczna diagnoza to pozyskiwanie wiedzy od samych mieszkańców o sytuacji na danym 
terenie, problemach i cechach go wyróżniających, dlatego ten etap budowy strategii wbrew pozorom 
jest  bardzo  istotny.  Podczas  tworzenia  strategii  zastosowano metodę  badań ankietowych,  w  której  
dzięki dotarciu do wybranej reprezentatywnej grupy respondentów (radnych, sołtysów, dyrektorów szkół 
i jednostek organizacyjnych samorządów, lokalnych liderów i autorytetów, organizacji pozarządowych, 
większych firm) dowiedzieliśmy się, jakie są opinie mieszkańców na temat poszczególnych obszarów 
ważnych  w  budowaniu  strategii.  Respondenci  wyrażali  swoje  opinie  dotyczące:  problemów 
występujących na obszarze, najistotniejszych walorów obszaru, podawali  również swoje pomysły na 
projekty, które mają być realizowane w ramach strategii.

Analiza SWOT

Analiza SWOT zostaje przeprowadzona po zapoznaniu  się z  diagnozą.  Dzięki  tej  metodzie 
zostaje  dokonana  ocena  własnej  sytuacji  strategicznej  w  dążeniu  do  osiągania  misji.  W  celu  
przeprowadzenia efektywnej analizy SWOT zostaje ona zrealizowana w dwóch etapach. Pierwszym 
etapem  jest  wypełnienie  poszczególnych  pól  przygotowanych  formularzy  zawierających  cechy  we-
wnętrzne/zewnętrzne  oraz  korzystne/niekorzystne.  Następnie  dokonywana  jest  selekcja  i  ocena 
poszczególnych  cech  biorąc  pod  uwagę  ich  wpływ  na  osiąganie  stanu  docelowego  (misji).  Cechy  
wewnętrzne zostają uporządkowane przez ustalanie, które zależne od nas silne i słabe strony mają  
największy  wpływ na  osiąganie  stanu  docelowego i  czy  jest  to  wpływ pozytywny czy  negatywny.  
W przypadku czynników zewnętrznych (niezależnych  -  okazji  i  zagrożeń)  ustalone zostaje  prawdo-
podobieństwo ich wystąpienia oraz ich wpływ - pozytywny i negatywny na osiąganie stanu docelowego.  
W  ten  sposób  zostają  zidentyfikowane  silne  i  słabe  strony  oraz  szanse  i  zagrożenia,  które  mają 
największe znaczenie dla osiągania założonych celów.
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Określenie misji rozwoju

Formułując  misję  gminy  należy  określić  ideę  i  ogólny  kierunek  jej  rozwoju.  Istotne  jest  
wskazanie  tych  dziedzin  wiodących  w  gospodarce  gminy,  stanowiących  jej  bazę  ekonomiczną  
i podstawę egzystencji. Misja gminy to uzasadnienie sensu jej istnienia.

Określenie celów strategicznych i operacyjnych

Określanie celów to kolejny etap budowania strategii. Cele są rozszerzeniem misji - pokazują, 
w jaki sposób chcemy ją osiągnąć. 

W niniejszej strategii sformułowane zostaną dwa rodzaje celów:
• cele ogólne,
• cele szczegółowe.
Cele ogólne określają, jak zrealizować misję, a cele szczegółowe, w jaki sposób zrealizować cele 

ogólne. 
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2. Położenie i opis ogólny gminy

Gmina Nidzica położona jest w południowej części  województwa warmińsko – mazurskiego,  
które pod względem powierzchni zajmuje czwarte miejsce w kraju (24,2 tys. km2, co stanowi około 7,7 
% powierzchni kraju).

W  granicach  województwa  warmińsko-mazurskiego  funkcjonuje  116  jednostek  samorządu 
gminnego, w tym 16 miejskich, 33 miejsko-wiejskich, 67 wiejskich. Województwo to podzielone jest na  
17 powiatów ziemskich oraz 2 powiaty  grodzkie,  tj.  miasta:  Olsztyn i  Elbląg. Stolicą województwa  
i siedzibą władz samorządowych jest centralnie położony Olsztyn. 

Rysunek 1. Podział administracyjny województwa warmińsko – mazurskiego

Źródło: Opracowanie własne

Region Warmii i Mazur obejmuje obszary o wybitnych walorach przyrodniczych, unikatowych 
w skali europejskiej, na które składają się: urozmaicona rzeźba terenu, liczne jeziora, duże kompleksy 
leśne o charakterze puszczańskim oraz bogata flora i fauna. Obszary prawnie chronione (8 parków 
krajobrazowych, obszary chronionego krajobrazu, 96 rezerwatów przyrody) stanowią 53 % powierzchni  
województwa (średnio w kraju – 31 %), ponadto znajduje się tu 20 % krajowej powierzchni rezerwatów 
przyrody. 

Między innymi z tego powodu jest to obszar bardzo atrakcyjny turystycznie. Na tym terenie  
znajdują się cenne obszary takie jak: pojezierza (iławskie, olsztyńskie, ełckie) kraina Wielkich Jezior  
Mazurskich, Zalew Wiślany oraz duże kompleksy leśne (rezerwaty i parki krajobrazowe), wzbogacone 
licznymi  zabytkami  architektury  i  techniki  (np.  Kanał  Ostródzko  –  Elbląski),  bogatymi  zbiorami  
muzealnymi,  stanowiskami  archeologicznymi  i  zabytkowymi  parkami  i  wiele  innych  miejsc  wartych  
zobaczenia.

Województwo warmińsko – mazurskie zajmuje 7,7% ogólnej powierzchni  kraju. Użytki  rolne  
stanowią  54%  powierzchni,  29%  zajmują  lasy,  6%  wody,  a  8%  drogi  i  tereny  zabudowane.  
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Województwo ma mniej  niż  średnio  w Polsce  ziemi  użytkowanej  rolniczo,  a  znacznie  więcej  wód  
i nieużytków.

Pod  względem liczby  ludności  Warmia  i  Mazury  zajmuje  12  miejsce  w  kraju  (1.463,5  tys.  
mieszkańców, tj. 3,8% ludności Polski). Średni wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 60 osób/km 2 i jest 
najniższy w kraju. Jeszcze rzadziej zaludnione są obszary wiejskie – średnio 25 osób/km2.

Stopień zamożności  mieszkańców województwa odbiega niekorzystnie od średniej  krajowej.  
Jest to spowodowane m.in. niskim poziomem przeciętnych wynagrodzeń, wysoką stopą bezrobocia  
i znaczną liczbą osób pobierających świadczenia społeczne.

Województwo  warmińsko  -  mazurskie  charakteryzuje  się  stosunkowo  niskim  poziomem 
uprzemysłowienia,  co  spowodowało  uznanie  go  za  Zielone  Płuca  Polski.  Jego  udział  w  krajowej  
produkcji  sprzedanej  wynosi  2,5%,  w  zatrudnieniu  2,9%.  Znajduje  się  na  14  pozycji  w  kraju  pod 
względem liczby zatrudnionych w przemyśle na 1000 mieszkańców.

Gmina Nidzica administracyjnie przynależy do powiatu nidzickiego, w którego skład oprócz tej  
gminy wchodzą gminy wiejskie: Janowiec Kościelny, Janowo oraz Kozłowo.

Rysunek 2. Podział administracyjny powiatu nidzickiego

Źródło: Opracowanie własne

Powiat  Nidzicki  położony  jest  w  południowo-zachodniej  części  województwa  warmińsko  - 
mazurskiego.  Graniczy on od północnego zachodu z powiatem ostródzkim, od północy z powiatem 
olsztyńskim od południa z powiatem mławskim, od południowego zachodu z powiatem działdowskim, od  
wschodu z powiatem szczycieńskim i południowego wschodu z powiatem przasnyskim, położonymi  
w województwie mazowieckim. 

Powiat Nidzicki zajmuje łączną powierzchnię 961 km2. Pod względem wielkości znajduje się on 
na 15 miejscu wśród 17 powiatów województwa warmińsko - mazurskiego. W skład powiatu wchodzi 
165 jednostek osadniczych, z których 103 to wsie sołeckie. Siedzibą powiatu jest miasto Nidzica.

Na obszarze tym zamieszkuje przeszło 35 tys. osób, z czego około 15,5 tys. czyli blisko 44 % 
stanowią mieszkańcy miasta Nidzica. Pod względem liczby ludności powiat znajduje się na 17 miejscu  
wśród powiatów położonych w województwie warmińsko - mazurskim. 

Powiat  Nidzicki  pod  względem  użytkowania  terenu  jest  obszarem  rolniczo  -  leśnym.  Taki 
sposób użytkowania gruntów przy niewielkim udziale przemysłu na obszarze powiatu, sprzyja rozwojowi  
agroturystyki oraz turystyki wiejskiej.
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Cały obszar Powiatu Nidzickiego należy zaliczyć pod względem morfologicznym do terenów 
urozmaiconych. Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz powiatu są pochodzenia  
polodowcowego i  tworzą krajobraz głównie staroglacjalny i krajobraz dolin i  równin akumulacyjnych. 
Teren  powiatu  znajduje  się  na  obszarze  dwóch  dawnych  zlodowaceń  środkowopolskiego  
i północnopolskiego. Jego powierzchnię stanowią między innymi wzniesienia i wały moreny czołowej ze  
znacznymi nachyleniami oraz równina sandrowa.

Szata  roślinna  Powiatu  Nidzickiego  jest  bogata i  urozmaicona,  co  wiąże się  to  z  lokalnym 
urozmaiceniem warunków środowiska.  Ze  względu  na  pokrycie  glebowe  i  znaczne  zasoby  wodne  
występują  również  na  terenie  powiatu  lasy  o  większej  wilgotności  oraz  torfowiska.  Największy  
i najatrakcyjniejszy kompleks leśny występuje w północno – wschodniej części powiatu na terenie gmin 
Nidzica  i  Janowo,  jest  to  Puszcza  Napiwodzko  -  Ramucka.  Są  to  zwarte  kompleksy  leśne  
z dominującymi siedliskami borowymi.

Gmina Nidzica położona jest  w północnej  części  powiatu nidzickiego.  Zajmuje ona obszar  
o powierzchni 378,9 km2 i graniczy od północy z gminą Olsztynek, od strony zachodniej i częściowo 
południowej z gminą Kozłowo, dalej od strony południowej i częściowo wschodniej graniczy z gminą  
Janowiec Kościelny, od wschodu z gminami Janowo i Jedwabno.

Gmina Nidzica jest  największą jednostką samorządu terytorialnego powiatu nidzickiego pod 
względem terytorialnym, co można zaobserwować na poniższym wykresie. Ponadto gmina zalicza się  
do większych  jednostek samorządu terytorialnego pod względem powierzchni  na tle  województwa  
i kraju (według danych GUS za 2013 r. Gmina Nidzica zajmuje 31 miejsce w kraju).

Rysunek 3. Powierzchnia gmin powiatu nidzickiego (ha)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Nidzica  leży  130  km  od  granicy  z  Rosją  i  ok.  180  km  od  Kaliningradu.  Odległości  od  
ważniejszych miast to:

• Warszawa – 156 km
• Gdańsk – 173 km
• Olsztyn – 56,5 km
• Działdowo – 23 km

Gmina posiada wyraźnie wyodrębniony dwudzielny charakter – w części północno-wschodniej  
występują w zdecydowanej większości lasy, natomiast w części południowo-zachodniej spotkać można  
najczęściej użytki rolne. Centrum administracyjnym oraz gospodarczym i usługowym jest miasto Nidzica 
– siedziba władz gminnych i powiatowych.
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Przez  obszar  gminy  przebiega  jedna  z  głównych  granic  fizyczno-geograficznych  Europy, 
oddzielająca  Obszar  Europy  Zachodniej  od  Obszaru  Europy  Wschodniej.  Ponadto,  przez  gminę 
przebiega  dział  wodny  I  rzędu  oddzielający  dwa  systemy  rzeczne  Wisły  oraz  Pregoły,  który  jest  
jednocześnie granicą geologiczną i klimatyczną. Pod względem geograficznym obszar gminy Nidzica  
leży  na  styku  trzech  pod  prowincji  geograficznych:  Pojezierzy  Wschodnio-  Bałtyckich,  Pojezierzy 
południowo- Bałtyckich i Niziny Środkowo- Polskiej. Krajobraz urozmaica bogata rzeźba terenu, liczne 
jeziora, doliny rzeczne, wąwozy, żleby, wnęki krajobrazowe. 

Tereny  gminy  to  niezwykle  malowniczy,  pagórkowaty  krajobraz,  pokryty  jeziorami,  lasami,  
mokradłami  i  torfowiskami.  Liczne  miejsca,  ze  względu  na  swoją  wartość,  zostały  objęte  ochroną  
rezerwatową.  Najciekawsze  z  nich  to  rezerwat  źródeł  rzeki  Łyny  oraz  rezerwat  żółwia  błotnego.  
Niezwykle  interesujące  są  również  przełomy  rzeki  Koniuszanki  oraz  związane z  tą  rzeką  zjawisko 
sufozji.

Gmina  Nidzica,  zwana  jest  „Bramą  wjazdową  na  Warmię  i  Mazury”,  ponieważ  jej  granice 
oddzielają  geograficznie  i  historycznie  Mazury  od  Mazowsza.  Jest  to  region  należący  do  obszaru 
Pojezierza Mazurskiego. 

Główne kierunki produkcji rolnej to: hodowla trzody chlewnej, bydła opasowego i mlecznego,  
uprawa zbóż i ziemniaków, truskawek i warzyw. Ponad 19.000 ha zajmują lasy i grunty leśne, które  
wyznaczają rozwój wielu firm branży drzewnej i meblarskiej.

Gmina Nidzica to nie tylko atrakcyjne tereny inwestycyjne. Miasto to ciekawe zabytki i bogaty 
kalendarz  kulturalny,  a  okolice  to  niezwykle  malowniczy,  pagórkowaty  krajobraz,  pokryty  licznymi  
jeziorami, lasami, mokradłami i torfowiskami.

Inwestorzy, którzy zdecydują się na lokalizację swojego biznesu w gminie Nidzica, znajdą tu  
profesjonalną obsługę, korzystne położenie komunikacyjne i cały szereg udogodnień. Gmina Nidzica  
dysponuje  ponad 25 ha terenów inwestycyjnych,  z  czego większość  włączona jest  do Warmińsko-
Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Nidzica. 

Dobrze  rozwinięta  sieć  komunikacyjna  (trasa  S7)  pozwala  na  szybki  dojazd  do  Warszawy, 
Gdańska,  Olsztyna,  Kaliningradu.  Ponadto  przez  teren  gminy  przebiegają  trzy  drogi  o  statusie 
wojewódzkim: nr 538: Nowe Miasto Lubawskie – Rozdroże, nr 545 i 545a: Działdowo – Szczytno oraz  
nr 604 i 604a: Nidzica – Wielbark. Przez teren gminy przebiega również linia kolejowa Warszawa –  
Gdańsk, przecinająca miasto Nidzica.

Dzieje  Nidzicy  sięgają  XIV  wieku,  wybudowany  wówczas  zamek  był  siedzibą  administracji  
krzyżackiej. Aktualnie jest to największy na Mazurach pokrzyżacki zamek o charakterze rezydencjalno -  
obronnym.  Obecnie  mieści  się  w  nim  Nidzicki  Ośrodek  Kultury,  Zbiory  Muzealne  Ziemi  Nidzickiej,  
restauracja i hotel, pracownia rzeźby, galeria malarstwa i miejsko-gminna biblioteka.

Do najbardziej znanych i cyklicznych imprez w gminie należą: Dni Nidzicy, w czasie których,  
oprócz gwiazd piosenki i kabaretu można oglądać rycerzy walczących na miecze, włócznie i topory, 
Międzynarodowy Festiwal Fantastyki, Nidzickie Targi Rzemiosła, Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa 
Drobiowego,  czy  Festiwal  Muzyki  Pozytywnej.  Historyczno-przyrodnicze  i  kulturalne  walory  Ziemi  
Nidzickiej czynią z niej atrakcyjny teren dla miłośników turystyki i wypoczynku. Dla nich też powstały  
interesujące trasy widokowe, piesze i rowerowe oraz szlaki wodne.

Gminę  Nidzica  zamieszkuje  21608  mieszkańców  (14395  osób,  czyli  ok.  67%  zamieszkuje 
miasto Nidzica). Na 1 km2 powierzchni przypada 57 osób.
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Rysunek 4. Liczba ludności gmin powiatu nidzickiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Rysunek 5. Ludność na 1 km gmin powiatu nidzickiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Gęstość zaludnienia nie odbiega znacznie od średniej dla województwa (60 osób/1 km 2), jednak 
stanowi jedynie 46% średniej dla naszego kraju (123 osób/1 km2).

Pod względem wielkości dochodów budżetu gmin powiatu nidzickiego Gmina Nidzica znajduje  
się na pierwszym miejscu z kwotą 59,9 mln zł, jednak, jeżeli chodzi o dochody liczone na 1 mieszkańca  
gmina zajmuje ostatnie miejsce w powiecie.
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Rysunek 6. Dochody budżetów gmin powiatu nidzickiego (zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Rysunek 7. Dochody na jednego mieszkańca budżetów gmin powiatu nidzickiego (zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Dochód Gminy Nidzica liczony na 1 mieszkańca odstaje  od średniej  wojewódzkiej  (stanowi 
87,52%) oraz średniej krajowej (stanowi 91,69%).

Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wydatki. Pod względem wielkości wydatków budżetu 
gmin powiatu nidzickiego Gmina Nidzica znajduje się na pierwszym miejscu z kwotą 58,7 mln zł, jednak, 
jeżeli chodzi o wydatki liczone na 1 mieszkańca gmina zajmuje ostatnie miejsce w powiecie.
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Rysunek 8. Wydatki budżetów gmin powiatu nidzickiego (zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Rysunek 9. Wydatki na jednego mieszkańca budżetów gmin powiatu nidzickiego (zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Wydatki Gminy Nidzica liczone na 1 mieszkańca odstają od średniej wojewódzkiej (stanowią 
84,74%) oraz średniej krajowej (stanowią 89,78%).
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3. Charakterystyka środowiska naturalnego gminy

3.1. Budowa geologiczna i surowce naturalne

Obszar gminy jest położony na obszarze jednostki tektonicznej zwanej anteklizą mazursko – 
suwalską, która stanowi fragment prekambryjskiej platformy wschodnio – europejskiej.  

Do najniżej położonych warstw geologicznych osadowych gminy należą: piaskowce i mułowce  
kambru  dolnego i  środkowego o  miąższości  256  m.  Bezpośrednio  na  utworach  kambru  występują 
osady mezozoiczne. Są to triasowe piaskowce, iłowce, wapienie i dolomity o miąższości 342 m. 

Wyżej położone warstwy stanowią iły, iłowce, piaskowce, mułowce, łupki,  margle i  wapienie  
jurajskie o miąższości  666 m. Kolejną serią są pokłady kredowe, które stanowią: piaski, piaskowce,  
mułowce, wapienie piaszczyste i margliste. Miąższość serii kredowej wynosi 620 m, natomiast jej strop 
występuje na głębokości 431 m (- 251 m n.p.m.). 

Leżące wyżej osady mezozoiczne nie wykazują większych wahań miąższości na terenie gminy 
Nidzica i  leżą właściwie płasko. Natomiast miąższość położonej  wyżej  warstwy trzeciorzędowej jest  
silnie zaburzona poprzez działalność lodowca. Utwory trzeciorzędowe występują w postaci  utworów  
oligoceńskich, mioceńskich i plioceńskich: 

• utwory oligoceńskie - piaski drobnoziarniste, mułki i iły; 
• utwory mioceńskie - iły i mułki z wkładkami piasków i piaskowców oraz z domieszkami  

pyłu węglowego (miąższość warstw węgla brunatnego dochodzi w okolicach Szkotowa 
do 11 m); 

• osady  plioceńskie  –  iły  i  mułki  z  cienkimi  warstwami  węgla  brunatnego  o  bardzo  
zróżnicowanej miąższości wynikającej z silnego sfałdowania. 

Procesy  glacitektoniczne  zaburzyły  również  przebieg  serii  podczwartorzędowej.  Warstwa 
podczwartorzędowa najniżej położona jest w północno – zachodniej  części  gminy (-  40 m n.p.m.),  
a najwyżej w rejonie m. Orłowo oraz m. Szerokopaś (od 170 m n.p.m. do 180 m n.p.m.). 

Warstwa czwartorzędowa położona jest najpłycej i cechuje ją zróżnicowana miąższość osadów 
czwartorzędowych (od  0  do  ponad 200  m).  Utwory czwartorzędowe występujące  na  terenie  gminy  
reprezentowane są przede wszystkim przez: 

1. utwory plejstoceńskie:  
• najstarsze utwory pochodzą z okresu zlodowacenia południowopolskiego – są to dwa 

poziomy glin zwałowych, rozdzielone interstadialnymi piaskami rzecznymi oraz mułkami  
i piaskami jeziornymi; 

• utwory  lodowcowe zlodowacenia  środkowopolskiego  -  gliny  piaszczyste  oraz  piaski 
gliniaste przeważnie twardoplastyczne i Żwiry, występują płatami na powierzchni, bądź 
płytko w podłożu; 

• utwory  lodowcowe,  wodnolodowcowe  zlodowacenia  środkowopolskiego  (stadiał 
północnomazowiecki)  zostały  wykształcone  w  postaci  piasków  różnoziarnistych  
i Żwirów z otoczkami, (budujące kemy, ozy, morenę czołową oraz sandr); 

• utwory lodowcowe ostatniego zlodowacenia bałtyckiego wykształcone zostały w efekcie 
dwóch  faz  tego  lądolodu.  Dominują  zdecydowanie  w  postaci  piasków,  pospółek  
i Żwirów wodnolodowcowych i lodowcowych. Ponadto, występują również osady moren 
czołowych, piaski i mułki kemowe, mułki zastoiskowe oraz gliny zwałowe 

2. utwory holoceńskie: 
• utwory  rzeczne  i  bagienne,  występujące  w  dnach  dolin  rzecznych  oraz  obniżenia  

występujące pod postacią torfów, namuły rzeczne, piaski drobne i średnie z domieszką 
części organicznych oraz gytie jeziorne. Są to grunty słabonośne.  
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Zasoby kopalin

Występowanie  złóż  kopalin  na  terenie  gminy  determinuje  budowa  geologiczna  obszaru.  
Kopaliny  znajdujące  się  na  omawianym obszarze  w  złożach  o  znaczeniu  gospodarczym,  zalegają  
głównie  w osadach  czwartorzędowych.  Na obszarze  gminy  Nidzica  znajdują  się  przede  wszystkim 
pokłady kruszywa naturalnego. Duże złoża zlokalizowane są w północnej i  środkowej części obszaru, 
w miejscowości Bolejny i Wietrzychowo. Zalegają one głównie w osadach czwartorzędowych, które ze 
względu na płytkość zalegania są łatwe do eksploatacji na skalę przemysłową.  

Tabela 1. Zestawienie zasobów surowcowych na terenie gminy

Nazwa złoża
Stan

zagospodarowania
złoża

Rodzaj surowca
mineralnego

Zasoby Wydobycie
[za rok
2013]

geologiczne
bilansowe przemysłowe

Kruszywo naturalne (mln Mg)
Bolejny R piaski, Żwiry 7 534,0 
Kanigowo Z piaski, Żwiry 77,0
Kanigowo II E piaski, Żwiry 16,0 13,0
Kanigowo III R piaski, Żwiry 511,0
Kanigowo IV E piaski, Żwiry 44,0 11,0
Kanigowo V E piaski, Żwiry 157,0 1,0
Kanigowo VI R piaski, Żwiry 414,0
Nidzica Z piaski, Żwiry 734,0
Olszewko Z piaski, Żwiry 3,0
Olszewko I E piaski, Żwiry 347,0 13,0
Piątki E piaski, Żwiry 151,0 8,0
Szerokopaś II Z piaski, Żwiry 561,0
Tatary E piaski, Żwiry 193,0 1,0
Waszulki E piaski, Żwiry 162,0 2,0
Waszulki II R piaski, Żwiry 1 834,0
Waszulki III R piaski, Żwiry 2 561,0
Wietrzychowo R piaski, Żwiry 15 979
Wietrzychowo dz. 
35 

R piaski, Żwiry 362,0

Wietrzychowo I R piaski, Żwiry 387,0
Załuski R piaski, Żwiry 1 959,0 1 558,0

Osady organiczne (tys. m3)
Frąknowo R - torfy 27,29
Nibork Drugi R torfy 151,63
Nibork Drugi 1 R torfy 22,69
Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:
E – złoże zagospodarowane – eksploatowane;
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo;
Z – złoże zaniechane.

Pozyskiwanie naturalnych kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce stanowi największy ilościowo 
dział górnictwa, dostarczający od 2005 r. ponad 100 mln ton/rok, przy niemal 150 mln ton w 2008 r.  
Pomimo ciągłego wzrostu wydobycia, stan zasobów bilansowych i przemysłowych nie zmienił się w tym 
czasie, a nawet w niewielkim stopniu wzrósł i wynosił na koniec 2007 roku odpowiednio około 15,0 mld  
ton zasobów bilansowych i niespełna 2,2 mld ton zasobów przemysłowych.

Na  terenie  gminy  prowadzona  jest  również  niezgodna  z  prawem  eksploatacja  kruszywa  
naturalnego  przez  okolicznych  mieszkańców  (teren  Nadleśnictwa  Nidzica).  Jest  to  działalność 
szkodliwa,  która  stanowi  zagrożenie  dla  rzeźby  terenu,  gleb  i  środowiska  przyrodniczego.  Z  tego  
względu  należy  dołożyć  wszelkich  starań,  aby  eksploatacja  kruszywa  bez  odpowiednich  koncesji,  
z nieudokumentowanych źródeł została zaprzestana.  

Na obszarze gminy znajdują się ponadto udokumentowane złoża: 
- torfu w rejonie Orłowo – Kurki, Radomina i Nidzicy; 
- gytii wapiennej w okolicy Radomina;  
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- kredy jeziornej w rejonach Bujaki, Żelazno – Wólka Orłowska, Likusy – Brzeźno Łyńskie.

Ze względu na wymogi ekonomiczne i ochrony środowiska nie są jednak eksploatowane. 
Ograniczeniami w poszukiwaniach i pozyskiwaniu złóż kruszyw piaskowo-żwirowych są przede 

wszystkim uregulowania prawne ochrony środowiska (wszelkiego typu tereny chronione, lasy, gleby  
wysokich klas bonitacyjnych, główne zbiorniki wód podziemnych, obszary Natura 2000 etc.), gospodarki  
przestrzennej,  administracyjne i  społeczne.  Bariery  środowiskowe odgrywają  istotną rolę  w naszym 
województwie.  Także  negatywnie  na  gospodarkę  złożami  kruszyw  wpływają  uregulowania 
administracyjne (zakazy eksploatacji złóż). Jednak w skali kraju najpoważniejszym ograniczeniem jest  
brak  aktualnych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  lub  nieuwzględnianie  w  nich  złóż  
rozpoznanych.

Nakazuje to realną gospodarkę zasobami złóż oraz ich ochronę, zarówno złóż znanych, jak  
i prognostycznych oraz perspektywicznych, w obliczu programów budowy i modernizacji infrastruktury  
drogowo-kolejowej  w  Polsce  i  dalszego rozwoju budownictwa.  Z tych  względów,  złoża  naturalnych  
kruszyw piaskowo-żwirowych powinny być chronione na równi z innymi elementami środowiska.

3.2. Rzeźba terenu

Rzeźba terenu jest odzwierciedleniem budowy geologicznej obszaru. Cały teren gminy Nidzica  
należy zaliczyć pod względem morfologicznym do terenów urozmaiconych. Zaznacza się tu podział na  
obszary wysoczyznowe i sandrowe, stanowiące wzniesienia terenu oraz tereny dolinne.  

Ukształtowanie  terenu,  rzeźba,  gleby,  wody  oraz  krajobraz  gminy  są  pochodzenia 
polodowcowego i  tworzą krajobraz głównie staroglacjalny i  krajobraz dolin i  równin akumulacyjnych.  
Teren gminy znajduje się w obszarze dwóch zlodowaceń: środkowopolskiego i północnopolskiego. Do  
typowych utworów geologicznych  tu  występujących  należą:  wzniesienia  i  wały  moreny czołowej  ze  
znacznymi  nachyleniami  oraz  równiny  sandrowe.  Do form późnoglacjalnych  należą  doliny  rzeczne,  
przykładowo  dolina  rzeki  Łyny.  W  najgłębszych  miejscach  rynien  polodowcowych  wykształciły  się  
jeziora np. jezioro Omulew i jezioro Trzcinowe. 

Urozmaiconą rzeźbę terenu podkreślają znaczne różnice wysokości  między poszczególnymi  
wzniesieniami  na  terenie  gminy.  Obszar  gminy  obejmuje  głownie  wysoczyzny  z  przewyższeniami  
sięgającymi 200 m n.p.m. okolice m. Nowa Róża. Najniżej położony punkt gminy to okolice m. Sękowa  
– 130 m n.p.m. Jest to obniżenie terenu położone najniżej na obszarze całego Powiatu Nidzickiego.  
Bezwzględna różnica poziomów na terenie gminy Nidzica wynosi więc 70 m.   

Na terenie gminy Nidzica do działalności  przeobrażających teren,  należą przede wszystkim 
intensywne użytkowanie rolnicze oraz kopalnie odkrywkowe surowców naturalnych. 

Użytkowanie rolnicze niesie jednak mniejsze zagrożenie, niż eksploatacja surowców kopalnych.  
Łatwiejsza  do  realizacji  jest  również  rekultywacja  terenów rolniczych,  gdzie  najczęściej  stosowaną  
metodą jest zalesianie słabych gruntów. 

Eksploatacja kruszywa naturalnego prowadzona na terenie gminy Nidzica powoduje znaczne 
zmiany w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci dużych obszarów 
wyłączonych z użytkowania, hałd oraz wyrobisk.  Prowadzone prace rekultywacyjne po zakończonej  
eksploatacji w niewielkim stopniu łagodzą przeobrażenia spowodowane wydobywaniem kopalin.  

Kolejną formą przekształcenia  przypowierzchniowej  warstwy skorupy ziemskiej  są istniejące 
składowiska.  Na  terenie  gminy  Nidzica  zlokalizowane  są  dwa  składowiska:  jedno  odpadów 
przemysłowych oraz jedno odpadów komunalnych. 

Składowisko odpadów przemysłowych należące do zakładów ISOROC Polska Spółka Akcyjna 
zlokalizowane jest w miejscowości Olszewo w wyrobisku dawnej kopalni gliny i żwiru. Na terenie ok 2,0  
ha  deponowane  są  głównie  odpady  obojętne  pochodzenia  mineralnego  (bazaltowo  pochodne) 
z procesów produkcyjnych wytwarzania wełny mineralnej. 

Składowisko odpadów komunalnych położone w Kanigowie (ok 3,0 km na południe od miasta 
Nidzica) pełni rolę składowiska gminnego, na którym gromadzone są odpady z terenu gminy Nidzica.  
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3.3. Warunki klimatyczne

Położenie  gminy  ma zasadniczy  wpływ na  kształtowanie  się  warunków klimatycznych  tego  
obszaru. Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy należą do umiarkowanych i w dużej mierze  
uwarunkowane są wpływami mas powietrza polarno – morskiego.  

Ogólne parametry charakteryzujące klimat gminy to:
• Średnia roczna temperatura powietrza 6,4ºC 
• Średni roczny opad  610 mm 
• Średnia roczna prędkość wiatru  3,0 m/sek 

Na omawianym obszarze najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 17,0ºC,  
najchłodniejszym styczeń -1,7ºC. Średnia liczba dni gorących z temperaturą powyżej 25ºC wynosi dla 
Nidzicy 26. Roczne sumy opadów wynoszą średnio około 610 – 630 mm. Najwyższe opady w ciągu 
roku,  odnotowywane  są  w  miesiącach  letnich  (lipiec  85  mm),  najniższe  w  miesiącach  zimowych  
i  wczesną wiosną (marzec 30 mm). Dni  z opadem jest około 170 – 180 w roku. Pokrywa śnieżna  
utrzymuje się średnio około 105 dni w roku. 

Obszar gminy znajduje się w regionie, który charakteryzuje się (w stosunku do przeciętnych  
w Polsce)  większym średnim zachmurzeniem,  czyli  większą  liczbą dni  pochmurnych (najwięcej  dni  
pochmurnych  jest  w  grudniu,  a  najmniej  późnym  latem  we  wrześniu),  najniższymi  średnimi  
temperaturami miesięcy zimowych i jesiennych, większą roczną amplitudą temperatur i większą ilością 
opadów. 

Obszar  gminy  cechuje  raczej  krótki  okres  wegetacyjny,  który  dla  Nidzicy  wynosi  203  dni.  
Przeważającymi  wiatrami  na  terenie  gminy  są  wiatry  z  sektora  zachodniego,  i  południowo  
– zachodniego, a najrzadziej występują wiatry z sektora północnego. Największe prędkości  wiatrów  
notowane są jesienią i zimą – wiatry bardzo silne i porywiste, a najmniejsze latem – cisze występują  
najczęściej  w sierpniu.  Specyficzne warunki  klimatu lokalnego mają rozległe tereny leśne (Puszcza  
Napiwodzko  –  Ramucka).  Lasy  charakteryzują  się  na  ogół  dobrymi  warunkami  termiczno-
wilgotnościowymi  o  zmniejszonych  wahaniach  dobowych,  jednak  z  gorszymi  warunkami  solarnymi 
(zacienienie). Są to jednak tereny o wzbogaconym składzie fizyko-chemicznym powietrza w tlen, ozon, 
olejki eteryczne (fitoncydy) oraz inne substancje śladowe podnoszące komfort bioklimatyczny.  

3.4. Użytkowanie terenów

Nidzica jest gminą miejsko – wiejską, która pod względem użytkowania terenu jest obszarem  
rolniczo – leśnym.  Układ funkcjonalno – przestrzenny dzieli gminę na 2 części: - zachodnio – północną 
– tereny rolnicze; - wschodnio – północno - południową – tereny leśne i jeziora; 

Największy udział procentowy w powierzchni gminy mają użytki leśne i rolne - łącznie 92,1 %. Na 
uwagę zasługuje również duży udział  wód 2,4 %, co zdecydowanie wyróżnia gminę Nidzica wśród 
pozostałych gmin Powiatu Nidzickiego.  

Taki  sposób  użytkowania  gruntów  w  oparciu  o  bogate  zasoby  krajoznawcze  i  kulturowe 
predysponują  gminę do rozwoju w kierunku turystycznym.  Ponadto,  funkcja  turystyczna  może przy  
zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju stać się równorzędna z funkcją rolniczą.   

3.5. Gleby

Pokrywę  glebową  gminy  tworzą  przede  wszystkim  kompleksy  gleb  bielicowych,  rdzawych  
i brunatnych, które zostały wytworzone na bazie piasków, piasków słabo gliniastych i gliniastych. Na  
zdecydowanie  mniejszych  powierzchniach  przede  wszystkim  w  obniżeniach  terenu,  w  sąsiedztwie 
małych cieków, czy też w dolinach rzek Wkry i Omulew, występują gleby hydrogeniczne (gleby torfowe, 
torfowo – murszowe, torfowo – mułowe i murszaste).
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Gleby  występujące  na  obszarze  gminy  w  większości  zaklasyfikowane  zostały  do  średnich  
i niższych klas bonitacyjnych (klasa IV i V). Gleby klas I i II w ogóle nie występują, a gleby klasy III  
w bardzo małej ilości.

Od jakości gleb występujących na terenie gminy uzależniona jest struktura gatunkowa upraw. 
Znaczący udział w produkcji rolnej mają uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo-wodnych – żyto, 
gryka,  mieszanki  zbożowe,  pszenżyto,  kukurydza i  ziemniaki.  Gleby  występujące na  terenie  gminy 
sprzyjają również uprawie roślin na cele energetyczne np. wierzby energetycznej, która ma stosunkowo 
niskie wymagania glebowe. Może być uprawiana zarówno na glebach użytkowanych rolniczo jak i na 
nieużytkach np. można nimi obsadzić łąki, skarpy, niecki.

Bezpośredni  wpływ  na  rodzaj  upraw  prócz  jakości  gleb  ma  również  produkcja  zwierzęca 
prowadzona  na  terenie  gminy.  Część  uzyskanych  plonów  jest  wykorzystywana  jako  pasze. 
Dominującym kierunkiem produkcji  zwierzęcej  na terenie  gminy  jest  tucz  trzody chlewnej,  hodowla 
bydła oraz drobiu.

Na obszarze gminy Nidzica występują  na ogół  średnie i  słabe gleby, podatne na degradację. 
Czynnikiem wpływającym na degradację gleb jest między innymi intensywne użytkowanie rolnicze. Na 
terenie  gminy  w strukturze użytkowania  użytki  rolne  zajmują  przeszło  40 % całkowitej  powierzchni 
gminy.  Jakość  gleb  jest  więc  bardzo  istotnym  czynnikiem  wpływającym  na  rozwój  rolnictwa, 
warunkującym wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. W celu przeciwdziałania degradacji konieczne 
jest uwzględnienie stopniowej zmiany struktury użytkowania gleb. Na terenie gminy Nidzica (na glebach 
bardzo słabych), powinna ona postępować  w kierunku ograniczania pól uprawnych na rzecz lasów  
i użytków zielonych, które najlepiej chronią glebę.

Gleby  na  terenie  gminy  Nidzica  są  nieco  nadmiernie  zakwaszone,  przy  czym  jest  to  cecha 
związana częściowo  z  charakterem skał  macierzystych  i  przebiegiem procesu  glebotwórczego.  Na 
zakwaszenie gleb wpływ mają również związki siarki i azotu z atmosfery, kwaśne nawozy sztuczne oraz 
naturalne. W związku z występującym zakwaszeniem, gleby wymagają wapnowania.

3.6. Sieć hydrograficzna

WODY PODZIEMNE  

Wody podziemne mają bardzo ważne zastosowanie dla człowieka. W zależności bowiem od 
tego jak głęboko pod powierzchnią ziemi znajdują się jej zasoby możemy wyróżnić wody zaskórne  
i gruntowe. W przypadku gdy warstwa wodonośna dochodzi do samej powierzchni ziemi, tworzą się  
obszary bagienne,  które są dla ludzi  praktycznie  bezużyteczne – jest  to przykład wód zaskórnych  
w  ekosystemie.  Obszary  te  praktycznie  bezużyteczne  dla  człowieka,  są  miejscem  występowania 
rzadkich  gatunków  roślin  i  zwierząt,  a  ich  niedostępność  powoduje  brak  zewnętrznej  ingerencji  
człowieka w naturalny charakter tych terenów co pośrednio przyczynia się do zachowania żyjącej tam 
fauny i flory w warunkach naturalnych. 

Urbanizacja  i  postęp technologii  w przemyśle,  a  także  gnicie  ciał  organicznych powoduje,  
że wody podziemne znajdujące się płytko pod powierzchnią ziemi,  ulegają łatwo zanieczyszczeniu  
i dlatego często nie nadają się do picia. Natomiast wody znajdujące się głęboko pod ziemią, nazywane  
gruntowymi,  są  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami  grubą  warstwą  filtrującą  w  postaci  skał  
przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych, wobec czego doprowadzane są do jej warstw studnie, które  
są źródłem wody pitnej dla ludzi. 

Kolejnym  przykładem  wykorzystania  wód  podziemnych  przez  człowieka  są  źródła,  czyli  
naturalny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi, która nigdy nie jest chemicznie czysta, gdyż 
zawiera  pewną  ilość  rozpuszczonych  składników mineralnych.  Takie  wody powszechnie  w obrocie  
gospodarczym  nazywamy  mineralnymi  i  ze  względu  na  ich  walory  smakowe  oraz  zdrowotne 
spożywanie  ich  jest  dzisiaj  codziennością  dla  wielu  ludzi.  Ponadto  mają  one  duże  zastosowanie  
w lecznictwie, wobec tego w wielu miejscach ich występowania powstały miejscowości kuracyjne.
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Znaczenie wód podziemnych jest równie doniosłe co znaczenie wód powierzchniowych. Są one 
dla wielu ludzi niezbędne dla prawidłowej egzystencji i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.  
W wielu zakątkach Ziemi nie mogłoby istnieć bez nich życie.

Zgodnie z podziałem regionalnym wg B. Paczyńskiego, obszar gminy Nidzica znajduje się w I 
hydrogeologicznym regionie mazowieckim. Na jej  obszarze zbiorniki  wód podziemnych o znaczeniu  
użytkowym  występują  w  utworach  czwartorzędowych  oraz  trzeciorzędowych  i  związane  są  
z występowaniem zasobów wód podziemnych należących do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
GZWP nr 214 Działdowo oraz GZWP 215 Subniecka Warszawska. GZWP 215 występuje w utworach  
trzeciorzędowych i  ma porowy charakter  ośrodka.  W granicach zbiornika GZWP 215 położona jest  
niemal cała gmina Nidzica, za wyjątkiem jej północnej części – granica zbiornika przebiega tuż poniżej  
jeziora Omulew. 

Eksploatacja wód podziemnych do celów pitnych i na potrzeby gospodarcze na terenie gminy 
bazuje  głównie  na  czwartorzędowym  piętrze  wodonośnym.  Z  tego  poziomu  ujmowana  jest  woda,  
rozprowadzana dalej siecią wodociągową do jednostek osadniczych.

Monitoring wód podziemnych
Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym 

wód  podziemnych,  śledzenie  jego  zmian  oraz  sygnalizacja  zagrożeń  w  skali  kraju,  na  potrzeby 
zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych.

Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego monitoring wód podziemnych na zlecenie 
GIOŚ  prowadzi  Państwowy Instytut  Geologiczny w oparciu  o  sieć  krajową  monitoringu jakości  wód 
podziemnych.

Na  terenie  gminy  Nidzica  ujmowane  są  wody  podziemne  w  osadach  czwartorzędowych. 
Stężenie głównych składników mieszczą  się  w granicach norm wód do spożycia. Jedynie zawartość 
związków żelaza i manganu przeważnie przekraczają dopuszczalne normy dla wód do spożycia i z tego 
względu  wody  te  wymagają  uzdatniania.  Wysoka  wrażliwość  na  zanieczyszczenia  z  powierzchni 
objawia się lokalnie okresowo zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Stosunkowo najbardziej odporne 
na zanieczyszczenia z powierzchni są  wody podziemne południowo-wschodniej części gminy i w jej 
pasie północnym.

Na  terenie  gminy  Nidzica  ustanowione  są  2  strefy  ochronne  ujęć  wody  w  Nidzicy  -   ul. 
Wyborska i ul. Kolejowa, pozostałe strefy w miejscowościach: Wietrzychowo, Łyna, Wólka Orłowska, 
Frąknowo, Rozdroże, Kanigowo, Zagrzewo, Bartoszki, Natać Mała, Załuski, Wikno, Żelazno, Wały.

WODY POWIERZCHNIOWE  
Zależność człowieka od wody jest tak wielka, że na obszarach pozbawionych wód człowiek żyć 

nie może. Zależność tę widzimy przede wszystkim w rozmieszczeniu osiedli ludzkich. Wielkie miasta  
powstają  w  pobliżu  większych  zbiorników  wód  słodkich,  gdyż  wody  źródlane  nie  wystarczają  do  
zaspokojenia potrzeb znacznej liczby mieszkańców. 

Rola słodkich wód lądowych rośnie w miarę wzrostu liczby mieszkańców kuli ziemskiej. Zużywa 
się  jej  coraz więcej  i  do produkcji  żywności  na obszarach sztucznie  nawadnianych i  w przemyśle.  
Ponieważ  zasoby  wód  słodkich  są  stałe,  a  zapotrzebowanie  na  nie  stale  rośnie,  w  wielu  krajach  
odczuwa się już obecnie wysoki deficyt wody. Sytuację pogarsza często zła gospodarka, w wyniku  
której wiele wód powierzchniowych ulega stopniowemu zanieczyszczeniu lub zatruciu. Problem braku 
wody słodkiej staje się coraz bardziej zauważalny i niektóre kraje czynią duże wysiłki mające na celu  
opracowanie  opłacalnych  metod odsalania  wody morskiej  –  przykładowo Malta  i  Arabia  Saudyjska  
obecnie korzystają z takich technologii.

Wody powierzchniowe są ważnym elementem różnorodności krajobrazowej terenu, decydują  
o funkcjonowaniu i bogactwie ekosystemów, mają znaczenie społeczne i zdrowotne.

Wody powierzchniowe, w formie jezior,  rzek lub zbiorników małej  retencji  wodnej,  w istotny  
sposób  wpływają  na  atrakcyjność  turystyczną  przestrzeni  geograficznej.  Duże  znaczenie  dla 
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ewentualnego rozwoju turystyki wypoczynkowej, aktywnej czy kwalifikowanej (żeglarstwo, kajakarstwo,  
typ kąpielowo-plażowy) ma powierzchnia akwenów oraz stan czystości ich wód.

SIEĆ RZECZNA
Rzeki występujące na terenie gminy należą do dwóch systemów rzecznych Wisły oraz Pregoły.  

Przez  północną  część  gminy  przebiega  dział  wodny  I  rzędu  pomiędzy  wymienionymi  rzekami.  
Większość cieków należy do systemu wodnego Wisły, w dorzeczu II rzędu rzeki Narwi. Sieć rzeczną  
tworzą tutaj głównie dorzecza III rzędu rzek: Omulew i Wkra wraz z dopływami. W dorzeczu Pregoły  
znajduje się dorzecze II rzędu rzeki Łyny, której dopływem na terenie gminy jest rzeka Marózka. 

Rzeka Omulew
Omulew  jest  rzeką  III  rzędu,  prawobrzeżnym  dopływem  Narwi  o  długości  113,7  km  

i powierzchni zlewni 2 052,9 km2. Źródłowym ciekiem Omulwi jest Struga Napiwodzka - Koniuszanka, 
wypływająca  powyżej  położonego  na  terenie  gminy  Nidzica  jeziora  Koniuszyn.  Na  jej  biegu 
zlokalizowane są 24 jazy podnoszące poziom wody ponad 1,5 m. Rzeka jest uregulowana na odcinku  
około 12 km.  Głównymi dopływami na terenie gminy są:  - Czarna Rzeka,  - Struga Rekownicka, 

Rzeka Wkra (Nida–Działdówka–Wkra)
Wkra jest rzeką III rzędu, prawobrzeżnym dopływem Narwi. Jej długość wynosi 249,1 km, w tym 

w granicach województwa warmińsko-mazurskiego – około 70 km. Zlewnia zajmuje powierzchnię 5  
322,1 km2. Wkra w górnym biegu, od źródeł na terenie gminy Nidzica do ujścia rzeki Szkotówki w km 
219+400  zwana  jest  Nidą,  w  okolicy  Działdowa  zwana  jest  Działdówką,  a  od  Żuromina  do  ujścia 
nazywana  jest  Wkrą.  Rzeka  bierze  początek  w  zmeliorowanych  bagnach  na  wschód  od  jeziora 
Kownatki  w okolicach miejscowości  Januszkowo. Dolina rzeki  w wielu miejscach pocięta jest gęstą 
siecią rowów melioracyjnych i występują tu liczne doły potorfowe. Wkra jest typowym nizinnym ciekiem 
charakteryzującym się niewielkimi  spadkami  (średnio poniżej  0,5  ‰). Głównym dopływem Wkry na  
terenie gminy jest Szkotówka.  

Rzeka Łyna
Łyna jest lewobrzeżnym dopływem Pregoły, najdłuższą rzeką na Warmii i  Mazurach Jej długość 

wynosi 263,7 km, w tym na terenie Polski – około 190 km. Zlewnia w granicach kraju zajmuje obszar  
blisko 5 700 km2.  Rzeka bierze początek w okolicy miejscowości Łyna, na wysokości 160 m n.p.m.  
Obszar źródliskowy Łyny objęty jest ochroną rezerwatową ze względu na występujące tu zjawisko erozji  
wstecznej źródliskowej, źródeł wysiękowych i cyrków polodowcowych. Największym dopływem Łyny na  
terenie gminy Nidzica jest Marózka.  

Pozostałe cieki wodne na terenie gminy
Wszystkie  cieki  charakteryzuje  śnieżno  –  deszczowy  system  zasilania,  z  dwoma wysokimi  

stanami wody w ciągu roku oraz jednym minimum. Po osiągnięciu wiosennego maksimum (w okresie 
pomiędzy styczniem a kwietniem), stany wody i przepływy rzek zmniejszają się. Wezbrania letnie (lipiec,  
sierpień) są zdecydowanie mniejsze od wiosennych. Minimum przypada generalnie pomiędzy lipcem 
i  październikiem. Przejścia od stanów najwyższych do najniższych są łagodne, a różnice pomiędzy 
średnimi miesięcznymi stanami maksymalnymi i średnimi miesięcznymi stanami minimalnymi wynoszą 
niewiele, dla Wkry około 0,5 m.  

ZBIORNIKI WODNE
Na terenie gminy Nidzica występuje kilka naturalnych zbiorników wodnych – jezior oraz kilka  

mniejszych zbiorników retencyjnych zasilanych głównie wodami powierzchniowymi.  
Zbiorniki wodne odgrywają bardzo dużą rolę w przyrodzie i życiu gospodarczym. Są ważnymi 

zbiornikami  retencyjnymi  oddziaływującymi  na  lokalny  klimat,  stanowią  środowisko  życia  roślin  
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i  zwierząt,  dostarczają  wody  dla  celów  komunalnych  i  przemysłowych  oraz  mają  duże  walory 
rekreacyjne. 

Na skutek działalności człowieka, w wyniku spływu nadmiaru substancji organicznej do jezior, 
możliwości ich samooczyszczenia się zostały przekroczone i  obecnie materia organiczna zalega na  
dnie  zbiorników  w  formie  osadów.  Początkowo  zachodzą  procesy  tlenowego  jej  rozkładu,  a  po  
wyczerpaniu tlenu w strefie przydennej tworzą się tzw. strefy beztlenowe, gdzie jednym z produktów  
rozkładu materii organicznej jest toksyczny siarkowodór. Jest to bezpośrednią przyczyną zamierania  
życia organizmów tlenowych – roślin naczyniowych, ryb i glonów.

Przyrodnicza i gospodarcza rola jezior:
• duże znaczenie klimatyczne wpływające łagodząco na otoczenie,
• główny dostawca pary wodnej nad lądami,
• naturalne zbiorniki retencyjne,
• jeziora  przepływowe  regulują  odpływ  wód,  pomagają  przeciwdziałać  powodziom  

i nadmiernym obniżaniu stanu wód podczas suszy,
• ekosystem w klimatach lokalnych,
• od czasów prehistorycznych ośrodki skupiska ludności,
• wykorzystywane jako drogi komunikacyjne,
• bogate życie organiczne jako źródło żywności,
• powstają ośrodki wypoczynkowe oraz ośrodki sportów wodnych,
• zasoby wód dla przemysłu i gospodarki komunalnej.

Jeziora
Na obszarze gminy znajdują się 22 jeziora o łącznej powierzchni blisko 830 ha, co stanowi 2,2 

% ogólnej powierzchni gminy. 

Tabela 2. Wykaz jezior na terenie gminy
Nazwa jeziora Powierzchnia [ha] Objętość 

[tys. m3]
Głębokość [m] Długość linii 

brzegowej [m]śred maks
Blejk 4,0 bd 2,0 bd bd
Bolejny 11,0 240,9 2,1 4,0 1 300
Bujaki 22,8 645,7 2,8 5,6 2 250
Czarne 50,8 1 851,0 11,2 3,6 3 650
Dłużek 12,2 158,9 1,3 2,5 3 175
Głowacz 5,0 bd 2,8 bd bd
Karzełek 1,0 bd 3,0 bd bd
Kiernoz Mały 54,0 1 549,0 2,9 11,4 3 450
Koniuszyn 11,0 110,0 1,0 1,9 1 420
Linówek 4,0 bd 0,5 bd bd
Marózek Mały 19,4 1 028,2 5,3 12,1 2 750
Morze 3,0 bd 1,3 bd bd
Odnoga 6,0 bd 3,0 bd bd
Omulew 508,8 22 172,7 4,3 32,5 29 300
Orłowskie Duże (Orłowo) 23,3 1 096,2 4,7 9,0 2 250
Orłowskie Małe 4,0 bd 2,6 bd bd
Stembój 8,0 bd 2,0 bd bd
Strówko 4,0 bd 1,5 bd bd
Szewczyk 3,0 bd 8,0 bd bd
Trzcinowe 57,8 1 774,8 3,0 11,3 4 250
Wólka 16,2 1 043,0 6,4 17,4 1 650
Zdręczno Małe 1,0 bd 1,0 bd bd
bd – brak danych; 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Nidzicy; Atlas jezior Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe,   

20



Zdjęcie 1. Jezioro Zdręczno Małe

Rysunek 10. Udział wód powierzchniowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Część  z  wymienionych  jezior  gminy  Nidzica  zlokalizowana  jest  w  granicach  istniejących  
obszarów objętych  ochroną.   W granicach  Puszczy  Napiwodzko  –  Ramuckiej  znajduje  się  między 
innymi jezioro Omulew (północno – wschodnia  część gminy Nidzica).  W celu zapewnienia  ochrony 
zbiorników wodnych posiadających walory przyrodnicze i  wypoczynkowe Rada Powiatu Nidzickiego  
Uchwałą nr VII/37/03 z dnia 23.07.2003 wprowadziła na 7 jeziorach Powiatu strefy ciszy. Na terenie 
gminy Nidzica strefą ciszy objęte są 4 jeziora.

Tabela 3. Wykaz jezior objętych strefą ciszy na terenie gminy
Gmina Jezioro Uwagi

Nidzica Czarne wraz z obrzeżem o szerokości 500 m
Kiernoz Mały wraz z obrzeżem o szerokości 500 m
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Omulew do linii brzegowej
Trzcinowe wraz z obrzeżem o szerokości 500 m

Zabudowa rekreacyjna nad jeziorami
Nad jeziorami położonymi w gminie Nidzica zlokalizowane są działki rekreacyjne zabudowane 

i niezabudowane, a ich łączną ilość szacuje się na 387 szt.  Działki rekreacyjne przede wszystkim są  
zlokalizowane na terenie wokół jeziora Omulew. 

Działki  rekreacyjne  są  także  zlokalizowane  nad  jeziorem  Kiernoz  Mały  w  okolicach  
miejscowości Brzeźno Łyńskie, szacunkowo znajduje się tam 29 działek. Prócz działek rekreacyjnych 
z uregulowanym stanem formalno – prawnym, na terenie gminy znajdują się również działki rekreacyjne  
z nielegalną zabudową. Ilość odnotowanych przypadków szacuje się na około 70 szt.

Obiekty małej retencji wodnej
Retencja wody odbywa się również poprzez zbiorniki wód stojących. Głównymi funkcjami, które 

spełniają zbiorniki jest: 
• retencjonowanie wiosennych fal wezbraniowych rzek; 
• lokalne zabezpieczenie przeciwpowodziowe; 
• magazynowanie wody do nawodnień deszczownianych; 
• poprawienie stanu sanitarnego wód rzek. 

Do  charakterystycznych  elementów  sieci  wodnej  gminy  należą  również  mniejsze  zbiorniki  
wodne  zaliczane  do  obiektów  małej  retencji  wodnej.  Są  to  stawy,  śródpolne  oczka  wodne  oraz 
wyrobiska  poeksploatacyjne  wypełnione  wodą.  Na  terenie  gminy  Nidzica  tego  typu  zbiorniki  są  
najczęściej płytkie i  zarastające. Pełnią one nie tylko znaczącą funkcję biocenotyczną, ale stanowią  
także cenny element urozmaicenia krajobrazu rolniczego. 

Tabela 4. Wykaz istniejących zbiorników małej retencji na terenie gminy Nidzica
Łysakowo Zbiornik retencyjny
Łysakowo Zbiornik przeciwpożarowy
Napiwoda Zbiornik przeciwpożarowy
Szerokopaś Zbiornik retencyjny i zbiornik przeciwpożarowy
Grzegórzki Zbiornik retencyjny
Magdaleniec Zbiornik retencyjny
Piotrowice Zbiornik retencyjny
Dobrzyń Zbiornik retencyjny
Wały Studnia przeciwpożarowa
Olszewo Zbiornik retencyjny
Módłki Zbiornik retencyjny
Frąknowo Zbiornik retencyjny i zbiornik przeciwpożarowy
Nidzica Zbiornik retencyjny – jeziorko Miejskie
Załuski Zbiornik przeciwpożarowy

Ewentualna rozbudowa małej retencji wodnej na terenie gminy powinna być prowadzona na 
podstawie wcześniej opracowanego Powiatowego programu budowy zbiorników małej retencji wodnej.  

Jakość wód powierzchniowych
Do  czynników  wpływających  na  jakość  wód  powierzchniowych  należą  uwarunkowania  

naturalne,  takie  jak  warunki  klimatyczne  i  hydrologiczne,  czy  zdolność  samooczyszczania  oraz  
zanieczyszczenia  antropogeniczne.  Znaczną  część  zanieczyszczeń  trafiających  do  wód 
powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia  obszarowe.  Źródłem tych zanieczyszczeń jest  przede 
wszystkim:  

• rolnictwo,  co  wynika  głównie  z  faktu  stosowania  nawozów  sztucznych  i  naturalnych  (np. 
gnojowica), a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących), 
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• hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe,  
zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach, 

• niedostateczna  infrastruktura  odprowadzająca  ścieki  bytowo  –  gospodarcze,  zwłaszcza  
w  miejscowościach  korzystających  z  wodociągów  oraz  na  obszarach  rekreacji,  zarówno 
zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie jezior. 

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód 
powierzchniowych należą przede wszystkim:  

• bezpośrednie  zrzuty  surowych  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  do  cieków  wodnych  (na  
nieskanalizowanych obszarach); 

• zrzuty  niedostatecznie  oczyszczonych  ścieków  (nieodpowiadających  warunkom  pozwolenia 
wodnoprawnego);  

Monitoring wód powierzchniowych
Podstawowym  celem  monitoringu  wód  powierzchniowych,  stosownie  do  zapisów  art.  155a 

ustawy Prawo wodne,  jest pozyskanie informacji o stanie wód w dorzeczach dla potrzeb planowania 
w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych. Badania prowadzone były  
w nowym systemie dostosowanym do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE 
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  23  października  2000  roku,  ustanawiającej  ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej), nakładającym obowiązek osiągnięcia dobrego  
stanu wód do 2015 roku.

Wszystkie  badane  jednolite  części  wód  były  oceniane  pod  kątem spełnienia  wymagań  dla 
obszarów  chronionych.  Badania  jednolitych  części  wód,  objętych  programem  badań  dla  obszaru  
chronionego wyznaczonego ze względu na potrzebę oceny rzek przeznaczonych do bytowania ryb,  
wykonywano co miesiąc zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu z dnia 4 października 2002  
roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb  
w warunkach naturalnych.

Poniżej  przedstawiono  jednolite  części  wód  badane  w  2012  r.  w  ramach  monitoringu  
diagnostycznego dotyczące   PLRW2000252654169 OMULEW OD ŹRÓDEŁ DO CZARNEJ RZEKI:  

Zlewnia  jednolitej  części  wód  o  nazwie  „Omulew  od  Źródeł  do  Czarnej  Rzeki”  zajmuje 
powierzchnię około 188,3 km2,  a długość cieków w jcw wynosi  ponad 56,8  km. Leży na obszarze  
dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka o kodzie PLB280007. Obejmuje cieki: Strugę Koniuszyn, 
Omulew, Czarną Rzekę, dopływ z jeziora Gim, a także jeziora Koniuszyn i Omulew. Na jcw znajdują się  
2  budowle  poprzeczne. Źródłowym  ciekiem  Omulwi  jest  Struga  Napiwodzka  -  Koniuszanka, 
wypływająca ze Źródeł powyżej jeziora Koniuszyn. Za źródłowy obszar zarówno Strugi Koniuszyn, jak 
i Omulwi  przyjęto  bezodpływową  zlewnię  Strugi  Napiwodzkiej.  Struga  ta  ginie  w  piaskach  poniżej  
Napiwody. Prawdopodobnie zasila ona podziemnie jezioro Omulew za pośrednictwem Strugi Koniuszyn  
(Podział hydrograficzny Polski 1983).

Badania jakości wód w 2012 roku przeprowadzono w jednym przekroju pomiarowo-kontrolnym, 
zlokalizowanym  na  Strudze  Koniuszyn  –  powyżej  ujęcia  do  jeziora  Omulew.  Badania  wykonano  
w ramach monitoringu: diagnostycznego, operacyjnego i obszarów chronionych.

Klasyfikacja stanu ekologicznego
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych:
Wody jcw o nazwie „Omulew od Źródeł do Czarnej Rzeki” spełniały wymagania dla obszarów 

chronionych.
Klasyfikacja jednolitej części wód:
Stan  jcw  „Omulew  od  Źródeł  do  Czarnej  Rzeki”  określono  jako  dobry.  Stan  ekologiczny  

i chemiczny oceniono jako dobry. Spełnione były wymagania dla obszarów chronionych.

23



Poniżej  przedstawiono  jednolite  części  wód  (dalej  „jcw”)  badane  w  2012  r.  w  ramach 
monitoringu  diagnostycznego  dotyczące    PLRW70002558435  ŁYNA  DO  DOPŁYWU  Z  JEZIORA   
JEŁGUŃ (JEŁGUŃSKIE):

Zlewnia jednolitej części wód o nazwie „Łyna do dopływu z jeziora Jełguń (Jełguńskie)” zajmuje 
powierzchnię około 449,2 km2. Długość cieków w jcw wynosi około 131,4 km. Jest to obszar dorzecza 
Pregoły,  region  wodny  Łyny  i  Węgorapy.  Badana  jcw  obejmuje  źródła  rzeki  Łyny.  Oprócz  Łyny  
w ocenianej jcw występują inne rzeki – Marózka, Wólecka Struga, a spośród jezior: Łańskie, Pluszne,  
Maróz, Mielno, Kiernoz Wielki i  Mały, Tymowskie, Święte, Ustrych. Na Łynie znajduje się 6 budowli  
poprzecznych, w tym 4 małe elektrownie wodne. Badana jcw leży na obszarach Natura 2000 o nazwie  
Puszcza Napiwodzko-Ramucka – PLB280007 i Ostoja Napiwodzko-Ramucka – PLH280052. Badania 
jcw  „Łyna  do  dopływu  z  jeziora  Jełguń  (Jełguńskie)”  prowadzono  w  punkcie  Łyna  –  Ruś  
w  ramach  monitoringu  diagnostycznego  zrealizowanego  w  2011  roku  oraz  w  ramach  monitoringu  
operacyjnego i obszarów chronionych.

Klasyfikacja stanu ekologicznego
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych:
Wody jcw o nazwie „Łyna do dopływu z jeziora Jełguń (Jełguńskie)” spełniały wymagania dla 

obszarów chronionych.
Klasyfikacja jednolitej części wód:
Stan jcw „Łyna do dopływu z jeziora Jełguń (Jełguńskie)” oceniono jako dobry, ponieważ stan  

ekologiczny i chemiczny był dobry oraz spełnione były wymagania dla obszarów chronionych.

Poniżej  przedstawiono  jednolite  części  wód  badane  w  2013  r.  w  ramach  monitoringu  
diagnostycznego dotyczące    PLRW2000202654299 OMULEW OD CZARNEJ RZEKI DO SAWICY Z   
SAWICĄ OD WYPŁYWU Z JEZ. SASEK MAŁY:

Zlewnia jednolitej  części  wód o nazwie „Omulew od Czarnej Rzeki  do Sawicy z Sawicą od  
wypływu  z jez. Sasek Mały” zajmuje powierzchnię około 120,5 km 2, a długość cieków w jcw wynosi 
41,7 km. Leży na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach obszaru  
specjalnej  ochrony  ptaków  Natura  2000  Puszcza  Napiwodzko-Ramucka  o  kodzie  PLB280007. 
Obejmuje cieki  – Omulew i  Sawicę. Badania jakości  wód w 2013 roku przeprowadzono w punkcie 
pomiarowo-kontrolnym  dwustanowiskowym.  Jedno  stanowisko  zlokalizowane  jest  na  Omulwi  
w  miejscowości  Kolonia  Wielbark,  a  drugie  na  Sawicy  w Kucborku.  Badania  wykonano w ramach  
monitoringu: diagnostycznego, operacyjnego i obszarów chronionych.

Klasyfikacja stanu ekologicznego
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych:
Wody jcw o nazwie „Omulew od Czarnej Rzeki do Sawicy z Sawicą od wypływu z jez. Sasek  

Mały”  spełniały  wymagania  dla  obszarów  chronionych  wrażliwych  na  eutrofizację  wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze Źródeł komunalnych.

Klasyfikacja jednolitej części wód:
Stan ekologiczny i chemiczny jcw „Omulew od Czarnej Rzeki do Sawicy z Sawicą od wypływu 

z jez. Sasek Mały” określono jako dobry. Zostały spełnione wymagania dla obszarów chronionych. Stan 
jednolitej części wód oceniono jako dobry.

W  2012  r.,  ocenę  stanu  ekologicznego  i  stanu  chemicznego  wód  jeziora  Omulew 
przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie  
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości  
dla  substancji  priorytetowych  (Dz.  U.  2011.257.1545),  przy  czym,  zgodnie  z  projektem nowelizacji  
rozporządzenia,  w ocenie  biologicznej  chlorofil  został  zastąpiony przez  multimetriks fitoplanktonowy 
PMPL oraz  zweryfikowano  granice  klas  wskaźnika  makrofitowego  i  fitobentosowego.  Ocena  stanu 
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ekologicznego oparta  jest  przede  wszystkim  na  elementach  biologicznych  (fitoplankton,  fitobentos  
i makrofity), którym nadaje się jedną z pięciu klas jakości wód:

• klasę I, oznaczającą bardzo dobry stan ekologiczny,
• klasę II, oznaczającą dobry stan ekologiczny,
• klasę III, oznaczającą umiarkowany stan ekologiczny,
• klasę IV, oznaczającą słaby stan ekologiczny,
• klasę V, oznaczającą zły stan ekologiczny.

1. Klasyfikacja elementów biologicznych:
Chlorofil i fitoplankton
W  oparciu  o  przeprowadzone  badania  biologiczne  można  wnioskować  o  dalece  zaawansowanych  
procesach  eutrofizacji  w  badanym  akwenie.  We  wszystkich  okresach  badań,  w  obu  punktach 
pomiarowo-badawczych,  produkcja  pierwotna  była  bardzo  duża,  obserwowano  masowy  rozwój 
organizmów  planktonowych.  Masowy  rozwój  fitoplanktonu,  jego  skład  taksonomiczny  i  panujące 
stosunki dominacyjne świadczą, iż wody badanego akwenu są bardzo żyzne i bogate w podstawowe  
substancje biogenne. 
Wskaźnik okrzemkowy
W  okresie  letnim  przeprowadzono  również  badania  fitobentosu  okrzemkowego,  wyliczony  indeks  
okrzemkowy IOJ określa stan ekologiczny badanego akwenu jako bardzo dobry.
Makrofity
Badania  makrofitów  jeziora  Omulew  prowadzono  pod  koniec  lipca,  objęto  nimi  41  transektów.  
Największa  głębokość  na  jakiej  notowano  zbiorowiska  to  2,0  m,  natomiast  średnia  głębokość 
zasiedlenia wynosiła 1,6 m. Średni stopień pokrycia transektów roślinnością wynosił ok. 86%. Strefa 
jeziora  porośnięta  roślinnością  (strefa  fitolitoralu)  wynosiła  112,5  ha,  stanowiąc  22,1% powierzchni  
całego  zbiornika.  W  obrębie  jeziora  wyróżniono  23  zbiorowiska  roślinne  należące  do  trzech  grup 
ekologicznych.

2. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych (wspierających elementy biologiczne):
Badania jakości wód jeziora Omulew prowadzono w obrębie dwóch stanowisk badawczych: stanowisko 
01  w  części  południowej  rynny  zachodniej,  o  głębokości  19,2  m  oraz  stanowisko  04,  w  części  
południowej rynny wschodniej, o głębokości 32,5 m.
Do oceny stanu ekologicznego wykorzystano następujące elementy fizykochemiczne: przezroczystość,  
średnie nasycenie tlenem hypolimnionu, przewodność w 20°C oraz st ężenie azotu i fosforu ogólnego.
Wartości  wskaźników  charakteryzujących  warunki  biogenne  (azot,  fosfor)  mieściły  się  w  normach  
określonych dla stanu dobrego i bardzo dobrego. Średnia wartość azotu całkowitego wynosiła 1,7 mg 
N/l, natomiast fosforu całkowitego – 0,049 mg P/l. Wartość przewodności w 20°C (239 μS/cm) również  
wskazywała na dobry stan zbiornika.
Średnie nasycenie tlenem hypolimnionu było bardzo niskie (ok. 0,4%) i przekraczało normy II klasy.  
Również widzialność krążka Secchiego (0,75 m) nie spełniała norm określonych dla stanu dobrego.

3. Klasyfikacja stanu ekologicznego
W oparciu o elementy biologiczne i fizykochemiczne wody jeziora Omulew zaliczono do V klasy jakości,  
stan ekologiczny określono jako zły.

4. Klasyfikacja stanu chemicznego
Analiza  wyników  badań  substancji  priorytetowych  oraz  innych  substancji  zanieczyszczających  
w  jeziorze  Omulew  wykazała,  że  żaden  chemiczny  wskaźnik  nie  przekraczał  ustalonej  dla  niego 
wartości granicznej. Badana jednolita część wód osiąga stan chemiczny dobry.

3.7. Flora
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  Szata roślinna gminy Nidzica jest bogata i urozmaicona, wiąże się to z lokalnym urozmaiceniem  
warunków środowiska. Ze względu na pokrycie glebowe i znaczne zasoby wodne występują również na  
terenie gminy lasy o większej  wilgotności  oraz torfowiska.  Największy i  najatrakcyjniejszy kompleks  
leśny  występuje  w  północno  –  wschodniej  części  gminy  Nidzica,  jest  to  Puszcza  Napiwodzko  -  
Ramucka.  Stanowi  ona  zwarty  kompleks  leśny z dominującymi  siedliskami  borowymi.  Prócz  lasów  
ważną funkcję przyrodniczą pełni roślinność nieleśna. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe,  
torfowe i szuwarowe w dolinach rzek, przede wszystkim Omulew i Wkry. Ze względu na ich obecność 
między innymi,  część obszaru gminy została  objęta  różnymi  formami  ochrony.  Dotyczy  to Obszaru  
Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki oraz rezerwatów. Do najcenniejszych gatunków 
roślin z grupy chronionych należą między innymi storczyki, wielosił błękitny, grzybień biały, grążel żółty,  
kalina koralowa, rosiczka, dziki rozmaryn (bagno zwyczajne). Uzupełnieniem ww. zespołów roślinności  
naturalnej jest urządzona roślinność nielicznych parków, cmentarzy, ogrodów działkowych oraz liczne 
zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne. W otwartym krajobrazie rolniczej części gminy pełni  
ona  nie  tylko  funkcję  krajobrazowo-estetyczną,  ale  także  ekologiczną,  korzystnie  wpływając  na 
mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego.  

Lasy
Lasy  gminy  Nidzica  zajmują  powierzchnię  19  229,05  ha  i  zaliczane  są  do  dwóch  krain 

przyrodniczo – leśnych. Lasy południowej części gminy (nieduży fragment) znajdują się w granicach IV 
Krainy Mazowiecko – Podlaskiej, a lasy północnej części w granicach Krainy Mazursko – Podlaskiej.  
Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządzają Lasy Państwowe. Podstawową jednostką  
organizacyjną  w  strukturze  zarządzania  Lasów  Państwowych  jest  Nadleśnictwo,  którym  kieruje 
Nadleśniczy.  

Lasy  gminy  Nidzica  położone  są  na  terenach  objętych  zarządem  3  Nadleśnictw  i  są  to 
Nadleśnictwa: 

• Nadleśnictwo Nidzica; 
• Nadleśnictwo Jedwabno; 
• Nadleśnictwo Olsztynek.

Tabela 5. Powierzchnia lasów w gminach powiatu nidzickiego w latach 2010-2013

Jednostka terytorialna
Lasy ogółem

2010 2011 2012 2013
ha ha ha ha

Janowiec Kościelny 2520,9 2533,9 2558,8 2600,19
Janowo 11975,9 11958,4 12112,0 12116,89
Kozłowo 3424,7 3483,0 3463,1 3491,84
Nidzica 19179,1 19167,5 19196,1 19229,05

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Gmina ma dwojaki charakter.  Z jednej strony w części  północnej  charakteryzuje sią bardzo  
wysoką lesistością przekraczającą w niektórych sołectwach 80% (Natać Wielka 80,0%, Likusy 86,3%, 
Wały 87,0%), a z drugiej strony w części  południowej cechuje ją dominujący areał użytków rolnych  
przekraczającym 70%.
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Rysunek 11. Procentowy udział lasów w gminach powiatu nidzickiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Lasy  w  obrębie  granic  gminy  tworzą  jeden  zwarty  kompleks  leśny  i  jest  nim  Puszcza 
Napiwodzko – Ramucka, która wraz z innymi mniejszymi powierzchniami leśnymi, rzekami, jeziorami 
oraz torfowiskami tworzą tzw. korytarze ekologiczne, dające między innymi możliwość migracji zwierząt.  
Dominującym typem siedlisk w lasach występujących na terenie gminy Nidzica są bory świeże, bory  
mieszane świeże i lasy mieszane świeże. Pozostałe typy siedliskowe to między innymi: lasy świeże,  
olchowe, lasy mieszane wilgotne.  

Lasy ochronne
W lasach ochronnych prowadzi  się gospodarkę leśną zapewniającą utrzymanie spełnianych 

funkcji  ochronnych.  Istnienie  takich  form ochronnych na terenie  lasów w gminie  Nidzica  w sposób 
zasadniczy  wpływa  na  możliwości  ich  wykorzystywania  dla  celów  rekreacyjnych.  Racjonalna 
gospodarka  leśna  zapewnia  ochronę  gleb  i  terenów  szczególnie  narażonych  na  zniszczenie  lub  
uszkodzenie  oraz  o  specjalnym  znaczeniu  społecznym,  ochronę  wód  powierzchniowych  oraz 
głębinowych.  Właściwa gospodarka  leśna  pozwala  lasom istniejącym na  terenie  gminy  Nidzica  na  
spełnianie (w sposób naturalny lub też w wyniku działalności człowieka) różnych funkcji, które można  
podzielić  na  dwie  podstawowe  grupy:  produkcyjną  i  pozaprodukcyjną.  Funkcje  produkcyjne 
(gospodarcze) lasu, polegają na zdolności do produkcji biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu,  
co  umożliwia  trwałe  użytkowanie  drewna  i  surowców  niedrzewnych  pozyskiwanych  z  lasu,  w  tym  
użytków gospodarki  łowieckiej.  W konsekwencji  prowadzi  to  do  uzyskiwania  dochodów.  Do funkcji  
pozaprodukcyjnych  należy  zaliczyć  między  innymi  funkcje  ekologiczne  (ochronne)  oraz  funkcje 
społeczne.  Funkcje  ekologiczne  wyrażają  się  między  innymi  korzystnym  wpływem  lasów  na  
kształtowanie klimatu, skład atmosfery, regulację obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją 
i krajobrazu przed stepowieniem, zachowanie potencjału biologicznego bardzo dużej liczby gatunków 
i ekosystemów, a także różnorodności krajobrazu. Z kolei funkcje społeczne lasu kształtują korzystne  
warunki  zdrowotne  i  rekreacyjne  dla  społeczeństwa,  zapewniają  rozwój  kultury,  nauki  i  edukacji  
ekologicznej społeczeństwa. Potwierdzeniem funkcji  pozaprodukcyjnych lasów w gminie Nidzica jest  
występowanie  na  ich  terenie  lasów ochronnych,  planowanego  parku  krajobrazowego,  rezerwatów  
i pomników przyrody, miejsca o znaczeniu historycznym i kulturowym. 

Do podstawowych zagrożeń oddziałujących na lasy na terenie gminy Nidzica należą: 
• zanieczyszczenia powietrza; 
• zagrożenia pożarowe; 
• obniżanie poziomu wód gruntowych; 
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• presja turystyczna. 
Jako potencjalne zagrożenia należy również wymienić: 

• szkody powodowane przez owady; 
• szkody powodowane przez patogeniczne grzyby; 
• szkody powodowane przez zwierzęta łowne; 

Potencjalne zagrożenia flory  
Obszary chronione, jak również uprawy rolne na terenie gminy są poddawane następującym 

zagrożeniom i degradacji: 
• wypalanie traw i osuszanie terenów; 
• zmiana łąk kośnych i pól na monokultury roślin pastewnych i zbożowych; 
• zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym; 
• zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji i emiterów przemysłowych 
• zanieczyszczenia  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  w  następstwie  eutrofizacji 
cieków wodnych i jezior; 
• niezrekultywowane wyrobiska poeksploatacyjne kruszywa naturalnego; 
• zanieczyszczenia punktowe z dzikich wysypisk śmieci, które powodują zmianę siedlisk 
a w następstwie przekształcenie roślinności; 
• niszczenie siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi itp. 

3.8. Fauna

Świat  zwierzęcy  gminy  Nidzica  jest  stosunkowo  zróżnicowany  gatunkowo,  wynika  to  
z  występowania  na  jego  obszarze  różnych  siedlisk,  od  borów  mieszanych  po  duże  obszary  łąk,  
torfowisk i wód powierzchniowych. Bogactwu fauny sprzyjają również ustanowione obszary chronione.

Występują w lasach następujące gatunki  zwierzyny grubej:  sarny,  jelenie i  dziki.  Zwierzyna 
drobna reprezentowana jest między innymi przez: lisy, zające, wydry, kuny, piżmaki, borsuki, jenoty.  
Z gatunków chronionych obecne są m.in. wilk, bóbr i wiewiórka. Urozmaiconą i licznie reprezentowaną  
grupę stanowią ptaki,  żerujące i  gniazdujące głównie w dolinach rzecznych, przede wszystkim rzek  
Omulew i Wkra oraz w rejonie jezior. Na terenie gminy stwierdzono występowanie takich gatunków jak:  
trzmielojad, bocian biały,  żuraw, błotniak stawowy, błotnik łąkowy, orlik krzykliwy, cietrzew, derkacz,  
rycyk, bocian czarny, cyraneczka, bekas kszyk i dziwonia, orzeł bielik, kania rdzawa. Z gatunków gadów  
występujących  na  omawianym obszarze  wymienić  należy  żółwia  błotnego (Rezerwat  Orłowo Małe,  
okolice  Likus  –  stanowisko  żółwia  błotnego),  jaszczurkę  zwinkę  i  padalce.  Rzadko  można również  
spotkać żmiję zygzakowatą. Płazy reprezentowane są przede wszystkim przez żaby, ropuchę szarą  
i zieloną, traszki grzebieniastą i zwyczajną, rzekotki i  kumaki. Najliczniej na terenie gminy występują 
jednak owady, żyjące w różnym środowisku. Są to między innymi paź królowej, paź żeglarz, biegacz  
skórzasty, leśny, ogrodowy, koziorożec dębosz, rohatyniec nosorożec, modliszka. Fauna ryb ogranicza  
się do gatunków pospolitych i w dużej mierze utraciła właściwe jej cechy. W wielu zbiornikach wodnych  
kształtowana jest przez działalność gospodarczą człowieka, bowiem oprócz funkcji rekreacyjnej część  
jezior jest miejscem hodowli ryb. W rzekach, duży wpływ na ilość i jakość ryb ma zły stan czystości ich  
wód.   

Dla  świata  zwierzęcego występującego na  terenie  gminy,  zwłaszcza  zwierząt  dziko żyjących 
największym zagrożeniem ich egzystencji i dalszego rozwoju są: 

• kłusownictwo  –  mogące  przyczynić  się  do  niekontrolowanego  (gwałtownego) 
zmniejszenia się populacji poszczególnych gatunków; 

• nadmierna populacja lisów; 
• pożary lasów; 
• wypalanie traw; 
• rozwój przemysłu – powodującego pogorszenie się ogólnego stanu środowiska; 
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• rosnąca  liczba  inwestycji  w  miejscach  atrakcyjnych  krajobrazowo,  szczególnie  
w sąsiedztwie jezior; 

Dla  zwierząt  wodnych,  ryb  oraz  urozmaiconej  i  licznie  reprezentowanej  grupy  ptaków, 
żerujących i gniazdujących głównie w dolinach rzek Wkry i Omulew oraz w rejonie jezior, a także dla  
gatunków  gadów  takich  jak  padalce,  zaskrońce,  jaszczurki  zwinki,  a  także  płazów  (żab,  ropuch,  
rzekotek  
i kumaków), występujących na omawianym obszarze poważnym zagrożeniem są: 

• zanieczyszczenia  wód  powierzchniowych  (ściekami  bytowymi  i  gnojowicą)  –  brak 
skanalizowania części osad, mało wydajne oczyszczalnie ścieków oraz dzikie wysypiska; 

• nieprawidłowe  stosowanie  środków ochrony roślin  i  nawozów (szczególnie  w rejonie  
jezior oraz rzek). 

• zmienności i niedobory stanu wód. 

W ramach ochrony dzikich zwierząt należy zwrócić uwagę na potrzebę dokarmiania zwierząt 
w okresach długich i intensywnych opadów śnieżnych oraz utrzymujących się mrozów. W przypadku 
ochrony  zwierząt  domowych  konieczne  jest  funkcjonowanie  powiatowego  schroniska  dla  zwierząt  
– obecnie istnieje na terenie gminy Nidzica jedynie przytulisko, którego właścicielem jest Urząd Miejski  
w Nidzicy.  

3.9. Ochrona przyrody

Zgodnie z obowiązującą aktualnie Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody celem 
ochrony przyrody w Polsce jest:

• utrzymanie stabilności ekosystemów i trwałości procesów ekologicznych;
• zachowanie  różnorodności  biologicznej,  w  tym  zapewnienie  ciągłości  istnienia 
wszystkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami;
• ochrona walorów krajobrazowych, zadrzewień oraz zieleni w miastach i wsiach;
• utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a 
także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
• zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
• kształtowanie  właściwych  postaw  człowieka  wobec  przyrody  poprzez  działalność 
edukacyjną, informacyjną i promocyjną.

W obowiązującym w Polsce prawie ochrona przyrody regulowana jest przepisami ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W jej rozumieniu ochrona przyrody polega na zachowaniu, 
zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody tj.:

• dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
• roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
• zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
• siedlisk przyrodniczych;
• siedlisk roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych;
• tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
• krajobrazu;
• zieleni w miastach i na wsiach;
• zadrzewień.

W Polsce wyróżniamy następujące formy ochrony: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki  
krajobrazowe,  obszary  chronionego  krajobrazu,  obszary  Natura  2000,  użytki  ekologiczne,  pomniki  
przyrody, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

29



Środowisko przyrodnicze Gminy Nidzica, a zwłaszcza dziko żyjące zwierzęta i rośliny są pod 
nieustannym wpływem czynników, które przyczyniają się do zagrożenia, zubożenia i w konsekwencji do  
ograniczenia  występowania  oraz  zaniku  licznych  gatunków roślin  i  zwierząt  na  obszarach  swojego  
naturalnego  zasięgu.  Te  niekorzystne  zjawiska  trzeba  w  miarę  możliwości  ograniczać,  a  nawet  
likwidować. Działania przyczyniające się do ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego muszą  
odbywać  się  na  wielu  płaszczyznach,  także  w  postaci  działań  ochronnych  o  charakterze 
konserwatorskim, znajdujących swój wyraz w tworzeniu w skali poszczególnych gmin, regionów i całego 
kraju racjonalnej sieci obszarów chronionych.

Występujące  formy  ochrony  stosowanej  w  Gminie  Nidzica  to:  rezerwaty  przyrody,  obszary 
chronionego krajobrazu, pomniki przyrody i obszary Natura 2000.

Rysunek 12. Udział obszarów chronionych gmin powiatu nidzickiego (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Rezerwaty
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, 

ekosystemy,  ostoje  i  siedliska  przyrodnicze,  a  także  siedliska  roślin,  siedliska  zwierząt  i  siedliska  
grzybów  oraz  twory  i  składniki  przyrody  nieożywionej,  wyróżniające  się  szczególnymi  wartościami  
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 
Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki:

• fauna
• flora
• twory przyrody nieożywionej

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie  
krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza  
wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku  
rośliny),  a  ochrona  krajobrazowa  polega  na  prowadzeniu  gospodarki  rolnej,  leśnej  lub  rybackiej  
w  sposób  uwzględniający  potrzeby  przedmiotu  ochrony.  Rezerwaty  zalicza  się  do  rezerwatowych  
(obszarowych) form ochrony przyrody.

Rezerwat ustanawiany jest na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
które określa jego nazwę, położenie, przebieg granicy, otulinę (jeżeli została wyznaczona), cele ochrony  
oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Likwidacja  
lub zmniejszenie  rezerwatu  jest  możliwe wyłącznie  w przypadku  bezpowrotnej  utraty  jego  wartości  

30



przyrodniczych. W Polsce jest 1441 rezerwatów, zajmujących powierzchnię 173 594 ha (stan na dzień  
31 grudnia 2008 r.).

Na terenie gminy Nidzica zlokalizowane są 4 rezerwaty przyrody:

Lp Nazwa rezerwatu przyrody Pow.( ha) Lokalizacja
gmina leśnictwo

Rodzaj 
rezer
watu

Podstawa prawna

1 Koniuszanka I 24,04 Napiwoda Jeleń Przyrody 
nieoż
ywion
ej

Zarządzenie MLiPD z dnia 
11.10.1978 r. 
– wyłączony 
ze zwiedzania

2 Koniuszanka II 63,85 Wykno
Jeleń

Leśny Zarządzenie MLiPD z dnia 
11.10.1978 r.

3 Źródła rzeki Łyny im. Prof. 
Romana Kobenzy

116,84 Orłowo Krajobrazowo - 
geom
orfolo
giczn
y

Zarządzenie MLiPD z dnia 
20.10.1959 r.

4 Jezioro Orłowo Małe 10,75  Orłowo Faunistyczny Zarządzenie MLiPD nr 
 117 z dnia 
20.03.1958

 „JEZIORO ORŁOWO MAŁE”
„Jezioro Orłowo Małe” znajduje się 10 km na północ od Nidzicy. Można tam dotrzeć szlakiem 

turystycznym  wiodącym  z  Orłowa  do  Brzeźna  Łyńskiego.  Z  Nidzicy  rowerem  można  tu  dojechać 
oznakowanym na żółto „Szlakiem Bursztynowym”. Najstarszy rezerwat faunistyczny na terenie Powiatu  
Nidzickiego  został  utworzony  w  1958  roku  i  przez  wiele  lat  był  jedynym  w  kraju  rezerwatem 
ustanowionym z myślą o ochronie żółwia błotnego (Emys orbicularis), gatunku zanikającego w naszym 
kraju. Obejmuje on jezioro Orłowo Małe stanowiące odnogę jeziora Orłowo Duże i jest zanikającym  
zbiornikiem wodnym o głębokości  około  2  m z  mulistym dnem. Brzegi  jeziora  porasta  szeroki  pas 
oczeretów.  Rezerwat  otacza  las iglasty  porastający pagórkowaty teren.  Błotne i  wodne środowisko  
jeziora  stwarza  doskonałe  warunki  do  egzystencji  żółwia  błotnego.  Dla  ułatwienia  prowadzenia  
obserwacji wybudowano taras widokowy. Żółwia spotyka się najczęściej na południowo - zachodnim  
brzegu, niezalesionym i dobrze nasłonecznionym.

 „ŹRÓDŁA RZEKI ŁYNY” IM. PROF. R. KOBENDZY
W  niewielkiej  odległości  od  Nidzicy  godny  polecenia  jest  rezerwat  krajobrazowo  -  

geomorfologiczny  „Źródła Rzeki  Łyny” im. Prof.  R.  Kobendzy.  Łyna zawdzięcza swój  bieg działaniu 
ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Ta piękna rzeka, tak ściśle powiązana z Warmia, „bierze swój  
początek  wśród  pagórków w  ładnej  okolicy  na  wysokości  209  m”  –  pisał  Orłowicz.  Rezerwat  jest  
rozległą doliną zajmującą 120,54 ha z licznymi bocznymi wąwozami i dolinkami  o stromych zboczach.  
Najwyżej usytuowany punkt w rezerwacie znajduje się na wysokości 190,7 m n.p.m., dno wąwozu w  
najwyższym punkcie źródeł rzeki Łyny leży na wysokości około 150 m n.p.m. Powierzchnia rezerwatu  
porośnięta lasem liściastym typu grądu w wieku 120-140 lat. Stałymi mieszkańcami rezerwatu są sarny,  
przechodnimi jeleń i łoś.
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 „KONIUSZANKA I”

Rezerwat przyrody pod nazwą  „Koniuszanka I” położony jest 15 km na północny wschód od 
Nidzicy, w okolicach miejscowości: Wietrzychowo, Napiwoda, Moczysko i Koniuszyn. Według podziału  
fizyczno-geograficznego Polski opisywany rezerwat położony jest w najbardziej na południe wysuniętej  
części Pojezierza Olsztyńskiego. Rzeźba tego terenu została ukształtowana w wyniku akumulacyjnej  
i erozyjnej działalności lądolodu zlodowacenia Wisły, w jego maksymalnym zasięgu, przebiegającym na 
północ od Nidzicy. Obszar ten objęto ochroną w celu zachowania terenu, na którym występują zjawiska  
sufozji na sandrze. Roślinność rezerwatu to bór mieszany świeży, pochodzący z nasadzeń sztucznych.  
Na terenach bagna występuje szuwar wieloturzycowy oraz szuwar trzcinowy.  Teren Koniuszanki  I  
w głównej  mierze jest powierzchnią nieleśną (67% bagna) w związku z tym okresowo bytują dziki,  
jelenie,  łosie  i  sarny.  Wśród  ptaków  te,  które  przystosowane  są  do  gniazdowania  w  środowisku 
bagiennym.

 „KONIUSZNKA II”

Na terenie Nadleśnictwa Nidzica znajduje się również rezerwat leśny „Koniusznka II”, którego 
nazwa pochodzi od rzeki Koniuszanka przepływającej przez środek rezerwatu. Rezerwat, jako jeden 
z nielicznych w Polsce,  ma na celu zachowanie niezwykle malowniczego przełomu Koniuszanki  na 
Wale Ozowym oraz grupy pomnikowych dębów i  liczy on 64,55 ha powierzchni. Utworzony został dla  
ochrony lasów położonych na styku strefy pojeziernej  z Sandrem Kurpiowskim. Rezerwat obejmuje  
obszar  leśny  leżący  przy  ujściu  rzeki  Koniuszanka,  wpływającej  do  jeziora  Omulew.  Głównym 
składnikiem rezerwatu jest ekosystem leśny. W jego obrębie dominuje wielopostaciowy las mieszany  
typu  grądu  o  powierzchni  44  ha.  Pozostały  areał  zajmuje  bór  mieszany  świeży.  Grąd  porasta 
zbiorowisko  dębów  szypułkowych  w  wieku  200-220  lat  z  domieszką  grabu  zwyczajnego,  brzozy  
brodawkowatej,  świerku  pospolitego  i  sosny  zwyczajnej.  Spotkać  tu  można  kruka,  orzechówkę, 
dzięcioła  czarnego,  brodźca  samotnego.  Przez  kilka  lat  gniazdował  tu  również  bocian  czarny.  
Rezerwatowy odcinek rzeki Koniuszanka oraz jej brzegi penetrowane są przez bobry.
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Rysunek 13. Udział rezerwatów w gminach powiatu nidzickiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar  chronionego  krajobrazu to  jedna  z  najmniej  restrykcyjnych  form ochrony  przyrody. 
Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska 
naturalnego  takie  jak  doliny  rzeczne,  kompleksy  leśne,  ciągi  wzgórz,  pola  wydmowe,  torfowiska.  
Obszary  te  uznawane  są  za  cenne  ze  względu  na  wyróżniający  się  krajobraz,  zróżnicowanie  
ekosystemów lub  pełnioną  często  funkcję  korytarzy  ekologicznych  między  ważniejszymi  obszarami 
chronionymi, np. parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami. Tereny te są również istotne ze  
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

W Polsce podstawą prawną dla ich wyznaczania jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16  
kwietnia 2004 roku. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia  
wojewody w uzgodnieniu z właściwą miejscowo radą gminy. Obszary chronionego krajobrazu są jak 
wspomniano  wyżej  słabą  formą  ochrony  przyrody,  o  niewielkich  rygorach  ochronności.  W  Polsce  
istnieje  419  obszarów  chronionego  krajobrazu,  które  zajmują  7  058  000  ha,  czyli  ponad  23%  
powierzchni kraju (stan na 31.12.2008 r.).

Obszary  chronionego  krajobrazu  są  przeznaczone  głównie  na  rekreację,  a  działalność 
gospodarcza  podlega  tylko  niewielkim  ograniczeniom (zakaz budowania  zakładów przemysłowych  
i obiektów uciążliwych dla środowiska, niszczenia środowiska naturalnego).

Na terenie gminy Nidzica zlokalizowane są 2 Obszary chronionego krajobrazu:
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Lp. Nazwa OCHK
Pow.( ha) 

ogó
łem

Lokalizacja
Powiat/Gmina Podstawa prawna

1  Obszar Chronionego 
Krajobrazu 
Puszczy 
Napiwodzk
o-
Ramudzkie
j

131 425,2 ha ostródzki, nidzicki/
Olsztynek, Nidzica, Janowo

Uchwała Nr XV/284/12 Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2012 r. 
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej 
Uchwała Nr XXXVII/755/14 Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2014 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XV/284/12 z dnia 27 
marca 2012 r. w
sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej

2 Obszar Chronionego 
Doliny 
Rzek Nidy i 
Szkotówki  

8 391,90 ha nidzicki, działdowski/ Nidzica, 
Kozłowo

Rozporządzenie Nr 141 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 12
listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Dolin Rzek
Nidy i Szkotówki

Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Puszczy  Napowidzko  –  Ramuckiej –  o  powierzchni 
całkowitej 131 444,3 ha - jedynie część tego obszaru znajduje się w granicach Powiatu Nidzickiego i  
obejmuje gminę Nidzica. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolin Rzek Nidy i Szkotówki – o powierzchni całkowitej 8 
391,9 ha – jedynie część tego obszaru znajduje się w granicach Powiatu Nidzickiego i obejmuje gminę  
Nidzica. Szczegółowy rejestr tzw. małych form ochrony przyrody obejmujących pomniki przyrody, użytki  
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, prowadzony jest  
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  
92 z 2004 r, poz. 880).  

Rysunek 14. Udział obszarów chronionego krajobrazu w gminach powiatu nidzickiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Pomniki przyrody

Pomnikami  przyrody są  pojedyncze  oraz  grupowe  twory  przyrody  żywej  i  nieożywionej  
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Wyróżniają  
się one indywidualnymi cechami, odznaczającymi je wśród innych tworów, np. wiek lub wielkie rozmiary  
dla drzew i  krzewów czy niezwykłość  formy lub pochodzenia  dla pomników przyrody nieożywionej.
Pomnik przyrody jako termin został wprowadzony przez Humboldta na przełomie XVIII i XIX wieku, co  
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dało początek kierunkowi konserwatorskiemu w ochronie przyrody. Do pomników przyrody ożywionej  
należą: pojedyncze krzewy,  drzewa i  grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością,  
niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. Natomiast do pomników 
przyrody  nieożywionej  należą:  największe  głazy  narzutowe,  tzw.  eratyki  oraz  interesujące  formy  
powierzchni  ziemi  np.  –  źródła,  wodospady,  jary,  skałki,  wywierzyska,  przełomy  rzeczne,  jaskinie,  
odkrywki itp. Pomniki przyrody należą do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody.

Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady 
gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Tabela 7. Pomniki przyrody na terenie gminy 
Nr 
ew. Obiekt Obwód

[cm]
Wysokość

[m] Lokalizacja

59 dąb szypułkowy
Quercus robur

320 25 m. Nidzica, podzamcze

62 dąb szypułkowy
Quercus robur

530 35 L-ctwo Wikno oddz. 171p (1964), nad jez. 
Omulew

63 dąb szypułkowy
Quercus robur –
8 szt.

470-660 26-30 L-ctwo Jedwabno, oddz. 229c,g,h,j
(1964)

66 Tatarski Kamień –
granito-gnejs różowy

1900 2,1 m. Tatary, grunt p. Kazimierza
Paszkowskiego

290 głaz – granitognejs
różowy

700 0,5 L-ctwo Napiwoda oddz 331o
(1964) Szczytno oddz. 147c, przy drodze 
Lipowiec-Zabiele

291 Głaz – granitognejs
różowy

700 0,3 Między Napiwodą i Bartoszkami

328 głaz 980 1,2 L-ctwo Napiwoda oddz. 38a (1964)
395 Klon zwyczajny

Acer platanoides
360 23 Napiwoda 56, posesja p. J.

Wiśniewskiej
493 Dąb szypułkowy

Quercus robur – 2 szt.
450,460 19 N-ctwo Jedwabno, miedzy jez.

Trzcinowym a byłą leśniczówką
Debowo Kępa, oddz. 52b

494 Jałowiec pospolity
Juniperus communis – ok. 40 szt.-  
pomnik przyrody grupa jałowców

- 1-4 N-ctwo Nidzica ok. 3 ha pastwiska k. 
Koniuszyna, oddz. 246h, Leśnictwo Jeleń

529 dąb szypułkowy
Quercus robur – 2 szt.

415,530 27 N-koło Bojen, oddz. 348 oddz. 206d od strony 
oddz. 193

558 3 leje sufozyjne - - Na południe od Wólki Orłowskiej
819 Klon pospolity

Acer platanoides
370 20 N-ctwo Nidzica, m. Orłowo przy drodze Orłowo-

Brzeźno Łyńskie, 450 m od leśniczówki.
820 Klon pospolity

Acer platanoides
445 20 N-ctwo Nidzica, m. Orłowo przy drodze Orłowo-

Brzeźno Łyńskie, 70 m NE od pomnika nr 819
878 dąb szypułkowy

Quercus robur
„Hubert”

430 20 N-ctwo Olsztynek, m. Maliowo oddz. 415g, 100 
m na W od toru PKP Olsztyn– Nidzica

„KAMIEŃ TATARSKI”
„Kamień Tatarski” to największy na Mazurach głaz narzutowy pozostawiony przez ustępujący 

lodowiec. Jest to przeobrażony, różowy granitognejs, który uległ sprasowaniu. Jego obecne wymiary to:  
obwód 19 m, długość 6,5 m, szerokość 4m, wysokość 1,8 m. Niestety, nie wiadomo ile jeszcze tego  
głazu tkwi  w ziemi,  ponieważ nie  przeprowadzono żadnych badań w tym zakresie.  Pierwotne jego  
wymiary nie  są znane.  Zmieniały  się  one z biegiem lat  na skutek rozbijania  głazu, w celu  wyrobu  
kamieni młyńskich i budowlanych. Nazwa „Kamień Tatarski” wywodzi się od legendy, która głosi, że 
podczas oblężenia  miasta  przez Tatarów, jeden mieszczan  o nazwisku Nowak,  dostrzegł  z  murów  
nidzickiego zamku ucztującego przy głazie tatarskiego wodza. Ustawił armatę, wystrzelił i zabił Chana.  
Przestraszeni i pozbawieni dowódcy najeźdźcy odstąpili od oblężenia.
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Rysunek 15. Pomniki przyrody gmin powiatu nidzickiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Natura 2000

Natura  2000 –  program utworzenia  w  krajach  Unii  Europejskiej  wspólnego  systemu  (sieci) 
obszarów objętych  ochroną przyrody.  Celem programu jest  zachowanie  określonych  typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne  
działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy ma na celu optymalizację kosztów 
i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie  
wielu  instytucji  zajmujących  się  ochroną  przyrody.  W  myśl  zasad  zrównoważonego  rozwoju,  na  
obszarach  Natura  2000,  tam  gdzie  to  tylko  możliwe,  zakłada  się  łączenie  funkcji  ochronnych  z  
gospodarowaniem człowieka. Na zbliżonej zasadzie funkcjonują polskie parki krajobrazowe.

Obszary podlegające ochronie w ramach programu
W ramach programu wyznaczone zostają  tzw.  Obszary Specjalnej  Ochrony Ptaków -  OSO 

(Special Protection Areas – SPA) oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk - SOO (Special Areas of  
Conservation – SAC), na których obowiązują ochronne regulacje prawne. Każde państwo członkowskie 
opracowuje  i  przedstawia  Komisji  Europejskiej  listę  leżących  na  jego  terytorium  obszarów 
najcenniejszych pod względem przyrodniczym, odpowiadających gatunkowo i  siedliskowo wymogom 
zawartym w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej. Po przedłożeniu listy, następuje proces oceny i selekcji  
obszarów  na  poziomie  europejskim,  a  następnie  obszar  może  zostać  oficjalnie  zatwierdzony  jako  
składnik sieci. Komisja Europejska zatwierdza go pod nazwą Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty 
i od tej chwili obowiązują wszystkie przepisy ochronne.

Pewne siedliska przyrodnicze i  gatunki mają szczególny status – uznane są za szczególnie  
ważne,  czyli  priorytetowe.  Mowa  tu  o  ekosystemach  i  gatunkach,  których  zasięg  koncentruje  się  
w granicach Unii  Europejskiej,  uznano więc że to Unia ponosi  szczególną odpowiedzialność za ich  
zachowanie. Jeżeli nie ochroni się ich w Europie, to nie da się zachować ich w ogóle.

W całej  Unii  Europejskiej  wyznaczono już 5210 obszarów „ptasich”  (w tym 547 obszarów  
w  pełni  lub  częściowo  morskich),  zajmujących  ok.  13  %  terytorium  Unii  oraz  21  695  obszarów 
„siedliskowych” (w tym 1312 obszarów w pełni lub częściowo morskich)  stanowiących prawie 16 % 
powierzchni Unii. Listy obszarów chronionych nigdy nie będą w pełni zamknięte i ostateczne. Zawsze 
będzie można dodać kolejne obszary, jeśli taka będzie potrzeba, przyjęto bowiem, że sieć ma mieć 
charakter otwarty.

Natura 2000 w Polsce
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Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie 
ateńskim z 16 kwietnia 2003 r., stanowiącym podstawę prawną przystąpienia Polski i dziewięciu innych  
krajów europejskich do Unii  Europejskiej.  Przepisy unijne stanowiące podstawę dla  tworzenia  sieci  
Natura 2000, czyli  Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia zostały przełożone na polskie prawo  
w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Dotychczas Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej 142 obszary specjalnej ochrony ptaków,  
które zajmują 5 511 800 ha, czyli ponad 16 % powierzchni kraju oraz 364 specjalne obszary siedlisk  
zajmujących  2 888 400 ha,  czyli  ponad 9 % powierzchni  kraju.  Zajmują  one  łącznie  ponad 19  % 
powierzchni  Polski  ponieważ  część  z  obszarów  „ptasich”  i  „siedliskowych”  pokrywa  się  ze  sobą.  
Docelowo powierzchnia obszarów Natura 2000 ma obejmować ok. 21-22% powierzchni naszego kraju.

Lp Kod obszaru Nazwa Województwo Powierzchnia na 
terenie LP (ha)1*

akt prawny

1 PLB280007 Puszcza
Napiwodzko-Ramucka

warmińsko-mazurskie 10 686,84 Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z 
dn. 21 lipca 2004 r. w 
sprawie obszarów 
Natura 200 (Dz.U. nr 
229)

2 PLH280052 Ostoja Napiwodzko-
Ramucka

warmińsko-mazurskie 1 874,94  

Ostoja  Napiwodzko-Ramucka obejmuje  znaczną  część  Puszczy  Napiwodzko-Ramuckiej 
położonej  na  Pojezierzu  Olsztyńskim.  Jest  to  obszar  składający  się  z  9  oddzielonych  od  siebie,  
najwartościowszych pod względem przyrodniczym powierzchni o nazwach: Dolina Łyny, Gim, Kemno,  
Kośno, Dłużek, Dolina Rzeki Czarnej, Sołtysek, Galwica-Sawica, Muszaki.

W  krajobrazie  ostoi  dominują  przede  wszystkim  równiny  sandrowe,  poprzecinane  licznymi 
rynnami,  powstałymi  w wyniku  działalności  wód pochodzących  z  topniejących  lodowców i  moreny.  
Elementem  charakterystycznym  i  unikalnym  w  skali  kraju  są  przebiegające  tu  procesy  sufozyjne,  
polegające na mechanicznym wypłukiwaniu ziaren (cząstek minerałów) z osadu przez wody podziemne 
wsiąkające w skałę  lub glebę,  których  efektem są m.in.  leje  sufozyjne  występujące  w południowo-
zachodniej części kompleksu. Na terenie ostoi znajduje się wiele jezior. Największe z nich to: Jezioro  
Łańskie, Jezioro Pluszne, Jezioro Kośno, Jezioro Omulew i Jezioro Maróz, a wśród nich przeważają  
zbiorniki  eutroficzne,  odznaczające  się  dużą  koncentracją  substancji  odżywczych  rozpuszczonych  
w wodzie o stosunkowo małym zaawansowaniu produktywności biologicznej. Duży obszar pokryty jest  
torfowiskami niskimi i przejściowymi. Obszar obejmuje doliny największych rzek Puszczy - w części  
południowej Omulwi i w części północnej Łyny.

W pokryciu terenu ostoi dominują lasy oraz wody i siedliska wilgotne: jeziora, torfowiska, bagna.  
Rosną  tu  przede  wszystkim  bory  sosnowe,  w  zagłębianiach  terenu  zdarzają  się  lasy  mieszane,  
z  udziałem wielogatunkowych lasów liściastych,  których  większość  z  wszystkimi  składnikami  roślin  
zielnych jest dobrze zachowanych, wilgotne bory i bory bagienne. Grądy, łęgi, olsy i zarośla wierzbowe  
duże  występują  w  postaci  niewielkich  płatów.  Dobrze  zachowane  ekosystemy  torfowiskowe  są 
miejscem występowania wielu cennych gatunków, takich jak pachnica dębowa, czerwończyk nieparek,  
modraszek  arion,  paź  żeglarz,  niepylak  mnemozyna.  Wystepują  tu  także zbiorowiska  świetlistej 
dąbrowy ze stanowiskiem sasanki otwartej. Ostoja ta jest również ważna dla rzadkich gatunków fauny, 
w szczególności wilka szarego i żółwia błotnego.

Przedmiot ochrony:
Bóbr  europejski,  wilk  szary,  wydra  europejska,  traszka  grzebieniasta,  kumak  nizinny,  żółw 

błotny,  różanka,  piskorz,  koza,  poczwarówka  zwężona,  zalotka  większa,  czerwończyk  nieparek,  
pachnica dębowa, sierpowiec błyszczący, sasanka łąkowa, lipiennik Loesela.

Puszcza  Napiwodzko-Ramucka obejmuje  duży  kompleks  lasów  Puszczy  Napiwodzko-
Ramuckiej. Krajobraz tego rejonu uformowany został podczas ostatniego zlodowacenia. Rzeźba terenu  
jest bardzo urozmaicona – różnice w wysokości dochodzą do 70 m, a najwyższy punkt wznosi się na 
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229 m n.p.m. (Złote Góry). W części północno-wschodniej dominuje krajobraz morenowy, natomiast  
część  południową  zajmują  rozległe,  lekko  wyniesione  sandry.  Elementem  charakterystycznym  
i  unikalnym  w  skali  kraju  są  przebiegające  procesy  sufozyjne,  polegające  na  mechanicznym 
wypłukiwaniu ziaren (cząstek minerałów) z osadu przez wody podziemne wsiąkające w skałę lub glebę, 
których  efektem  są  m.in.  leje  sufozyjne  występujące  w  południowo-zachodniej  części  kompleksu.  
W obrębie ostoi znajdują się niewielkie rzeki i strumienie, liczne bezodpływowe jeziorka, oczka wodne,  
torfowiska niskie oraz torfowiska przejściowe. Charakterystyczną cechą ostoi jest duża liczba jezior,  
około 100 z nich ma powierzchnię ponad 1 ha, jednak większość to niewielkie i  średniej  wielkości  
zbiorniki. Do największych należą Jezioro Łańskie (1 070 ha), Pluszne (867 ha), Sasek Wielki (866 ha),  
Kośno (562 ha) i Omulew (502 ha). 

W puszczy dominują siedliska borowe, zwłaszcza boru świeżego i boru mieszanego. Niewielkie 
fragmenty zajmuje bór bagienny, bór wilgotny oraz bór chrobotkowy. W części północnej zachowały się  
większe  połacie  lasów grądowych,  lasy  liściaste  zaś  reprezentowane  są  przez  łęgi,  olsy  i  zarośla  
wierzbowe.  W południowej  części  ostoi  znajdują  się  unikalne  pod  względem przyrodniczym tereny  
byłego poligonu Muszaki. Większość otwartych pól taktycznych byłego poligonu i przylegające do nich  
rozległe torfowiska niskie chronione są jako strefa ochrony cietrzewi (pow. prawie 2 500 ha). Ok. 15% 
powierzchni  ostoi  stanowią  tereny  rolnicze.  W  okresie  lęgowym  obszar  zasiedla  co  najmniej  1%  
populacji  krajowej gatunków ptaków tj.:  bąk, orzeł bielik,  błotniak zbożowy, bocian czarny, cietrzew,  
kania czarna, kania ruda, kraska, muchołówka białoszyja,  orlik krzykliwy,  puchacz, rybitwa rzeczna,  
rybołów  
i trzmielojad. W stosunkowo wysokiej liczebności występują: bocian biały, błotniak stawowy, derkacz,  
żuraw i zimorodek. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego 
żurawia.

Przedmiot ochrony:
Bocian czarny, bocian biały, łabędź krzykliwy, kania czarna, kania ruda, bielik, orlik krzykliwy,  

rybołów, zielonka, derkacz, żuraw, rybitwa rzeczna, puchacz zwyczajny, lelek zwyczajny, zimorodek  
zwyczajny, kraska, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja, cietrzew.

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

Gmina Nidzica położona jest w III strefie energetycznej wiatru, którą określa się jako korzystną  
do wykorzystania siły wiatru jako alternatywnego źródła energii.

Elektrownie  wiatrowe  są  uważane  za  bardziej  przyjazne  dla  środowiska  w  porównaniu  
z konwencjonalnymi technologiami, jednak ich budowa i  eksploatacja pociągają za sobą negatywne  
skutki dla człowieka i środowiska.

Na przykład są to emisje związane z wytwarzaniem konstrukcji wieżowych i innych elementów 
elektrowni wiatrowych, ponieważ produkcja infrastruktury wiatrowej wymaga energii i materiałów.

Wiatr  jest  prawdopodobnie  naszą  najlepszą  alternatywą,  z  najmniejszą  relatywnie  ilością  
przeszkód (technicznych, ekologicznych i ekonomicznych), jednak przy decyzji o lokalizacji elektrowni  
wiatrowych powinny być brane pod uwagę:

Aspekty ekologiczne

Głównymi negatywnymi oddziaływaniami elektrowni wiatrowych w sferze ekologicznej jest ich 
wpływ na zasoby faunistyczne (w tym szczególnie na awifaunę) oraz na występujące cenne obszary  
flory (np. rezerwaty).

Obszary objęte prawną ochroną przyrody, ze względu na swoją wartość dla bioróżnorodności  
regionu jak i  kraju powinny być wyłączone z lokalizacji  energetyki  wiatrowej.  Wskazuje na to logika  
polityki zrównoważonego rozwoju takich terenów.
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Aspekty krajobrazowo – kulturowe

 Realizacja  tak  agresywnych  w  przestrzeni  obiektów  technicznych,  jakimi  są  elektrownie  
wiatrowe w sąsiedztwie zabytków architektonicznych i miejsc o wyjątkowej wartości krajobrazowej może 
naruszać  harmonię  i  niepowtarzalność  przyrodniczo  –  kuturową  takich  terenów.  Dziedzictwo 
przyrodniczo  -  kulturowe  stanowi  dorobek  materialny  i  duchowy  poprzednich  pokoleń,  jak  również  
dorobek naszych czasów. Mieszkańcy każdej polskiej wsi, gminy czy miasteczka są spadkobiercami  
dorobku  przyrodniczo  -  kulturowego  poprzednich  pokoleń.  Poza  tym  dziedzictwo  to  jest  częścią  
polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa. Stanowi nasze korzenie, dlatego warto je chronić. 

Aspekty dostępności do sieci elektroenergetycznej

Dostępność do sieci elektroenergetycznych jest, obok zasobów energii wiatru i infrastruktury 
drogowej, jednym z podstawowych uwarunkowań przestrzenno – infrastrukturalnych rozwoju energetyki  
wiatrowej.  Ten  aspekt  lokalizacji  elektrowni  wiatrowych  nie  stanowi  jednak  przeszkody  w  rozwoju  
omawianej infrastruktury na terenie naszego województwa, ponieważ na jego obszarze istnieją rezerwy 
mocy przesyłowych, umożliwiające przyłączanie siłowni wiatrowych. 

Aspekty dostępności komunikacyjnej terenów lokalizacji energetyki wiatrowej

Niezwykle  istotnym  uwarunkowaniem  przestrzennym  dla  rozwoju  energetyki  wiatrowej  jest  
odpowiedni system infrastruktury drogowej, a szczególnie takie jego cechy jak:

• gęstość dróg;
• parametry techniczne dróg – szerokość, dopuszczalne obciążenia na osie;
• geometria dróg – ich krętość, wzniesienia i spadki (o krótkim promieniu), krótkopłomienny ruch 

okrężny;
• występowanie przeszkód inżynierskich – wiaduktów, zwężeń na mostach, linii energetycznych 

i telekomunikacyjnych;
• przebieg dróg przez tereny zabudowane;
• stan zabudowy pobocza – znaki drogowe, słupy, płoty, ściany, reklamy i in.;
• stan techniczny nawierzchni – nierówności, dziury, koleiny.

Znaczenie powyższych elementów stanie się jasne jeżeli powiemy, że płaty wirnika elektrowni 
Enercon  E-112  mają  długość  66  m,  średnice  wież  mogą  wynosić  od  3  do  8  m,  a  szerokość  
transformatora od 6 do 10 m. Tak duże elementy są transportowane na specjalnie przygotowanych do 
tych celów lawetach.

Energetyka wiatrowa a ekologia człowieka

Do potencjalnych negatywnych oddziaływań elektrowni wiatrowych na człowieka należą:
• możliwość występowania chorób lub pogorszenia się stanu zdrowia;
• wpływ na komfort zamieszkania;
• oddziaływanie akustyczne;
• emisja infradźwięków;
• efekty optyczne;
• oddziaływanie na krajobraz.
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4. Dziedzictwo kulturowe i turystyka gminy

4.1. Historia gminy 

Ślady  osadnictwa  na  terenie  obecnej  gminy  sięgają  dawnych  czasów,  gdyż  jak  wskazują  
badania  archeologiczne,  najstarsze  ślady  osadnictwa  pochodzą  z  lat  4000-1700  p.  n.  e.  Cechą 
charakterystyczną  są  liczne  ślady  świadczące  o  rozwoju  hutnictwa  żelaza,  opartego  na  rudach 
darniowych, którego początki sięgają połowy pierwszego tysiąclecia p. n. e. Intensywne wydobycie rud  
miało miejsce w XIX w.

Pierwsze  wzmianki  o  ziemi  nidzickiej  można  znaleźć  już  u  Galla  Anonima,  opisującego  
nieudaną  wyprawę  księcia  Bolesława  Krzywoustego  do  Prus.  Zamieszkujące  puszcze  pogańskie  
plemiona  Sasinów i  Gallindów zatrzymały  księcia.  Prusowie  przez  dziesięciolecia  nękali  najazdami  
sąsiadując z nimi  Mazowsze, co było bezpośrednim powodem ściągnięcia do Polski krzyżaków.

Teren gminy Nidzica położony jest na pruskim terytorium plemiennym Sasinów. Po opanowaniu 
tych ziem w Polowie XIV w. przez Niemiecki Zakon Szpitalny Najświętszej Marii Panny zwany Zakonem 
Krzyżackim, ziemie te  stały  się częścią  Państwa Zakonnego.  Administracyjnie zostało włączone do  
komturstwa w Ostródzie.

Po sekularyzacji Zakonu w 1525 roku powstały Prusy Książęce. Dotąd państwo zakonne staje  
się  dziedzicznym  księstwem,  a  od  1701  roku  królestwem  pruskim.  Zlikwidowany  został  poprzedni  
podział administracyjny. W miejsce komturstw powstały trzy powiaty Sambia, Natangia i Górne Prusy -  
Oberland, w obrębie tego ostatniego znalazła się Nidzica. Nidzica w tym też czasie stała się siedzibą  
starostwa. Było to świadectwem dużej roli i znaczenia Nidzicy w tym okresie. W połowie XVIII wieku 
w wyniku reform administracyjnych przeprowadzonych przez króla Fryderyka Wilhelma I uległ zmianie 
dotychczasowy podział na starostwa, powstały nowe powiaty, w tym powiat nidzicki, który obejmował  
również tereny dzisiejszego powiatu szczycieńskiego. Ten stan rzeczy przetrwał do 1818 roku, kiedy to  
dokonano  ponownie  podziału  administracyjnego  i  części  obszaru  dawnego  powiatu  nidzickiego  
utworzono powiat  w  Szczytnie,  z  tym,  że  obszar  dzisiejszej  gminy  Jedwabno należał  do  powiatu  
w Nidzicy.

Oprócz  ludności  pruskiej  w  pierwszym  okresie  osadnictwa  osiedlana  tu  była  ludność 
pochodząca z terenu Niemiec. Później rozpoczął się napływ osadników z terenów Polski, szczególnie 
liczny  w XVII  i  XVIII  wieku.  W tym też okresie  omawiany obszar  ukształtował  się  pod  względem 
prawno-ustrojowym  oraz  urbanistycznym.  Większość  wsi  została  już  lokowana  w  okresie  państwa 
zakonnego od początku połowy XIV wieku do połowy XV wieku. Wsie w zdecydowanej większości były  
zakładane  na  prawie  chełmińskim.  Okres  wczesnego  średniowiecznego  osadnictwa  jest  wyraźnie  
zaznaczony w układzie przestrzennym wsi, czytelnym do chwili obecnej. Najstarszymi typami wsi są 
owalnice, których układ opierał  się na istnieniu dwóch dróg opasujących pierwotnie wydzielony, nie  
zabudowany plac, czasem staw, wokół którego wytyczano parcele budowlane. Kolejny etap zasiedlania  
nowych  terenów,  zapoczątkowany po 1640 roku przez  księcia  pruskiego  Fryderyka  Wilhelma,  nosi  
miano osadnictwa szkatułkowego. Dochód z nowo zakładanych wsi zasilał bezpośrednio szkatułę, czyli  
skarbiec  książęcy.  Wsie  lokowano  na  śródleśnych  polanach  tak  zwanych  nowiznach,  powstałych  
w wyniku eksploatacji puszczy. W ramach tej akcji powstały m. in. wsie Natać Mała i Duża, Jabłonka,  
Napiwoda, Zimna Woda. Układ przestrzennych tych wsi przybrał kształt wsi ulicówki.

Nidzicę (Nibork) lokowano na prawie chełmińskim w 1381 r. Pierwotna nazwa to Neidenburg,  
czyli Zamek nad Nidą, który był dla administracji zakonnej budowlą ważniejszą niż położone na szlaku  
handlowym miasto,  zbudowane na bagnistej  równinie  otoczonej  od północy  i  zachodu rzeką,  a  od  
wschodu i południa przekopaną fosą.

W średniowieczu liczba mieszkańców (około 700) stawiała Nidzicę w rzędzie średniej wielkości  
miast państwa zakonnego. Nidzica stała się ważnym punktem wymiany towarowej, posiadała prawo  
składu, przywilej, którym szczyciło się niewiele miast.

W Nidzicy, której okolice bogate są w zasoby gliny, wyrabiano masowo bogato zdobione kafle,  
z rudy darniowej wytapiano żelazo, a w majątkach wiejskich uruchamiano gorzelnie.

40



Na  terenie  gminy,  poza  układem urbanistycznym  Nidzicy,  procesy  rozwojowe  następowały 
powoli, nie wkroczył tu przemysł, w związku z tym przetrwała historyczna struktura sieci osadniczej  
i powiązany z nią układ dróg.

Większość jednostek to lokacje średniowieczne, kilka pochodzi z okresu późniejszego. W XIX 
wieku nastąpił też wzrost liczbowy zabudowy kolonijnej. Po drugiej wojnie światowej, w wyniku zmian 
polityczno- gospodarczych, migracji ludności oraz obecnej sytuacji ekonomicznej wsi, rozwoju turystyki,  
nastąpiły znaczne zmiany wielkości osad i wsi. W zdecydowanej większości wsi nastąpił większy lub 
mniejszy proces wyludnienia i dekapitalizacji substancji materialnej. Kilka wsi położonych w miejscach 
atrakcyjnych pod względem krajobrazowym zmieniło swój charakter z rolniczego na letniskowy. Cechą 
bardzo charakterystyczną dla dróg na terenie tego regionu są przydrożne aleje pochodzące głównie  
z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Są to aleje głównie klonowe i lipowe z domieszką innych  
drzew- klonów, jaworów, jesionów i brzóz. 

4.2. Zabytki i atrakcje

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również 
dorobek  naszych  czasów.  Najczęściej  utożsamiamy  dziedzictwo  kulturowe  z  architekturą  i  sztuką.  
Jednak formy gospodarowania  (np.  sposoby uprawy roli)  i  wiele  innych przejawów życia  i  rozwoju  
społeczności stanowią też elementy kultury. Mieszkańcy każdej polskiej wsi, gminy czy miasteczka są 
spadkobiercami  dorobku  kulturowego  poprzednich  pokoleń.  Bogactwo  to,  szczególnie  w  wymiarze 
materialnym, było niszczone w trakcie licznych wojen, z powodu zaniedbań mieszkańców czy też braku  
działań konserwatorskich. Wszystko to spowodowało, że niewiele przejawów kultury naszych przodków 
dotrwało do współczesności. Kultura ta jest częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa.  
Stanowi nasze korzenie. Warto ją chronić. Kultura stanowi też „kapitał”, który można wykorzystać do 
rozwoju gospodarczego wsi  lub gminy.  W Polsce „kapitał”  ten jest  często  nadal  niezauważany lub  
niszczony. 

Obszar  Gminy  Nidzica  jest  bogaty  w  dziedzictwo  kulturowe  i  historyczne.  Do  walorów 
historycznych  zaliczane  są  m.in.  szlaki  bitewne,  cmentarze,  kurhany,  wykopaliska,  wały  obronne,  
zabytkowe kościoły, pałace, dworki wraz z folwarkami, parki, charakterystyczna zabudowa późnopruska 
i mazurska. 

Obiekty zabytkowe w gminie zwiększają atrakcyjność obszaru i stanowią potencjał do rozwoju 
różnych form rekreacji, w tym turystyki krajoznawczej. Zasoby dorobku kulturowego stanowią podstawę 
do tworzenia współczesnych wartości kulturowych, ale wymagają znacznych nakładów na utrzymanie 
obiektów zabytkowych w odpowiednim stanie technicznym. 

Kultura  pełni  bardzo  istotną  funkcję  w  życiu  społecznym,  integrując  i  budując  poczucie 
tożsamości  regionalnej  i  narodowej.  Jest  także  uniwersalnym  instrumentem  rozwijania  współpracy 
międzynarodowej  i  kształtowania  wspólnej,  europejskiej  tożsamości  kulturowej  i  społecznej. 
Jednocześnie,  podnosząc  atrakcyjność  regionów  z  punktu  widzenia  mieszkańców,  turystów  oraz 
inwestorów, kultura jest  znaczącym czynnikiem wpływającym na ekonomiczny rozwój  kraju poprzez  
udział w wytwarzaniu PKB, tworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie jakości życia mieszkańców”.

Posiadanie  na  swoim  terenie  obiektów  dziedzictwa  kulturowego  z  jednej  strony  stwarza 
ogromne perspektywy rozwoju, jednak z drugiej strony ze względu na wielkie potrzeby inwestycyjne  
stanowi ogromne wyzwanie dla władz i społeczności lokalnej. 

BUDOWLE OBRONNE

ZAMEK KRZYŻACKI
We  wczesnym  średniowieczu  na  miejscu  obecnego  zamku  znajdowała  się  pruska  osada  

SASINÓW, która  po  zajęciu  i  skolonizowaniu  przez  zaborcze  Państwo  Krzyżackie  stanowiła 
nadgraniczny  ośrodek  sąsiadujący  z  Mazowszem  i  główny  punkt  tranzytowy  na  szlaku  z  ziem 
mazowieckich do Olsztyna i Ostródy. Pierwotną warownię drewnianą wznieśli Krzyżacy już połowie XIII 
wieku wykorzystując naturalne walory obronne bagnistej doliny Nidy. Był to wybudowany na wzgórzu  
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drewniany zamek strażniczy, stanowiący siedzibę zakonnego komornika. Zastąpiono go około 1310 r.  
przez  murowany z inicjatywy wielkiego  mistrza Winrycha  von Kniprode.  Pierwsza o nim wzmianka  
pochodzi  z  1359  r.  Rozbudowę  fortyfikacji,  w  wyniku  której  powstał  jeden  z  największych,  
jednoskrzydłowych zamków o charakterze rezydencjonalno – obronnym, zakończono w 1407 r. Ten  
bardzo późny okres budowy znalazł odzwierciedlenie w zupełnie wyjątkowym kształcie założenia. Nowy 
rys architektoniczny wiązał się ściśle z odejściem Krzyżaków od surowych zasad życia zakonnego   
i z wyraźnym dryfem ich wspólnoty w stronę świata władzy, bogactwa i wygód. Stał się on siedzibą  
zakonnego wójta i odgrywał istotną rolę jako twierdza pograniczna oraz jako punkt pośredni w wymianie  
handlowej  z  Mazowszem.  Na  jego  głównym  piętrze  mieściły  się:  kaplica,  refektarz  i  komnata  
prokuratora. Refektarz oraz kaplicę przykryto sklepieniami gwiaździstymi i wyposażono w XIV i XV w. 
w ciekawy wystrój malarski. Na początku XVI w. zamek został przebudowany a przedzamcze otrzymało 
w 1517 r.  mury obwodowe i  basteję na planie koła przystosowaną do broni  palnej.  W tym samym 
stuleciu utworzono jeszcze jedno, dodatkowe przedzamcze,  które w 1784 r.  uległo zniszczeniu.  Po 
sekularyzacji  zakonu  stał  się  siedzibą  Starostów  Książęcych.  W  XIX  w.  zamek  został  poważnie 
zdewastowany przez stacjonujące tu wojska. Strażnice od całkowitej dewastacji uratował radca sadowy 
Nidzicy,  Ferdynand Tymoteusz  Gregorovius.  Dzięki  niemu,  w latach 1828 –  1830 przeprowadzono  
prace zabezpieczające.  Wykorzystany został na siedzibę Sądu Powiatowego, na mieszkania prywatne 
a także na więzienie.  W 1934 r. odkryto freski z I poł. XVw. w absydzie kaplicy „Męczeństwo Dziesięciu 
Tysięcy”  oraz z II poł. XVw. fresk „Św. Weronika” na ścianie nad wejściem do refektarza. W 1945 r.  
część pomieszczeń zamkowych uległo spaleniu. W latach 1960 – 1968  zamek przywrócono do dawnej 
świetności, zachowując dawny wystrój.  Jest to bardzo dobrze zachowana krzyżacka warownia stoi na 
wzgórzu na wschód od centrum Nidzicy na lewym brzegu Nidy. Gotycki zamek wznosi się na rzucie 
wydłużonego prostokąta o wymiarach 62 m x 44 m z dziedzińcem pośrodku o wymiarach 39 m x 17 m. 
Był to rzut niespotykany w żadnym innym zamku w Prusach. Skrzydło wschodnie flankują dwie potężne  
wieże  kwadratowe.  Do  głównego  korpusu  zamku  od  strony  wschodniej  przylegają  zabudowania  
przedzamcza składającego się z niskiej przesklepionej bramy wjazdowej, dwóch budynków, okrągłej  
baszty i muru obronnego od strony północnej. Te parterowe obiekty tworzą zamknięty mały dziedziniec.  
Skrzydło  zachodnie  jest  podpiwniczone  i  trójkondygnacyjne.  Przyziemie  mieści  pomieszczenia 
gospodarcze, ponad nim mieści się główna kondygnacja przesklepiona gwiaździście. W południowej  
części niegdyś mieściła się kaplica, po której został niewielki wykusz ołtarzowy. Po środku dwa przęsła  
zajęte były przez refektarz. Północna część mieściła izbę zarządcy zamku. W latach 1933-34 odkryto  
malowidła ścienne całej kondygnacji. Niestety zostały one w znacznym stopniu zniszczone w 1945 roku 
i  do  dziś  przetrwały  z  nich  tylko  nieznaczne  fragmenty.  Skrzydła  boczne  wybudowane 
najprawdopodobniej nieco później połączone zostały z domem głównym ostatnią kondygnacją obronną  
wyposażoną  w  strzelnice.  Dziedziniec  wewnętrzny  otoczony  był  drewnianymi  krużgankami,  które  
w powojenne odbudowie zostały zimitowane poprzez betonową konstrukcję osłoniętą drewnem. W XV  
wieku warownia zyskała zewnętrzne fortyfikacje z dwiema okrągłymi bastejami w kurtynie zachodniej.  
Dodatkowym  czynnikiem  militarnym  była  posadowiona  w  północno  wschodnim  narożu  miasta 
średniowieczna, obronna siedziba rycerska lub wójtowska określana mianem Schlosschen. Poprzez 
formę architektoniczną, stan zachowania i położenie zamek stanowi jedno z bardziej spektakularnych  
dzieł  budownictwa  militarnego  zakonu  krzyżackiego.  Zamek  dzięki  swojemu  urokowi,  historii  
i skrywanych tajemnicach jest nie tylko miejscem obowiązkowym do zwiedzenia, jest również miejscem 
odpoczynku,  historycznych  refleksji  nad  filiżanką  świeżej  kawy,  spotkań  biesiadnych  z  pokazami 
rycerskiej sztuki walki, rodzinnych spotkań przy domowym obiedzie.
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Zdjęcie 3. Zamek w Nidzicy

Trasa zwiedzania zamku 
Rozpoczynamy  od  ekspozycji  historycznej  "Z  dziejów  Ziemi  Nidzickiej"  mieszczącej  się  

w  czterech  salach  zamkowego  przyziemia.  W  pierwszej  sali  znajdują  się  eksponaty  ukazujące  
najstarszą historię Prusów, zamku i miasta. Druga sala to zdjęcia Nidzicy - Neidenburga sprzed I i II  
wojny światowej, piękne kafle mazurskie oraz wydawnictwa religijne pisane gotykiem, adresowane do 
Mazurów. Trzecia sala nazywana zbrojownią mieści kopie uzbrojenia piechoty chłopskiej i rycerstwa  
z okresu bitwy pod Grunwaldem. Wyposażenie mazurskich chałup, sprzęty użytku domowego, a więc 
etnografia zajmuje czwartą salę. Z parteru przenosimy się na pierwsze piętro zamku gdzie znajduje się  
galeria Hieronima Skurpskiego. Grafiki i obrazy jednego z najwybitniejszych artystów Warmii i Mazur  
znajdziemy w Sali "Relax". Z galerii przechodzimy do największej i najważniejszej sali. "Sala Rycerska"  
to  dawna kancelaria  wójta,  kaplica  i  refektarz.  Znajdujemy tu  piękne  XV wieczne  polichromie oraz  
gotyckie sklepienie. Zwiedzanie zamku kończymy wizytą na sali widokowej. Sala widokowa to dawny  
krzyżacki  spichlerz  z  pięknym  starym  obelkowaniem  drewnianym  i  gankami  wartowniczymi  oraz  
z  panoramą  na  miasto,  zamek  i  okolicę,  sala  widokowa  to  również  sala  wystawowa  Nidzickiego  
Ośrodka Kultury noszącą nazwę "Galerii pod Belką". W gotyckiej scenerii sal zamkowych organizowane 
są również koncerty, wernisaże, konferencje, bankiety, biesiady i bale.
 

KLASZTOREK
Jest  to  gotycka  budowla  o  charakterze  obronnym.  Został  usytuowany  w  południowo  –  

wschodnim  narożniku  miasta  i  należał  do  miejskich  fortyfikacji.  Pierwotnie  wschodnia  jego  część  
spełniała rolę baszty narożnej. W wiekach późniejszych wykorzystywany był jako szkoła dla niższego  
personelu kościelnego, koszary, biblioteka miejska, kino. Przed spaleniem w 1914r.  użytkowany był  
jako spichlerz. Uległ zniszczeniu w 1945r. Po odbudowie w latach 1976 – 1988 adaptowany został na  
Oddział Archiwum Państwowego w Olsztynie.
 

KOŚCIOŁY I INNE OBIEKTY SAKRALNE 

Na  terenach  północnych  należących  dawniej  do  Prus  obserwujemy  stosunkowo  dużo 
zachowanych  zabytkowych  obiektów  sakralnych,  choć  nasilenie  ich  występowania  nawet  tu  jest  
zróżnicowane. W gminie Nidzica w porównaniu z gminą Kozłowo jest ich stosunkowo mniej. Wynika to 
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z faktu, iż lesiste tereny Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej na wschód i  północny wschód od Nidzicy  
pozostawały  długo  nie  zasiedlone  a  wsie  na  polanach  leśnych  związane  są  z  cyklem osadnictwa 
"szkatułowego". Zupełnie inna sytuacja ma miejsce na północ i zachód od Nidzicy, gdzie osadnictwo 
jest starsze i bardziej stabilne, a ze względu na stosunkowo lepsze gleby rozwinęła się na większą  
skalę wielka własność ziemska. W tej części gminy Nidzica obserwujemy dużą ilość świątyń, niegdyś 
ewangelickich, obecnie rzymsko-katolickich. Tak liczne występowanie ich wynika z faktu, iż właściciele  
ziemscy byli donatorami i mecenasami poszczególnych kościołów, fundowali je, a potem utrzymywali  
i często byli chowani w ich pobliżu. Kościoły te po II wojnie światowej zostały przejęte przez wyznanie 
rzymsko-katolickie,  lecz  w  wielu  z  nich  pozostało  wiele  elementów  pierwotnego  wystroju  wnętrza.  
Większość zachowanych na tym terenie kościołów pochodzi  z  XVIII  -  XIX w.  Były  one wznoszone 
najczęściej  po  kataklizmach  wojennych,  które  zniszczyły  starsze,  drewniane  budowle.  Są  to  
w większości budowle dość proste architektonicznie. Zwykle są to kościoły salowe - to jest z jedną nawą  
bez  prezbiterium,  najczęściej  z  wejściem od  zachodu  pod  wieżą  która  była  dostawiana  do  nawy  
w formie murowanej lub drewnianej, oraz dobudowaną do nawy zakrystją, a czasem jeszcze kruchtą  
boczną. W większości przypadków są tynkowane, z wertykalnymi akcentami elewacji w postaci lizen lub  
pilastrów  w  szczególności  narożnych,  oraz  gzymsem  podokapowym.  Inne  dekorację  zdarzają  się  
niezwykle rzadko ze względu na surowość obyczaju protestanckiego. Podobnie oszczędne w wyrazie  
jak  elewacje  pozostawały  wnętrza  świątyń  protestanckich.  Nie  występują  w  nich  ołtarze,  w  formie 
dekoracyjnej, a jedynie stół, najczęściej z krucyfiksem na ścianie zamykającej nawę. Wewnątrz nawy  
znajdowało się bardzo dużo ław do siedzenia. Praktyką było, że w świątyniach tych budowane były  
wewnętrzne  galerie-antresole,  na  których  znajdowały  się  dodatkowe  powierzchnie  użytkowe.  Na  
niektórych z  nich  były  wydzielane  pomieszczenia  specjalnie  zdobione,  gdyż  znajdowały  się  w nich  
miejsca dla lokalnych właścicieli ziemskich - mecenasów świątyni. Zwane są one lożami kolatorskimi. 
O ile na początku funkcjonowania wyznań protestanckich preferowana była prostota, a wręcz surowość 
wnętrz,  o  tyle  w  okresie  od  XVII  w.  pod  wpływem  katolickiej  sztuki  baroku  wnętrza  świątyń 
ewangelickich zaczynają być dekorowane. Nie są to przedstawienia świętych, lecz raczej dekoracje  
motywami  geometrycznymi,  potem roślinnymi,  aż wreszcie  w szczególności  chóry muzyczne i  loże  
kolatorskie  przedstawieniami  figuralnymi  o  motywach  biblijnych  lub  alegorycznymi  w  szczególności  
związanymi z muzyką i śpiewem. Loże dekorowane były też kartuszami herbowymi. Ponadto wewnątrz 
świątyń  zaczynają  pojawiać się  bogato  dekorowane epitafia,  a  wreszcie  w niektórych  przypadkach  
kazalnice - ambony umieszczane pierwotnie obok stołów ołtarzowych są ustawiane na osi świątyni  
i  przyjmują  formy  zbliżone  do  katolickich  wielokondygnacyjnych  ołtarzy.  Ozdobne  formy  belkowań,  
kasetonów, lub nawet polichromowane realizowane są na stropach świątyń. 

Kościoły wznoszone w końcu XIX i na początku XX w. mają odmienny wyraz architektoniczny.  
Były one budowane w stylach historyzujących,  a więc na przykład neogotyckim lub neoromańskim. 
Poza wachlarzem detali architektonicznych, stosowano również materiały odpowiednie do określonego 
stylu, zatem cegłę lub kamień w elewacjach. Nie mniej mimo form architektonicznych mających sprawić 
wrażenie monumentalności budowli, są to w istocie obiekty stosunkowo niewielkie. 

KOŚCIÓŁ P.W  ŚW. WOJCIECHA
Zbudowany został w XIV w. i został włączony do miejskiego systemu obronnego, w zachodniej  

części miasta. Fragment murów obronnych został zachowany do dnia dzisiejszego i widoczny jest przy  
wejściu na plebanię parafii katolickiej od strony kościoła. Pierwszą wzmiankę o kościele znajdujemy  
w dokumencie lokacyjnym miasta z 1381 r. Uroczyste poświęcenie przeprowadzono w 1404 r. W 1664 
r.  w wyniku pożaru kościół  spłonął,  który  odbudowano.  Kolejny raz przebudowano do w XVIII  w.  
W 1804 r. ponownie spłonął. W 1807 r. Francuzi urządzili w nim piekarnię polową. Do czasu odbudowy,  
przez 12 lat  nabożeństwa odbywały się w ratuszowej sali.  Na skutek działań wojennych w 1914 r.  
kościół ponownie spłonął. Odbudowano go w latach 1920 – 1924, nadając mu pseudorenesansowy styl,  
który zachował się do tej pory.
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KOŚCIÓŁ EWANGELICKO – AUGSBURSKI  P.W ŚW. KRZYŻA
Zbudowany został w latach 1858 – 1860 w stylu neogotyckim, wieżę dobudowaną   w 1890 r. 

Mury wykonano z kamienia ciosanego z głazów narzutowych i wiązanych cegłą. Drewniany strop jest 
kasetonowy.  Wewnętrzny  wystrój  stanowi  zbiór  cennych  zabytków  sztuki  sakralnej  z  terenu  
południowych  Mazur.  Są  to  przede  wszystkim  malowane  na  drewnie  dawne  obrazy  ołtarzowe 
(najstarsze  z  XV  w.)  oraz  rzeźby  w  drewnie,  pochodzące  z  dawnych  kościołów  ewangelickich.  
Współczesną  sztukę  sakralną  reprezentują  trzy  obrazy  wybitnego  artysty  malarza  –  Hieronima 
Skurpskiego.
 

Zdjęcie 4. Kościół p.w. Św. krzyża 

KOŚCIÓŁ  P.W PODWYŻSZENIA KRZYŻA  ŚW.  W KANIGOWIE
Kościół wybudowany w XV w., murowany, wzniesiony na rzucie prostokąta, szczyt zachodni 

drewniany z wieżyczką. W XVIII w. gruntownie przebudowany.

KOŚCIÓŁ  P.W NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA  NMP W ŁYNIE
Pierwotnie drewniany istniał już w okresie przedreformacyjnym. W latach 1725 – 1726 został  

wybudowany nowy kościół  na planie  prostokąta,  salowy,  murowany z kamiennych ciosów. Posiada  
dach trójspadowy. Gruntownie odnowiony w 1771 r.
 

KOŚCIÓŁ  P.W ŚW.  ANDRZEJA BOBOLI  W ŻELAŹNIE
Data  wniesienia  pierwszego  kościoła  jest  nieznana,  ale  wiadomo,  że  istniał  już  w  okresie 

przedreformacyjnym.  Kościół  ten  został  w  1656  r.  ,  w  czasie  działań  wojennych  spalony.  Nową  
drewnianą świątynię wzniesiono dopiero w 1721 r., przetrwała ona do 1857 r., kiedy to ze względu na  
zły stan techniczny została rozebrana. Nowy kościół, wzniesiony na rzucie prostokąta, salowy, kryty  
dwuspadowym dachem, zbudowany został w 1880 r. z ciosanych kamieni polnych, cegły i zachował się  
do chwili obecnej.

ZABYTKI DWORSKIE I PAŁACOWE     

Początków zespołów dworskich należy szukać w osadnictwie rycerskim okresu średniowiecza. 
Wówczas władcy nadawali dożywotnio, lub nawet dziedzicznie ziemie rycerzom, którzy w zamian za 
czerpanie  korzyści  z  gospodarowania zobowiązani  byli  do świadczenia  zbrojnego na rzecz władcy,  
później państwa. W przypadku tego typu osadnictwa również mamy do czynienia z różnymi sposobami 
zasiedlenia  po  obu  stronach  granicy  mazowiecko-pruskiej.  Po  stronie  mazowieckiej  nadanie  objęło  
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rycerza  lub  grupę  rycerzy,  którzy  zasilili  później  stan  szlachecki,  a  na  nadanej  ziemi  rządzili  się  
prawdopodobnie  w  sposób  autonomiczny  dokonując  działów  rodzinnych  aż  do  momentu,  gdy 
gospodarująca w zaściankach szlachta przestała różnić się statusem majątkowym od uwłaszczonego 
w drugiej poł. XIX wieku chłopstwa. 

Na terenie Prus Krzyżackich nadania dla rycerstwa były stosunkowo nieliczne, a jeżeli już to 
były one dożywotnie, potwierdzane na rzecz potomków, a majątki nie podlegały podziałom. Na większą  
skalę rozwój własności ziemskiej ma miejsce dopiero w schyłkowej fazie istnienia zakonu w Prusach, 
oraz już po sekularyzacji. Powstają wówczas majątki ziemskie z ziem nadawanych przez Krzyżaków 
najemnym rycerzom w zamian za niewypłacony żołd, a później nadania dotyczą byłych zakonników 
oraz stosunkowo nielicznej szlachty pruskiej. Majątki  przetrwały w swym kształcie aż do 1945 roku,  
ponieważ inaczej niż na terenach polskich nie podlegały podziałom na skutek dziedziczenia. Niestety  
czas i ludzie obeszli się z nimi podobnie jak na terenie całych dawnych Prus Wschodnich i do dziś  
przetrwało mniej niż 50% dworów, w pozostałej części o istnieniu zespołu rezydencjonalnego świadczą 
parki i niekiedy folwarki. Z zachowanych obiektów w najlepszym stanie jest pałac w Zagrzewie. Część  
dawnych dworów po prostu została zniszczona, inne przekształcono przebudowami w takim stopniu, że  
zatarty został  zupełnie ich zabytkowy charakter.  Mimo to zarówno zachowane pałace i  dwory,  jak i  
parki, a niekiedy nawet folwarki mogą stać się atrakcyjnymi krajoznawczo obiektami, a nawet pełnić 
konkretne funkcje w realizacji  produktu  turystycznego.  Szczególnie  istotne może być wykorzystanie  
pozostałych parków jako miejsc lokalizacji nowych obiektów, o nowej funkcji związanej z obsługą ruchu  
turystycznego, nawiązujących pewnymi elementami do dawnych dworów czy pałaców, dla których parki 
będą naturalnym, przyjaznym i atrakcyjnym otoczeniem. 

ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY W ZAGRZEWIE
To dawny majątek ziemski. Być może było to nadanie zakonne za służbę pod jego sztandarami.  

Wiadomo, że majątek miał wielu właścicieli. Ostatnimi, do roku 1945, byli Franckensteinowie. Do dziś  
zachował się w dobrym stanie cały zespół dworsko–parkowy, wraz z zabudowaniami gospodarczymi  
i domami zatrudnionych we dworze. Zbudowany został w początkach naszego stulecia, a nadano mu 
kształty  stylu  neobarokowego.  Na  szczęście  uniknął  przebudowy.  Dziś  jest  własnością  prywatną.  
Przydworski park projektowany był przez syna Johanna Larassa Ernsta w tym samym czasie, kiedy 
zbudowano dwór. Zachowało się wiele różnych gatunków starych drzew. Parkową ozdobą jest sędziwy 
wielki klon zaskakujący swą niespotykaną formą.

Parki zabytkowe – gmina Nidzica

ZABYTKI TECHNIKI 

Niezwykle interesująco przedstawia się na terenie gminy zasób zabytków techniki. Choć nie jest  
ich  zbyt  wiele  prezentują  dużą  różnorodność.  Znajdują  się  wśród  nich  zarówno obiekty  związane  
z przemysłem rolno - spożywczym, zlokalizowane np. Nidzicy, jak i inne obiekty związane z rozwojem 
infrastruktury, komunikacji i przemysłu. Spośród zabytków techniki znajdujących się poza miastem na  
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szczególną  uwagę  zasługują  młyny,  a  raczej  ich  zespoły  w  Łyńskim  Młynie  -  miejscu  niezwykle 
interesującym krajobrazowo, ale wrażliwym ze względów przyrodniczych. W zespołach folwarcznych 
zachowanych na terenie powiatu można natknąć się ponadto na obiekty dawnych kuźni, a niektóre  
z zabudowań folwarcznych same są unikatowymi zabytkami techniki. Na terenach wiejskich znajdują  
się również pozostałości cegielni, a w zespołach folwarcznych występują też niekiedy spichlerze. Dość  
znaczna  ilość  spichlerzy  znajdowała  się  do  niedawna  na  terenie  miasta  Nidzicy.  K.  miejscowości  
Orłowo znajdują się ślady taranu wodnego tzw. Wydry.

DAWNY  BROWAR
Powstał w 1868 r. i  pierwotnie nosił nazwę „Schlossbrauerei Neidenburg” (Browar Zamkowy 

Nidzica). W 1902 r. został przekształcony w spółkę, pozostając jedynym już funkcjonującym browarem  
w Nidzicy (były trzy). Był to wówczas najlepszy browar w okolicy, a jego produkcja – wynosiła nawet 25  
tyś.  hektolitrów  rocznie.  II  wojna  światowa  nie  przerwała  działalności.  Zatrudnionych  tu  było  44 
pracowników. Po zakończeniu działań wojennych w browarze mieściła się rozlewnia     oranżady a po 
remoncie  w  1958  r.  powstała  Nidzicka  Wytwórnia  Win  i  Miodów  Pitnych,  słynąca  
z  produkcji doskonałych  miodów  pitnych  –  półtoraków,  dwójniaków  i  trójniaków.  Dawny  „Browar  
Zamkowy”  w  1992  r.  decyzją  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  został  wpisany  do  rejestru  
zabytków  jako  ciekawy  przykład  XIX  –  wiecznego  budownictwa  przemysłowego.  Obecnie  jest  on  
w rękach prywatnych. i nosi nazwę: „Almes” Sp.zo.o.

ŁYŃSKI  MŁYN
Zbudowany  na  początku  biegu  rzeki  Łyny.  Pierwsze  o  nim  wzmianki  sięgają  1387  r.  Po  

spiętrzeniu  wody utworzono małe jeziorko o powierzchni  1 ha.  Pierwszym właścicielem młyna był  
w  1387 r.  brat  Zakonu Krzyżackiego  komtur  Johann von  Baffort  z  Ostródy.  Początkowo w młynie  
mielono zboże, później przystosowano go do przeróbki kaszy. W 1657 r. budynki gospodarcze młyna 
wykorzystywali  sukiennicy z Nidzicy jako folusz (do wyrobu sukna), napędzając prasy wodą. W tym  
samym roku młyn i folusz zostały spalone, a w trzynaście lat później odbudowane przez tych samych  
sukienników. W 1782 r. właścicielem Łyńskiego Młyna stał się Friedrich Augustyn a w 1820 jego syn  
Artur. Ostatnim właścicielem był Kollwitz. Podczas I wojny światowej młyn zajęty był przez Rosjan.  
W czasie II wojny światowej wykorzystywany był jako więzienie. Po wojnie młyn funkcjonował jeszcze  
parę lat.

ZABYTKOWE CMENTARZE 

Cmentarze stanowią jeden z najważniejszych śladów historii i kultury kraju, są dziejami życia  
człowieka,  społeczeństwa  i  jego  cywilizacji.  Od  wieków  cmentarze  z  grobami  bliskich,  bohaterów  
narodowych czy nawet bezimienne były i są istotnym elementem kształtującym narodową tożsamość,  
świadomość oraz poczucie więzi społecznych i rodzinnych. Historia nekropolii na terenie regionu sięga  
czasów  pierwszego  osadnictwa.  Obrządki  grzebalne,  sytuowanie  grobów  były  zróżnicowane  
i uzależnione od wyznań i obyczajów. Początkowo związana z kulturą staro-pruskich plemion, następnie  
z kolonizacją i podbojem krzyżackim, a dalej z kolejnymi etapami istotnymi dla historii i przemian tego  
regionu. Oprócz kryterium wyznania, istnieje też kryterium okazjonalności założenia cmentarza, które  
obejmuje cmentarze: wojenne, rodowe, zawodowe (garnizonowy). 

Cmentarze wojenne są związane z konkretnymi walkami i z miejscami, na których miały one 
miejsce.  Są to  cmentarze zamknięte.  Dla regionu Warmii  i  Mazur najbardziej  charakterystyczne są  
cmentarze  wojenne,  stanowiące  ślady  działań  wojennych  związanych  z  I  wojną  światową.  Wśród  
zachowanych cmentarzy wyróżnić można cmentarze pobitewne - zakładane w miejscu toczących się  
walk  (w  tym  leśne,  polne),  zakładane  przy  lazaretach  oraz  przy  obozach  jenieckich.  Na  części  
cmentarzy  chowano  żołnierzy  poszczególnych  armii  -  rosyjskiej  albo  niemieckiej,  ale  występowały 
również pochówki żołnierzy z obydwu armii. Czasem w ramach porządkowania głównie pojedynczych 
rozrzuconych  grobów,  ekshumowano  zmarłych,  przenosząc  prochy  na  istniejące  cmentarze,  gdzie 
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wydzielano specjalne kwatery. Zaraz po zakończeniu działań wojennych rozpoczęto prace związane  
z  zakładaniem  i  porządkowaniem  cmentarzy  powojennych.  W  1917  roku  rozpoczęła  się  akcja  
porządkowania  i  urządzania  cmentarzy  nakazem stosownych  rozporządzeń  i  instrukcji.  Cmentarze 
wojenne charakteryzowały proste założenia kompozycyjno-przestrzenne, które w pełni wykorzystywały  
walory  naturalnego  krajobrazu.  Miejsce  cmentarza  starano  się  zawsze  podkreślić  w  krajobrazie,  
stosując formy (roślinne, krzyż), dominujące, widoczne z daleka a jednocześnie identyfikujące obecność  
cmentarza. 

Cmentarze rodowe - charakterystyczne w krajobrazie Warmii i  Mazur, związane z zespołami 
pałacowo / dworsko - parkowymi, stanowiące integralną część założeń kompozycyjno - przestrzennych. 
Zwykle spoczywały na nich zmarli właściciele lub osoby blisko z nimi związane. W obrębie majątków 
ziemskich zakładane były również cmentarze folwarczne. Cmentarze rodowe sytuowane były często na 
wzniesieniach, w parkach bądź w oddaleniu zwykle jednak połączone z nimi - najczęściej aleją. Dobór  
roślin na cmentarzach podkreślał specyfikę miejsca. 

Cmentarze zabytkowe – miasto i gmina Nidzica
MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ADRES LOKALIZACJA
Bartoszki cmentarz ewangelicki - na skraju lasu, ok. 500m za wsią
Dobrzyń cmentarz ewangelicki - ok. 200m za wsią, na wzgórzu
Frąknowo cmentarz ewangelicki - w południowym skraju wsi
Frąknowo cmentarz wojenny - na cmentarzu gminnym, w jego południowo-wschodnim 

narożniku
Frąknowo cmentarz wojenny - za wsią, ok. 1 km w kierunku południowym, na skraju 

porośniętego lasem wzniesienia, od strony wsi prowadzi 
do niego droga polna

Frąknowo cmentarz wojenny - na południowo-zachodnim skraju wsi, po zach. stronie 
szosy Olsztyn-Nidzica

Jabłonka cmentarz ewangelicki - we wsi, między szosą a jez. Omulew
Kanigowo cmentarz ewangelicki - na północny-zachód od wsi Kanigowo, na wzniesieniu
Koniuszyn cmentarz ewangelicki - za wsią, na wzgórzu, w lesie
Łyna cmentarz ewangelicki - na skraju wsi, na wzniesieniu, obok cmentarza 

katolickiego
Łyna cmentarz ewangelicki - na skraju wsi, otoczony polami uprawnymi
Łyna cmentarz rzymskokatolicki - na skraju wsi
Łyna cmentarz wojenny - we wsi przy głównej drodze wiejskiej
Łysakowo cmentarz ewangelicki - w centrum wsi, od zachodu graniczy z kuźnią, otoczony 

zabudowaniami gospodarczymi
Łysakowo cmentarz wojskowy 

wielowyznaniowy
- ok. 1 km na wsią, przy drodze do Nidzicy, otoczony 

polami uprawnymi
Moczysko cmentarz wojskowy - ok. 500m za wsią, na skraju lasu, przy szosie
Módłki cmentarz wojenny - w lesie, ok. 100m na wschód od wsi, po płn. Stronie 

szosy do Wielbarka
Napiwoda cmentarz ewangelicki - pośród łąk, 80m na północ od szosy Nidzica-Napiwoda, 

przy południowym krańcu wsi
Napiwoda cmentarz ewangelicki - na skraju wsi, przy tartaku
Natać Mała cmentarz ewangelicki - na skraju wsi
Natać Wielka cmentarz ewangelicki - we wsi, na wzgórzu
Nidzica cmentarz katolicki Limanowskiego -
Nidzica cmentarz wojskowy 

wielowyznaniowy
Warszawska na skraju miasta, przy cmentarzu komunalnym

Nidzica cmentarz żydowski/kerkut - za miastem, na wzniesieniu
Olszewo cmentarz ewangelicki - za wsią, w kierunku południowo-zachodnim, w lesie, 

przy drodze do Pielgrzymowa
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Orłowo cmentarz ewangelicki-grób 
właściciela folwarku w Orłowie

- w lesie, ok. 250m na płn-wschód od granicy byłego 
folwarku (później PGR), przy drodze z Orłowa do jez. 
Orłowskiego, na wzniesieniu

Orłowo cmentarz wojenny - na zachodnim skraju wsi, przy szosie do Nidzicy
Piątki cmentarz ewangelicki - za wsią, w kierunku zachodnim, na wzgórzu, przy szosie
Podgórzyn cmentarz wojenny - po wschodniej stronie szosy Nidzica-Warszawa, ok. 2 

km od Nidzicy
Szerokopas cmentarz ewangelicki - za wsią, na wzniesieniu, w kierunku południowym od 

wsi, przy drodze do żwirowni, graniczy z lasem i łąką
Wały cmentarz ewangelicki - 1,5 km od wsi, w lesie
Waszulki cmentarz ewangelicki - na północny-wschód od wsi, w lesie, na wzgórzu
Wolisko cmentarz wojskowy - 200m na północny zachód od zabudowań, za torami 

kolejowymi, w lesie
Wólka Orłowska cmentarz ewangelicki - w polu, ok. 200m na południowy-wschód od szosy 

prowadzącej do wsi i ok. 500m od d. PGR, na skłonie 
zagłębienia terenu

Zagrzewo cmentarz wojenny - ok. 400m na północ od wsi, w polu, wśród kępy drzew.
Załuski cmentarz ewangelicki - w lesie. Przy szosie e-81
Zdrojek 
Leśnictwo

cmentarz wojenny - w głębi lasu, przy drodze leśnej ze wsi Muszaki do 
Napiwody

ZdroJek 
Leśnictwo

cmentarz wojenny -  przy linii kolejowej

Zimna Woda cmentarz ewangelicki - za wsią, przy brukowanej drodze
Zimna Woda cmentarz ewangelicki - we wsi, przy skrzyżowaniu dróg
Zimna Woda cmentarz prawosławny 

wojskowy
- ok. 800m od wsi, w lesie

Zimna Woda cmentarz wojenny 
Husarenfriedhof

- na skraju wsi, przy szosie do Jedwabna

Żelazno cmentarz ewangelicki - we wsi, ok. 300m od kościoła

KURHANY 

Kurhany  to  kopce  budowane  nad  miejscami  pochówków.  Jest  to  specyficzna  forma  grobu 
pojedynczego lub zbiorowego zaznaczona w terenie nasypem. Kopce były budowane z nasypywanej  
ziemi lub kamieni, które następnie były zasypywane ziemią. Wewnątrz nasypów znajdowały się często  
konstrukcje  w  postaci  komór  grobowych  z  kamieni  lub  drewna,  w  których  spoczywały  pochówki.  
Kurhany na naszych terenach pojawiły się u schyłku neolitu (ok. 2000 p.n.e.) i stosowane były przez  
różne kultury aż do wczesnego średniowiecza. Wewnątrz kurhanów znajdują się najczęściej pochówki  
ciałopalne,  popielnicowe,  bardzo  często  wyposażane  w  dodatkowe  naczynia,  ozdoby,  przedmioty  
codziennego użytku, broń. Poza kurhanami zmarli byli chowani również na cmentarzyskach płaskich,  
których odkryto dotychczas znacznie więcej niż kurhanów. Spotkać tu można pojedyncze obiekty tego 
typu. Stan taki jest prawdopodobnie wynikiem lepszych warunków do zachowania tych obiektów, gdyż  
kurhan  jako  forma  pochówku,  był  na  obszarze  pruskim  bardziej  popularny  niż  na  terenach  niżu  
polskiego. 

Inne obiekty 

Na terenie gminy w szczególności na obszarach wiejskich występuje dość duża ilość innych 
obiektów zabytkowych, z których część już została wspomniana przy okazji omawiania innych kategorii  
zabytków. Same wsie posiadają  ciekawe układy ruralistyczne.  Występują  tu zarówno owalnice jak  
i  wielodrożnice  i  ulicówki  charakterystyczne  szczególnie  dla  terenów północnych.  W pobliżu  jezior  
występują szeregówki jednostronne, a nad rzekami szeregówki dwustronne. Teren należący do Poboża  
charakteryzuje  rozplanowanie  wsi  przysiółkowe,  typowe  dla  północnomazowieckich  zaścianków.  
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W zabudowie wsi  na obszarach północnej  części  powiatu  jeszcze dotychczas dominuje  typ domu  
z czerwonej cegły, nietynkowany, kryty dachówką, z charakterystycznymi sześciodzielnymi podziałami 
okien skrzynkowych. W niektórych wsiach, szczególnie z cyklu szkatułowego zachowało się jeszcze  
sporo  tradycyjnej  zabudowy  drewnianej,  wymagającej  konserwacji,  lecz  niezwykle  atrakcyjnej  
krajobrazowo. We wsiach dawnych Prus wyróżniają się budynki szkół z charakterystycznymi cechami 
typowymi - dużymi oknami w szczycie, okazałym wejściem frontowym, cegłą w elewacjach i dachówką  
na dachu. Szkoły te pochodzą w większości z początku XX wieku, rzadziej z okresu międzywojennego.

RATUSZ
Pierwszy był zbudowany, być może w kilkadziesiąt lat po lokacji.  W XVII w. Rozebrano go  

i wzniesiono nowy  w 1733r. Reprezentuje styl neoklasycystyczny. Obecnie siedziba Urzędu Miejskiego 
w Nidzicy. 
 

POZOSTAŁOŚCI PO MURACH OBRONNYCH MIASTA
Według C. Steinbrechta mury obronne zbudowano w latach 1380 – 1390. Zaopatrzone były 

w liczne  baszty,  z  których  środkowa  otrzymała  w  późniejszym czasie  furę.  Od  strony  południowej  
dostępu do miasta broniła Nida. Od wschodu i południa znajdowała się sztucznie przekopana fosa, w  
którą skierowaną część nurtu rzeki.
  

SZWEDZKI  WAŁ
Między  wsiami  Zimna Woda  i  Wały,  natknąć się  można na  podłużny  wał.  Nosi  on  nazwę 

Szwedzki  Wał.  Obecnie  długość  jego  wynosi  3,2  km.  Jest  to  wczesnośredniowieczne  umocnienie  
obronne  na  pograniczu  mazowiecko  –  pruskim,  które  zachowało  się  w  dobrym stanie  do  czasów 
współczesnych.  Znaleziony  materiał  ceramiczny  pozwala  przypuszczać,  że  najprawdopodobniej 
zbudowali go Mazowszanie, na przełomie X/XI w., broniąc się przed najazdami Prusów lub być może  
także  przed  najazdami  Litwinów  idących  na  Krzyżaków.  Łączył  on  jezioro  Czarne  z  bagnami  
odwadnianymi do Orzyca i Omulwi. O budowie umocnień w tym miejscu zadecydowała również rzeźba 
terenu. Umocnienie to zamykało wejście do korytarza komunikacyjnego w miejscu, gdzie szlak idący 
z Prus, po przekroczeniu przewężenia między Jastrzębimi Górami a jez. Czarne, zakręcał na południe.  
Ominięcie tego umocnienia ze względu na bagna i jezioro było niemożliwe. Szwedzki Wał jest obiektem  
wpisanym do rejestru zabytków klasy „0” województwa warmińsko – mazurskiego.

ŚLADY      HISTORII  
Po wojnach szwedzkich pozostał szaniec ziemny widniejący wyraźnie na skraju wsi Gardyny.  

Świadectwem I wojny światowej, a dokładnie bitwy pod Tannenbergiem (rozegranej między wojskami 
rosyjskimi,  dowodzonymi przez generała  Samsonowa   a  wojskami  niemieckimi,  dowodzonymi przez 
generała Hindenburga) są liczne cmentarze wojenne porozrzucane po lasach Nadleśnictwa. Największy  
cmentarz wojenny w znajduje się w Orłowie, gdzie spoczywa 329 żołnierzy armii niemieckiej i  1101  
żołnierzy  armii  rosyjskiej.  Cmentarze  z  tego  okresu  znaleźć  można  także  w  miejscowościach:  
Frąknowo, Łyna, Łysakowo, Moczysko, Módłki, Radomin, Zimna Woda, Zdrojek – Wolsko. W pobliżu  
miejscowości Glinki  odkryto zbiorową mogiłę 14 rosyjskich żołnierzy z 1914 roku. Pojedyncze mogiły  
odnaleźć można w leśnictwie Więckowo. Na granicy z Nadleśnictwem Dwukoły znajduje się pomnik  
w  postaci  kamienia  upamiętniający  dwóch  żołnierzy  KOP, którzy  polegli  we  wrześniu  1939  roku,  
a w leśnictwie Wikno w rowie obok szosy odnaleźć można grób niemieckiego żołnierza zabitego przez  
Rosjan w 1945 roku. W okolicznych lasach natrafić można na umocnienia wojskowe z okresu II wojny  
światowej. Najlepiej zachowały się fortyfikacje w pobliżu wsi Wikno oraz niedaleko wsi Bolejny. Są to  
ogromne, masywne bunkry, pojedyncze stanowiska ogniowe i wały przeciwczołgowe. Budowle te są  
częściowo  porośnięte  mchem  a  towarzystwo  leśnych  drzew  sprawia,  iż  trzeba  wykazać  się  
spostrzegawczością,  aby  je  dostrzec.  Natomiast  w  leśnictwie  Bujaki  odnaleźć  można bunkier  z  lat  
1944–1945, niedokończony i nieużytkowany ze względu na wkroczenie wojsk.

Na terenie gminy Nidzica znajduje się wiele cmentarzy ewangelickich. Odnaleźć je można w: 
Nidzicy,  Bartoszkach,  Dobrzyniu,  Frąknowie,  Jabłonce,  Kanigowie,  Koniuszynie,  Łynie,  Łysakowie,  
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Ńataci Małej i Wielkiej, Olszewie, Piątkach, Wałach,Waszulkach, Wólce Orłowskiej, Załuskach, Zimnej  
Wodzie, Żelaźnie oraz w miejscowości Szerokopaś.

NIDZICKIE POMNIKI
U podnóża góry zamkowej znajduje się pomnik upamiętniający rodzinę Gregoroviusów, ojca 

Ferdynanda Tymoteusza  i  dwóch synów Ferdynanda i  Juliusza.  Dzięki  nim wjeżdżając  do  Nidzicy  
możemy z każdej strony zobaczyć przepiękny zamek krzyżacki. Dobre imię tej rodziny upamiętnia także  
tablica, która znajduje się w bramie wjazdowej do zamku, a także park przy ulicy Traugutta.

POMNIK WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
Na stoku góry zamkowej stoi postać Władysława Jagiełły upamiętniająca zwycięską bitwę pod 

Grunwaldem w 1410 r.,  a  także śmierć  wielu  ludzi,  którzy  oddali  swoje  życie  w walce z  zakonem 
krzyżackim.

1) Obiekty wpisane do rejestru zabytków
MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER OBIEKT NR 

REJESTRU
DATA 
WPISU

KANIGOWO KOŚCIÓŁ PODWYŻSZENIA KRZYŻA 
ŚWIĘTEGO WRAZ Z CMENTARZEM 
PRZYKOŚCIELNYM

A-1038 29 lipca 1968

ŁYNA KOŚCIÓŁ N. SERCA NMP A-746 5 lutego 1968
ŁYNA CMENTARZ WOJSKOWY Z OKRESU I 

WOJNY ŚWIATOWEJ
A-2746 16 lutego 

1989
ŁYŃSKI MŁYN ZESPÓŁ BUDYNKÓW MŁYNA (MŁYN, 2 

BUDYNKI MIESZKALNE, BUDYNEK 
GOSPODARCZY)

A-3457 2 kwietnia 
1993

ŁYSAKOWO CMENTARZ WOJENNY Z OKRESU I 
WOJNY ŚWIATOWEJ

A-3537 16 czerwca 
1993

MOCZYSKO CMENTARZ WOJENNY Z OKRESU I 
WOJNY ŚWIATOWEJ

A-2772 4 kwietnia 
1989

MÓDŁKI CMENTARZ WOJSKOWY Z OKRESU I 
WOJNY ŚWIATOWEJ

A-2769 4 kwietnia 
1989

NAPIWODA CMENTARZ WOJENNY Z OKRESU I 
WOJNY ŚWIATOWEJ

A-2779 5 kwietnia 
1989

NAPIWODA CMENTARZ RODOWY RODZINY HOLZ-
DAHRENSTAED

A-3505 25 maja 1993

NIDZICA ZAŁOŻENIE URBANISTYCZNE 
STAREGO MIASTA W GRANICACH 50-
100 M. OD ZEW. LINII PRZEBIEGU D. 
OBWAROWAŃ MIEJSKICH I 
ZAMKOWYCH

A-465 30 grudnia 
1957

NIDZICA POZOSTAŁOŚCI GOTYCKICH 
OBWAROWAŃ MIEJSKICH

A-467 30 grudnia 
1957

NIDZICA JAGIEŁŁY/ZAMKOWA KLASZTOREK A-466 30 grudnia 
1957

NIDZICA ZAMKOWA ZAMEK A-102 27 czerwca 
1953

NIDZICA KOŚCIÓŁ POEWANGELICKI P.W. ŚW 
WOJCIECHA WRAZ Z CMENTARZEM 
PRZYKOŚCIELNYM

A-1041 29 lipca 1968

NIDZICA RYNEK RATUSZ A-1036 29 lipca 1968
NIDZICA ŻEROMSKIEGO 018(12?) DOM A-1034 29 lipca 1968
NIDZICA OLSZTYŃSKA 002 SPICHLERZ A-936 21 maja 1968
NIDZICA DOM PRZY DAWNYM BROWARZE A-941 21 maja 1968
NIDZICA ZAMKOWA KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-

AUGSBURSKI
A-3973 21 marca 

1997
NIDZICA OLSZTYŃSKA 004 BUDYNEK DAWNEJ STACJI 

POCZTOWEJ
A-3940 19 grudnia 

1996
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NIDZICA RATUSZOWA 002 DAWNY BROWAR A-3266 14 stycznia 
1992

NIDZICA NOWOMIEJSKA CMENTARZ ŻYDOWSKI A-2751 20 lutego 
1989

NIDZICA ŻWIROWA CMENTARZ ŻYDOWSKI A-2747 16 lutego 
1989

NIDZICA WARSZAWSKA CMENTARZ KOMUNALNY A-2749 16 lutego 
1989

NIDZICA KOLEJOWA WIEŻA CIŚNIEŃ - KOLEJOWA A-4326 4 kwietnia 
2005

NIDZICA TRAUGUTTA 10A SPICHLERZYK PODCIENIOWY A-4387 1 marca 2006
NIDZICA TRAUGUTTA 27 ZESPÓŁ ZABUDOWY:WILLA, ALTANA 

ORAZ STAJNIA
A-4388 2 marca 2006

NIDZICA SŁOWACKIEGO 7 BUDYNEK D. POWIATOWEJ KASY 
POŻYCZKOWEJ, RESTAURACJA 
ZAMKOWA

A-4389 8 marca 2006

NIDZICA MICKIEWICZA 017 D. BUDYNEK STAROSTWA, OB. 
SIEDZIBA KOMENDY POWIATOWEJ 
POLICJI WRAZ Z OTOCZENIEM, W TYM 
FRAGM. OGRODZENIA I POMNIKIEM

A-4419 14 czerwca 
2006

NIDZICA JAGIEŁŁY 005 D. SZKOŁA, OB. BUDYNEK 
MIESZKALNY, WRAZ Z OTOCZENIEM, 
W TYM OGRODZENIEM

A-4418 14 czerwca 
2006

NIDZICA 1-GO MAJA 018 KAMIENICA A-4423 11 grudnia 
2006

NIDZICA 1-GO MAJA 006 BUDYNEK POCZTY WRAZ Z 
NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM 
OBEJMUJĄCYM DZIAŁKĘ

A-4449 19 stycznia 
2007

NIDZICA ŻEROMSKIEGO 002 KAMIENICA, OB.. BUDYNEK NIE 
UŻYTKOWANY

A-4346 29 czerwca 
2006

ORŁOWO PARK A-1271 29 grudnia 
1978

ORŁOWO CMENTARZ WOJSKOWY Z OKRESU I 
WOJNY ŚWIATOWEJ

A-2773 4 kwietnia 
1989

RADOMIN CMENTARZ WOJENNY Z OKRESU I 
WOJNY ŚWIATOWEJ

A-2770 4 kwietnia 
1989

WAŁY CMENTARZ KOMUNALNY A-2748 16 lutego 
1989

WASZULKI ZESPÓŁ CEGIELNI A-3448 8 marca 1993
WÓLKA 
ORŁOWSKA

ZAŁOŻENIE PARKOWE A-3961 27 lutego 
1997

WÓLKA 
ORŁOWSKA

GORZELNIA I MIESZKANIE 
GORZELANEGO

A-3462 5 kwietnia 
1993

WÓLKA 
ORŁOWSKA

STODOŁA A-3459 5 kwietnia 
1993

ZAGRZEWO PARK DWORSKI A-1574 19 
października 

1984
ZAGRZEWO ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY A-4357 13 listopada 

2006
ZAŁUSKI PARK KRAJOBRAZOWY A-1405 1 grudnia 

1982
ZIMNA WODA CMENTARZ WOJSKOWY Z OKRESU I 

WOJNY ŚWIATOWEJ
A-2771 4 kwietnia 

1989

2) Archeologia rejestrowa
MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT NR 

REJESTRU
DATA 
WPISU

STANOWISKO W 
MIEJSCOWOŚCI

OBSZAR 
AZP

NIDZICA NAWARSTWIENIA KULTUROWE 
STAREGO MIASTA WRAZ Z ZAMKIEM

C-162 31 sierpnia 
1992

st. I, II 33-61/1, 2
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OLSZEWO KURHAN C-229 28 kwietnia 
1997

st. I 33-60/5

WAŁY WAŁY I FOSY C-135 28 marca 
1988

st. I 31-62/1, 2

3) Inne obiekty zabytkowe ujęte w ewidencji – głównie budynki mieszkalne w różnych lokalizacjach

4) Obiekty figurujące w ewidencji zabytków – zabytki budownictwa wojskowego głównie schrony 
bojowe, bierne, cmentarze wojenne

4.3. Baza noclegowa i żywieniowa

Turystyka kojarzy się nierozerwalnie z podróżami, sportem, rekreacją, poznawaniem czegoś 
nowego. To, co dla jednych jest formą  wypoczynku dla innych stanowi źródło pracy. Te wzajemne 
relacje  zapoczątkowały  powstanie  odrębnego  działu  gospodarki  obejmującego  obsługę  turystów,  
a w szczególności zapewnienie im noclegów, środków lokomocji, wyżywienia, przewodników, pamiątek 
z  wycieczek,  przygotowania  szlaków  turystycznych,  sprzętu  sportowego,  programu  kulturalnego,  
udostępnienie obiektów do zwiedzania i  inne. Turystyka podlega ciągłej ewolucji,  głównym motorem  
tych zmian są wymagania turystów. Ze względu na swoją złożoność i zasięg nie sposób nie zauważyć,  
że oddziałuje ona na środowisko tak społeczne jak i przyrodnicze. Turystyka jest niezbędną częścią 
składową  rynku  światowego.  Zajmuje  drugie  miejsce  w  ekonomice  światowej  po  przemyśle 
elektronicznym i komputerowym, wyprzedzając takie dziedziny jak przemysł petrochemiczny i przemysł  
samochodowy. Przemysł turystyczny zajmuje ważne miejsce w gospodarce większości krajów. Według 
oceny specjalistów w rekreacyjne rozwiniętych krajach działalność turystyczno-rekreacyjna dostarcza  
do 50% wszystkich wpływów do budżetu.

Na rozwój współczesnej turystyki największy wpływ mają następujące aspekty:
1. Walory  turystyczne  –  wiadomo  że  jakiś  kraj,  region,  czy  miejscowość  ma  być  atrakcyjna 

turystycznie  musi  posiadać  element,  który  przyciąga  turystów,  np.  góry,  czyste,  powietrze,  
mikro-klimat, malownicze rzeki, lasy, rwące potoki, dziewiczą florę i faunę, piękne krajobrazy,  
jeziora,  zagadkowe  ruiny,  morza,  wyspy,  zabytki,  oraz  różne  nie  spotykane  gdzie  indziej  
atrakcje.

2. Dobra turystyczne  – czyli  cała  infrastruktura  związana z  obsługą ruchu turystycznego i  to  
w zależności od wymagań klienta. Możemy tu wyliczyć: pola biwakowe, campingi, hotele, domy  
wczasowe, zakłady uzdrowiskowo rehabilitacyjne, pensjonaty, punkty informacji  turystycznej,  
oznakowane  szlaki  piesze,  ścieżki  rowerowe,  przystanie,  restauracje,  bary,  sklepy,  
wypożyczalnie sprzętu turystycznego oraz wyspecjalizowane usługi w czasie wypoczynku np.  
nauka pływania, wspinaczki skałkowej, nurkowania, żeglowania, szkoła przetrwania itp.

3. Rozwój nowych kierunków w turystyce – w trosce o klienta i z chęci większej rentowności firm  
turystycznych wytyczane są nowe formy turystyki i atrakcji turystycznych. Do takich form należy  
zaliczyć: 

a) Turystykę biznesową – są to wyjazdy o charakterze zawodowym, w czasie których 
osoby  wyjeżdżające  korzystają  z  podstawowych  usług  turystycznych,  a  w  czasie 
wolnym zaspakajają potrzeby wypoczynku, poznania, rozrywki itp. korzystając z bazy 
turystycznej.  Koszty  takich  wyjazdów  biznesowych  w  większości  wypadków  są 
pokrywane przez instytucje delegujące.

b) Turystyka konferencyjna  –  to  krajowy  i  międzynarodowy  ruch  osób  podejmujących 
podróż w celu uczestnictwa w konferencjach, zjazdach, kongresach, seminariach, itp.  
Uczestnikami  turystyki  konferencyjnej  są najczęściej  naukowcy,  politycy,  członkowie 
różnych organizacji społecznych, kulturalnych, sportowych itp. Wyjazdy maja na ogół 
charakter elitarny i krótkoterminowy co określa model organizacji i obsługi. Ten rodzaj  
turystyki wymaga odpowiedniej infrastruktury. Miejscem odbywania kongresów mogą 
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być duże miasta, często stolice, zwłaszcza jeżeli posiadają zabytki lub inne atrakcje 
turystyczne.

c) Agroturystyka (turystyka wiejska) – bardzo obecnie modna turystyka wiejska. Gdzie 
spędzanie  wolnego czasu  odbywa się  w gospodarstwach wiejskich,  które  w czasie 
wypoczynku turystów funkcjonują jak normalne gospodarstwa. Istnieje w nich podział 
na usługi turystyczne i  rolnicze. Działalność rolnicza jest wręcz atrakcją dla turysty  
a  wypoczynek  niejednokrotnie  idzie  w  parze  z  poznawaniem  codziennej  pracy 
człowieka  wsi.  Gospodarstwa  agroturystyczne  dostarczają  wielu  atrakcji  które  
w miastach są nieosiągalne.

d) Turystyka pielgrzymkowa i  religijna – celem tej turystyki  są miejsca kultu religijnego 
oraz uczestnictwo w obrzędach religijnych a ponadto obcowanie z zabytkami sztuki  
sakralnej.  Forma tej  turystyki  jest  różna,  realizowana jest  w obrębie  jednego kraju, 
kontynentu,  lub  świata.  Miejscami  takiej  turystyki  są  np.;  Rzym  Mekka,  Lourdes,  
Częstochowa, Licheń, Fatima. Przeważnie są to wyjazdy grupowe organizowane przez 
grupy wyznaniowe i biura podróży.

Zróżnicowane warunki  przyrodnicze i  mało jeszcze wykorzystane walory klimatyczne Gminy 
Nidzica, dają szerokie możliwości rozwoju wiejskiej bazy turystyki pro zdrowotnej. Obszar ten posiada 
wszelkie predyspozycje do rozwoju turystyki wiejskiej. Jej obiekty położone są we wszystkich rejonach 
o niewątpliwych walorach krajoznawczych i kulturowych. 

BAZA NOCLEGOWA

Nidzica
• HOTEL „U KOMTURA” -miejsc noclegowych: 47 – 64
• HOTELIK „KAMIŃSKI” - miejsc noclegowych: 14
• PENSJONAT GRAVEN - miejsc noclegowych: 16
• KWATERY PRYWATNE
Ogółem 122 miejsc w mieście.

Miejscowości położone w najatrakcyjniejszych zakątkach Gminy Nidzica

• AGROTURYSTYKA „RANCZO”  (  18 km od Nidzicy  ),  Jabłonka 57,  13-100 Nidzica,  sala 
konferencyjna  miejsc:  15,  dostęp  do  Internetu,  pole  namiotowe  –  możliwość  ustawienia 
przyczep campingowych, miejsc noclegowych: 16

• „FRAJDA” JOLANTA ZIEMSKA  ( 18 km od Nidzicy ),  Jabłonka 7, 13 –100 Nidzica,  miejsc 
noclegowych: 13

• ZAJAZD MYŚLIWSKI  (16 km od Nidzicy ), Wikno 4a, 13-100 Nidzica, miejsc noclegowych: 20, 
sala konferencyjna miejsc: 60

• GRUPA INCO S.A. PENSJONAT GAWRA, Wikno, miejsc noclegowych: 152
• AGROTURYSTYKA POD AKACJAMI  ( 15 km od Nidzicy ), miejsc noclegowych: 2 pokoje (5 

miejsc)
• AGROTURYSTYKA „TĘCZOWE ŁOWISKO”  (  12 km od Nidzicy ),  Wólka Orłowska 10/2, 

 miejsc noclegowych: 15
• GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE "OSTOJA" ( 6 km od Nidzicy ), Kamionka 21, 13-

100 Nidzica, miejsc noclegowych: 13
• GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „ZAKĄTEK NAPIWODA”  (  7  km od  Nidzicy  ), 

Napiwoda 101, 13-100 Nidzica, miejsc noclegowych: 20
• ZAJAZD „EUROPA”  (  2  km od  Nidzicy  ),  Litwinki,  13-100  Nidzica,  miejsc  noclegowych:  4 

pokoje ( 8 miejsc )
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• ZAJAZD „LEŚNY”  ( 2 km od Nidzicy ), Waszulki 3, 13-100 Nidzica, miejsc noclegowych: 10, 
sala konferencyjna miejsc:50

• GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  ( 8 km od Nidzicy ), Anna Piotrowska, Dobrzyń 32, 
13-100 Nidzica, miejsc noclegowych: 10

 
 Ogółem 282 miejsc poza miastem. Razem: 404 miejsca noclegowe.

BAZA ŻYWIENIOWA

• Zajazd "Myśliwski", Wikno 4a, 13-100 Nidzica, Należy do Sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmii 
Mmazur i Powiśla…”

• Restauracja "U Komtura", ul. Zamkowa 2, 13-100 Nidzica
• Restauracja "Biała", ul. Słowackiego 7, 13-100 Nidzica
• Restauracja Gościniec Nika, Natać Mała 1/A, 13-100 Nidzica
• Restauracja "Pod Bażantem”, Jabłonka 36a, 13-100 Nidzica
• "Karczma Pod Gołębiem", ul. Sienkiewicza 10, 13-100 Nidzica
• Zajazd "Europa", Litwinki 28a, 13-100 Nidzica
• Zajazd "Leśny", Waszulki 3, 13-100 Nidzica
• Smażalnia Ryb "Sieja", Frąknowo 32b, , 13-100 Nidzica
• Sala Kawiarniana W Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym "Gawra”, Wikno, 13-100 

Nidzica
• Pizzeria "Gruby Benek", ul. Traugutta 21, 13-100 Nidzica
• Pizzeria "Adria", ul. Plac Wolności 3, 13-100 Nidzica
• Grill House Piramida, ul. Słowackiego 17, 13-100 Nidzica
• Alternatywa" Pub", ul. 1 Maja 1, 13-100 Nidzica
• Spichlerz Pub, ul. Olsztyńska 2, 13-100 Nidzica
• Tokyo Disco Club, ul. Olsztyńska 5, 13-100 Nidzica
• "Centrum Klub", ul. Ratuszowa 2, 13-100 Nidzica
• Bar "Ratuszowy", ul. Xxx Lecia 1, 13-100 Nidzica
• Bar "Las Vegas" ul. Olsztyńska 2c, 13-100 Nidzica, 
• Bar "Kormoran" ul. Warszawska 20, 13-100 Nidzica
• Bar W Budynku Rekreacyjnym, Borowy Młyn 2, 13-100 Nidzica
• "Drink-Bar", Rozdroże 26 M.19, 13-100 Nidzica

4.4. Szlaki turystyczne

Za walory wypoczynkowe przyjmuje się  takie uwarunkowania  środowiska naturalnego, które 
umożliwiają  powrót do zdrowia oraz regeneracje  sił fizycznych i psychicznych. Z uwagi na to, gmina 
Nidzica spełnia  te  funkcje,  dzięki  swoim walorom turystycznym,  sprzyjającym klimatem jak  również 
znajdującymi  się  na  terenie  gminy  atrakcjami.  Sprzyjają  one  wypoczynkowi,  pieszym  wędrówkom, 
rowerowym wycieczkom oraz uprawianiu  sportów wodnych.  Przez teren gminy prowadza  ciekawe  
i szlaki turystyczne z licznymi pomnikami przyrody i historii oraz rzadkimi okazami flory i fauny.

Jedną z form infrastruktury związanej z rekreacją są szlaki turystyczne. Do najpopularniejszych 
i  najbardziej  dostępnych  dla  przeciętnego  turysty  są  szlaki  piesze  oraz  różnego  rodzaju  ścieżki  
dydaktyczne,  edukacyjne  czy  krajobrazowe.  Zmieniające  się  formy  uprawiania  turystyki,  
w szczególności coraz większa popularność form aktywnych i tzw. turystyki kwalifikowanej, wpływają na  
konieczność  ujmowania  w  ocenie  atrakcyjności  turystycznej  przestrzeni  geograficznej  również  tras 
konnych  i  ścieżek  rowerowych.  Powszechność  dostępu  do  indywidualnych  środków  transportu,  
umożliwiających  przewożenie  rowerów,  powoduje,  że  szczególnego  znaczenia  nabiera  możliwość 
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uprawiania turystyki rowerowej na obszarach urozmaiconych pod względem krajobrazowych i bogatych  
w unikalne formy środowiska przyrodniczo–kulturowego.

TRASY ROWEROWE

„Szlak Tatarski”
Trasa została  zaprojektowana tak,  aby pokonując  ją  uczestnicy  poznali  legendy związane  

z napadem Tatarów na Nidzicę, zobaczyli  największy głaz narzutowy na Mazurach, dawny majątek  
ziemski, do 1945 r. własność rodziny Franckenstein w Zagrzewie, skansen w Grzegórzkach i odwiedzili  
kompleks wsi  drobnoszlacheckich oraz osad leśnych.  Trasa posiada wspaniałe korytarze widokowe 
orientowane na dominantę zamku i sylwetkę miasta.

Trasa rozpoczyna się od miejscowości Tatary, następnie biegnie przez Siemiątki, Zagrzewo, 
Piotrowice,  Magdalenkę,  Grzegórzki,  Bartoszki,  Napiwodę,  Radomin,  Łynę,  Dobrzyń,  Wietrzychowo, 
folwark Nibork, Las Miejski, Nidzicę.

„Szlak Bursztynowy”.
Szlak umożliwia poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych w północno – wschodniej  

części  gminy. Trasa prowadzi  poprzez kompleks osad rybackich i  leśnych:  Wikno,  Jabłonkę, Natać 
Wielką i kompleks historycznych rządowych plantacji leśnych i osad leśnych: Brzeźno Łyńskie, Likusy,  
Zimna Woda, Nadleśnictwo Koniuszyn i Nadleśnictwo Zimna Woda. 

Trasa szlaku: Nidzica, Radomin, Orłowo, Likusy, Jabłonka, Wikno, Zimna Woda, Więckowo, 
Módłki, Bartoszki, Nidzica.

„Szlak generała Samsonowa”.
Trasa rowerowa znajduje się w północnej części gminy. Prowadzi przez ciekawie usytuowane 

i  położone miejscowości. Na terenie tym zachowały się obiekty związane z działalnością wojskową:  
cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej, związane z walkami we wrześniu i październiku 1914 r.,  
fragmenty urządzeń militarnych z okresu II wojny – bunkry i rowy przeciwczołgowe.

Szlak rozpoczyna się w Nidzicy i prowadzi przez miejscowości: Piątki, Olszewo, Borowy Młyn,  
Kanigowo, Siemiątki, Zagrzewo, Piotrowice, Magdaleniec, Módłki, Muszaki (gm. Janowo), Wały, Zimna 
Woda, Wikno, Jabłonka, Natać Duża, Kurki, Brzeźno Łyńskie, Bolejny, Żelazno, Bujaki, Dobrzyń, Las  
Miejski i Nidzica.

SZLAKI PIESZE 

Ścieżki zwiedzania rezerwatu przyrody "Źródła rzeki Łyny"
Ścieżki prowadzą przez obszar o zróżnicowanej rzeźbie terenu z rzadko spotykanym na skalę  

europejską zjawiskiem erozji wstecznej źródliskowej. W celach poznawczych wytyczono 2 szlaki: żółty i  
zielony, które oznakowano i zaopatrzono w tablice informacyjne. Z myślą o turystach urządzono też 
parkingi, schody i pomosty ułatwiające penetrację zboczy.

Ścieżka edukacyjna przy rezerwacie "Koniuszanka II"
Ścieżka  przystosowana  jest  do  zwiedzania  przez  grupy  turystyczne  ze  szczególnym 

nastawieniem  na  wycieczki  szkolne,  dla  których  została  utworzona  "klasa  leśna",  gdzie  można  
przeprowadzić  "żywe"  lekcje  przyrody.  Trasa  przebiega  skrajem  rezerwatu,  ma  charakter  pętli  
o długości 2,5 km. Wzdłuż trasy umieszczone są stanowiska edukacyjne w formie tablic.

Ścieżka zwiedzania rezerwatu "Jezioro Orłowo Małe"
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Ścieżka prowadzi wokół jeziora. Znajdująca się na terenie rezerwatu wieża widokowa pozwala  
na obserwację fauny i flory przez lornetkę. Można tam spotkać żółwia błotnego, gatunek zanikający  
w naszym kraju.

SZLAKI PRZY JEZIORZE OMULEW

Szlak pieszy - żółty
Szlak prowadzi przez wieś Wikno oraz obszary leśne. Na trasie szlaku znajduje się restauracja  

„Zajazd  Myśliwski”  oraz  Pensjonat  „Gawra”,  po  drodze  można  odwiedzić  ścieżkę  dydaktyczną  
i odpocząć nad leśnym jeziorkiem Zdręczno. Większa część szlaku prowadzi leśnymi drogami. Szlak  
należy  zaliczyć  do  tras  krótkich,  jest  to  szlak  leśny  nadający  się  na  krótkie  wycieczki  zarówno 
rekreacyjne jak i treningowe, jednakże spacer rodzinny można zaplanować na szlaku nawet na cały 
dzień.  Szlak  rozpoczyna się  i  kończy  przy  placu  zabaw i  przystanku  autobusowym w Wiknie.  Dla  
turystów,  którzy  przyjadą  samochodem  proponowany  sposób  korzystania  szlaku  to  rozpoczęcie  
wycieczki od parkingu przy leśniczówce, na początku ścieżki dydaktycznej lub od Zajazdu Myśliwskiego  
w Wiknie. Szlak jest skomunikowany ze ścieżką przyrodniczą w rezerwacie Koniuszanka II, szlakiem 
rowerowym dookoła jeziora Omulew oraz szlakiem spacerowym w okolicy wsi Jabłonka – wszystkie te  
szlaki dostępne są również dla rowerów. 

Szlak spacerowy (czerwony)
Szlak zaczyna się i kończy przy świetlicy wiejskiej w Jabłonce, jest przeznaczony do spacerów 

oraz treningów Nordic  Walking.  Za wyjątkiem krótkiego odcinka we wsi  Jabłonka prowadzi  leśnymi 
drogami. Szlak praktycznie nie ma szczególnych różnic wysokości, łączy się on zarówno ze szlakiem  
rowerowym dookoła jeziora Omulew jak też ze szlakiem pieszym, który umożliwia łatwe dotarcie do 
ścieżki  przyrodniczej  przy  leśnictwie  Wikno  oraz  do  leśnego  jeziora  Zdręczno.  Ze  szlaku  można  
korzystać również na rowerze, choć przeznaczony jest on głównie do spacerów pieszych zarówno dla  
mieszkańców wsi Jabłonka jak też dla przebywających tu turystów.

Szlaki dydaktyczne
Leśna Ścieżka „KONIUSZANKA” w Nadleśnictwie Nidzica. Ścieżka ta znajduje się w leśnictwie 

Wykno w pobliżu ośrodka wypoczynkowego „Gawra”. Została wykonana przez nadleśnictwo w 1996  
roku.  Zaprojektowano  ją  dla  mieszkańców  Nidzicy  oraz  turystów  przebywających  w  okolicznych  
miejscowościach letniskowych. Ścieżka ma charakter zamkniętej pętli o długości ok. 2,5 km. Wzdłuż 
trasy umieszczono 12 stanowisk edukacyjnych w formie tablic, na których językiem zrozumiałym dla 
człowieka  nie  mającego  styczności  ze  słownictwem  leśnym  przedstawiono  niektóre  zjawiska 
zachodzące  w  środowisku  leśnym:  sukcesja,  odnowienie  naturalne,  przebudowa  drzewostanów,  
obumieranie  drzew.  Zaprezentowano  także  niektóre  urządzenia  leśne  stosowane  przez  leśników: 
urządzenia łowieckie, pułapki do prognozowania pojawu szkodliwych owadów.

Szlak rowerowy
Szlak  prowadzi  dookoła  jeziora  Omulew,  częściowo po  drogach  gruntowych,  częściowo po 

drogach asfaltowych lub utwardzonych.  Przebiega przez cztery wsie  turystyczne,  dzięki  czemu jest  
łatwo dostępny.  Szlak jest  dwustronny i  zaprojektowany w formie pętli,  dlatego też można z niego 
korzystać z każdego punktu i w dowolną stronę a po przebyciu całej trasy doprowadzi do miejsca startu  
z  drugiej  strony.  Na  trasie  warto  zwrócić  uwagę  przede  wszystkim  na  piękne  widoki  
i niezanieczyszczone środowisko przyrodnicze. Po drodze szlak zbliża się do brzegu jeziora Omulew  
oraz Trzcinowego, można tam znaleźć miejsca, gdzie da się wygodnie zatrzymać na odpoczynek lub  
nawet kąpiel w jeziorze. Na trasie szlaku są bardzo niewielkie przewyższenia, dochodzące do zaledwie  
kilku  metrów.  Szlak  należy  zaliczyć  do  tras  krótkich,  nadający  się  na  krótkie  wycieczki  zarówno 
rekreacyjne – rodzinne jak i treningowe. Jest on skomunikowany z ścieżką przyrodniczą w rezerwacie  
Koniuszanka II, szlakiem pieszym żółtym w okolicy Wikna oraz szlakiem spacerowym w okolicy Jabłonki 
– wszystkie te trzy szlaki dostępne są dla rowerów.
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SZLAKI WODNE

Szlak kajakowy rzeki Omulew
Trasa szlaku: Jabłonka (jez. Omulew) - Kot - Dębowiec - Wesołowo - Wielbark
Rzeka wypływa z jeziora Omulew we wschodniej jego części, jest prawym dopływem Narwi, ma 

101 km długości i zlewnię o powierzchni 2052 km2. Na odcinku objętym opisem w większości płynie 
przez malownicze Lasy Napiwodzko-Ramuckie, często zwane puszczą W bezpośredniej okolicy rzeki  
rezerwat faunistyczny Małga. Przepływa przez krainę geograficzna o nazwie Równina Mazurska, która 
jest  częścią  Pojezierza  Mazurskiego.  Nad  rzeka  mieszka  duża  populacja  bobrów.  Ich  działalność  
stwarza liczne przeszkody na trasie  spływu powstające z  dnia  na dzień.  Na odcinku 12 km rzeka 
została  uregulowana.  Spływ  rzeką  łatwy,  uciążliwość  zależy  od  działalności  bobrów,  poza  dwoma 
przenoskami przez jazy innych utrudnień nie ma. Na całym biegu rzeka jest oznakowana pod kątem 
turystów kajakarzy. 

Szlak kajakowy po Łynie - jego długość wynosi 352 km. Zaczyna się w miejscowości Brzeźno 
Łyńskie znajdującej się na terenie Gminy Nidzica. Następnie biegnie przez Kurki - Ruś - Olsztyn - Dobre  
Miasto - Lidzbark Warmiński - Bartoszyce - Sępopol (Znamiensk- Gwardiejsk- Kaliningrad).
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5. Otoczenie społeczno - gospodarcze

5.1. Demografia

Gminę Nidzicę według stanu na koniec 2013 roku zamieszkiwało 21 501 osób, z czego 10 945 
stanowiły kobiety. Pod względem liczby ludności gmina miejsko-wiejsko Nidzica wyraźnie dystansuje  
pozostałe  gminy  powiatu  nidzickiego  stanowiąc  ponad  63%  łącznej  liczby  ich  mieszkańców,  
zamieszkiwanego przez 33903 osób. Na 1 km2 powierzchni przypada 57 mieszkańców, co oznacza że 
gęstość zaludnienia w gminie tylko nieznacznie odbiega od średniej wojewódzkiej wynoszącej 60 osób  
(średnia dla kraju to 123 osoby na 1 km kwadratowy).   Szczegółowe dane na temat ludności w rozbiciu  
na poszczególne gminy powiatu przedstawiono na poniższym rysunku. 

Rysunek 16. Zestawienie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach powiatu nidzickiego 
(stan na koniec 2013 roku)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Począwszy od 2010 roku liczba ludności w gminie Nidzica nieznacznie zmniejsza się (spadek  
od  2010  roku  o  1,1%).  Na  zmniejszenie  liczby  mieszkańców  wpłynęło  ujemne  saldo  migracji  
wewnętrznych  i  zewnętrznych  na  1000  ludności,  które  w  powiecie  nidzickim  na  koniec  2012  roku  
wyniosło -4,6 (w ostatnich 3 latach można zaobserwować powolną poprawę tego negatywnego trendu,  
gdyż w roku 2010 saldo to wyniosło -5,9, a w roku 2011 -5,4) oraz w przypadku miasta Nidzica ujemny  
przyrost naturalny. Spadek liczby mieszkańców dotyczył jedynie obszaru miejskiego gminy tj. miasta  
Nidzicy  (o  1,2%,  z  poziomu  14  475  do  poziomu  14  300),  w  przypadku  obszaru  wiejskiego  
zaobserwowano minimalny wzrost w porównaniu do 2011 roku, o 0,0001% do poziomu 7201 osób.  
Tendencja do zmniejszania się liczby ludności zaobserwować można we wszystkich gminach powiatu  
nidzickiego, choć skala podobnie jak w przypadku gminy Nidzica jest niewielka (w przypadku gminy 
Kozłowo  w porównaniu  do  roku  2010 zaobserwowano  spadek  liczby  mieszkańców o  1,4%,  gminy 
Janowiec Kościelny o 2,6%, gminy Janowo o 3,3%). Podobnie jak w przypadku gminy Nidzica na taką 
sytuację  wpływ  ma  ujemne  saldo  migracji  wewnętrznych  i  zewnętrznych  na  1000  ludności,  choć  
w przypadku przyrostu naturalnego we wszystkich trzech gminach przyjmował on wartości dodatnie. 
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Rysunek 17. Liczba mieszkańców w gminie Nidzica w latach 2008-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W rozbiciu na poszczególne jednostki  osadnicze zdecydowanie największą liczbę ludności  
w gminie  obserwuje się w mieście Nidzica, w której według stanu na wrzesień 2104 roku zamieszkiwało 
aż 66,1% łącznej liczby mieszkańców gminy. Miasto zdecydowanie dystansuje następne w kolejności  
miejscowości Napiwodę i Rozdroże, co pokazano w poniższej tabeli. Należy również podkreślić wybitne  
rozdrobnienie osadnictwa. Aż 52% wsi na terenie gminy Nidzica posiadało mniej niż 100 mieszkańców  
(Polska – 15%), a tylko 0,3% wsi posiadało powyżej 500 mieszkańców (Polska 19%).

Tabela 7. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Nidzica
Lp. Nazwa Liczba mieszkańców
1 Bartoszki 139
2 Bolejny 121
3 Borowy Młyn 19
4 Brzeźno Łyńskie 19
5 Bujaki 31
6 Dobrzyń 116
7 Frąknowo 152
8 Grzegórzki 152
9 Jabłonka 153

10 Kamionka 65
11 Kanigowo 261
12 Kolonia Bartuszki 6
13 Kolonia Waszulki 26
14 Koniuszyn 18
15 Likusy 16
16 Litwinki 192
17 Łyna 237
18 Łyński Młyn 4
19 Łysakowo 212
20 Magdaleniec 129
21 Moczysko 20
22 Mogiłowo 11
23 Módłki 91
24 Napiwoda 802
25 Natać Mała 17
26 Natać Wielka 41
27 Nibork Drugi 114
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28 Nidzica 14112
29 Olszewo 87
30 Orłowo 204
31 Parowa 5
32 Pawliki 39
33 Piątki 360
35 Piotrowice 95
36 Pólko 4
37 Radomin 111
38 Rączki 153
39 Robaczewo 157
40 Rozdroże 424
41 Siemiątki 34
42 Szerokopaś 114
43 Tatary 353
44 Wały 81
45 Waszulki 168
46 Wietrzychowo 369
47 Wietrzychówko 10
48 Wikno 96
49 Wólka Orłowska 140
50 Zagrzewo 417
51 Załuski 337
52 Zimna Woda 61
53 Złota Góra 4
54 Żelazno 225

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności

Według stanu na koniec września 2014 roku w gminie Nidzica zameldowanych na pobyt stały  
było 21 324 osób, z czego 10 904 stanowiły kobiety (51,13% ogółu), a 10 420 mężczyźni. 

Analizując liczbę ludności pod kątem struktury wieku zaobserwowaną następujące tendencje:
• do lat 19 – 4524 mieszkańców (21,22%);
• kobiety (20 -60 lat) – 6392 mieszkańców (29,97%);
• mężczyźni (20 -65 lat) – 7152 mieszkańców (33,54%);
• kobiety powyżej 60 lat – 2329 mieszkańców (10,92%);
• mężczyźni powyżej 65 lat – 928 mieszkańców (4,35%).

Przewaga  liczebności  mężczyzn  stopniowo  zanika  wraz  z  postępującym  starzeniem  się 
społeczeństwa  na  korzyść  udziału  kobiet  w  populacji.  Jest  to  szczególnie  widoczne  w  populacji  
dorosłych w wieku powyżej 60 roku życia w gminie. Przyczyną zjawiska jest fakt, że kobiety dożywają 
zwykle  późniejszego  wieku  niż  mężczyźni.  Tendencja  ta  jest  charakterystyczna  nie  tylko  dla  
diagnozowanej gminy, ale także dla powiatu nidzickiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz 
Polski.

Tabela 9. Zestawienie struktury wieku ludności gminy w porównaniu do pozostałych gmin 
powiatu i województwa (według stanu na koniec 2013)

Wiek
Gmina 
Nidzica

Gmina 
Kozłowo

Gmina
Janowiec 
Kościelny

Gmina 
Janowo

Powiat 
Nidzicki

Województwo

%
Przedprodukcyjny 18,9 22,9 21,3 21,7 20,1 19,3
Produkcyjny 65,2 64,1 61,4 61,1 64,3 65,0
Poprodukcyjny 15,9 13,0 17,3 17,3 15,6 15,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Pod  względem  ekonomicznej  struktury  wieku  ludności,  gmina  Nidzica  dość  nieznacznie 
wyprzedza  gminę  Kozłowo pod  kątem osób w wieku  produkcyjnym i  wyraźnie  pod  tym względem  
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dystansuje pozostałe dwie gminy powiatu tj. Janowiec Kościelny i Janowo. Niekorzystną sytuacją, którą  
można zaobserwować w gminie Nidzica jest fakt spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym do 
poziomu 18,9%, kiedy  jeszcze w roku 2008 liczba ta wynosiła 21%. Może to w przyszłości doprowadzić 
do osłabienia tempa rozwoju gminy. Jedną z przyczyn sukcesywnego zmniejszenia się populacji osób 
młodych są wyjazdy za granicę w celach zarobkowych. Nasila się także zjawisko wyjazdów zagranicę 
z  zamiarem  krótkotrwałego  pobytu,  który  niejednokrotnie  kończy  się  podjęciem  decyzji  o  stałym 
zameldowaniu poza ojczystym krajem. Jednocześnie obserwuje się powolny wzrost populacji w wieku 
poprodukcyjnym – co sprawia,  że społeczeństwo starzeje się.  Wśród mieszkańców gminy w wieku  
poprodukcyjnym widoczna jest znaczna przewaga kobiet nad mężczyznami, natomiast wśród ludności  
w  wieku  przedprodukcyjnym  oraz  produkcyjnym  nieznaczną  przewagę  posiadają  mężczyźni.  
W porównaniu do średnich wartości dla powiatu, stwierdzić można, że procentowy udział mieszkańców 
gminy w poszczególnych grupach wiekowych za wyjątkiem wieku przedprodukcyjnego kształtował się 
na zbliżonym poziomie jak dla całego powiatu nidzickiego (wynika to przede wszystkim z faktu, że  
gminę zamieszkuje zdecydowanie najwięcej osób w porównaniu do pozostałych gmin powiatu). Na tle  
województwa warmińsko-mazurskiego struktura wieku ludności gminy Nidzica w każdej grupie wiekowej  
również kształtowała się na podobnym poziomie. 

Rysunek 18. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w gminie Nidzica w latach 
2009-2013 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Przyrost naturalny na terenie gminy Nidzica jest dodatni i wynosi 0,37 na 1000 mieszkańców,  
choć w porównaniu do danych z całego województwa jest on prawie dwukrotnie niższy. Niepokoi, że 
w  największym skupisku  ludności  tj.  w  mieście  Nidzica  jest  ujemny,  co  należy  uznać  za  zjawisko 
niekorzystne.  W  pozostałych  gminach  powiatu  jedynie  w  gminie  Janowo  przyrost  naturalny  jest  
nieznacznie  niższy  niż  w  gminie  Nidzica.  W pozostałych  dwóch  gminach  wartości  te  są  wyraźnie 
większe. Dane na temat liczby małżeństw, urodzeń żywych i zgonów (najczęstsza przyczyna to choroby  
układu krążenia i nowotwory) w przeliczenie na 1000 ludności przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 10. Ruch naturalny ludności w gminach powiatu nidzickiego – stan na koniec 2012 r.

Gmina Małżeństwa Urodzenia żywe
Zgony

Przyrost naturalny
Ogółem W tym 

niemowląt
Na 1000 ludności

Nidzica 5,32 10,26 9,89 9,01 0,37
Nidzica miasto 5,13 10,05 10,33 - -0,28
Janowiec Kościelny 5,89 11,78 10,90 - 0,88
Janowo 6,30 10,50 10,15 - 0,35
Kozłowo 5,86 12,20 11,41 - 0,79
Województwo 5,18 9,87 9,24 4,12 0,63
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Odnotować należy bardzo wyraźny spadek liczby zawieranych małżeństw, w porównaniu do 
roku 2010 liczba ich spadła aż o 67%. Wyraźny trend spadkowy zaobserwować można od roku 2010.  
Szczegółowe dane na ten temat przedstawiono na rysunku.

Rysunek 19. Liczba zawieranych małżeństw w gminie Nidzica w latach 2008-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Współczynnik obciążenia demograficznego dla gminy Nidzica, który przedstawiono na rysunku  
poniżej obrazuje  sytuację  typową  dla  całego  województwa  i  Polski.  Prognozowane  są  zmiany  
w strukturze wieku ludności spowodowane malejącą dzietnością oraz wydłużającym się okresem życia,  
które stopniowo będą wpływać na obniżanie się udziału ludności w wieku produkcyjnym. W związku ze  
starzeniem się osób urodzonych w okresie wyżu demograficznego nastąpi wzrost ludności w wieku  
poprodukcyjnym,  co  wpłynie  na  zwiększenie  tzw.  obciążenia  demograficznego.  Tendencję  taką 
pokazuje wyraźnie rosnący na wykresie współczynnik ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w  wieku  przedprodukcyjnym  oraz  ludności  w  wieku  poprodukcyjnym  na  100  osób  w  wieku  
produkcyjnym. 
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Rysunek 20. Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Nidzica w latach 2008-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

5.2. Rynek pracy

Istotnym problemem tak społecznym jak i ekonomicznym gminy Nidzica, podobnie jak i całego regionu,  
jest bezrobocie. Zjawisko to, praktycznie nieznane do 1989 r. pojawiło się w momencie rozpoczęcia 
transformacji ustrojowej i przechodzenia od gospodarki planowanej centralnie do wolnorynkowej. Lata  
1990 - 1995 to okres szybkiego narastania bezrobocia, wywołanego na tym terenie przede wszystkim 
upadkiem  wielu  firm  państwowych  i  spółdzielczych,  a  także  likwidacją  państwowych  gospodarstw  
rolnych. Na koniec grudnia 2013 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie  
Pracy w Nidzicy wyniosła 2.432 osób. W ciągu analizowanego okresu spadła o 57 osób, tj. o 2,3%  
w porównaniu do 2012 roku. Na wynik ten wpłynął spadek bezrobocia o 7% (105 osób) w mieście  
i  gminie  Nidzica.  W  pozostałych  jednostkach  administracyjnych  wchodzących  w  skład  powiatu  
nidzickiego nastąpił wzrost bezrobocia i wyniósł odpowiednio:

1. w gminie Janowo – o 3 osoby, tj. 1,7%,
2. w gminie Kozłowo – o 23 osoby, tj. 3,7%,
3. w gminie Janowiec Kościelny – o 22 osoby, tj. 11,5%.

Tabela 11. Liczba bezrobotnych w gminach powiatu nidzickiego w latach 2010 – 2013

Lp. Gmina

Zarejestrowani bezrobotni w latach:
2010 2011 2012 2013

Liczba osób

W tym:

Liczba 
osób Kobiety

Będący w 
szczególnej 
sytuacji na 
rynku pracy

1 Nidzica 1272 1345 1504 1399 778 1282
2 Kozłowo 535 553 618 641 351 616
3 Janowiec Kościelny 176 191 192 214 107 198
4 Janowo 155 154 175 178 89 166

Ogółem powiat 2138 2243 2489 2432 1325 2262
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Wzrost  liczby  bezrobotnych  w  całym  powiecie  obserwować  można  od  roku  2010,  i  tylko  
w przypadku  gminy  Nidzicy  jak  już  wspomniano  wyżej  nastąpił  spadek liczby  osób  bezrobotnych  
w  porównaniu  do  roku  2012.  W  roku  2013  kobiety  stanowiły  54,5%  ogółu  zarejestrowanych  
bezrobotnych.  Największy  udział  procentowy  tej  kategorii  zanotowano  w  mieście  i  gminie  Nidzica  
(55,6%), nieco mniejszy w gminie Kozłowo (54,8%), zaś najmniejszy w gminach Janowiec Kościelny  
i Janowo (po 50,0%).
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Tabela 12. Wskaźnik stopy bezrobocia w latach 2010 – 2013 w powiecie nidzickim, województwie 

i kraju

Wyszczególnienie
Lata

2010 2011 2012 2013 2014 (stan na 
koniec lipca)

Powiat Nidzicki 20,3 20,9 22,7 22,6 19,1
Województwo 
warmińsko-
mazurskie

20,0 20,2 21,2 21,7

Polska 12,4 12,5 13,4 13,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Spadek liczby bezrobotnych znalazł odzwierciedlenie w wielkości stopy bezrobocia, która na 
koniec  grudnia  2013  roku  w  powiecie  nidzickim  wyniosła  22,6%  i  w  porównaniu  do  2012  roku  
zmniejszyła  się  o 0,1%.  W tym samym okresie  wskaźnik  w województwie  warmińsko -  mazurskim 
wzrósł o 0,5%, a w kraju – nie zmienił się i pozostał na tym samym poziomie. Wzrostowa tendencja  
liczby osób bezrobotnych i stopy bezrobocia zapoczątkowana w roku 2010 została więc w roku 2013  
zahamowana,  głównie  za  sprawą  gminy  Nidzica.  Jeszcze  bardziej  optymistyczne  statystyki  
zaobserwowano na koniec lipca 2014 roku, gdzie stopa bezrobocia w powiecie wyraźnie spadła poniżej  
20% (głównie za sprawą prac sezonowych).  W porównaniu jednakże do całego kraju powiat wciąż  
charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia. 

Na koniec 2013 roku powiat nidzicki znajdował się na 5 miejscu pod względem wielkości stopy  
bezrobocia (niższą stopę miały miasta: Olsztyn i Elbląg oraz powiaty: iławski i giżycki).

Tabela 13. Stopa bezrobocia w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego na koniec 2013 
roku

Lp. Powiat Stopa bezrobocia
1 Miasto Olsztyn 8,5
2 Iławski 12,3
3 Miasto Elbląg 17,4
4 Giżycki 19,2
5 Nidzicki 22,6
6 Mrągowski 22,7
7 Olsztyński 22,9
8 Olecki 23,4
9 Nowomiejski 23,8
10 Ostródzki 24,3
11 Gołdapski 25,0
12 Szczycieński 25,5
13 Ełcki 26,0
14 Działdowski 26,4
15 Lidzbarski 27,0
16 Elbląski 29,9
17 Bartoszycki 30,4
18 Kętrzyński 30,6
19 Węgorzewski 30,7
20 Piski 32,7
21 Braniewski 32,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Poczynając od roku 2011 udział kobiet wśród osób bezrobotnych w gminie Nidzica wyraźnie 
spada,  choć  wciąż  jest  on  wyższy  (w  I  półroczu  2014  roku  54,36%)  w  porównaniu  do  liczby 
bezrobotnych mężczyzn. Podobną sytuację zaobserwować można w gminie Kozłowo. Na taką sytuację  
składać się  może bardzo  wiele  czynników związanych  m.in.  ze  zmniejszającą  się  liczbą  zawodów 
wykonywanych przez kobiety, postrzeganiem ich przez pracodawców jako osoby mało dyspozycyjne,  
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nie bez znaczenia są również czynniki kulturowe.  W przypadku pozostałych dwóch gmin powiatu udział  
bezrobotnych kobiet i mężczyzn jest podobny.

Tabela 14. Udział kobiet wśród osób bezrobotnych w gminach powiatu nidzickiego w latach 
2011-2014

Wyszczególnienie Lata

2011 2012 2013 I półrocze 2014
Janowiec Kościelny 56,54% 47,40% 50,00% 49,73%

Janowo 53,90% 49,71% 50,00% 50,68%
Kozłowo 57,32% 55,83% 54,76% 56,84%
Nidzica 59,30% 50,60% 55,61% 54,36%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS i sprawozdań PUP

We wszystkich gminach powiatu nidzickiego zauważalny jest spadek liczby bezrobotnych wśród 
osób w wieku 18-24. Największy zanotowano w gminie Janowo, spadek o prawie 8% w porównaniu do  
2011  roku  oraz  w  Janowcu  Kościelnym,  również  o  8%.  Sytuację  taką  należy  oceniać  bardzo 
pozytywnie,  gdyż  na rynku pracy  często  mamy do czynienia  z  trudną pozycją  wyjściową dla  ludzi  
młodych,  przeważnie  absolwentów,  którzy  z  powodu  braku  doświadczenia  zawodowego  nie  mogą  
znaleźć  pracy.  Ponadto  nidzicki  rynek  ma  niewiele  ofert  pracy  dla  młodych,  bez  doświadczenia  
zawodowego,  z  wygórowanymi  aspiracjami  nie  popartymi  kwalifikacjami  i  umiejętnościami.  Należy  
również  zauważyć,  że  duży  odsetek  młodzieży  rezygnuje  z  aktywności  zawodowej  z  uwagi  na  
kontynuowanie nauki lub podejmowanie okresowego zatrudnienia u pracodawców zagranicznych.

Tabela 15. Udział osób do 25 roku życia wśród osób bezrobotnych w gminach powiatu 
nidzickiego w latach 2011-2014

Wyszczególnienie Lata

2011 2012 2013 I półrocze 2014
Janowiec Kościelny 34,03% 23,44% 25,70% 25,41%

Janowo 23,38% 21,14% 17,42% 15,54%
Kozłowo 23,51% 21,68% 21,37% 21,19%
Nidzica 22,75% 22,27% 20,09% 20,66%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS i sprawozdań PUP

Udział osób bezrobotnych powyżej 50 lat w gminach Janowiec Kościelny, Kozłowo i Nidzica nie  
przekracza 20% i przez ostatnie 4 lata pozostawał na podobnym poziomie, choć wciąż jest to poziom 
wysoki,  oznaczający że co piąty  bezrobotny ma ponad 50 lat.  Z  jednej  strony przyczynami  trudnej 
sytuacji  tej  grupy osób jest  niski  poziom wykształcenia,  brak potrzebnych kwalifikacji  zawodowych  
i  dążenie  do  szybkiego  uzyskania  renty  czy  świadczenia  przedemerytalnego.  Z  drugiej  zaś  strony 
prowadzona przez lata polityka państwa zachęcała do aktywizacji zawodowej głównie ludzi młodych,  
kosztem osób po 50 roku życia. W związku z tym pomoc tym osobom wymaga zastosowania szeregu 
działań,  zmierzających  do  odbudowania  ich  wiary  we  własne  możliwości  oraz  przełamania  barier  
związanych z negatywnym nastawieniem do rynku pracy. To również praca z pracodawcami, którzy  
niejednokrotnie  postrzegają  osoby starsze  jako mniej  efektywne.  Jednak z  obserwacji  ostatnich  lat  
wynika, że w wielu przypadkach nastawienie przedsiębiorców do zatrudnienia osób po 50 roku życia  
zmienia się.
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Tabela 16. Udział osób powyżej 50 roku życia wśród osób bezrobotnych w gminach powiatu 
nidzickiego w latach 2011-2014

Wyszczególnienie Lata

2011 2012 2013 I półrocze 2014
Janowiec Kościelny 9,42% 14,58% 14,95% 11,89%

Janowo 21,43% 19,43% 23,03% 21,62%
Kozłowo 18,08% 16,83% 16,85% 19,27%
Nidzica 18,88% 19,88% 21,16% 18,26%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS i sprawozdań PUP

Niepokoi wyraźny wzrost osób trwale bezrobotnych w ogólnej ich strukturze. W gminie Nidzica 
w porównaniu  do 2011 roku udział  ten wzrósł  aż o  9%. Z podobną sytuacją  mamy do czynienia  
w gminie Kozłowo i Janowiec Kościelny. Jedynie w przypadku gminy Janowo udział tej kategorii osób 
w strukturze osób bezrobotnych w porównaniu do poprzednich lat zmalał i nie przekracza obecnie 50%,  
choć  wciąż  jest  to  wartość  wysoka.  Przyczyn  tego  zjawiska  można  szukać  w  nieustannie 
zwiększających  się  wymaganiach  pracodawców,  co  oznacza  że  potencjalni  pracownicy  muszą  być 
elastyczni  w dostosowywaniu  się  do  nowych  wymagań rynku.  Ponadto  zmianie  ulegają  stosowane 
metody, techniki jak również organizacja pracy. Szybkość zmian zachodzących w gospodarce pociąga  
za sobą konieczność nieustannego podwyższania kwalifikacji,  w wielu wypadkach także wiąże się  
z koniecznością zmiany zawodu. Osoby długotrwale bezrobotne w miarę upływu czasu często tracą  
poczucie  własnej  wartości.  Dezaktualizacji  ulega  wiedza,  uprawnienia  zawodowe  i  doświadczenie  
bezrobotnego, przez co staje się on mniej interesujący dla pracodawcy i tym samym jego powrót na 
rynek pracy nie jest łatwy.

Tabela 17. Udział osób długotrwale bezrobotnych w gminach powiatu nidzickiego w latach 2011-
2014

Wyszczególnienie Lata

2011 2012 2013 I półrocze 2014
Janowiec Kościelny 44,50% 46,35% 47,20% 49,73%

Janowo 55,19% 47,43% 44,38% 49,32%
Kozłowo 48,46% 48,71% 48,99% 56,26%
Nidzica 42,08% 41,29% 45,32% 51,20%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS i sprawozdań PUP

W przypadku pozostałych osób będących  w szczególnej  sytuacji  na  rynku  pracy  to  należy  
podkreślić bardzo duży udział osób bez wykształcenia średniego w łącznej liczbie bezrobotnych (w roku  
2013 stanowili oni aż 62,5%), choć w porównaniu do roku 2012 nastąpił 3% spadek tej grupy. W liczbie  
tej  mieściło  się  618  osób  z  wykształceniem  zasadniczym  zawodowym  i  902  z  wykształceniem 
gimnazjalnym  i  niższym.  Co  trzecia  osoba  legitymowała  się  wykształceniem  podstawowym  lub  
gimnazjalnym (37,1% ogółu). Od kilku lat w zgłaszanych przez pracodawców ofertach pracy często  
wykształcenie na poziomie średnim określane jest jako jeden z podstawowych warunków zatrudnienia.  
35,2% ogółu bezrobotnych (tj. 855 osób) nie miało kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu  
(poświadczonych  dyplomem,  świadectwem,  zaświadczeniem  instytucji  szkoleniowej  lub  innym 
dokumentem  umożliwiającym  pracę  na  danym  stanowisku).  W  grupie  tej  znalazły  się  osoby  
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz gimnazjalnym i niższym. 

Co warte podkreślenia tylko 8% absolwentów szkół wyższych miało w powiecie nidzickim status 
osoby bezrobotnej. 
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Tabela 18. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nidzickim w latach 
2012-2013

Kategorie 
bezrobotnych

Zarejestrowani bezrobotni w latach
2012 2013

Liczba osób Liczba osób Wzrost/spadek do 
2012

% wzrost/spadek do 
2012

Bez wykształcenia 
średniego 1571 1520 -51 -3,3

Bez kwalifikacji 
zawodowych 835 855 20 2,4

Bez doświadczenia 
zawodowego 578 563 -15 -2,6

Kobiety, które nie 
podjęły zatrudnienia 

po urodzeniu dziecka
292 315 23 7,9

Samotnie 
wychowujący co 
najmniej jedno 

dziecko
271 283 12 4,4

Niepełnosprawni 133 154 21 15,8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS i sprawozdań PUP

W  liczbach  bezwzględnych  największe  przyrosty  osób  bezrobotnych  zanotowano  wśród 
długotrwale  bezrobotnych,  kobiet,  które  nie  podjęły  zatrudnienia  po  urodzeniu  dziecka,  
niepełnosprawnych  oraz  bez  kwalifikacji  zawodowych.  Osoby  bez  doświadczenia  zawodowego 
stanowiły  w  2013  roku  23,1% ogółu  zarejestrowanych  (tj.  563  osób).  Brak  nawyków związanych  
z  pracą,  bierność,  a  często  również  niższe  kwalifikacje  zawodowe  powodują,  że  ta  kategoria  
bezrobotnych  ma mniejsze  możliwości  na  zatrudnienie,  choć  w porównaniu  do  roku  2012 nastąpił  
minimalny spadek o 3,3% tej grupy bezrobotnych.

 Według stanu na dzień 31.12.2013 roku w ewidencji figurowało 283 bezrobotnych samotnie  
wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Stanowili 11,6% ogółu zarejestrowanych  
(wzrost  o  7,9% w  porównaniu  do  2012  roku).  Wielu  z  nich  dotychczas  nie  pracowało  albo  okres  
zatrudnienia  nie  przekraczał  jednego  roku.  Brak  dyspozycyjności  wynikający  z  konieczności  
sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem jest najczęstszym powodem odmów realizacji działań  
proponowanych tym osobom przez Urząd. 

Na  koniec  2013  roku  osoby  niepełnosprawne  stanowiły  6,3%  ogółu  bezrobotnych  (tj.  154  
osoby), w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost aż o ponad 15%. Zatrudnienie na otwartym 
rynku  pracy  osób  z  orzeczeniem  o  stopniu  niepełnosprawności  jest  utrudnione.  Pracodawcy  przy  
przyjmowaniu nowych pracowników biorą pod uwagę przede wszystkim ich kwalifikacje i kompetencje 
zawodowe.  Osoby  niepełnosprawne,  z  uwagi  na  stan  zdrowia  oraz  niejednokrotnie  niski  poziom 
wykształcenia  i  brak  doświadczenia  zawodowego  mają  zdecydowanie  mniejsze  szanse  na  pracę.  
Najczęściej mają dostęp do zatrudnienia w zakładach pracy chronionej bądź w zakładach, które tworzą  
miejsca pracy w ramach środków PFRON. Na nidzickim rynku tylko jedna firma ma status zakładu pracy 
chronionej. Jednak jej oferta dotycząca zatrudnienia jest zbyt mała, aby zabezpieczyć potrzeby w tym 
zakresie osób niepełnosprawnych.

Od  wielu  lat  sytuacja  na  lokalnym  rynku  pracy  jest  trudna.  Z  roku  na  rok  obserwuje  się  
systematyczny  spadek  liczby  osób  pracujących.  Dla  powiatu  nidzickiego  liczba  osób  pracujących  
w porównaniu do roku 2009 spadła o ponad 6%. Największe spadki zaobserwowano w działalności  
finansowej i ubezpieczeniowej oraz rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie, spadki odpowiednio  
o  20  i  14%.  Ośmioprocentowy  spadek  zatrudnienia  zaobserwowano  w  przemyśle  i  budownictwie,  
jedynie w przypadku pozostałych usług w porównaniu do roku 2009 zaobserwowano minimalny wzrost.  
Procentowo  zdecydowanie  największa  liczba  osób  w  powiecie  nidzickim  pracowała  w  branżach  
związanych z przemysłem i budownictwem (34,3%, minimalny spadek o 0,5% w porównaniu do roku  
2009) oraz z pozostałymi usługami (27,6%, wzrost o ponad 2% w porównaniu do roku 2009). Istotny  
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udział  w  zatrudnieniu  miało  również  rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo  i  rybactwo  (24,7%,  spadek  
w porównaniu do 2009 roku o ponad 2%).

Tabela 19. Pracujący, zatrudnienie i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 (ujęcie liczbowe 
i procentowe)

Jednostka terytorialna

ogółem rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przemysł i budownictwo

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
osoba osoba osoba

Powiat nidzicki 7086 6820 6848 6637 1905 1615 1613 1637 2464 2510 2499 2278

Jednostka 
terytorialna

handel; naprawa pojazdów samochodowych; 
transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie 

i gastronomia; informacja i komunikacja
działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku nieruchomości pozostałe usługi

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
osoba osoba osoba

Powiat 
nidzicki 761 756 746 752 171 167 169 137 1785 1772 1821 1833

Jednostka terytorialna ogółem rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo przemysł i budownictwo

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
osoba osoba osoba

Powiat nidzicki 100% 100% 100% 100% 26,9% 23,7% 23,6% 24,7% 34,8% 36,8% 36,5% 34,3%

Jednostka 
terytorialna

handel; naprawa pojazdów samochodowych; 
transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie 

i gastronomia; informacja i komunikacja
działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku nieruchomości pozostałe usługi

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
osoba osoba osoba

Powiat 
nidzicki 10,7% 11,1% 10,9% 11,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,1% 25,2% 26,0% 26,6% 27,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie  brutto  na terenie  powiatu  nidzickiego według danych 
GUS w 2013 r. wynosiło 2 876,70 PLN i stanowiło nieco ponad 74% przeciętnej płacy brutto w Polsce.  
W porównaniu do 2009 roku dystans w zakresie wynagrodzeń dzielący powiat od średniej krajowej  
zmniejszył się jedynie o 1%. 

Tabela 20. Wynagrodzenia w powiecie nidzickim w latach 2009-2013

Jednostka 
terytorialna

Ogółem – przeciętne wynagrodzenie brutto przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej 
krajowej (Polska=100)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
zł zł zł zł zł % % % % %

Powiat nidzicki 2427,52 2513,61 2683,94 2803,04 2876,70 73,2 73,2 74,0 74,9 74,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

5.3. Oświata i wychowanie

Oświata to jedna z kluczowych dziedzin zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak i lokalnym.  
Im lepiej wykształcone społeczeństwo, tym większe szanse na szybsze przystosowanie się do realiów 
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i społecznej.

Na terenie gminy Nidzica funkcjonują następujące jednostki stanowiące bazę oświatową:

Tabela 21. Zestawienie szkół publicznych i niepublicznych w gminie Nidzica
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Typ szkoły Nazwa szkoły Lokalizacja

Publiczne
szkoły

podstawowe

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 1 Nidzica
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 2 Nidzica
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 3 Nidzica

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łynie Łyna
Publiczna Szkoła Podstawowa w Napiwodzie Napiwoda
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rączkach Rączki

Publiczne
szkoły

gimnazjalne

Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 Nidzica Nidzica
Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 Nidzica Nidzica
Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 Nidzica Nidzica

Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Wyspiańskiego Nidzica

Szkoły specjalne Szkoła podstawowa i gimnazjum specjalne im. ks. Jana
Twardowskiego Nidzica Nidzica

Publiczne
szkoły
ponad

gimnazjalne

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława
Staszica Nidzica

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława
Wyspiańskiego w Nidzicy Nidzica

Niepubliczna szkoła
specjalna

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Nidzica
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu

Poza tym na terenie gminy Nidzica funkcjonują:
• 2 przedszkola;
• 10 oddziałów „O” przy szkołach podstawowych;
• 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Za  realizację  zadań  z  zakresu  obsługi  administracyjno  –  gospodarczej  i  finansowej  szkół  
i przedszkoli odpowiada w gminie Zespół Obsługi Oświaty i Sportu (gminna jednostka organizacyjna).  
Przez zespół obsługiwane są następujące placówki oświatowe:

• Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy (szkoła podstawowa plus gimnazjum)
• Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy (szkoła podstawowa plus gimnazjum)
• Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy (szkoła podstawowa plus gimnazjum)
• Szkoła Podstawowa im. St. Mikołajczyka w Rączkach
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie 
• Szkoła Podstawowa im. R. Kobendzy w Łynie 
• Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
• Przedszkole Nr 4 w Nidzicy
• Oddziały Przedszkolne i „0” przy Szkołach Podstawowych 

Struktura ludności według wieku edukacyjnego w 2013 r. w gminie Nidzica wykazuje podobną 
tendencję, jaka występuje w województwie warmińsko-mazurskim. W porównaniu do roku 2009 spadła 
wyraźnie liczba dzieci najmłodszych (przedział 0-2 lata) oraz dzieci najstarszych (13-15 lat). Pozostałe  
dwa przedziały wiekowe tj. 3-6 lat i 7-12 lat pozostały w tym samym okresie na podobnym poziomie.  
Tendencję  taką  można zaobserwować  we wszystkich  gminach  powiatu  nidzickiego,  co  zwłaszcza  
w  odniesieniu  do  tej  najmłodszej  kategorii  należy  oceniać  negatywnie.  Szczegółowe  informacje 
związane z strukturę wieku edukacyjnego przedstawiono w dwóch poniższych tabelach. 

Tabela 22. Ludność powiatu nidzickiego w podziale na gminy według edukacyjnych grup wieku w latach 2009 -2013

Gmina

Lata – przedział wiekowy Lata – przedział wiekowy Lata – przedział wiekowy Lata – przedział wiekowy

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

0-2 3-6 7-12 13-15
Janowiec 

K. 131 118 102 104 109 157 163 163 175 167 251 256 250 239 226 138 152 141 133 121

Janowo 113 113 93 94 81 130 142 150 138 132 207 204 205 209 206 108 129 124 114 100

Kozłowo 253 256 226 215 217 306 329 353 344 320 492 491 479 475 483 267 285 277 274 225

Nidzica 680 671 648 605 605 863 883 889 895 860 1420 1384 1364 1356 1343 861 848 779 738 710
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Nidzica 
(m) 421 395 382 372 383 533 534 525 523 519 873 834 823 805 783 548 536 481 460 441

Nidzica 
(w) 259 276 266 233 222 330 349 364 372 341 547 550 541 551 560 313 312 298 278 269

m- obszar miejski, w- obszar wiejski
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Tabela 23. Ludność powiatu nidzickiego w podziale na gminy według edukacyjnych grup wieku w latach 2009 -2013 (% do ogółu ludności)

Gmina

Lata – przedział wiekowy Lata – przedział wiekowy Lata – przedział wiekowy Lata – przedział wiekowy

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

0-2 3-6 7-12 13-15

Janowiec K. 3,91 3,44 3,00 3,07 3,26 4,69 4,75 4,80 5,17 5,00 7,50 7,47 7,36 7,06 6,77 4,12 4,43 4,15 3,93 3,62

Janowo 4,04 3,90 3,23 3,31 2,89 4,65 4,89 5,21 4,86 4,71 7,41 7,03 7,12 7,36 7,35 3,87 4,45 4,30 4,02 3,57

Kozłowo 4,16 4,03 3,57 3,41 3,47 5,04 5,18 5,58 5,46 5,11 8,0% 7,74 7,57 7,54 7,72 4,39 4,49 4,38 4,35 3,59

Nidzica 3,20 3,09 2,99 2,80 2,81 4,07 4,06 4,10 4,14 4,00 6,69 6,37 6,29 6,28 6,25 4,06 3,90 3,59 3,42 3,30

Nidzica (m) 2,91 2,71 2,64 2,58 2,68 3,69 3,66 3,63 3,63 3,63 6,04 5,72 5,69 5,59 5,48 3,79 3,68 3,32 3,20 3,08

Nidzica (w) 3,83 3,86 3,70 3,23 3,08 4,88 4,88 5,06 5,16 4,74 8,08 7,69 7,52 7,64 7,78 4,63 4,36 4,14 3,85 3,74

m- obszar miejski, w- obszar wiejski
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Wychowanie przedszkolne w gminie Nidzica funkcjonuje w oparciu o przedszkola i  oddziały 
przedszkolne przy szkołach podstawowych. Jak pokazuje tabela poniżej bardzo wyraźnie w porównaniu  
do  lat  ubiegłych  zwiększyła  się  liczba  dzieci  objętych  wychowaniem  przedszkolnym.  Sytuacja  ta  
dotyczyła wszystkich gmin powiatu nidzickiego. Największy wzrost zanotowano zarówno na obszarze 
miejskim  jak  i  wiejskim  gminy  Nidzica.  Odsetek  dzieci  objętych  wychowaniem  przedszkolnym  
w porównaniu do roku 2009 wzrósł o prawie 25%.

Tabela 24. Dzieci (3-6 ) objęte wychowaniem przedszkolnym w gminach powiatu nidzickiego

Gmina

Dzieci objęte wychowaniem 
przedszkolnym

Odsetek dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
lata 3-6 lata 3-6

Janowiec Kościelny 83 40 100 112 119 52,9 24,5 61,3 64 71,3
Janowo 29 34 57 50 59 22,3 23,9 38 36,2 44,7
Kozłowo 9 132 137 125 140 25,8 40,1 38,8 36,3 43,8
Nidzica 477 537 550 567 651 55,3 60,8 61,9 63,4 75,7
Nidzica (m) 436 493 495 514 552 81,8 92,3 94,3 98,3 106,4
Nidzica (w) 41 44 55 53 99 12,4 12,6 15,1 14,2 29
m- obszar miejski, w- obszar wiejski, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Na terenie gminy Nidzica funkcjonują zaledwie dwa przedszkola, z liczbą miejsc oscylującą od 
375 w 2009 roku do 350 w roku 2013. W roku 2013 liczba dzieci w tych dwóch placówkach wyniosła 
400, co oznacza że odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wyraźnie przekraczał liczbę 
miejsc w obu placówkach. 

Tabela 25. Przedszkola i oddziały ogółem w powiecie nidzickim w podziale na gminy

Gmina
Ogółem Ogółem Ogółem

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Przedszkola Oddziały Miejsca

Janowiec 
K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Janowo 1 0 0 0 0 1,00 0 0 0 0 24 0 0 0 0
Kozłowo 1 1 1 1 1 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 50 50 64 75 75
Nidzica 2 2 2 2 2 14,00 14,00 15,00 15,00 17,00 375 350 326 335 350
Nidzica 

(m) 2 2 2 2 2 14,00 14,00 15,00 15,00 17,00 375 350 326 335 350

Nidzica 
(w) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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m- obszar miejski, w- obszar wiejski, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W dwóch przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Nidzica liczba dzieci w porównaniu 
do roku 2009 wzrosła o 17%. Na obszarze wiejskim Nidzica oraz w gminie Janowiec Kościelny i Janowo 
przedszkola  w roku 2013 nie  działały,  w  tym przypadku funkcjonowały  oddziały  przedszkolne przy  
szkołach podstawowych. 

Tabela 26. Dzieci w przedszkolach w podziale na gminy powiatu nidzickiego w latach 2009-2013

Gmina
Ogółem

2009 2010 2011 2012 2013
3-6 lat

Janowiec Kościelny 0 0 0 0 0
Janowo 13 0 0 0 0
Kozłowo 47 47 64 68 76
Nidzica 342 343 352 365 400

Nidzica (m) 342 343 352 365 400
Nidzica (w) 0 0 0 0 0

m- obszar miejski, w- obszar wiejski,  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W gminie Nidzica, zarówno dla obszaru miejskiego jak i wiejskiego liczba dzieci w oddziałach  
przedszkolnych przy szkołach podstawowych w porównaniu do roku 2009 wyraźnie zwiększyła się.  
Oznaczało  to  jednoczesny  wzrost  w  liczbie  oddziałów  na  terenie  gminy.  Podobną  sytuację 
zaobserwować było można w pozostałych gminach powiatu nidzickiego z wyjątkiem gminy Janowiec  
Kościelny,  gdzie  liczba  dzieci  w  oddziałach  przedszkolnych  w  porównaniu  do  lat  ubiegłych  dość  
znacznie spadła, z jednoczesnym zmniejszeniem się liczby oddziałów w tych placówkach. 

Tabela 27. Dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wg wieku w latach 
2009-2013

Gmina
Ogółem

2009 2010 2011 2012 2013
3-6 lat

Janowiec Kościelny 83 41 45 16 24
Janowo 16 34 57 50 59
Kozłowo 39 87 74 57 64
Nidzica 140 198 209 208 268

Nidzica (m) 99 154 153 154 167
Nidzica (w) 41 44 56 54 101

m- obszar miejski, w- obszar wiejski, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Tabela 28. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Gmina
Oddziały (klasy, grupy)

2009 2010 2011 2012 2013
Ogółem

Janowiec Kościelny 4 2 2 1 1
Janowo 1 2 2 2 3
Kozłowo 4 5 4 3 3
Nidzica 7 10 10 10 13

Nidzica (m) 4 7 7 7 7
Nidzica (w) 3 3 3 3 6

m- obszar miejski, w- obszar wiejski, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Średnia liczba etatów  w  Nidzicy  2012  rok  w  przedszkolach  wyniosła  25,47,  w  oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych 9,88 osób.

Na  terenie  gminy  Nidzica  funkcjonuje  6  szkół  podstawowych  oraz  jedna  specjalna  szkoła 
podstawowa, w której w roku 2013 uczyło się 29 uczniów w 9 oddziałach. Zatrudnienie w szkołach 
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podstawowych w Nidzicy w roku 2012 wyniosło 101,16 etatu i w porównaniu do roku 2001 spadło  
o prawie 3%.  W podstawowej szkole specjalnej średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w roku  
2012 wyniosło 5,78 i w porównaniu do lat poprzednich zaobserwowano niewielki wzrost. Na podstawie  
danych z tabeli poniżej stwierdzić można, że liczba uczniów we wszystkich gminach powiatu nidzickiego 
sukcesywnie spada. Największe spadki zanotowano w gminie Nidzica, gdzie w porównaniu do roku  
2009 liczba uczniów spadła o prawie 13% do poziomu 1271 dzieci w roku 2013. Nieco mniejsze spadki  
zanotowano w pozostałych gminach powiatu, odpowiednio 9, 5 i 6% w gminach Janowiec Kościelny,  
Janowo i Kozłowo. 

Tabela 29. Szkoły podstawowe w gminach powiatu nidzickiego w latach 2009-2013

Gmina

Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Szkoły podstawowe (szt.) Pomieszczenia szkolne (szt.) Oddziały w szkołach (szt.) Uczniowie (os.)
Janowiec 

K. 2 2 2 2 2 21 21 21 22 - 14,00 13,00 13,00 12,00 12,00 231 232 234 216 210

Janowo 2 2 2 2 2 24 25 25 25 - 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 201 186 189 195 191

Kozłowo 6 6 4 4 4 49 52 33 32 - 31,50 32,00 25,00 25,00 25,00 484 458 443 459 456

Nidzica 6 6 6 6 6 96 98 135 98 - 76,00 73,00 70,00 67,00 66,00 1453 1367 1352 1310 1271
Nidzica 

(m) 3 3 3 3 3 73 76 113 76 - 52,00 49,00 49,00 49,00 48,00 1159 1097 1098 1060 1023

Nidzica 
(w) 3 3 3 3 3 23 22 22 22 - 24,00 24,00 21,00 18,00 18,00 294 270 254 250 248

m- obszar miejski, w- obszar wiejski, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Liczba  uczniów  przypadająca  na  1  oddział  w  szkołach  podstawowych  była  najwyższa  na  
obszarze miejskim gminy Nidzica i od roku 2010 utrzymywała się na poziomie 21-22 uczniów. Była ona  
wyraźnie wyższa w porównaniu do obszaru wiejskiego gminy, gdzie wynosiła 14 uczniów. Na obszarze  
wiejskim liczba ta w porównaniu do 2010  nieznacznie wzrosła. Szczegółowe informacje przedstawiono 
w poniższej tabeli.

Tabela 30. Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych

Gmina
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży

2010 2011 2012 2013
Ogółem

Janowiec Kościelny 18 18 18 18
Janowo 16 16 16 16
Kozłowo 14 18 18 18
Nidzica 19 19 20 19

Nidzica (m) 22 22 22 21
Nidzica (w) 11 12 12 14

m- obszar miejski, w- obszar wiejski, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Z podobną sytuacją jak w przypadku szkół podstawowych mamy do czynienia w gimnazjach. 
We wszystkich gminach powiatu nidzickiego liczba uczniów w tych placówkach oświatowych wyraźnie 
zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich lat. Tym razem największy, bo aż 20% spadek liczby uczniów 
w porównaniu do roku 2009 zanotowano w gminie Janowo. Niewiele mniejsze wartości zaobserwowano  
w pozostałych gminach, odpowiednio 14, 16 i15% w gminach Janowiec Kościelny, Kozłowo i Nidzica.  
Szczegółowe  informacje  na  temat  liczby  uczniów,  oddziałów  w  szkołach  i  liczby  pomieszczeń  
przedstawiono  w  tabeli  poniżej.   Na  terenie  gminy  Nidzica  działa  również  specjalne  gimnazjum,  
w którym w roku 2013 uczyło się 28 uczniów w 6 oddziałach. 

Zatrudnienie w gimnazjach w Nidzicy w roku 2012 wyniosło 61,88 etatów i w porównaniu do  
roku poprzedniego spadło o nieco ponad 3%. Średnia liczba etatów w gimnazjum specjalnym w Nidzicy  
wyniosło w roku 2012 4,43 osoby. 

Tabela 31. Gimnazja w gminach powiatu nidzickiego w latach 2009-2013
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Gmina

Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Gimnazja (szt.) Pomieszczenia szkolne (szt.) Oddziały w szkołach (szt.) Uczniowie (os.)
Janowiec 

K. 1 1 1 1 1 9 9 9 9 - 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 132 136 125 126 113

Janowo 2 2 2 2 2 8 7 7 7 - 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 115 127 117 107 92

Kozłowo 3 3 3 3 3 13 13 13 13 - 12,00 12,00 12,00 12,00 11,00 240 230 227 226 200

Nidzica 5 5 5 5 5 60 50 13 50 - 41,00 39,00 36,00 35,00 34,00 892 872 802 787 754
Nidzica 

(m) 4 5 5 5 5 48 50 13 50 - 40,00 39,00 36,00 35,00 34,00 879 872 802 787 754

Nidzica 
(w) 1 0 0 0 0 12 0 0 0 - 1,00 0 0 0 0 13 0 0 0 0

m- obszar miejski, w- obszar wiejski

Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w gimnazjach była najwyższa na obszarze miejskim 
gminy Nidzica i od roku 2010 utrzymywała się na poziomie 22 uczniów. 

Tabela 32. Uczniowie przypadający na 1 oddział w gimnazjach w gminach powiatu nidzickiego w 
latach 2010-2013

Gmina
Gimnazja dla dzieci i młodzieży

2010 2011 2012 2013
Ogółem

Janowiec Kościelny 23 21 21 19
Janowo 21 20 18 15
Kozłowo 19 19 19 18
Nidzica 22 22 22 22

Nidzica (m) 22 22 22 22
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Powiat nidzicki pod względem wyników egzaminu gimnazjalnego wypada na tle województwa 
bardzo  przeciętnie.  W  części  humanistycznej  plasuje  się  on  na  15  miejscu  spośród  21  powiatów 
funkcjonujących w województwie. Od najlepszego powiatu węgorzewskiego jest gorszy o 7 punktów  
procentowych. W części matematyczno-przyrodniczej wynik uzyskany w roku 2014 plasuje powiat na  
podobnej pozycji jak w przypadku części humanistycznej. Dystans do najlepszego w tej kategorii m. 
Olsztyna  wyniósł  prawie  10%  w  przypadku  matematyki  i  niecałe  7%  w  przypadku  przedmiotów 
przyrodniczych.  W  przypadku  języka  angielskiego  wyniki  dla  powiatu  nidzickiego  były  najsłabsze,  
zwłaszcza w przypadku poziomu rozszerzonego. Dystans do m. Olsztyna w obu przypadkach wyniósł 
prawie  20%.  Dużo  lepiej  powiat  nidzicki  wypadł  w  przypadku  języka  niemieckiego,  gdzie  spośród  
wszystkich  powiatów  województwa  uplasował  się  na  miejscu  10  i  7  w  przypadku  poziomu 
rozszerzonego. 

Tabela 33. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych powiatach województwa 
warmińsko-mazurskiego w roku 2014

Powiat

Część humanistyczna Część matematyczno-
przyrodnicza Język angielski Język niemiecki

Język 
Polski

Historia i wiedza 
o 

społeczeństwie
matematyka przedmioty 

przyrodnicze
Poziom 

podstawowy
Poziom 

rozszerzony
Poziom 

podstawowy
Poziom 

rozszerzony

Średni 
wynik (%)

Średni wynik (%) Średni wynik 
(%)

Średni wynik 
(%)

Średni wynik 
(%)

Średni wynik 
(%)

Średni wynik 
(%)

Średni wynik 
(%)

bartoszycki 65,3 57,9 41,1 50,5 60,2 45,0 51,5 40,5
braniewski 61,3 58,7 40,2 49,8 61,3 43,4 47,6 26,8
Działdowski 64,5 58,1 46,0 50,5 59,1 38,3 46,3 33,9

Elbląski 61,2 54,5 39,3 47,3 56,4 34,6 42,2 27,4
Ełcki 63,9 57,4 44,4 49,0 63,3 43,3 58,0 45,0

Giżycki 65,4 58,4 45,3 50,1 62,1 44,0 60,1 45,6
Iławski 64,4 58,6 44,8 52,9 60,5 39,9 51,0 36,9

Kętrzyński 65,1 59,1 46,8 51,4 61,3 40,6 59,0 65,0
Lidzbarski 64,7 56,4 44,8 49,5 64,0 44,5 50,9 67,5
Mrągowski 63,1 55,2 42,0 48,3 61,6 43,5 50,5 34,6

Nidzicki 63,0 56,4 41,8 48,9 58,8 37,2 51,3 42,4
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Nowomiejski 63,8 56,5 46,7 48,3 55,9 37,7 49,8 35,8
Olecki 65,0 57,1 46,5 50,0 66,3 47,6 46,2 36,7

Olsztyński 62,1 55,9 41,1 49,1 58,6 37,6 50,6 35,2
Ostródzki 65,1 57,9 41,8 48,5 59,5 39,6 51,3 40,1

Piski 61,9 54,1 41,1 46,0 56,8 36,8 46,9 35,3
Szczycieński 62,9 55,4 42,9 48,0 56,1 40,6 50,1 42,6

gołdapski 59,8 54,3 40,4 46,5 59,4 41,1 55,7 39,5
Węgorzewski 70,0 59,8 47,8 53,7 67,7 46,6 39,5 12,5

m. Elbląg 64,2 57,3 45,8 49,9 65,2 44,1 44,9 57,8
m. Olsztyn 69,7 62,7 51,6 55,6 74,5 56,5 62,2 49,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE Łomża

W rozbiciu na poszczególne gminy, najlepsze wyniki w części humanistycznej uzyskała gmina 
Janowo, w części matematyczno-przyrodniczej Janowiec Kościelny w przypadku matematyki i Janowo 
z  przedmiotów  przyrodniczych,  Kozłowo  z  języka  angielskiego  i  jedynie  w  przypadku  języka 
niemieckiego gmina Nidzica.  

Tabela 34. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych gminach powiatu 
nidzickiego w roku 2014

Gmina

Część humanistyczna Część matematyczno-
przyrodnicza Język angielski Język niemiecki

Język 
Polski

Historia i wiedza 
o 

społeczeństwie
matematyka przedmioty 

przyrodnicze
Poziom 

podstawowy
Poziom 

rozszerzony
Poziom 

podstawowy
Poziom 

rozszerzony

Średni 
wynik (%) Średni wynik (%) Średni wynik 

(%)
Średni wynik 

(%)
Średni wynik 

(%)
Średni wynik 

(%)
Średni wynik 

(%)
Średni wynik 

(%)
Janowiec 
Kościelny 56,7 51,9 43,3 45,7 47,3 22,6 55,0 -

Janowo 66,7 65,2 42,1 51,2 68,1 49,8 48,1 47,5
Kozłowo 59,7 55,4 43,1 49,5 77,5 53,0 43,6 28,3
Nidzica 64,5 56,2 41,2 49,0 57,9 37,1 56,4 50,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE Łomża

Wszystkie szkoły podstawowe w gminie Nidzica wyposażone są w pracownie komputerowe. 
Natomiast wśród gimnazjów 60% z nich wyposażona jest w takie pracownie. Analizując dane Głównego  
Urzędu Statystycznego dotyczące wyposażenia placówek oświatowych w gminie Nidzica w komputery  
stwierdzono, że:

• w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach  w  gminie  Nidzica  funkcjonuje  12  pracowni  
komputerowych wyposażonych łącznie w 347 komputerów, z których 322 podłączonych jest do 
Internetu, a 252 komputery podłączone do internetu przeznaczone były do użytku uczniów,

• w  Internet  szerokopasmowy  w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach  w  gminie  Nidzica 
wyposażonych było 162 komputerów, z czego 123 pozostawały do dyspozycji uczniów,

• w szkołach podstawowych na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało 7,57 uczniów,  
liczba ta w porównaniu do roku 2010 wyraźnie zmniejszyła się, co należy oceniać pozytywnie,

• w gimnazjach w gminie  Nidzica na 1  komputer  z  dostępem do Internetu  przypadało  14,31  
uczniów, liczba ta w porównaniu do roku 2010 wyraźnie zmniejszyła się, co należy oceniać  
pozytywnie.

• w szkołach podstawowych i  gimnazjach  na 1  komputer  z  szerokopasmowym dostępem do 
Internetu przypadało 17,5 uczniów, liczba ta w porównaniu do roku 2010 spadła z poziomu 
28,3. 
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Tabela 35. Komputeryzacja w szkołach podstawowych i gimnazjach (z uwzględnieniem szkoły 
specjalnej w Nidzicy)

Gmina
Ogółem komputery Komputery z dostępem do internetu Komputery z dostępem do 

internetu szerokopasmowego Pracownie komputerowe

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt.

Janowiec K. 72 70 65 72 70 65 72 70 65 4 4 3
Janowo 41 33 39 41 33 39 17 17 17 2 2 2
Kozłowo 137 123 120 127 119 116 48 48 67 7 5 5
Nidzica 281 298 347 257 270 322 100 180 162 13 13 12

Nidzica (m) 196 209 248 187 199 238 81 160 136 10 10 9
Nidzica (w) 85 89 99 70 71 84 19 20 26 3 3 3

m- obszar miejski, w- obszar wiejski, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Tabela 36. Komputeryzacja w szkołach podstawowych i gimnazjach (z uwzględnieniem szkoły 
specjalnej w Nidzicy) ciąg dalszy

Gmina

Komputery przeznaczone do użytku 
uczniów

komputery z dostępem do 
Internetu przeznaczone do 

użytku uczniów

komputery z dostępem 
szerokopasmowym 

przeznaczone do użytku 
uczniów

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt.

Janowiec K. 62 60 54 62 60 54 62 60 54
Janowo 38 30 34 38 30 34 14 14 14
Kozłowo 114 106 99 109 102 95 38 38 53
Nidzica 204 236 265 192 223 252 81 167 123

Nidzica (m) 143 175 201 134 165 191 64 150 103
Nidzica (w) 61 61 64 58 58 61 17 17 20

m- obszar miejski, w- obszar wiejski, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS
Tabela 37. Wskaźniki komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminach powiatu 

Gmina

udział % szkół wyposażonych w 
komputery przeznaczone do użytku 
uczniów z dostępem do Internetu

udział % szkół wyposażonych w 
komputery przeznaczone do użytku 
uczniów z dostępem do Internetu

uczniowie przypadający na 1 
komputer z dostępem do Internetu 
przeznaczony do użytku uczniów

uczniowie przypadający na 1 
komputer z dostępem do Internetu 
przeznaczony do użytku uczniów

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Szkoły podstawowe Gimnazjum Szkoły podstawowe Gimnazjum

Janowiec K 100 100 100 100 100 100 7,25 7,80 6,00 4,53 4,17 7,00
Janowo 100 100 100 - - - 4,89 6,30 5,74 - - -
Kozłowo 83,33 75 75 66,67 66,67 66,67 7,51 8,20 10,43 4,79 4,73 4,43
Nidzica 100 100 100 60,00 40,00 60,00 10,28 8,50 7,57 24,91 20,05 14,31
Nidzica (m) 100 100 100 60,00 40,00 60,00 14,63 10,87 9,46 24,91 20,05 14,31
Nidzica (w) 100 100 100 - - - 4,66 4,38 4,10 - - -
m- obszar miejski, w- obszar wiejski, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Tabela 38. Wskaźniki komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminach powiatu 
nidzickiego

Gmina

Uczniowie przypadający na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu 
przeznaczony do użytku uczniów

2010 2011 2012
Osoba

Janowiec Kościelny 5,9 6,0 6,3
Janowo 22,4 21,9 21,6
Kozłowo 8,1 17,6 12,9
Nidzica 28,3 13,2 17,5

Nidzica (m) 31,5 13,0 18,4
Nidzica (w) 15,9 14,9 12,5

m- obszar miejski, w- obszar wiejski, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Tabela 39. Wskaźniki komputeryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminach powiatu 

Gmina

udział % szkół wyposażonych w 
komputery przeznaczone do użytku 
uczniów z dostępem do Internetu

udział % szkół wyposażonych w 
komputery przeznaczone do użytku 
uczniów z dostępem do Internetu

uczniowie przypadający na 1 
komputer z dostępem do Internetu 
przeznaczony do użytku uczniów

uczniowie przypadający na 1 
komputer z dostępem do Internetu 
przeznaczony do użytku uczniów

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Szkoły podstawowe Gimnazjum Szkoły podstawowe Gimnazjum

Janowiec K 100 100 100 100 100 100 7,25 7,80 6,00 4,53 4,17 7,00
Janowo 100 100 100 - - - 4,89 6,30 5,74 - - -
Kozłowo 83,33 75 75 66,67 66,67 66,67 7,51 8,20 10,43 4,79 4,73 4,43
Nidzica 100 100 100 60,00 40,00 60,00 10,28 8,50 7,57 24,91 20,05 14,31
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Nidzica (m) 100 100 100 60,00 40,00 60,00 14,63 10,87 9,46 24,91 20,05 14,31
Nidzica (w) 100 100 100 - - - 4,66 4,38 4,10 - - -
m- obszar miejski, w- obszar wiejski, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Opis placówek oświatowych gminy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łynie

Szkoła Podstawowa w Łynie  położona jest w centrum miejscowości Łyna w pobliżu Rezerwatu 
Źródeł  Rzeki  Łyna.  Uczęszczają  do  niej  dzieci  z  ośmiu  pobliskich  miejscowości:  Łyna,  Dobrzyń,  
Wietrzychowo,  Wietrzychówek,   Orłowo,  Wólka  Orłowska,  Bolejny,  Żelazno.  Obecnie  w  szkole,  
w dziewięciu oddziałach (klasy „O” – VI) uczy się 155 uczniów. W szkole pracuje 16 nauczycieli oraz 6  
pracowników administracji i obsługi. Szkoła jest placówką jednozmianową. Uczniowie mają możliwość  
korzystania z różnych form zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, SKS – ów, zajęć logopedycznych,  
gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.  Językami obcymi nauczanymi w szkole są: język angielski 
i  język niemiecki dla mniejszości narodowej. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Rezerwatu Źródeł Rzeki  
Łyny,  placówka  promuje  edukację  przyrodniczą  i  ekologiczną.   Działania  ekologiczne  zostały  
zauważone na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Za szerzenie edukacji ekologicznej wśród uczniów  
placówka otrzymała Nagrodę Specjalną przyznaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Ponadto uczniowie szkoły zajęli m.in. pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie  
„Mój las” oraz w konkursie wojewódzkim „ Wymarzone osiedle- lepiej mieszkać lepiej”.

Bazę lokalową stanowi budynek z lat osiemdziesiątych połączony z budynkiem z lat 30-tych,  
systematycznie remontowany w miarę posiadanych środków finansowych.  Placówka posiada:

• 7 sal wykładowych, 
• pracownię komputerową (20 stanowisk komputerowych), 
• multimedialną bibliotekę z czytelnią (3339 woluminów), 
• świetlico-stołówkę (37,49 m2), 
• gabinet logopedy,
• boisko do piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, skoczni do skoków w dal (2832 m2)

Szkoła nie posiada pełnowymiarowej sali gimnastycznej (jedynie małą salkę). W szkole oprócz 
sal lekcyjnych jest gabinet logopedy połączony salką do indywidualizacji nauczania, gabinet pedagoga  
oraz bogato wyposażona biblioteka. Sala komputerowa połączona jest z salą lekcyjną. W szkole 3 sale  
zaopatrzone są w rzutniki multimedialne  oraz dwie mają na wyposażeniu tablice interaktywne. Przy  
szkole  jest  plac  zieleni,  na  którym  można  prowadzić  obserwacje  przyrodnicze.  Dla  najmłodszych  
powstał  plac zabaw. Teren wokół  szkoły zagospodarowano zielenią w postaci  klombów, trawników,  
drzewostanu niskiego.

Szkoła Podstawowa im. St. Mikołajczyka w Rączkach

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach istnieje od 1946 roku. W tej chwili  
na  zajęcia  w klasach  1-6  i  w  dwóch oddziałach  przedszkolnych  uczęszcza  103  dzieci  z:  Rączek,  
Januszkowa,  Załusek,  Frąknowa,  Mogiłowa,  Michałek i  kolonii  Szkotowo,  z  dwóch gmin – Nidzicy  
i Kozłowa. Uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka angielskiego, a także języka  
niemieckiego,  jako  języka  mniejszości  narodowej.  Szkoła  ze  względu  na  swoją  specyfikę  oraz  
możliwości lokalowe pracuje w systemie dwuzmianowym. Kadra pedagogiczna to w chwili obecnej 14 
nauczycieli. Wszyscy, z wyjątkiem jednego pedagoga posiadają wykształcenie wyższe magisterskie  
z  przygotowaniem pedagogicznym.  Siedmioro z  nich  posiada stopień  nauczyciela  dyplomowanego,  
jedna nauczycielka - stopień mianowanego, pięć - stopień kontraktowego. Szkoła na swoje potrzeby 
edukacyjno – wychowawcze posiada:

• liczba sal wykładowych - 6 szt.,
• 5 izb lekcyjne, 
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• izbę do zajęć edukacji przedszkolnej, 
• świetlicę (27 m2), 
• bibliotekę (4943 woluminów),
• pracownię komputerową - dobrze wyposażoną w komputery i stały dostęp do Internetu (20 szt.  

komputerów),
• pełno wymiarowe boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki (4 szt.- boisko do siatkówki - 162  

m2, boisko do koszykówki - 40 m2, boisko do piłki ręcznej - 1250 m2, boisko do piłki nożnej - 
3200  m2).  Obok  boiska  piłkarskiego  znajduje  się  plac  z  alejkami  do  nauki  zasad  ruchu 
drogowego. W części posesji szkolnej znajduje się wydzielone miejsce – plac zabaw dla dzieci  
z oddziału przedszkolnego.

Placówka nie posiada własnej sali gimnastycznej. 
W  Szkole  działa  Uczniowski  Klub  Sportowy  PROMYK,  którego  sportowcy  odnoszą  liczne 

sukcesy  na  zawodach  gminnych  i  powiatowych.  Oprócz  działalności  treningowej  organizowane  są  
wyjazdy na basen, czy też lodowisko.

W  ostatnich  latach  w  placówce  wykonano  wiele  remontów,  które  finansowano  z  budżetu 
szkolnego  i  gminnego  m.in.  wymieniono  stolarkę  okienną,  zainstalowano  urządzenia  alarmowe, 
wykonano  remont  dachu,  kominów,  elewacji  zewnętrznej  budynku,  całego  systemu  grzewczego 
budynku, ogrodzenia posesji szkolnej.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Napiwodzie

Szkoła jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Na piętrze jest pięć sal lekcyjnych. W jednej  
z  nich  mieści  się  sala  komputerowa,  wyposażona w  ramach ministerialnego  programu "Pracownie  
komputerowe dla szkół". Na parterze znajdują się: jedna sala lekcyjna, biblioteka, świetlico-stołówka,  
sekretariat, pokój nauczycielski. W szkole pracuje 17 osób: dyrektor, 12 nauczycieli oraz 4 pracowników  
administracji i obsługi. Obecnie uczy się tu 94 uczniów w siedmiu oddziałach (0-VI) z miejscowości:  
Napiwoda, Jabłonka, Moczysko, Natać Wielka, Radomin, Wały, Wikno, Zimna Woda.

Wyposażenie placówki:
• sala gimnastyczna – brak
• biblioteka – ilość woluminów: 3076 (książek), 34 (CD)
• świetlica – 1, metraż: dł. 11m x 4,70m= 51,70m²
• boiska – 3, boisko do siatkówki: dł. 22m x  szer. 12m = 264 m², boisko do koszykówki: dł. 23m x  

szer. 19m = 437 m², boisko do piłki nożnej: dł. 66m x szer. 32m = 2112 m²
• sala komputerowa – 1, ilość komputerów: 10
• liczba sal wykładowych – 7 (6 – szkoła + 1 – oddział przedszkolny)

Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy 

Na Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy składa się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Publiczne 
Gimnazjum nr 1, które w maju 2005 roku przyjęło imię Mikołaja Kopernika. Placówka posiada:

• 1 salę gimnastyczną, metraż 235 m2,
• 1 bibliotekę (13 282 woluminów),
• 1 świetlicę- metraż (55,80m2); zaplecze świetlicy (21,6m2)
• 1 boisko (metraż 364 m2),

• 2 sale komputerowe  (45 szt.  komputerów),
• 23 sale wykładowe
• Aulę szkolna,
• stołówkę z kuchnią
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• gabinet pielęgniarki
• sklepik
• pomieszczenia administracyjne szkoły

W roku 2009 powstała w szkole specjalistyczna pracowania języków obcych. W tym samym 
roku  dokonano  wymiany  okien  oraz  podłóg   w  całej  szkole.  Generalnego  remontu  doczekała  się, 
istniejąca  od  1945  roku,  biblioteka  szkolna.  Wymieniono  okna,  podłogi,  zakupiono  nowe  meble  
biblioteczne.

Zespół Szkół nr 2 w Nidzicy

Na Zespół Szkół nr 2 w Nidzicy składa się Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 2 oraz  
Publiczne Gimnazjum nr 2. Placówka posiada:

• sale gimnastyczne- 2 ( duża sala – 210 m2 mała sala gimnastyczna -  128 m2),
• biblioteka (ilość woluminów – 14752),
• świetlice- 1 (metraż 24 m2)
• boiska –2 ( do piłki nożnej – 1860 m2/ boisko wielozadaniowe – 608 m2)
• sale komputerowe – 1 (ilość komputerów – 24 dla uczniów  i jeden dla nauczyciela)
• liczba sal wykładowych- 31

W placówce zatrudnionych jest 59 nauczycieli z czego 71% to nauczyciele dyplomowani, 17%  
mianowani, 10% nauczyciele kontraktowi i 2% nauczyciele stażyści. Spośród wszystkich zatrudnionych  
w  szkole  nauczycieli,  29-ciu  posiada  kwalifikacje  do  nauczania  dwóch  przedmiotów,  a  17-tu 
przygotowanie do prowadzenia trzech przedmiotów.

Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy

Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy, a wcześniej Szkoła Podstawowa nr 3 funkcjonuje od 1979 roku.  
Obecnie z pomieszczeń szkoły korzystają:

• 2 oddziały przedszkolne (39 dzieci, w tym: 26 dzieci 5-letnich ,15 dzieci dojeżdżających;
• 17 oddziałów szkoły podstawowej z 3 klasami o profilu sportowym 355 uczniów, w tym: 12 

uczniów 6-letnich, 62 uczniów dojeżdżających;
• 10 oddziałów  gimnazjum z 3 klasami o profilu sportowym (231 uczniów, w tym 80 uczniów 

dojeżdżających.

W Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy zatrudnionych jest 58 nauczycieli z kwalifikacjami, w tym 45  
nauczycieli do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów:

• 48 dyplomowanych; 
• 6 mianowanych;
• 4 kontraktowych; 

  oraz 
• 16 pracowników administracji i obsługi.

W związku z tym, że w szkole funkcjonują oddziały o profilu  sportowym 9 nauczycieli  wychowania  
fizycznego posiada uprawnienia instruktorskie i trenerskie.

Baza lokalowa szkoły
• 25 sal lekcyjnych (w tym: pracownie techniczne – moduł żywieniowy i fotograficzny, pracownie 

artystyczne, pracownie przedmiotowe),
• 1 pracownia informatyki;
• 1 nowoczesna pracownia informatyki z centrum BRD (łącznie 43 komputery)
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• biblioteka z centrum multimedialnym (woluminy 9460 (bez podręczników dla pierwszoklasistów  
z dotacji MEN), 9539 (z podręcznikami dla pierwszoklasistów z dotacji MEN);

• mała sala gimnastyczna (66,12 m2);
• sala gimnastyczna pełnowymiarowa (396,56 m2);
• 3 boiska szkolne ( w tym jedno wielofunkcyjne );
• miasteczko ruchu drogowego;
• plac zabaw dla dzieci;
• siłownia (33,06 m2);;
• salka fitness (67,28 m2);
• sala do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• świetlica szkolna/stołówka;
• kuchnia z zapleczem kuchennym;
• gabinet logopedyczny;
• gabinet pedagoga szkolnego;
• gabinet profilaktyki szkolnej;
• dwa pokoje nauczycielskie o wysokim standardzie, w tym jeden dla nauczycieli  wychowania 

fizycznego.

Przedszkole nr 4

Przedszkole  Nr  4  zostało  oddane  do  użytku  11  sierpnia  1984  roku.  Przedszkole  zajmuje  
jednopiętrowy, wolnostojący budynek o kubaturze 1170 m2. Położone jest w centrum miasta przy ul. 
Krzywej 7 z dala od ruchu i hałasu ulicznego. Otoczone jest dużym ogrodem, którego nawierzchnia 
pokryta jest w całości trawą. Placówka dysponuje 175 miejscami dla dzieci w wieku 3-6 lat. Opiekę nad  
nimi sprawują 32 osoby personelu, w tym wykształcona kadra pedagogiczna licząca 16 osób. 

W budynku znajduje się 7 nowoczesnych, dobrze wyposażonych i przyjaznych dzieciom sal 
zabaw, do których w większości przylegają łazienki dostosowane do wieku i wzrostu dziecka, szatnia  
dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze, sanitarne, kuchnia z zapleczem oraz pomieszczenia piwniczne.  
W wyniku podjętych działań mających na celu poprawę bazy materialnej przedszkola i efektywności  
pracy placówki zaadoptowano istniejące już wcześniej pomieszczenia na o wiele bardziej przydatne  
zarówno dzieciom jak i  pracownikom i  specjalistom. Powstała doskonała sala gimnastyczna bardzo  
dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce do ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych dzieci. Sale  
zabaw obecnie  są  estetyczne,  kolorowe,  wyposażone  w  nowe  meble  tj.  stoliki,  krzesła  dla  dzieci,  
segmenty,  nowe  wykładziny.  Ilość  środków  dydaktycznych,  kącików  tematycznych,  atrakcyjność 
wyposażenia stałych kącików zabaw sprawia, że dzieci chętniej uczestniczą w procesie wychowawczo-
dydaktycznym. Każda sala wyposażona jest w sprzęt multimedialny z oprogramowaniem dydaktycznym 
oraz tablice interaktywne. Wszystkie okna w placówce zostały wymienione na plastikowe. Wewnątrz 
pomieszczeń wymieniono drzwi. Drzwi weneckie w każdej sali pozwalają obserwować dziecko w każdej  
chwili. Od podstaw wyremontowano wejście do szatni, a w niej pojawiły się nowe szafki na ubrania, oraz 
ławki dla dzieci. Plac zabaw doposażony został w nowe urządzenia do zajęć ruchowych na powietrzu  
oraz nowe piaskownice. Odnowiono również elewację w postaci pomalowania ścian całego budynku.

5.4. Opieka społeczna i ochrona zdrowia

Celem  działania  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nidzicy  jest  wspieranie  osób,  
rodzin,  grup i  społeczności  lokalnych  z terenu Gminy Nidzica poprzez pobudzanie  ich  potencjału  
i  aktywności  oraz  ukierunkowanie  na  rozwiązywanie  problemów i  rozwój.  Cel  ten  Ośrodek  osiąga 
poprzez realizację zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustaw przekazanych 
do realizacji. Do głównych kierunków działań ośrodka należy zaliczyć:

• Prawidłowo funkcjonująca rodzina,
• Inwestycja w  dzieci i młodzież,
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• Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów ośrodka,
• Wzmacnianie integracji społecznej.

Do  zadań  ośrodka  należy  tworzenie  warunków  do  rozwoju  form  organizacyjnych,  w  tym 
różnego rodzaju usług socjalnych oraz instytucjonalnych form pomocy społecznej. Pracownicy ośrodka 
prowadzą z  podopiecznymi pracę socjalną, przyznają świadczenia  finansowe (zasiłki okresowe, zasiłki  
stałe,  zasiłki  celowe  i  specjalne  celowe),rzeczowe,  usługowe,  przyznają  i  wypłacają  dodatki  
mieszkaniowe i energetyczne, przyznają i wypłacają świadczenia rodzinne i świadczenia z  funduszu  
alimentacyjnego, realizują  zadania z   zakresu wspierania rodziny oraz zadania i  sprawy z zakresu  
pieczy zastępczej, zadania wynikające z  ustawy i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań  
ośrodka należy również:

• aktywizacja społeczno - zawodowa,
• integracja społeczności lokalnej,
• edukacja  osób,  rodzin,  grup  i  społeczności  lokalnych,  w  szczególności  zagrożonych 

wykluczeniem społecznym poprzez realizację programów i projektów będących odpowiedzią na  
problemy i potrzeby mieszkańców,

• prowadzenie szeroko pojmowanej działalności profilaktycznej oraz rozwiązywanie problemów 
alkoholowych,

• przeciwdziałanie narkomanii,
• poradnictwo specjalistyczne: poradnictwo prawne, psychologiczne, psychiatryczne,
• realizacja usług specjalistycznych,
• prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz Dziennego Domu Pomocy.

Zatrudnienie w MOPS na dzień 30.06.2014 r. wynosiło 66 osób, w tym:
• Stanowiska kierownicze – 5 osób,
• Administracja – 20 osób,
• Pracownicy socjalni – 13 osób,
• Wychowawcy oraz Młodsi wychowawcy (w świetlicach) – 16 osób (zatrudnionych w  niepełnym 

wymiarze czasu  pracy),
• Instruktor terapii zajęciowej - 1 osoba (3/4 etatu),
• Pedagog - 1 osoba,
• Pracownicy na stanowiskach robotniczych – 10 osób.

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w porównaniu do roku 2011 wzrósł o ponad  
5% i wyniósł 15.051.987,88 zł.

Spośród  21 501  osób  zamieszkujących  gminę  Nidzica  według  stanu  na  koniec  2013  roku 
system pomocy społecznej objął w tym samym roku wsparciem 871 rodzin, w których było 2.436 osoby  
(11,49% ogółu ludności). 

Tabela 40. Osoby i rodziny z gminy Nidzica, którym MOPS udzielił pomocy i wsparcia.
Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok

Liczba osób 1 441 1 525 1475

Liczba rodzin 809 858 871

Liczba osób w rodzinach 2 263 2 321 2 436
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z funkcjonowania MOPS w roku 2013 

Tabela 41. Osoby i rodziny z gminy Nidzica, którym MOPS przyznał świadczenia
Wyszczególnienie 2011 rok 2012 rok 2013 rok

Liczba osób 1 339 1 321 1 291
W tym:

Liczba osób, którym 
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przyznano świadczenia 
pieniężne 742 721 708

Liczba osób, którym 
przyznano świadczenia 

niepieniężne 826 665 644
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z funkcjonowania MOPS w roku 2013 

Dominującym powodem przyznawania świadczeń pomocy społecznej, w roku 2013 podobnie 
jak w latach poprzednich, pozostawało bezrobocie. Z powodu bezrobocia z pomocy skorzystało 466  
rodzin. Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania świadczeń były: niepełnosprawność,  
długotrwała lub ciężka choroba i ubóstwo.

Tabela 42. Powody przyznawania pomocy przez MOPS w Nidzicy (2013)
Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinie
Ubóstwo 208 558
Bezdomność 30 38
Potrzeba ochrony macierzyństwa 107 549
Wielodzietność 69 409
Bezrobocie 466 1503
Niepełnosprawność 301 729
Długotrwała lub ciężka choroba 248 623
Bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia 
gospodarstwa domowego 143 550

Alkoholizm 42 83
Narkomania 3 10
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 16 19
Zdarzenia losowe 1 4
Przemoc w rodzinie 5 14
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 
całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z funkcjonowania MOPS w roku 2013 

Najwięcej rodzin ze wszystkich korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkuje
 miasto  Nidzica.  Z  871  rodzin  z  gminy  478  rodzin  mieszka  w  mieście.  Pozostałe  393  rodziny 
zamieszkują  gminne  wsie.  Ze  wszystkich  478  rodzin  „miejskich”  najwięcej  stanowią  rodziny 
jednoosobowe – 225 rodzin. Z rodzin korzystających ze świadczeń a zamieszkałych na wsi również 
najwięcej  stanowią  rodziny  jednoosobowe.  Liczba  osób  pobierających  świadczenia  z  pomocy  
społecznej w 2013 r. wynosiła 1475 ( jest ona wyższa od liczby rodzin gdyż w jednej rodzinie więcej niż  
jedna osoba może pobierać świadczenia). 855 osoby z tej liczby stanowią kobiety (58%), 620 osób to  
mężczyźni (42%).

W  osiąganiu  wyznaczonych  przez  ustawę  celów  pomocy  społecznej  wykorzystuje  się 
instrumenty finansowe, rzeczowe, usługowe, jak również poradnictwo i pracę socjalną. 

Świadczenia pieniężne

W latach 2011-2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące świadczenia 
pieniężne:
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Tabela 43. Instrumenty finansowe zrealizowane przez MOPS w latach 2011-2013 na terenie gminy 
Nidzica.

Rodzaje zasiłków Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Łączna Kwota
Zasiłki celowe i 

specjalne celowe 112.587,70 zł 132.519,50 zł 133,295,20 zł 378.402,40 zł

Zasiłki okresowe 115.962,78 zł 133.872,61 zł 193.460,36 zł 443.295,75 zł

Zasiłki stałe 497.154,95 zł 522.557,94 zł 606.594,03 zł 1.626. 309,92 zł
Zasiłki celowe na 
zakup żywności z 
Programu „Pomoc 
Państwa w zakresie 

dożywiania”
270.845,80 zł 302.621,48 zł 242.743,80 zł 816.211,08 zł

ŁĄCZNIE 996.551,23 zł 1.091.571,53 zł 1.176.093,39 zł 3.264.216,15 zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z funkcjonowania MOPS w roku 2013 

Świadczenia niepieniężne

Praca socjalna

Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym  i  nie  jest  uzależnione  od  posiadanego  przez  osobę,  rodzinę  dochodu.  W  2013  r.  
pomocą w formie pracy socjalnej objętych zostało 570 rodzin. Praca socjalna jest świadczona na rzecz  
poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Tabela 44. Ilość rodzin objętych pracą socjalną w latach 2011 -2013 w gminie Nidzica 
Ilość rodzin objętych 

pracą socjalną
2011 rok 2012 rok 2013 rok

808 641 570

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z funkcjonowania MOPS w roku 2013 
Ilość zawartych kontraktów socjalnych w latach 2011-2013 w gminie Nidzica

Ilość zawartych 
kontraktów 
socjalnych

2011 rok 2012 rok 2013 rok
106 164 266

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z funkcjonowania MOPS w roku 2013 

Poradnictwo specjalistyczne

W  ramach  poradnictwa  specjalistycznego  świadczonego  osobom  i  rodzinom,  które  mają 
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych corocznie  
w  ramach  projektu  „Stop  przemocy   w  rodzinie”    prowadzony  jest  punkt  konsultacyjny  dla  ofiar  
przemocy,  ich rodzin oraz osób zagrożonych zjawiskiem przemocy.  W ramach Punktu poradnictwo  
świadczą:

• psycholog – poradnictwo dostępne przez 32 godziny miesięcznie;
• prawnik – poradnictwo dostępne przez 6 godzin miesięcznie.

Prowadzona jest także grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Spotkania w ramach 
grupy  prowadzone  są  przez  specjalistę  i  mają  charakter  psychoterapeutyczny,  wspierający  
i psychoedukacyjny. Ponadto corocznie Ośrodek prowadzi warsztaty „Chcę być dobrym rodzicem” oraz 
„Szkoła dla rodziców”
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Zapewnienie posiłku

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie jednego gorącego 
posiłku  dziennie  osobom  tego  pozbawionym.  Realizacja  zadania  odbywała  się  głównie  poprzez  
prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach. 

Tabela 45. Ilość osób, którym przyznano gorący posiłek w gminie Nidzica w latach 2011-2013 
Ilość osób, którym 

przyznano gorący 
posiłek decyzją

2011 rok 2012 rok 2013 rok

678 osób 812 693

W tym bez decyzji 91 125 96

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z funkcjonowania MOPS w roku 2013 

Usługi Opiekuńcze

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki  
pomocy  w  zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych,  mogą  być  przyznane  usługi  opiekuńcze 
świadczone w środowisku. W poniższej tabeli przedstawiono dane statystyczne na temat liczby osób,  
którą taką pomoc otrzymały. Dane przedstawiono za okres od 2011 do 2013 roku. 

Tabela 46. Ilość osób, którym przyznano usługi opiekuńcze w gminie Nidzica w latach 2011-2013 
Ilość osób, którym 

przyznano usługi 
opiekuńcze

2011 rok 2012 rok 2013 rok

60 63 49

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z funkcjonowania MOPS w roku 2013 

Domy pomocy społecznej

Domy  pomocy  społecznej  świadczą  usługi  opiekuńcze,  bytowe,  zdrowotne,  na  poziomie 
obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.  
Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym  
domu jest  zadaniem własnym gminy  o  charakterze  obowiązkowym.  Według  danych  za  rok  2013  
w Domach Pomocy Społecznej na terenie gminy Nidzica przebywało 25 osób. W porównaniu do lat  
poprzednich liczba ta praktycznie nie zmienia się. 

Pomoc rzeczowa

Oprócz  powyższej  pomocy  organizowana  jest  różnego  rodzaju  pomoc  rzeczowa  -  pomoc  
w formie żywności pochodzącej z przedświątecznych zbiórek organizowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej  przy  współpracy  Warmińsko-  Mazurskiego  Banku   Żywności.  Powyższe  zbiórki  
organizowane są rokrocznie przed świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

Ponadto przez cały okres sprawozdawczy klienci naszego ośrodka mają możliwość korzystania 
z odzieży używanej, którą przekazują mieszkańcy naszego miasta i gminy wydawanej z magazynu,  
który  jest  w  dyspozycji  Polskiego  Czerwonego  Krzyża.  Ośrodek  uczestniczy  w  przekazywaniu 
użytecznych sprzętów domowego użytku ze środowiska dla podopiecznych : pralki, lodówki, meble  itp.  
Ośrodek nie gromadzi ich, a jedynie przekazuje osobom potrzebującym  adresy lub miejsca skąd mogą 
je odebrać.
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Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe

Świadczenia  rodzinne  przyznawane  są  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  28  listopada  2003  r.  
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.  1456 ze zm.). 

Tabela 47. Świadczenia rodzinne w gminie Nidzica w latach 2011-2013

Wyszczególnienie 2011 2012 2013

Ilość rodzin, którym przyznano świadczenie rodzinne 1601 1649 1532

Ilość dzieci, które objęto pomocą po przyznaniu świadczeń 
rodzinnych 2002 1893 1629

Kwotowa wartość świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny) 2 023 011,00 1 873 782,00 1 988 668,50

Kwotowa wartość pozostałych świadczeń (z. pielęgnacyjny, 
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłek dla opiekuna

6 714 109,59 6 698 147,00 6 311 542,98

Wypłaty z funduszu alimentacyjnego 1 379 478,05 (226 
rodzin)

1 476 145,69 
(225 rodzin)

1 482 182,31 (278 
rodzin)

Dodatki mieszkaniowe (kwota)
549 671,08 

(liczba gosp. dom. 
442)

606 276,05 
(liczba gosp. 

dom. 433)
679 089,32 (liczba 
gosp. dom. 442)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z funkcjonowania MOPS w roku 2013 

Działalność świetlic znajdujących się w strukturach MOPS

Na  terenie  Gminy  Nidzica  funkcjonuje  12  świetlic  środowiskowych  i  3  świetlice 
socjoterapeutyczne  wchodzące  w  strukturę  MOPS.  Świetlice  środowiskowe  funkcjonują  
w  miejscowościach:  Bartoszki,  Bolejny,  Grzegórzki,  Łysakowo,  Łyna,  Jabłonka,  Kanigowo,  
Magdaleniec, Piotrowice, Rozdroże, Zagrzewo, Wietrzychowo. Natomiast świetlice socjoterapeutyczne 
w miejscowościach:  Nidzica,  Rozdroże,  Załuski.  Świetlice  są czynne we wszystkie  dni  robocze,  co  
najmniej przez 4 godziny dziennie lub w inne dni tygodnia dostosowane do potrzeb dzieci, rodziców 
i pozostałych mieszkańców miejscowości.

Celem świetlic jest w szczególności:
• Udzielenie pomocy w wyrównywaniu szans dzieciom z rodzin zamieszkałych na terenie gminy.
• Zapewnienie opieki wychowawczej.
• Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie.
• Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
• Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  edukacyjnej  w  zakresie  przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii.
• Eliminowanie zaburzeń zachowania.

Do zadań Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych podlegających pod Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nidzicy należy w szczególności:

• Opieka po zajęciach szkolnych.
• Pomoc w odrabianiu lekcji.
• Organizowanie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych.
• Organizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych, informatycznych i innych w miarę 

występujących potrzeb i możliwości.
• Organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań.
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• Organizowanie wycieczek, gier, zabaw i imprez okolicznościowych.
• Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
• Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.
• Organizowanie pomocy socjalnej.
• Zapewnienie dożywiania – w miarę występujących potrzeb i możliwości.
• Prowadzenie  współpracy  z  podmiotem  prowadzącym  oraz  Radą  Sołecką  i  środowiskiem 

lokalnym.
• Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków.
• Prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem.
• Działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Dzienny Dom Pomocy przy MOPS

Głównym  zadaniem  Dziennego  Domu  Pomocy  przy  MOPS  w  Nidzicy  w  zakresie  pomocy 
kierowanej do osób starszych jest organizowanej wszelkiego rodzaju usług w celu zaspokojenia ich  
różnych potrzeb oraz integracji ze społecznością lokalną. Ponadto, stanowi on miejsce do aktywnego  
spędzania  czasu wolnego.  Zajęcia  organizowane w Dziennym Domu Pomocy w Nidzicy  pozwalają  
rozwijać zainteresowania i talenty uczestników. Dla większości Dom pozwala zapomnieć o samotności 
i  pokonać  trudności  związane  z  życiem codziennym.  W Dziennym Domu Pomocy  raz  w  tygodniu 
odbywają się spotkania chóru ,,Wiosenny Kwiat” oraz warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, krawieckie.

Do zadań Domu należy w szczególności:
• Organizowanie  dziennego  pobytu  osobom  samotnym,  niepełnosprawnym,  emerytom  

i rencistom;
• Organizowanie różnorodnych form terapii zajęciowej (warsztaty muzyczne, kulinarne, teatralne,  

plastyczne);
• Organizowanie  zajęć  kulturalno–rozrywkowych,  rekreacyjnych,  spotkań  towarzyskich,  

wycieczek, imprez okolicznościowych;
• Umożliwienie korzystania z urządzeń i pomieszczeń służących do utrzymania higieny osobistej;
• Zapewnienie wyżywienia osobom korzystającym ze wsparcia Dziennego Domu Pomocy.

W  Dziennym  Domu  Pomocy  realizowane  są  usługi  obiadowe.  Dom  zapewnia  swoim 
podopiecznym jeden posiłek dziennie w formie pełnego obiadu. Koszt obiadu stanowi kwota od 4 zł. do  
7,27 zł. (odpłatność ustalona na podstawie wywiadu środowiskowego). W 2011 r. z usług obiadowych  
skorzystały 44 osoby, w 2012 r. 68 osób, w 2013 roku 63 osoby . Ponadto placówka przygotowuje 
posiłki w ramach programu rządowego ,, Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci ze szkół  
Podstawowych w Napiwodzie, Łynie, Rączkach oraz dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci  
do 7 roku życia oraz innych beneficjentów Ośrodka, którym przysługuje powyższa forma pomocy.

Działalność klubu integracji społecznej

Klub  Integracji  Społecznej  w  Nidzicy  został  powołany  w  oparciu  o  ustawę  o  zatrudnieniu  
socjalnym z  dnia 13 czerwca 2003 r.  (  Dz. U. z 2011 Nr 43, poz. 225 z późniejszymi zmianami),  
rozpoczął  działalność  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Nidzicy  od  08  lipca  2005  r. 
Działalność Klubu wpisują się w  Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy  
Nidzica  na  lata  2010-  2020,  gdyż  przewiduje  stworzenie  skutecznego  i  sprawnego  systemu 
zapobiegania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych takich jak: bezrobotni, chorzy psychicznie,  
uzależnieni od alkoholu, bezdomni realizujący program wychodzenia z bezdomności,  uzależnieni od 
narkotyków lub  innych  środków odurzających,  zwalniani  z  zakładów karnych,  uchodźcy  realizujący  
program integracji.

Głównym zadaniem KIS  jest  zorganizowany  system  pomocy  na  rzecz  osób  bezrobotnych,  
korzystających z pomocy MOPS w Nidzicy oraz ich rodzin.
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Uczestnicy  KIS  to  osoby  bezrobotne,  bez  prawa  do  zasiłku,  zarejestrowane  w  PUP 
jednocześnie korzystające z pomocy Ośrodka, kierowane przez pracowników socjalnych.  Jednym  
z  głównych  narzędzi  reintegracji  zawodowej  dla  uczestników KIS  są  prace  społecznie  użyteczne.  
W ramach tych prac osoby pracują po 10 godzin tygodniowo, 40 godzin w miesiącu. Są to prace  
o  charakterze   pomocowo-porządkowym.  Warunkiem  ich  wykonywania  jest  zawarcie  kontraktu  
socjalnego osoby bezrobotnej z pracownikiem socjalnym oraz udział w szkoleniu bhp.

Zakres wykonywania prac w Gminie Nidzica:
• prace porządkowe i pomocowe na rzecz szkół, przedszkoli, instytucji samorządowych gminy 

Nidzica.
• prace porządkowe i pomocowe wykonywane na terenie sołectw gminy Nidzica.

Dzięki organizacji prac społecznie użytecznych aktywizowane są osoby bezrobotne bez prawa  
do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W zakresie ochrony zdrowia i życia na terenie gminy funkcjonują następujące placówki:

Centrum Pielęgniarstwa Stacja Opieki Caritas Nidzica, Młynarska 12

• poradnia pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
• pielęgniarska opieka domowa,
• hospicjum domowe,
• poradnia medycyny paliatywnej,

Kontraktowa Pracownia Protetyczna Nidzica, Traugutta 13 • pracownia protetyczna
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nidzica, Żeromskiego 9 • poradnia dermatologiczna

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DROMED" Nidzica, Nowomiejska 
25

• poradnia otolaryngologiczna
• gabinet otolaryngologiczny
• gabinet chirurgii ogólnej

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LUNG" Nidzica, Traugutta 13 • poradnia chorób płuc i gruźlicy

NZOZ ZDROWIE Nidzica, Mickiewicza 19/18
• usługi personelu wyższego polegające
• na pełnieniu dyżurów lekarskich na
• oddziałach szpitalnych i pog

NZOZ "Poradnia Endokrynologiczna" Halina Łuczak Nidzica, Warszawska 4B/18

• poradnia endokrynologiczna,
• gabinet zabiegowy,
• gabinet pielęgniarski,
• gabinet promocji zdrowia

Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "HIPOKRATES" 
Nidzica, Żeromskiego 9

• poradnia podstawowej opieki
• zdrowotnej.
• poradnia pediatryczna.
• pracownia ultrasonograficzna.
• poradnia położnej środowiskowo -rodzinnej.
• punkt szczepień
• poradnia internistyczna.
• poradnia medycyny pracy.
• poradnia pielęgniarki środowiskowo -rodzinnej.
• gabinet zabiegowy

Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej -
Grupowa Praktyka Lekarska "Medyk" spółka cywilna Nidzica, Traugutta 13

• poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.
• gabinet pielęgniarki środowiskowej -rodzinnej.
• poradnia rehabilitacyjna.
• punkt szczepień
• gabinet zabiegowy

• poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
• gabinet położnej środowiskowo -rodzinnej.
• gabinet zabiegowy
• poradnia lekarza rodzinnego

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy "PANACEUM" 
Nidzica, Traugutta 13

• Poradnia Lekarza Rodzinnego.
• gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
• gabinet zabiegowy
• Poradnia Medycyny Pracy.
• gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej.
• punkt szczepień

Niepubliczny Zakład Świadczeń Medycznych "RAT-MED" spółka cywilna Nidzica, 
Mickiewicza 25

• zespół wyjazdowy R,
• zespół transportu sanitarnego
• zespół wyjazdowy W,
• poradnia promocji zdrowia

Niepubliczny Zakład Świadczeń Medycznych NIDA-MED. Nidzica, Traugutta 16/1 • usługi medyczne personelu medycznego
• pielęgniarska opieka domowa

Niepubliczny Zakład Świadczeń Medycznych POLMED Nidzica, Dębowa 8 • poradnia promocji zdrowia.

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z 
Upośledzeniem Umysłowym 

• poradnia rehabilitacyjna,
• poradnia logopedyczna,
• poradnia psychologiczna dla dzieci,
• ośrodek rehabilitacji dziennej,
• poradnia psychologiczna,
• poradnia rehabilitacyjna dla dzieci,
• poradnia logopedyczna dla dzieci,
• ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Ośrodek Wczesnej Interwencji Nidzica • poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
• poradnia logopedyczna dla dzieci
• poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
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• poradnia rehabilitacji neurologicznej
• poradnia psychologiczna dla dzieci
• poradnia neurologiczna dla dzieci
• poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Nidzicy Nidzica, Żeromskiego 

• Oddział Higieny Żywienia
• Oddział Higieny Komunalnej
• Stanowisko d/s Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Dzieci i 

Młodzieży
• Stanowisko d/s Higieny Dzieci i Młodzieży
• Stanowisko do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
• Oddział Higieny Pracy

• Oddział Epidemiologii Stanowisko d/s Zapobiegawczego Nadzoru 
Sanitarnego

• Oddział Nadzoru

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Nidzica, Mickiewicza 23

• oddział wewnętrzny
• oddział ginekologiczno-położniczy.
• izba przyjęć.
• poradnia pediatryczna.
• blok operacyjny.
• pracownia diagnostyki obrazowej.
• pracownia prób wysiłkowych i EKG.
• apteka zakładowa.
• nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w ramach poz.
• poradnia zdrowia psychicznego.
• poradnia medycyny paliatywnej
• poradnia leczenia bólu
• poradnia dermatologiczna.
• poradnia chirurgii dziecięcej.
• poradnia urologiczna
• poradnia diabetologiczna.
• poradnia neurologiczna.
• poradnia wad postawy
• Pracownia rehabilitacji i fizykoterapii
• ambulatorium ogólne.
• ambulatorium chirurgiczne.
• zespół wyjazdowy R.
• oddział chirurgiczny ogólny.
• oddział pediatryczny.
• poradnia chorób wewnętrznych.
• poradnia ginekologiczno-położnicza.
• pracownia diagnostyki laboratoryjnej.
• pracownia endoskopii.
• pracownia rehabilitacji i fizykoterapii.
• nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w ramach poz.
• transport sanitarny
• poradnia chirurgii ogólnej.
• pracownie inne.
• poradnia reumatologiczna
• poradnia ortopedyczna.
• poradnia kardiologiczna
• poradnia onkologiczna
• poradnia rehabilitacyjna.
• poradnia alergologiczna
• pielęgniarska opieka długoterminowa
• zakład opiekuńczo - leczniczy
• ambulatorium pediatryczne.
• zespół wyjazdowy W.
• poradnia poz

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Gminie Nidzica

Gabinet Lekarski Podstawowej Opieki Zdrowotnej Elżbieta Królewska-Siwy
• Podstawowa opieka zdrowotna
• Pielęgniarskie usługi środowiskowe
• Gabinet zabiegowy

Kontraktowe Usługi Lekarskie Podstawowej Opieki Zdrowotnej • Poradnia pediatryczna
• EKG, punkt pobrań, szczepienia

Prywatne Usługi medyczne Ryszard Pawlak • Poradnia chirurgii leczniczej
Praktyka Lekarska Aleksander Aleksiejew • Poradnia chirurgiczna
Indywidualna Praktyka Lekarska Monika • Wizyty domowe

Usługi Lekarskie- kontraktowe Weryk Ireneusz • Usługi lekarskie
Prywatny Gabinet Internistyczny Tomasz Hojnacki • Poradnia internistyczna

Gabinet Stomatologiczny Danuta Hojnacka • Poradnia stomatologiczna
Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Łukaszuk • Usługi lekarskie

Prywatna Praktyka Lekarska Lekarz Chorób Wewnętrznych Maciej • Poradnia chorób wewnętrznych
Prywatna Praktyka Lekarska Lidia Glinka • Usługi lekarskie

NZOZ „Olsztyńscy” Przychodnia ortopedyczna • Poradnia ortopedyczna
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Justyna Lupa- Kuklińska • Poradnia dermatologiczna

Praktyka Lekarza Rodzinnego Irena Flakiewicz • Usługi lekarskie
NZOZ Poradnia stomatologiczna DENTINO • Poradnia stomatologiczna

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminy 
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5.5. Infrastruktura kulturalna

Najważniejszą instytucją przyczyniającą się do kształtowania życia kulturalnego gminy Nidzica 
jest Nidzicki Ośrodek Kultury. Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy jest samorządową instytucją kultury,  
utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy nr 97/XII/91 z dnia 21.XI.1991r. Siedzibą Ośrodka jest  
zamek  w  Nidzicy,  który  jest  mieniem  komunalnym.  Ośrodkowi  przekazano  w  dzierżawę  część  
pomieszczeń zamku zgodnie z umową z dnia 26 maja 2008r. oraz budynek kina ”Wenus” zgodnie  
z umową z dnia 26 maja 2008r., na okres od 01 maja 2008r. do 30 kwietnia 2028r. Nidzicki Ośrodek  
Kultury  realizuje  zadania  gminy  w  zakresie  tworzenia,  udostępniania  i  popularyzacji  kultury.  Do  
podstawowych działań ośrodka należy w szczególności:

• edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
• gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
• tworzenie  warunków  dla  rozwoju  amatorskiego  ruchu  artystycznego  oraz  zainteresowania 

wiedzą i sztuką
• tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
• rozpoznawanie,  rozbudzanie  i  zaspakajanie  potrzeb  oraz  zainteresowań  kulturalnych 

społeczeństwa.
Ponadto ośrodek prowadzi:

• amatorskie zespoły dla dzieci  i  młodzieży:  taneczne, muzyczne,  teatralne, plastyczne i  krąg 
giermkowy

• kluby dla dorosłych: seniora oraz chór kameralny
• obsługę imprez sportowych i kulturalnych
• Zbiory Muzealne Ziemi Nidzickiej
• autorską galerię Hieronima Skurpskiego

Ośrodek zajmuje się również organizacją festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów i wystaw,  
dyskotek i rockowiska, zajęcia dla dzieci w czasie wakacji i ferii oraz akcji charytatywnych.

Sekcje i Koła NOK

• Teatr Tańca - Nidzicki teatr tańca powstał w 2004 roku przy Nidzickim Ośrodku Kultury. Jest  
amatorskim zespołem, łączącym taniec, teatr i  muzykę realizując przy tym swoje spektakle, 
które  umożliwiają  kontakt  ze  sztuką  tym widzom,  którzy  mają  do  niej  ograniczony  dostęp.  
Kształt artystyczny spektakli powstaje w procesie indywidualnych poszukiwań na bazie tańca  
jazzowego,  z  elementami  funky  oraz  klasyki  nadających  poszczególnym  choreografiom 
swoistą, autorską dramaturgię i estetykę,

• Młodzieżowe Zespoły Muzyczne,
• Grupa Teatralna "OniToMy",
• Kapela  ludowa  BERKLEJDY-  „Muzykanci”,  czyli  w  gwarze  mazurskiej  BERKLEJDY.  Taką 

właśnie nazwę nosi kapela ludowa działająca od maja 2007 r. przy Nidzickim Ośrodku Kultury.  
Powstała ona na potrzeby dożynek. Pierwotnie grupa działała jako nieodłączna część spektaklu 
„Wesele mazurskie”, przedstawiającego zwyczaje, tradycje, tańce, pieśni oraz gwarę mazurską.  
Kapela uświetnia swoimi występami różne imprezy takie jak dożynki, biesiady mazurskie oraz 
jest zapraszana na podobne imprezy do ościennych gmin i powiatów.

• Koło plastyczne Tęcza- przy Nidzickim Ośrodku Kultury prowadzi działalność koło plastyczne  
''Tęcza''.  Tworzą  je  uczniowie  szkół  podstawowych  w  wieku  7-12  lat.  Celem  zajęć  jest  
pobudzanie  i  rozwijanie  inwencji  twórczej  dzieci,  umiejętność  posługiwania  się  różnymi 
technikami plastycznymi, rozbudzanie motywacji zajmowania się plastyką.

• Grupa Wokalna Shine- Grupa wokalna SHINE powstała we wrześniu 2006 roku, przy Nidzickim 
Ośrodku Kultury. Składa się ona głównie z dziewcząt w różnym wieku. Najmłodsza ma 9 lat,  
najstarsza 20. Co roku przybywa nowych talentów, ale starsze koleżanki które studiują bardzo  
chętnie  wracają  i  nadal  występują  na  nidzickich  scenach.  Zajęcia  z  nowymi  dziewczynami 
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zaczynają się od ćwiczenia dykcji  i  emisji  głosu. Członkowie SHINE biorą udział w licznych  
konkursach i przeglądach wokalnych w innych miastach.

• Chór  "Collegium  Castellanum"  -  Chór  powstał  w  2001  roku.  Collegium  Castellanum  ma  
w swoim repertuarze utwory różnorodnych stylów i  epok,  od renesansu po współczesność. 
Chór włącza się w uroczystości kościelne i patriotyczne. Bierze też udział w imprezach i akcjach 
charytatywnych.

• Grupa Tancerzy Ognia "Draco".

Stowarzyszenia działające w ZAMKU

• Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej- Bractwo powstało we wrześniu 1999 roku. Obecnie liczy 
20  osób.  W  czerwcu  2002  roku  bractwo  z  nieformalnej  organizacji  przekształciło  się  
w Stowarzyszenie. Od tego momentu pełna nazwa bractwa to: Stowarzyszenie Historyczno - 
Kulturalne "Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej". Celem Stowarzyszenia jest: propagowanie 
kultury  materialnej  i  wiedzy  historycznej  o  średniowiecznej  Europie,  kultywowanie  tradycji  
rycerskich,  rozwijanie  zainteresowań członków stowarzyszenia  w dziedzinie  historii  i  kultury 
średniowiecza, aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury materialnej oraz akcjach o profilu  
charytatywnym,  nauka  rzemiosł  dawnych,  promocja  historycznego  i  kulturalnego  wizerunku 
miasta  Nidzicy. Realizacja  celów  odbywa  się   m.in.  poprzez  udział  w  licznych  turniejach 
rycerskich  na  terenie  Polski  i  Europy.  Stowarzyszenie  organizuje  również  pokazy  walk  
rycerskich, warsztaty tańców dawnych a także zawody łucznicze. Od 1999 roku bractwo brało  
udział  w  kilkudziesięciu  turniejach,  głównie  w miastach  północno -  wschodniej  i  środkowej 
Polski  (Olsztyn,  Brodnica,  Sztum,  Kętrzyn,  Toruń,  Ostróda,  Działdowo,  Barciany,  Łęczyca, 
Gniew, Uniejów, Byczyna, Liw).  W swojej  prawie 10-letniej  historii,  z programem rycerskim,  
bractwo  zawitało  także  do  takich  państw  jak  Niemcy  (Frankfurt  nad  Menem,  Luneburg,  
Torgelow), Czechy (Brno), Litwa (Troki), Bułgaria (Płovdiv). Również w Nidzicy od 2000 roku 
bractwo organizuje międzynarodowy turniej rycerski. Oprócz bractw z Polski bierze w nim udział  
także zaprzyjaźnione z nami bractwo z Kaliningradu. Ostatni turniej odbył się w lipcu 2009 roku,  
był to już X Turniej Rycerski o Buzdygan Wielkiego Mistrza Winrych von Kniprode na Zamku 
w  Nidzicy.  Nieprzerwanie  od  2000  roku  bractwo  uczestniczy  w  inscenizacji  "Bitwa  pod 
Grunwaldem". 

• Speleoklub Warmińsko - Mazurski "SPELEON" - Speleoklub Warmińsko-Mazurski SPELEON 
jest  stowarzyszeniem  zrzeszającym  osoby  zainteresowane  poznawaniem  jaskiń  poprzez 
działalność  turystyczno-krajoznawczą,  sportową,  eksploracyjną  i  naukową.  Celem 
stowarzyszenia jest szeroko pojęte poznawanie jaskiń, rejonów krasowych oraz gór, również  
innych rejonów turystycznych w Polsce i na świecie, a także popularyzacja wiedzy o jaskiniach, 
górach i alpinizmie, propagowanie zarówno kultury uprawiania turystyki, jak też zasad ochrony 
środowiska naturalnego.

• Grupa Nieformalna “Trzeba chcieć” - Grupa istnieje już od kilku lat i jest po części efektem  
projektu “Działaj lokalnie”, dzięki któremu zaczęła się formować. Grupa promuje działalność  
kulturalną realizowaną w gminie Nidzica. 

Na koniec 2013 we wszystkich działających na terenie gminy Nidzicy kołach zrzeszonych było  
110 osób i  oznaczało to prawie 20% spadek w porównaniu do roku poprzedniego.  W pozostałych  
gminach na terenie powiatu nidzickiego stan osobowy tych organizacji zwiększył się, a w przypadku 
gminy Janowo był to wzrost ponad dwukrotny.  

Tabela 48. Działalność kół (klubów) w gminach powiatu nidzickiego w latach 2009-2013

Gmina
Koła (kluby) Członkowie kół (klubów)

2009 2011 2012 2013 2009 2011 2012 2013
Ogółem Ogółem

Janowiec Kościelny 2 3 2 4 35 46 46 63
Janowo 2 2 2 3 45 38 38 94
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Kozłowo 1 5 7 7 10 75 91 104
Nidzica 2 7 7 8 20 137 136 110

Nidzica (m) 2 7 7 8 20 137 136 110
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W działalności domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic łączna liczba organizowanych imprez 
wyraźnie zwiększyła się, w przypadku gminy Nidzicy niemal dwukrotnie w porównaniu do roku 2011.  
Najwięcej imprez w gminie Nidzica związana była z organizacją seansów filmowych oraz występami 
zespołów amatorskich i występami artystów i zespołów zawodowych. Nieco inaczej przedstawiała się 
sytuacja  w tej  kwestii  w  pozostałych  gminach  powiatu.  Przykładowo w gminie  Kozłowo aktywność 
organizacji kulturalnych w tym zakresie była bardzo niewielka, a w gminie Janowo koncentrowała się  
głównie na organizacji dyskotek.

Tabela 49. Działalność Domów, Ośrodków Kultury, Klubów i Świetlic (liczba imprez)

Gmina
Ogółem Seanse filmowe Wystawy

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Szt. Szt. Szt.

Janowiec K. 34 35 49 0 0 1 3 4 4
Janowo 36 30 74 0 0 0 0 0 0
Kozłowo 26 9 14 0 0 0 0 0 0
Nidzica 61 109 121 0 52 50 10 10 8

Nidzica (m) 61 109 121 0 52 50 10 10 8

Gmina
Występy zespołów amatorskich występy artystów i zespołów 

zawodowych Dyskoteki

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Szt. Szt. Szt.

Janowiec K. 10 7 2 3 4 2 2 3 0
Janowo 15 12 10 10 3 4 4 6 26
Kozłowo 15 2 3 7 0 1 0 0 0
Nidzica 20 20 20 10 10 18 0 0 2

Nidzica (m) 20 20 20 10 10 18 0 0 2

Gmina
prelekcje, spotkania, wykłady imprezy turystyczne i sportowo - 

rekreacyjne Konkursy i inne

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Szt. Szt. Szt.

Janowiec K. 4 3 0 3 4 4 8 10 36
Janowo 1 0 0 4 6 12 1 3 22
Kozłowo 0 0 0 2 4 4 0 3 6
Nidzica 5 3 7 3 2 3 3 12 13

Nidzica (m) 5 3 7 3 2 3 3 12 13
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W mieście Nidzica w roku 2013 zorganizowano jedynie dwie imprezy artystyczno-rozrywkowe 
w terenie otwartym. 

Działalność biblioteczna na terenie gminy

W gminie Nidzica funkcjonują następujące placówki biblioteczne:
• Miejsko-gminna biblioteka publiczna w Nidzicy,
• Biblioteka Publiczno - Szkolna w Łynie,
• Filia Biblioteczna w Napiwodzie,
• Filia nr 1 w Nidzicy.
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Działalność istniejącej sieci bibliotecznej służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych  
okolicznych  mieszkańców.  Biblioteki  publiczne  uczestniczą  w  upowszechnianiu  wiedzy  i  kultury,  
a ponadto gromadzą opracowują, przechowują oraz udostępniają materiały biblioteczne. Organizowane 
są  również  spotkania  z  pisarzami.  Na  terenie  gminy  Nidzica  działalność  prowadzą  4  placówki  
biblioteczne.

Analizując  dane  Głównego  Urzędu  Statystycznego  dotyczące  podstawowych  wskaźników  
w bibliotekach w gminie Nidzica stwierdzono, że:

• W 2013 r. liczba wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach wyniosła w gminie  
Nidzica 16,6 i poza rokiem 2012, gdzie wyniosła 27,1 pozostawała od roku 2009 na podobnym 
poziomie,

• Na 1000 osób zamieszkujących teren gminy liczba czytelników w roku 2013 wyniosła 127 i od 
roku 2009 wyraźnie spada,

• Księgozbiór w bibliotekach na 1000 ludności od roku 2009 podlega niewielkim wahaniom,
• Na 1 placówkę biblioteczną w gminie Nidzica przypadało w roku 2013 5375 mieszkańców  

i oznaczało prawie czterokrotny wzrost w porównaniu do roku 2010.

Tabela 50. Podstawowe wskaźniki dotyczące bibliotek w gminach powiatu nidzickiego w latach 
2009-2013

Gmina

Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

ludność na 1 placówkę biblioteczną księgozbiór bibliotek na 1000 ludności czytelnicy bibliotek publicznych na 
1000 ludności

wypożyczenia księgozbioru na 1 
czytelnika w woluminach

Janowiec K. 3347 3429 3395 3387 3339 3684,5 3642,8 3729,6 3653,7 3763,0 86 75 66 68 61 13,1 11,8 10,4 9,7 10,4

Janowo 559 580 576 568 467 5111,7 5016,5 5029,9 5236,1 5011,0 175 162 156 155 159 29,3 29,5 29,3 29,3 28,5

Kozłowo 2025 2116 2108 2100 2087 4654,9 4459,1 4253,0 4157,5 4065,0 117 113 108 104 103 17,6 17,3 17,7 15,8 16,8

Nidzica 1327 1358 5418 5402 5375 3229,7 3092,3 3154,5 3134,4 3220,0 175 152 153 138 127 14,7 16,1 15,4 27,1 16,6

Nidzica (m) 7231 7287 7238 7198 7150 3453,0 3325,0 3411,9 3424,3 3532,0 173 158 184 172 159 16,1 16,2 15,4 28,6 15,7

Nidzica (w) 483 511 3598 3607 3601 2752,4 2618,2 2636,6 2555,8 2600,0 179 139 89 71 62 11,9 15,7 15,4 19,6 20,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Do dyspozycji czytelnika w każdej bibliotece działającej na terenie gminy Nidzica znajduję się  
stanowiska  komputerowe  wyposażone  w  dostęp  do  internetu.  Spośród  wszystkich  gmin  powiatu 
nidzickiego wyposażenie placówek zlokalizowanych na terenie gminy Nidzica w sprzęt komputerowy  
jest najlepsze. 

Tabela 51. Podstawowe wskaźniki dotyczące komputeryzacji placówek bibliotecznych w 
gminach powiatu nidzickiego w latach 2009-2013

Gmina

Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
komputery użytkowane w bibliotece 

ogółem
komputery użytkowane w bibliotece dostępne 

dla czytelników komputery podłączone do Internetu komputery podłączone do Internetu 
dostępne dla czytelników

Janowiec K. 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3

Janowo 4 4 5 5 5 3 1 3 3 3 0 0 5 5 5 0 0 3 3 3

Kozłowo 7 8 18 18 18 6 7 15 15 15 7 8 18 18 18 6 7 15 15 15

Nidzica 25 25 38 38 42 17 17 23 23 24 24 25 31 31 35 16 17 23 23 24

Nidzica (m) 15 17 27 27 31 7 9 13 13 14 15 17 20 20 24 7 9 13 13 14

Nidzica (w) 10 8 11 11 11 10 8 10 10 10 9 8 11 11 11 9 8 10 10 10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS
Tabela 52. Podstawowe wskaźniki dotyczące komputeryzacji bibliotek naukowych w gminach 

powiatu nidzickiego w latach 2009-2013
Gmina Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
komputery użytkowane w bibliotece komputery użytkowane w bibliotece dostępne komputery podłączone do Internetu komputery podłączone do Internetu 
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ogółem dla czytelników dostępne dla czytelników

Nidzica 5 - 6 6 5 4 - 5 5 5 5 - 6 6 5 4 - 5 5 5

Nidzica (m) 5 - 6 6 5 4 - 5 5 5 5 - 6 6 5 4 - 5 5 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Ze względu na liczbę mieszkańców gminy Nidzica, księgozbiór w bibliotekach zlokalizowanych  
na jej terenie wyraźnie przewyższa liczbę woluminów w bibliotekach w pozostałych gminach powiatu.  
Podobną sytuację obserwuje się w przypadku zatrudnienia oraz liczby bibliotek i filii. 

Tabela 53. Podstawowe wskaźniki dotyczące bibliotek w gminach powiatu nidzickiego w latach 
2009-2013

Gmina

Ogółem Ogółem Ogółem Ogółem

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Biblioteki i filie Pracownicy bibliotek Księgozbiór Punkty biblioteczne ogółem
Janowiec 

K. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12332 12491 12662 12375 12563 0 0 0 0 0

Janowo 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 14282 14553 14491 14860 14045 4 4 4 4 5

Kozłowo 3 3 3 3 3 6 6 6 6 7 28283 28302 26900 26192 25449 0 0 0 0 0

Nidzica 4 4 4 4 4 11 13 14 12 12 68557 67187 68357 67728 69228 12 12 0 0 0
Nidzica 

(m) 2 2 2 2 2 9 11 11 10 10 49934 48459 49387 49293 50507 0 0 0 0 0

Nidzica 
(w) 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 18623 18728 18970 18435 18721 12 12 0 0 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

5.6. Infrastruktura sportowa

Na terenie gminy Nidzica funkcjonują następujące obiekty sportowe:
1. Hala widowiskowo- sportowa :  

• Kubatura – 23214,35 m3
• Powierzchnia użytkowa – 2948,22 m²
• Powierzchnia areny głównej – 1100m²
• Wysokość nad areną 9,5m
• Liczba miejsc siedzących na widowni – 275 ( z możliwością dostawienia ok. 100 krzeseł)
• Liczba miejsc parkingowych – na około 300 aut

Główną częścią hali jest arena do gier zespołowych, na której można rozgrywać zawody na 
pełnowymiarowych boiskach do: koszykówki, piłki ręcznej, piłki siatkowej, halowej piłki nożnej, tenisa 
ziemnego i innych dyscyplin. W hali znajduje się: siłownia, sala fitness, sala konferencyjna, kawiarnia,  
pokój medyczny, kącik gier klubowych oraz niezbędne do przeprowadzenia zawodów pomieszczenia  
socjalno-sanitarno- szatniowe: sześć szatni z natryskami i sanitariatami, pokój dla sędziów i trenerów 
z  własnym  zapleczem  sanitarnym,  pokój  gościnny,  magazyny  sprzętu  sportowego,  pomieszczenia  
administracyjne i kabina komentatorów wyposażona w sprzęt nagłaśniający.

2. Kompleks "Moje Boisko Orlik 2012"  przy ZS Nr 1 w Nidzicy w skład, którego wchodzą:  
• boisko do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa  o wymiarach 30x 62  

m(1860m2),
• boisko wielofunkcyjne o nawierzchni  poliuretanowej  o wymiarach 19,1x 32,1  m (613,11 

m2),
• Budynek sanitarno- szatniowy

3. Stadion Miejski  
Obiekt  tworzy  zespół  boisk  wraz  z  zapleczem socjalnym i  pokojami  gościnnymi.  Kompleks 

składa się z:
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• Boiska głównego piłkarskiego, trawiastego wraz z 400m bieżnią lekkoatletyczną, skocznią  
w dal i strefą pchnięcia kuli;

• Boiska treningowego trawiastego
• Mini boiska trawiastego z bramkami 5m.x2m.
• Budynku socjalnego I piętro, pokoi gościnnych II piętro

4. Skate Park  

5. Obiekty sportowe przy placówkach oświatowych  
Na terenie gminy funkcjonują następujące stowarzyszenia i kluby sportowe:

• Miejski Klub Sportowy "START" (Organizacja Pożytku Publicznego),
• Nidzicki Klub Taekwondo w Nidzicy,
• Klub Sportowy TAN w Nidzicy, Nidzicki Ośrodek Kultury,
• Stowarzyszenie  Kultury  Fizycznej  Klub  Jeździecki  Napiwoda  (Organizacja  Pożytku 

Publicznego)
• Towarzystwo Sportowe NIDA
• Uczniowski Klub Sportowy "Promyk"  w Rączkach, Szkoła Podstawowa Rączki,
• Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" przy Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy,
• Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" przy Zespole Szkół Nr 3w Nidzicy,
• Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" przy Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy,
• Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
• Uczniowski Klub Sportowy "ŻAK" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łynie

Według stanu na koniec 2012 członkostwa w klubach sportowych na terenie gminy Nidzica  
deklarowało 538 osób,  z czego 90% to osoby poniżej 18 roku życia. W porównaniu do 2010 roku liczba  
ta zmniejszyła się o 22% (661 osób w roku 2010). 

5.7. Zasoby mieszkaniowe

Warunki mieszkaniowe stanowią jeden z głównych elementów kształtujących warunki życia na  
danym terenie. Zabudowa gminy Nidzica obejmuje zabudowę  osiedlową, zakładową, zagrodową oraz  
mieszkaniową -  jednorodzinną.  Ogólnie  liczba  budynków mieszkalnych  w gminie  (stan  na 2013 r.)  
wyniosła 2874 mieszkań, i poczynając od roku 2009 liczba ta sukcesywnie rośnie zarówno na obszarze  
miejskim (w mniejszym zakresie) i wiejskim.

Tabela 54. Budynki mieszkalne w gminie Nidzica w latach 2010-2013
Gmina Lata

2010 2011 2012 2013
Nidzica 2672 2766 2817 2874

Nidzica (m) 1404 1435 1446 1459
Nidzica (w) 1268 1331 1371 1415

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Analizując  dane  Głównego  Urzędu  Statystycznego  dotyczące  zasobów  mieszkaniowych  
w gminie Nidzica stwierdzono, że:

• Liczba mieszkań w gminie Nidzica w roku 2013 wyniosła 6815, i od roku 2009 podlegała tylko  
nieznacznym  wahaniom.  Ze  względu  na  liczbę  ludności  zamieszkującą  gminę  jest  ona  
w porównaniu do innych gmin powiatu nidzickiego wyraźnie wyższa,

• Liczba izb w mieszkaniach w roku 2013 w porównaniu do roku 2009 zwiększyła się w gminie  
Nidzica o 3% natomiast powierzchnia użytkowa mieszkań o 5%,
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• Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Nidzica wyniosła w roku 2013 ponad 
70m2  i poczynając od roku 2009 powoli rośnie. Powierzchnia użytkowa mieszkań była wyraźnie 
wyższa na obszarze wiejskim gminy,

• przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę wyniosła w gminie Nidzica 22,4 m 2 
i z wyjątkiem gminy Kozłowo (18,1m2) nie odbiegała zasadniczo od pozostałych gmin powiatu,

• Na  1000  mieszkańców  w  gminie  Nidzica  przypadało  317  mieszkań,  w  porównaniu  do  lat  
ubiegłych zmiana jest minimalna.

Tabela 55. Zasoby mieszkaniowe w gminach powiatu nidzickiego w latach 2009-2013

Gmina
Ogółem Ogółem Ogółem

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa mieszkań

Janowiec K. 955 931 936 938 943 3662 3720 3750 3768 3794 73003 73564 74358 75152 75827
Janowo 974 935 943 950 957 3452 3415 3459 3500 3534 63109 61888 63012 64005 64880
Kozłowo 1710 1712 1716 1724 1733 5975 6109 6136 6183 6216 107322 110404 111257 112585 113485
Nidzica 6801 6643 6690 6747 6815 25760 25716 25974 26261 26606 458125 457537 464590 472559 482444

Nidzica (m) 4802 4713 4726 4744 4757 18354 18238 18307 18384 18460 316367 314579 316690 319274 321865
Nidzica (w) 1999 1930 1964 2003 2058 7406 7478 7667 7877 8146 141758 142958 147900 153285 160579

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Tabela 56. Zasoby mieszkaniowe w gminach powiatu nidzickiego w latach 2009-2013 (ciąg 
dalszy)

Gmina

przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania

przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę mieszkania na 1000 mieszkańców

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
m2 m2

Janowiec K. 76,4 79,0 79,4 80,1 80,4 21,8 21,5 21,9 22,2 22,7 285,3 271,5 275,7 276,9 282,4

Janowo 64,8 66,2 66,8 67,4 67,8 22,6 21,3 21,9 22,6 23,1 348,6 322,3 327,3 334,7 341,4

Kozłowo 62,8 64,5 64,8 65,3 65,5 17,7 17,4 17,6 17,9 18,1 281,4 269,7 271,3 273,7 276,8

Nidzica 67,4 68,9 69,4 70,0 70,8 21,6 21,1 21,4 21,9 22,4 320,4 305,7 308,7 312,2 317,0

Nidzica (m) 65,9 66,7 67,0 67,3 67,7 21,9 21,6 21,9 22,2 22,5 332,1 323,4 326,5 329,6 332,7

Nidzica (w) 70,9 74,1 75,3 76,5 78,0 21,0 20,0 20,6 21,3 22,3 295,4 269,8 273,0 277,7 285,8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Prawie 100% mieszkań na obszarze miejskim gminy Nidzica wyposażonych jest w wodociąg 
oraz  łazienkę.  Na  obszarze  wiejskim  gminy  sytuacje  jest  gorsza,  bo  93%  wyposażonych  jest  
w  wodociąg,  a  łazienkę  posiada  84%  mieszkań.  Sytuacja  pod  kątem  wyposażenia  mieszkań  
w podstawowe instalacje w gminie Nidzica prezentuje się wyraźnie lepiej w porównaniu do pozostałych  
gmin powiatu. 

Tabela 57. Mieszkania wyposażone w instalacje - % ogółu mieszkań

Gmina
W mieście

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
wodociąg łazienka centralne ogrzewanie

Nidzica (m) 99,9 99,9 99,9 - 99,0 99,0 99,0 - 88,4 88,4 88,5 -

Gmina
Na wsi

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
wodociąg łazienka centralne ogrzewanie

Janowiec K. 89,4 89,4 89,4 - 74,4 74,6 74,6 - 66,3 66,5 66,5 -

Janowo 90,7 90,8 90,8 - 71,7 71,9 72,1 - 61,0 61,3 61,6 -

Kozłowo 66,4 66,4 66,6 - 63,1 63,2 63,3 - 69,5 69,5 69,7 -

Nidzica (w) 93,0 93,1 93,2 - 83,5 83,8 84,1 - 70,2 70,7 71,3 -
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

95



5.8. Podmioty gospodarcze

Aktualnie do znaczących zakładów prowadzących działalność gospodarczą w gminie należą:
• ISOROC Polska Sp. z o.o.,
• GHG Sp. z o.o.,
• MP Meble Popławscy,
• Zakład drzewny Napiwoda Sp. z o.o.,
• STALMOT&WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA,
• KAMET Sp. z o.o.

Analizując podstawowe wskaźniki dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej na terenie  
gminy Nidzica można zauważyć iż:

• Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności na przestrzeni ostatnich 
lat  nieznacznie  wzrosła.  Tendencję  taką  obserwuje  się  we  wszystkich  gminach  powiatu 
nidzickiego,

• Liczba  osób  fizycznych  prowadzących  działalność  gospodarczą  na  100  osób  w  wieku 
produkcyjnym od 2009 roku pozostaje w gminie Nidzica na podobnym poziomie,

• Liczba  fundacji,  stowarzyszeń  i  organizacji  społecznych  na  1000  mieszkańców  w  gminie 
Nidzica w ciągu dwóch ostatnich lat pozostaje na tym samym poziomie. 

Tabela 58. Podmioty Gospodarki Narodowej – podstawowe wskaźniki w latach 2010-2013 
w gminach powiatu nidzickiego

Jednostka 
terytorialna

podmioty wpisane do rejestru 
REGON na 10 tys. ludności

jednostki nowo zarejestrowane w 
rejestrze REGON na 10 tys. ludności

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym
fundacje, stowarzyszenia i organizacje 

społeczne na 1000 mieszkańców

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Lata Lata Lata Lata

Janowiec K. 365 383 478 524 52 29 65 44 4,6 4,9 6,2 6,8 2 2 2 2

Janowo 476 486 511 528 69 48 42 60 5,7 5,8 6,1 6,1 2 2 2 2

Kozłowo 358 345 356 369 66 41 32 51 3,9 3,7 3,8 4,0 2 2 2 2

Nidzica 790 795 813 827 100 77 81 69 9,1 9,0 9,2 9,3 2 2 3 3

Zdecydowanie  największa  liczba  podmiotów  gospodarczych  zarejestrowanych  w  systemie 
REGON spośród wszystkich gmin powiatu nidzickiego działa na terenie gminy Nidzica. W roku 2013 
zarejestrowanych  było  w gminie  1778 podmiotów gospodarczych,  reprezentujących  głównie  branże 
związane z handlem (pozostała działalność – 70,7%). Poczynając od roku 2009 struktura branżowa  
prowadzonej  działalności  gospodarczej  nie  zmienia  się.  Dominuje  handel  i  pozostała  działalność  
usługowa, przemysł i budownictwo stanowią ¼  prowadzonej działalności gospodarczej. 

Tabela 59. Podmioty Gospodarki Narodowej wpisane do REGON wg PKD 2007 w latach 
2009-2013 w gminach powiatu nidzickiego

Jednostka terytorialna
Ogółem Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Szt. Szt. 

Janowiec K. 101 125 130 162 175 26 35 45 63 67
Janowo 131 138 140 145 148 23 24 27 28 26
Kozłowo 207 227 218 224 231 18 22 26 28 28
Nidzica 1627 1717 1723 1757 1778 76 85 83 80 79

Jednostka terytorialna
Przemysł i budownictwo Pozostała działalność

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
Szt. Szt. 

Janowiec K. 15 23 19 19 24 60 67 66 80 84
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Janowo 29 29 31 31 34 79 85 82 86 88
Kozłowo 64 71 69 76 73 125 134 123 120 130
Nidzica 400 424 433 445 442 1151 1208 1207 1232 1257

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Jednostka terytorialna
Ogółem Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
% % 

Janowiec K. 100 100 100 100 100 25,7 28,0 34,6 38,9 38,3
Janowo 100 100 100 100 100 17,6 17,4 19,3 19,3 17,6
Kozłowo 100 100 100 100 100 8,7 9,7 11,9 12,5 12,1
Nidzica 100 100 100 100 100 4,7 5,0 4,8 4,6 4,4

Jednostka terytorialna
Przemysł i budownictwo Pozostała działalność

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
% % 

Janowiec K. 14,9 18,4 14,6 11,7 13,7 59,4 53,6 50,8 49,4 48,0
Janowo 22,1 21,0 22,1 21,4 23,0 60,3 61,6 58,6 59,3 59,5
Kozłowo 30,9 31,3 31,7 33,9 31,6 60,4 59,0 56,4 53,6 56,3
Nidzica 24,6 24,7 25,1 25,3 24,9 70,7 70,4 70,1 70,1 70,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Analizując  dane  Głównego  Urzędu  Statystycznego  dotyczące  formy  prawnej  prowadzonej  
działalności gosp. w gminie Nidzica stwierdzono, że:

• Najczęściej  wykorzystywaną formą prawną prowadzonej  działalności  gospodarczej  w gminie 
Nidzica była jednoosobowa działalność gospodarcza (1304 podmioty), która bardzo wyraźnie  
zdystansowała spółki cywilne osób fizycznych (110 przedsiębiorstw),

• Na terenie gminy Nidzica funkcjonowało w roku 2013 96 spółek handlowych (minimalny wzrost  
w  porównaniu  do  roku  poprzedniego),  z  czego  72  stanowiły  spółki  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, a jedynie 2 działały w formie spółki akcyjnej. Niewielki był również udział  
spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, zaledwie 12 spółek z o.o. i 1 spółka  
akcyjna.

Tabela 60. Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej w latach 2012-2013 w 
gminach powiatu nidzickiego

Jednostka 
terytorialna

Przedsiębiorstwa 
państwowe ogółem Spółdzielnie ogółem Spółki handlowe 

ogółem
Spółki handlowe - 

akcyjne razem

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Janowiec Kościelny 0 0 4 4 1 2 0 0
Janowo 0 0 0 0 3 6 0 0
Kozłowo 0 0 2 2 13 12 0 0
Nidzica 0 0 10 12 93 96 1 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Jednostka 
terytorialna

Spółki handlowe - 
akcyjne z udziałem 

kapitału zagranicznego

Spółki handlowe - z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością razem

Spółki handlowe - z ograniczoną 
odpowiedzialnością z udziałem 

kapitału zagranicznego
Spółki cywilne 

ogółem

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Janowiec 
Kościelny 0 0 0 2 0 0 5 5

Janowo 0 0 2 5 0 0 4 4
Kozłowo 0 0 10 9 2 2 6 7
Nidzica 0 1 71 72 15 12 109 110

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS
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Na  terenie  gminy  Nidzica  działał  zaledwie  jeden  duży  podmiot  gospodarczy  zatrudniający  
ponad 250 osób (w całym powiecie było to jedyne tak duże przedsiębiorstwo). Przedsiębiorstwa średnie  
stanowiły  niecałe  2%  wszystkich  podmiotów  gospodarczych  działających  na  terenie  gminy  
(w  porównaniu  do  lat  poprzednich  liczba  ta  jest  praktycznie  taka  sama),  przedsiębiorstwa  małe  
stanowiły nieco ponad 4% przedsiębiorstw (w porównaniu do lat poprzednich spadła ich liczba o nieco  
ponad 1%). Zdecydowanie największą grupę podmiotów gospodarczych w gminie Nidzica stanowiły  
mikroprzedsiębiorstwa (ponad 93% w roku 2013, wzrost w porównaniu do roku 2009 o 4%).

Tabela 61. Podmioty gospodarki narodowej według wielkości w latach 2012-2013 w gminach 
powiatu nidzickiego

Jedn. 
Teryt.

ogółem 0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 - 999

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Lata Lata Lata Lata Lata
Janowiec 

K. 125 130 162 175 117 122 156 170 7 7 5 4 1 1 1 1 0 0 0 0

Janowo 138 140 145 148 131 133 139 142 6 6 5 5 1 1 1 1 0 0 0 0

Kozłowo 227 218 224 231 217 207 212 219 9 10 11 11 1 1 1 1 0 0 0 0

Nidzica 1717 1723 1757 1778 1597 1606 1647 1667 90 87 76 77 29 29 33 33 1 1 1 1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Spośród  1304  przedsiębiorstw  prowadzących  działalność  gospodarczą  jako  osoby  fizyczne 
niecałe  25%  łącznej  ich  liczby  prowadziło  działalność  związaną  z  handlem.  Z  branżą  budowlaną 
związanych było nieco ponad 19% jednoosobowych przedsiębiorstw. Pozostałe branże reprezentowane 
były znacznie mniej licznie i  tylko branża związana z przetwórstwem przemysłowym zbliżyła się do  
dwucyfrowej wartości.

Rysunek 21. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 w roku 
2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS i sprawozdania z funkcjonowania MOPS w roku 2013 

Gdzie sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, sekcja B- górnictwo i wydobywanie, sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę  
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, sekcja E- dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, sekcja F – budownictwo, sekcja G -  
handel  hurtowy i  detaliczny;  naprawa pojazdów samochodowych,  włączając motocykle, sekcja H - transport  i  gospodarka magazynowa, sekcja I -  działalność związana z zakwaterowaniem i usługami  
gastronomicznymi,  sekcja J – informacja i komunikacja,  sekcja K – działalność finansowa i  ubezpieczeniowa,  sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,   sekcja M - działalność  
profesjonalna, naukowa i techniczna, Sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, sekcja O - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia  
społeczne, sekcja P – edukacja, sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, sekcja S – pozostała działalność usługowa. 

Spośród  474  przedsiębiorstw  funkcjonujących  jako  osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne 
niemające osobowości prawnej najwięcej bo prawie 24% działało w branży związanej z obsługą rynku 
nieruchomości.  Niecałe  18%  reprezentowało  branżę  związane  z  handlem  a  14,6%  pozostałą  
działalność  usługową.  Wśród  podmiotów  gospodarczych  funkcjonujących  w  gminie  Nidzica  w  obu 
przypadkach najistotniejszą rolę odgrywa sekcja G, związana z handlem. 
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Rysunek 22. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wg sekcji 
PKD 2007 w roku 2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS i sprawozdania z funkcjonowania MOPS w roku 2013 

Gdzie sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, sekcja B- górnictwo i wydobywanie, sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,  
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, sekcja E- dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, sekcja F – budownictwo, sekcja  
G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, sekcja H – transport i gospodarka magazynowa, sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami  
gastronomicznymi, sekcja J – informacja i komunikacja, sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa,  sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,  sekcja M – działalność  
profesjonalna, naukowa i techniczna, Sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia  
społeczne, sekcja P – edukacja, sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, sekcja S – pozostała działalność usługowa. 

Najwięcej  nowych  podmiotów  gospodarczych  na  przestrzeni  ostatnich  czterech  lat 
rejestrowanych  było  w  sekcji  związanej  z  handlem  hurtowym  i  detalicznym.  Branża  ta  wyraźnie  
dystansowała  pozostałe  sekcje  nowo  zakładanych  działalności  związanych   z  budownictwem, 
przetwórstwem przemysłowym, opieką zdrowotną i pozostałą działalnością usługową. 

Tabela 62. Podmioty nowo zarejestrowane wg sekcji i działów PKD 2007 w gminie Nidzica
Sekcja działalności 2010 2011 2012 2013

Gmina Nidzica

sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 8 3 4 4
Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe 14 10 14 15
Sekcja F – budownictwo 53 47 39 22
sekcja  G  -  handel  hurtowy  i  detaliczny;  naprawa  pojazdów  samochodowych  włączając 
motocykle 53 35 38 33

sekcja H - transport i gospodarka magazynowa 10 12 5 3
sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 6 4 7 2
sekcja J – informacja i komunikacja 9 4 3 3
sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4 5 4 5
sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 8 13 5 4
sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 14 9 12 11
Sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 3 7 5 7
sekcja P – edukacja 3 4 11 8
sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 19 7 9 15
sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0 3 3 1
sekcja S – pozostała działalność usługowa 14 5 17 15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
5.9. Rolnictwo

Rolnictwo jest ważną dziedziną gospodarki na terenie gminy Nidzica, o czym świadczy wysoki  
wskaźnik powierzchni użytkowanej rolniczo oraz duża liczba gospodarstw rolnych.  Gmina ma dwojaki  
charakter.  Z  jednej  strony  w  części  północnej  charakteryzuje  się  bardzo  wysoką  lesistością  
przekraczającą  w  niektórych  sołectwach  80%,  a  z  drugiej  strony  w  części  południowej  cechuje  ją  
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dominujący  areał  użytków  rolnych  przekraczającym  70%.  Analizując  dane  z  Powszechnego  Spisu  
Rolnego, w praktycznie wszystkich użytkowanych przez indywidualnych rolników gruntach znajdują się  
użytki  rolne. W strukturze gruntów bardzo zróżnicowany udział  miały lasy i  grunty leśnie, w gminie 
Nidzica w roku 2010 było to nieco ponad 23%, a z kolei np. w gminie Janowiec Kościelny ponad 65%.  
Szczegółowe dane na temat liczby i struktury użytkowania gruntów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 63. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych w gminach powiatu nidzickiego

Jednostka terytorialna

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych (szt.)

grunty ogółem użytki rolne ogółem lasy i grunty leśne pozostałe grunty

2010

Janowiec Kościelny 527 524 346 375
Janowo 385 385 201 153
Kozłowo 498 497 209 337
Nidzica 658 656 151 359

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSR

Łączna  powierzchnia  gruntów  w  indywidualnych  gospodarstwach  rolnych  w  gminie  Nidzica  
plasuje  je  w  powiecie  na  miejscu  trzecim.  Zdecydowanie  największą  powierzchnię  zajmowały  
gospodarstw  rolne  w  gminie  Kozłowo,  w  porównaniu  do  gminy  Nidzica  więcej  o  prawie  41%.  
W  strukturze  gruntów  we  wszystkich  gminach  wyraźnie  dominowały  użytki  rolne,  które  wyraźnie  
przekraczały 80%, a w przypadku gminy Nidzica osiągnęły wartość prawie 95%. 

Tabela 64. Użytkowanie gruntów w gminach powiatu nidzickiego w roku 2010

Jednostka terytorialna

Powierzchnia gospodarstw rolnych (ha)

grunty ogółem użytki rolne ogółem lasy i grunty leśne pozostałe grunty

2010

Janowiec Kościelny 11927,65 10294,61 1389,90 243,15
Janowo 5960,30 4891,99 974,41 93,90
Kozłowo 14150,86 13387,38 441,60 321,88
Nidzica 10049,76 9494,21 231,67 323,88

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSR

Analizując dane z Powszechnego Spisu Rolnego dotyczące struktury użytków rolnych w gminie 
Nidzica stwierdzono, że:

• W  strukturze  wyraźnie  dominują  użytki  rolne  w  dobrej  kulturze  oraz  duża  ich  liczba  pod 
zasiewami,

• Minimalny jest udział sadów, ogrodów przydomowych i niewielki pastwisk trwałych w strukturze 
gruntów rolnych,

• Łąki trwałe stanowiły niecałe 10% w strukturze użytków rolnych na terenie gminy.
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Tabela 65. Struktura użytków rolnych w gminach powiatu nidzickiego w roku 2010

Jednostka 
terytorialna

Powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych (ha)

użytki rolne 
ogółem

użytki rolne w 
dobrej kulturze pod zasiewami

grunty ugorowane 
łącznie z 

nawozami 
zielonymi

uprawy 
trwałe

sady 
ogółem

ogrody 
przydomowe

łąki 
trwałe

pastwiska 
trwałe

pozostałe 
użytki rolne

2010

Janowiec K. 10294,61 10210,31 6830,19 66,25 94,71 61,33 12,62 2266,82 939,72 84,30

Janowo 4891,99 4775,10 2382,93 67,31 5,67 5,17 3,19 1691,25 624,75 116,89

Kozłowo 13387,38 13060,63 10390,36 154,36 139,03 139,03 4,09 1569,04 803,75 326,75

Nidzica 9494,21 9217,01 7430,47 332,60 216,45 157,87 4,84 930,06 302,59 277,20
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSR

W strukturze  zasiewów na  terenie  gminy  bardzo wyraźnie  dominują  zboża,  które  stanowiły 
ponad 74% zasiewów w gminie. Podobną sytuację mamy w pozostałych gminach powiatu, przy czym 
ten udział jest jeszcze większy. 

Tabela 66. Powierzchnia zasiewów w gminach powiatu nidzickiego

Jednostka terytorialna

Indywidualne gospodarstwa rolne ogółem (ha)
ogółem zboża razem ziemniaki uprawy przemysłowe Rzepak i rzepik

2010

Janowiec Kościelny 6830,19 5605,18 261,43 0,00 181,57
Janowo 2382,93 2047,29 44,27 0,00 0,00
Kozłowo 10390,36 9068,60 293,26 775,08 0,00
Nidzica 7430,47 5565,00 274,12 405,09 403,59

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSR

Na terenie gminy Nidzica spośród 658 indywidualnych gospodarstw rolnych prawie 34% z nich 
ma do dyspozycji  ciągnik.  Warty podkreślenia jest fakt,  że gospodarstwa, które w gminie posiadają  
ciągnik,  najczęściej  dysponuje  więcej  niż  jedną  jego  sztuką.  Z  podobnym  zjawiskiem  mamy  do 
czynienia w pozostałych gminach powiatu nidzickiego. 

Tabela 67. Ciągniki rolnicze w gminach powiatu nidzickiego 

Jednostka terytorialna

Indywidualne gospodarstwa rolne ogółem
gospodarstwa rolne posiadające ciągniki ciągniki w gospodarstwach rolnych

2010 2010 (szt.)

Janowiec Kościelny 359 650
Janowo 163 298
Kozłowo 225 464
Nidzica 223 461

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSR

Gmina  Nidzica  pod  względem  średniej  powierzchni  indywidualnego  gospodarstwa  rolnego 
plasuje  się w powiecie  na ostatniej  pozycji.  Zgodnie z danymi  uzyskanymi  z  Powszechnego Spisu  
Rolnego  średnia  wielkość  gruntów  będących  do  dyspozycji  indywidualnego  gospodarstwa  rolnego 
wyniosła  15,27  ha,  a  użytków  rolnych  14,43  ha.  W  porównaniu  do  pierwszej  w  kolejności  gminy 
Kozłowo,  średnia  powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego w gminie  Nidzica jest  prawie  
dwukrotnie  mniejsza.  W  przypadku  pozostałych  dwóch  gmin  dystans  ten  jest  znacznie  mniejszy,  
zwłaszcza  do  średniej  powierzchni  indywidualnego gospodarstwa  rolnego  w gminie  Janowo.  Mimo 
ostatniej  pozycji  jaką zajmuje  gmina w powiecie, to w porównaniu  do średniej  dla  Polski,  wielkość  
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gospodarstwa  w  gminie  jest  wyraźnie  większa.  Średnia  wielkość  powierzchni  gruntów  rolnych  
w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku wyniosła bowiem 10,48 ha.  

Tabela 68. Średnie powierzchnia gospodarstw rolnych w gminach powiatu nidzickiego

Jednostka terytorialna

Indywidualne gospodarstwa rolne ogółem (ha)

grunty ogółem użytki rolne ogółem użytki rolne w dobrej kulturze

2010

Janowiec Kościelny 22,63 19,53 19,37
Janowo 15,48 12,71 12,40
Kozłowo 28,42 26,88 26,23
Nidzica 15,27 14,43 14,01

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSR

Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2011 roku (dane GUS stan na 2010 r.)  w gminie  
Nidzica było 658 indywidualnych gospodarstw rolnych. W większości (blisko 27%) były to gospodarstwa  
bardzo małe, o powierzchni do 1 ha lub klasyfikujące się do gospodarstw małych o wielkości od 1 ha do 
5 ha (31,9%). Gospodarstwa rolne o powierzchni większej niż 5ha stanowiły w gminie nieco ponad 41  
% łącznej ich liczby, z czego te największe powyżej 15ha ponad 18%. Pod względem gospodarstw  
największych plasuje to gminę na czwartym miejscu w powiecie. Zdecydowanie najlepsza sytuacja pod 
tym względem ma miejsce w gminie Janowiec Kościelny, gdzie gospodarstwa największe stanowiły  
ponad 47% całkowitej ich liczby, a gospodarstwa najmniejsze do 5ha w gminie nie przekraczały 27%. 
Niewiele pod tym względem gminie Janowiec Kościelny ustępowała gmina Kozłowo. 

Tabela 69. Powierzchnia gospodarstw rolnych w gminach powiatu nidzickiego (ujęcie w ha i %)

Jednostka terytorialna

Indywidualne gospodarstwa rolne ogółem (szt.)

ogółem do 1 ha włącznie powyżej 1 ha razem 1 - 5 ha 5 - 10 ha 10 -15 ha 15 ha i więcej

2010

Janowiec K. 527 80 447 58 67 73 249
Janowo 385 76 309 109 50 47 103
Kozłowo 498 121 377 97 59 46 175
Nidzica 658 176 482 210 92 56 124

Jednostka 
terytorialna

Indywidualne gospodarstwa rolne ogółem (szt.)

ogółem do 1 ha włącznie powyżej 1 ha razem 1 - 5 ha 5 - 10 ha 10 -15 ha 15 ha i więcej

2010

Janowiec K. 100% 15,18% 84,82% 11,01% 12,71% 13,85% 47,25%
Janowo 100% 19,74% 80,26% 28,31% 12,99% 12,21% 26,75%
Kozłowo 100% 24,30% 75,70% 19,48% 11,85% 9,24% 35,14%
Nidzica 100% 26,75% 73,25% 31,91% 13,98% 8,51% 18,84%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSR

W gminie Nidzica w pogłowiu zwierząt gospodarskich dominuje drób, choć nie drób kurzy oraz 
trzoda chlewna (39 indywidualnych  gospodarstw rolnych wskazywało  na  hodowlę trzody  chlewnej).  
Niewielki jest udział bydła, co różni gminę od pozostałych gmin powiatu, gdzie udział ten jest wyraźnie  
większy. 
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Tabela 70. Pogłowie zwierząt gospodarskich w gminach powiatu nidzickiego

Jednostka terytorialna

Indywidualne gospodarstwa rolne ogółem (szt.)

bydło razem trzoda chlewna 
razem konie drób ogółem razem drób ogółem drób kurzy

2010

Janowiec Kościelny 7310 589 77 173015 171481
Janowo 3654 103 52 15603 2280
Kozłowo 2942 4986 68 5037 3599
Nidzica 974 5550 100 19866 3539

Jednostka terytorialna

Według liczby indywidualnych gospodarstw

bydło razem trzoda chlewna razem konie drób ogółem razem drób ogółem drób kurzy

2010

Janowiec Kościelny 317 47 24 131 122
Janowo 137 13 15 57 55
Kozłowo 154 45 20 91 90
Nidzica 92 39 31 88 84

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSR

Reasumując sytuacja w rolnictwie na terenie gminy Nidzica jest bardzo poprawna, Co prawda 
wzrost  jej  opłacalności  ograniczony  jest  przez  kilka  czynników,  wśród  których  wyróżnić  można:  
ukształtowanie terenu, jakość gleb, warunki klimatyczne, nadmiar siły roboczej, a także brak skłonności  
rolników do łączenia się w grupy producenckie. Natomiast cechują ją korzystna struktura obszarowa 
(mimo ostatniego miejsca w powiecie), a poza tym czystość środowiska naturalnego przemawia także 
za  rozwojem  rolnictwa  ekologicznego.  Za  zaangażowaniem  się  rolników  w  ekologiczną  produkcję  
przemawia również ciągły wzrost zainteresowania ludności zdrową żywnością. Na obszarach wiejskich  
oprócz  rozwoju  rolnictwa  niezwykle  ważny  jest  również  rozwój  pozarolniczej  działalności,  czyli  
dywersyfikacja  działalności  rolniczej.  Istotne  jest  wspieranie  powstawania  nowych  miejsc  pracy  
w zawodach pozarolniczych pośrednio powiązanych z rolnictwem bądź jego otoczeniem. 

5.10. Bezpieczeństwo publiczne

W Gminie Nidzica funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostka 
włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w miejscowościach: Bolejny, Frąknowo,  
Łyna i Napiwoda. W swoich szeregach skupiają 48 czynnych członków. 

Wyposażenie jednostek OSP:
• średnie samochody ratowniczo – gaśnicze 3 szt. 
• lekkie samochody pożarnicze – 2 szt. (Ford Transit 350M, Żuk A-15)

Sprzęt pożarniczy:
• motopompy pożarnicze „TOHATSU” – 4 szt.
• motopompa pożarnicza M8/8-1 – 1 szt.
• motopompa pożarnicza Wajax  250 – 1 szt.
• pompy szlamowe – 4 szt.
• pompy pływające – 6 szt.
• agregaty prądotwórcze – 3 szt.
• zestawy narzędzi hydraulicznych – 2 komplety
• aparaty powietrzne ODO – 12 szt.
• przecinarki do stali, betonu i asfaltu – 4 szt.
• pilarki spalinowe do drewna – 7 szt.
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• wentylator oddymiający – 1 szt.
• radiotelefony przenośne – 12 szt.
• ubrania strażackie specjalne – 48 komplety
• ubrania koszarowe – 46 komplety 
• hełmy strażackie – 60 szt.
• buty strażackie specjalne 51 par.

Tabela 71. Ilość zdarzeń  i interwencji straży pożarnej na terenie gminy Nidzica w latach 2009-
2013

Wyszczególnienie Lata
2009 2010 2011 2012 2013 

Zdarzenia 330 401 381 383 345
W tym: pożary 131 139 106 122 104

Miejscowe zagrożenia w tym: wypadki drogowe, miejscowe podtopienia, 
usuwanie powalonych drzew i konarów, usuwanie z budynków 

mieszkalnych i gospodarczych agresywnych owadów
199 262 275 261 241

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta
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6. Infrastruktura techniczna

6.1. Infrastruktura drogowa

Funkcjonalny  układ  komunikacyjny,  który  zapewnia  obsługę  komunikacyjną  gminy  Nidzica 
tworzą drogi zaliczone do układu:

• nadrzędnego,
• podstawowego, 
• pomocniczego.

W układzie nadrzędnym znalazła się:
• droga krajowa nr 7 – S7 Gdańsk- Olsztynek-Warszawa   

Zgodnie  z  Planem Zagospodarowania  przestrzennego województwa droga nr  7  jest  jedną  
z najważniejszych dróg w układzie komunikacyjnym kraju, regionu, województwa. Zapewnia połączenie  
komunikacyjne  z  Warszawą,  południem  oraz  północą  kraju,  wiąże  bezpośrednio  ze  sobą  ośrodki  
powiatowe  tj.  Nidzicę  i  Ostródę.  Jest  drogą  przejmującą  ruch  międzynarodowy  E-77  osobowy  
i towarowy na kierunku Skandynawia- Gdańsk- Warszawa- Kraków- Budapeszt. W gminie jest główną  
osią komunikacyjną, która poprzez 3 węzły zapewnia powiązanie z systemem komunikacyjnym gminy.  
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa droga ta ma założoną klasę S  
– ekspresową. Odcinek Olsztynek –Nidzica jest zrealizowany w parametrach drogi ekspresowej wraz 
z obwodnicami Frąknowa, Rączek, Załusek. Odcinek Nidzica – Napierki posiada decyzję o zezwoleniu  
na realizację inwestycji  drogowej wydaną przez wojewodę warmińsko-mazurskiego z 16.11.2010 r.  
w  klasie  drogi  ekspresowej.  Droga  nr  7  z  przyległym terenem powiązana  będzie  przez  3  węzły:  
w  Rączkach,  Nidzicy  Północ  i  Południe.  Drogi  lokalne i  drogi  dojazdowe zapewnią  obsługę  terenu 
wzdłuż drogi ekspresowej, z którą będą miały skrzyżowania w dwóch poziomach bez możliwości wjazdu  
na  nią.  Zgodnie  z  wykonanymi  raportami  oddziaływania  na  środowisko  wykonanymi  dla  odcinków 
Olsztynek-  Nidzica  oraz  Nidzica  –  Napierki,  prognozowany  zasięg  negatywnego  oddziaływania 
wskazuje na odległość 150 do 500 m. 

Układ podstawowy gminny powinien zapewnić powiązanie gminy z powiatem, gmin pomiędzy 
sobą oraz pełnić funkcję głównych powiązań sieci osadniczej na obszarze gminy. Umożliwić powiązanie  
z  układem  nadrzędnym  i  pomocniczym.  Układ  podstawowy  gminy  oparty  został  na  drogach 
wojewódzkich i wybranych drogach powiatowych. Są to następujące ciągi drogowe:

• droga wojewódzka nr 545 Działdowo-Nidzica- Jedwabno  
Jest  to  powiązanie,  które  z  drogą nr  544 Brodnica-Nidzica pełni  ważną funkcję  w układzie  
komunikacyjnym województwa,  wiąże  ośrodki  miejskie  Działdowo i  Nidzicę  ze  sobą,  wiąże  
drogę S7 z drogą krajową 58, przejmuje ruch gospodarczy i turystyczny w rejonie Szczytna  
i Mrągowa. Zgodnie z Planem Zagospodarowania przestrzennego województwa droga ta ma  
założoną klasę G – Główną. W najbliższym okresie programowania na lata 2014 -2020 planuje  
się  przebudowę  odcinka  do  tej  klasy,  jak  również  proponuje  się  uwzględnienie  budowy 
obwodnicy w ciągu drogi 545 wiążącej drogę nr 7, nr 538 w kierunkach Szczytna i Działdowa.

• Droga wojewódzka nr 538 Nowe Miasto Lubawskie – Rozdroże  
Jest to ważne powiązanie w województwie, wiąże ze sobą drogi krajowe nr 16, nr 15 i nr 7 oraz  
Nowe Miasto Lubawskie z Nidzicą. W Planie Zagospodarowania przestrzennego województwa  
droga  ta  ma  założoną  klasę  G  –  główną.  Droga  ta  przewidziana  jest  do  przebudowy  do 
parametrów klasy G w latach 2020-2030. 

• Droga wojewódzka nr 604 Nidzica – Wielbark  
Jest  to  powiązanie  Nidzicy  z  Wielbarkiem.  W  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego 
Województwa droga ta ma założoną klasę Z – zbiorczą. Planuje się przebudowę odc. 4,3 km tej  
drogi od skrzyżowania ul. Słowackiego, Mickiewicza w Nidzicy do Robaczewa, w ramach tego  
zadania  przewidziano  m.in.  wzmocnienia  nawierzchni  do  100  kN/oś,  uzyskanie  szerokości  
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jezdni 6,0 m, przebudowę łuku poziomego w okolicy Robaczewa oraz przepustu, budowę ciągu 
pieszego i rowerowego. Proponuje się ponadto przebudowę dalszego odcinka wraz z budową 
obwodnicy Nidzicy od strony wschodniej w kierunku Wielbarka wiążącej drogę nr S7 z drogą  
604 w rejonie Robaczewa. 

Do układu podstawowego należy włączyć również następujące drogi powiatowe:
• 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko,  
• 1528N Witramowo-Łyna-dr. Woj. nr 545 (Nidzica),  
• 1550N Kozłowo-Zaborowo-Kanigowo,  
• 1560N droga nr 1550N (Kanigowo) – dr. Kraj. Nr 7- Zabłocie Kanigowskie- Janowiec Kościelny-   

Bukowiec (dr. Nr 1619N),
• 1603N Czarny Piec- Napiwoda,  
• 1613N Robaczewo-Piotrowice-Stare Połcie-Janowiec Kościelny- Kołatki – Jabłonowo Adamy-   

Nowa Wieś Wlk. – gr. Woj. (Grzebsk),
• Stary ślad drogi nr 7 zostanie zaliczony do klasy Z i włączony do układu podstawowego.  

Układ pomocniczy  wspomaga układ podstawowy gminy,  zapewnia obsługę sieci  osadniczej 
rozproszonej i skupionej oraz dojazdy do ośrodków turystycznych lasów i pól. Oparty jest na drogach 
publicznych powiatowych, które nie weszły do układu podstawowego i gminnych. 

Drogi powiatowe włączone do układu pomocniczego to:
• 1445N dr. Kraj. Nr 58 – Lipowo Kurkowskie- dr. Nr 1528N,
• 1526N Waplewo-Żelazno- Frąknowo,
• 1530N Januszkowo- Frąknowo- Wietrzychowo,
• 1534N Zimna Woda- Wały,
• 1538N Sątop- Szerokopaś- Nidzica (dr. Nr 545),
• 1578N Nidzica –Bartoszki,
• 1585N Mielno –Rączki (dr. Nr 1264N),
• 1589N Nidzica –Zaborowo (dr. Nr 1550N),
• 1599N Lipowo Kurkowskie – Brzeźno Łyńskie – Likusy – Orłowo,
• 1605N Dr. Nr 1603N – Natać Mała –dr. Woj. nr 545,
• 1607N Zimna Woda – Muszaki,
• 1908N Nidzica (dr. Woj. nr 545) – Waszulki – Napiwoda,
• 1973N Kanigowo- Zagrzewo – Grzegórzki – Napiwoda,
• 1975N dr. Nr 1264N – dr. Kraj. Nr 7,
• 1978N dr. Nr 7 – Nidzica – dr. Nr 1538N.

Drogi gminne, które należy uwzględnić jako połączenia pomocnicze to następujące ciągi:
• 190001N dr. woj. nr 538- Łysakowo,
• 190002N Wietrzychowo – Wietrzychówko,
• 190003N dr. Pow. Nr 1530N (Wietrzychowo) – dr. Pow. Nr 1264N (Dobrzyń),
• 190004N dr. woj. nr 538 – Olszewko,
• 190005N Piątki –Borowy Młyn,
• 190006N Olszewo –Kanigowo,
• 190007N Nidzica – dr. Gm. 190005N,
• 190008N Nidzica – Tatary – dr. Kraj. Nr 7,
• 190009N dr. Kraj. Nr 7 – Pawliki – Kamionka (dr. Pow. Nr 1550 N)
• 190011N Łyna – Radomin – Napiwoda,
• 190012N dr. Pow. Nr 1578N – Waszulki (dr. Pow. Nr 1908N),
• 190013N Waszulki (dr. Pow. Nr 1908N) – kol. Bartoszki (dr. Pow. Nr 1578N),
• 190014N Dobrzyń –dr. Pow. Nr 1264N,
• 190015N Magdaleniec (dr. Pow. Nr 1264N) – Módłki,
• 190016N dr. Gm. 190022 – Załuski – dr. Gm. 190022
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• 190017N Nidzica – Piotrowice (dr. Pow. Nr 1613N) – do wsi Zagrzewo (dr. Pow. Nr 1973N),
• 190018N Orłowo – Nidzica,
• 190019Ndr. Nr 1603N – Natać Mała (od km 0+000 do km 3 +992).
• 190020 N – od drogi GDDKiA – do przejścia przez drogę S7
• 190021 N – od przejścia przez drogę S7 – Frąknowo – do ronda Rączki
• 190022 N – od ronda Rączki – Załuski – do drogi S7

Drogi  powiatowe  w  układzie  podstawowym  i  pomocniczym,  a  zwłaszcza  drogi  gminne  
w  układzie  pomocniczym  wymagają  poprawy  stanu  technicznego,  wzmocnienia  nawierzchni  oraz 
zapewnienia  widoczności  na  łukach.  Ponadto  zły  stan  techniczny  dróg,  szczególnie  lokalnych  
(w większości gruntowych) oraz mała gęstość dróg w północnej części gminy, ograniczają możliwości  
dojazdów do pracy oraz nie sprzyjają rozwojowi turystyki samochodowej. 

Obsługa komunikacyjna miasta Nidzica

Miasto  Nidzica to węzeł  komunikacyjny dróg i  linii  kolejowej.  Drogi  publiczne przebiegające 
przez miasto są kategorii: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.  Nidzica położona jest przy  
drodze ekspresowej nr S7 Gdańsk – Warszawa. Jest drogą, która ma największy wpływ na warunki  
życia w mieście. Po wybudowaniu obwodnicy po stronie zachodniej Nidzicy, miasto z drogą ekspresową  
S7 powiązane będzie  poprzez  dwa węzły.  Powyższe  węzły  są zlokalizowane na obszarze gminy.  
Z drogą ekspresową Nidzica zostanie powiązana od północy przez węzeł w Litwinkach (Nidzica Północ)  
ulicami: Szerokopaś i Olsztyńską, a z południa przez węzeł w Tatarach (węzeł Nidzica Południe) ulicami  
Warszawską, Sienkiewicza i istniejącą drogą nr 7. Główny szkielet komunikacyjny miasta tworzyć będą  
ulice, które zapewnią połączenia pomiędzy miejscami generowania i odbioru ruchu: pomiędzy miejscem 
pracy i zamieszkania oraz centrum usługowym. Podstawowy układ komunikacyjny tworzyć będą ulice  
klasy  G (główna)  i  Z  (zbiorcza).  Ulice,  które  należą  do  układu  podstawowego są  to  ulice  leżące  
w ciągach dróg wojewódzkich przebiegających przez miasto:

• Działdowska, Traugutta, 1 Maja, Sprzymierzonych- ciąg drogi nr 545 Działdowo – Nidzica – 
Jedwabno,

• Słowackiego, Mickiewicza, Wyborska – ciąg drogi nr 604 Nidzica –Wielbark. 

Ciągi powyższe przejmują ruch na kierunku południowo-zachodnim, północno-wschodnim oraz 
na kierunku wschód-zachód województwa. W stanie istniejącym drogi wojewódzkie przebiegają ulicami 
miejskimi, przejmują ruch zewnętrzny i wewnętrzny. Do czasu wybudowania obwodnic i przeniesienia 
ruchu zewnętrznego z ulic miejskich konieczne są ich usprawnienia. 

Do ulic układu podstawowego miasta należy włączyć:
• Istniejący przebieg drogi krajowej nr 7,
• odcinki projektowanych dróg wiążących ul. Warszawską z ul. Żeromskiego oraz ul. Rataja z ul.  

Warszawską.
Pozostałe ulice układu podstawowego to ulice klasy Z. Są to następujące ulice:

• Olsztyńska  i  Szerokopaś  –  to  ciąg  ulic  umożliwiający  powiązanie  układu  komunikacyjnego  
miasta z układem zewnętrznym, z drogą ekspresową z węzłem „Nidzica Północ”,

• Warszawska, Sienkiewicza- to ciąg umożliwiający powiązanie miasta z układem zewnętrznym 
od południa, wyprowadzenie ruchu z miasta na węzeł „Nidzica Południe”

• Kościuszki,  Żeromskiego –  ulice  przejmujące i  odciążające  ruch  w obrębie  centrum,  wraz  
z ulicami Działdowską, Traugutta, Słowackiego i Mickiewicza tworzą mini obwodnicę centralnej  
części miasta,

• Kolejowa – przejmuje ruch z Piątek, obsługuje dworzec kolejowy,
• Rataja- ważny ciąg w układzie funkcjonalnym miasta, ciąg umożliwiający powiązanie z ulicą 

Warszawską, wiążący ulice Traugutta i Kościuszki ze sobą, odciążający z ruchu Plac Wolności,
• Olsztyńska  – od skrzyżowania  z  ulicą  Szerokopas w kierunku  wsi  Litwinki  ciąg  drogi  pow.  

1978N do obsługi potencjalnych terenów rozwojowych
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Pozostałe ulice niewymienione tworzyć będą układ pomocniczy. Będą to ulice klasy lokalnej „L”  
i dojazdowej „D”, których zadanie to bezpośrednia obsługa przyległego terenu oraz obiektów. 

6.2. Infrastruktura kolejowa

Przez teren gminy przebiegają linie kolejowe znaczenia regionalnego:
• Olsztyn  –  Działdowo  –  linia  nr  216.  Jest  to  linia  umożliwiająca  powiązanie  Olsztyna  

i  miejscowości  położonych przy tej  linii  z magistralą kolejową E65 Gdańsk-Warszawa. Linia 
pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana, w dobrym stanie technicznym. Linia przebiega 
przez  miasto  Nidzica.  Stacja  techniczno-ruchowa  umożliwia  obsługę  ruchu  towarowego  
i  osobowego.  Linia  powyższa  posiada  potencjał,  jaki  należy  wykorzystać  przy  wytyczaniu  
terenów rozwojowych w obrębie miasta. Zgodnie z Master Planem dla Transportu Kolejowego 
do 2030 roku ma być przebudowane do prędkości 120km/h. 

• Nidzica – Wielbark – linia 255. Linia ta zapewnia powiązanie z Ostrołęką poprzez linię 035 
Szczytno  –Ostrołęka.  Linia  pierwszorzędna,  jednotorowa,  w  złym  stanie  technicznym. 
Zawieszone zostały przewozy osobowe i towarowe na tej linii. 

6.3. Gospodarka wodna

Stopień zwodociągowania gminy Nidzica (GUS stan za 2013 r.) wynosi 88,9% ogółu. W gminie  
Nidzica zaopatrzenie w wodę oraz gospodarka ściekowa prowadzona jest przez Miejskie Wodociągi  
i  Kanalizacja Sp. z o. o.  w Nidzicy (MWiK).  Gmina Nidzica zaopatrywana jest  w wodę za pomocą 
systemów wodociągowych – systemy ujęcia, uzdatniania i rozprowadzania wody. Istniejące ujęcia wody 
pokrywają  zapotrzebowanie  na  wodę  pitną,  są  zagospodarowane,  posiadają  hydrofornie  i  stacje  
uzdatniania wody. Na obszarze gminy, zarówno do celów komunalnych jak i  przemysłowych, wodę 
ujmuje się z ujęć podziemnych. Wody powierzchniowe pobierane są tylko do nawodnień w rolnictwie 
i leśnictwie oraz w gospodarce rybackiej. Największym użytkownikiem wody w gminie jest gospodarka  
komunalna,  następnie  rolnictwo  i  leśnictwo  oraz  przemysł.  Podstawowe  znaczenie  w  zaopatrzeniu  
ludności  w  wodę  mają  zasoby  wód  podziemnych,  które  przeznaczone  są  przede  wszystkim  do 
zaopatrzenia ludności w dobrej jakości wodę do picia. Wody podziemne wykorzystywane są również do 
celów  przemysłowych  przez  niewielkie  zakłady,  którym  woda  dostarczana  jest  komunalną  siecią  
wodociągową. Łączna długość rozdzielczej sieci wodociągowej w gminie Nidzica wynosi 114,8 km. Z  
zaopatrzenia  w  wodę  siecią  wodociągową  korzysta  19263  mieszkańców  gminy.  Zużycie  wody  na  
potrzeby socjalne wynosi 600,3 dm3/rok. Udział przemysłu w zużyciu wody ogółem w roku 2013 wyniósł 
równo 4%.

Tabela 72. Podstawowe parametry sieci wodociągowej na terenie gminy Nidzica

Gmina

Sieć rozdzielcza w km
Przyłącza prowadzące

do budynków mieszkalnych
w szt.

Zużycie wody z 
wodociągów

w gospodarstwach 
domowych

Ścieki
odprowadzone

siecią
kanalizacyjną

w dm3wodociągowa kanalizacyjna Wodociągowe kanalizacyjne w dm3
na 1 

mieszkańca
w m3

Janowiec 
K. 31,4 9,5 794 138 144,6 42,6 13

Janowo 55,9 52,2 726 433 94,7 33,1 38
Kozłowo 32,2 48,4 635 218 112,3 17,8 63
Nidzica 114,8 79,7 2695 1938 598,7 27,7 593
Nidzica 

(m) 34,2 40,7 1492 1486 484,2 33,6 507
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Tabela 73. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku
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Gmina

ogółem eksploatacja sieci wodociągowej eksploatacja sieci wodociągowej - 
gospodarstwa domowe

udział przemysłu w zużyciu 
wody ogółem

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 % % % %

Nidzica 758,0 715,4 700,4 673,9 693,0 675,4 659,4 646,9 639,9 612,2 598,7 600,3 8,6 5,6 5,9 4,0
Nidzica 

(m) 624,0 571,4 548,4 536,4 559,0 542,4 511,4 516,4 521,5 505,3 484,2 483,3 10,4 5,1 6,7 3,7

Nidzica 
(w) 134,0 144,0 152,0 137,5 134,0 133,0 148,0 130,5 118,4 106,9 114,5 117,0 0,0 7,6 2,6 5,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Wykaz ujęć wód na terenie gminy Nidzica przedstawia poniższa tabela.

Tabela 74. Zestawienie ujęć wód na terenie gminy Nidzica
Lp. Miejscowość Rodzaj ujęcia Parametry ujęć wody Zasięg obsługi ujęcia

Wydajność ujęcia w m3/h Strefa ujęcia wody
1 Bartoszki głębinowe Q=50 bezpośrednie Bartoszki, Waszulki, 

Grzegórzki, Módłki, 
Magdaleniec, 

Piotrowice
2 Zagrzewo głębinowe Q=60 bezpośrednie Zagrzewo
3 Wólka Orłowska głębinowe Q=40 bezpośrednie Wólka Orłowska, 

Orłowo
4 Wały głębinowe 2 studnie Q=7,2 Q=7,2 bezpośrednie Wały (zasięg lokalny)
5 Żelazno głębinowe Q=20 bezpośrednie Żelazno
6 Bolejny głębinowe 2 studnie Q=2,4 Q=10,0 bezpośrednie Bolejny, Żelazno 
7 Jabłonka głębinowe 2 studnie Q=35 Q=34,6 bezpośrednie Jabłonka, Wikno, 

Natać Mała, Natać 
Wielka (ujęcie i sieć w 

trakcie realizacji)
8 Wietrzychowo głębinowe Q=70 bezpośrednie Wietrzychowo, 

Dobrzyń
9 Waszulki głębinowe Q=18 bezpośrednie Waszulki cegielnia
10 Napiwoda głębinowe Q=35 bezpośrednie Napiwoda
11 Załuski głębinowe Q=35 bezpośrednie Załuski (ujęcie do 

likwidacji)
12 Kanigowo głębinowe Q=20 bezpośrednie Kanigowo (ujęcie do 

likwidacji)
13 Nidzica 2 ujęcia wody głębinowe Ul. Kolejowa 2 studnie: nr 4 – 

Q=116,0, nr 5 Q=123; ulica 
Wyborska 2 studnie: nr 2B – Q=196, 

nr 1A – Q =196,0, w trakcie 
realizacji trzecia studnia

bezpośrednie Nidzica, Piątki, 
Robaczewo, Litwinki, 

Tatary, docelowo 
Rozdroże

14 Łyna głębinowe Q=30 bezpośrednie Łyna (ujęcie do 
likwidacji)

15 Wikno głębinowe bezpośrednie Wikno (ujęcie do 
likwidacji)

16 Natać Mała głębinowe bezpośrednie Natać Mała (ujęcie do 
likwidacji)

17 Frąknowo głębinowe bezpośrednie Frąknowo (ujęcie do 
likwidacji)

18 Rozdroże głębinowe bezpośrednie Rozdroże (ujęcie do 
likwidacji) po 

połączeniu z siecią 
miasta Nidzica

Powyższe tabelaryczne zestawienie ujęć na terenie gminy Nidzica zawiera jedynie ujęcia wód 
podziemnych, które pobierane są przede wszystkim na potrzeby gospodarki komunalnej w mniejszym 
stopniu na cele rolniczo – produkcyjne.  Wszystkie  ujęcia wody na terenie gminy mają wyznaczone 
bezpośrednie strefy ochrony sanitarnej.

Zaopatrzenie w wodę Miasta Nidzica

Stopień zwodociągowania miasta Nidzica wynosi około 99,1%. Docelowy układ miejskiej sieci 
wodociągowej zasilany będzie z istniejących ujęć i stacji wodociągowych:

• Stacji wodociągowej ul. Kolejowa,
• Stacji wodociągowej ul. Wyborska.
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Woda z obu ujęć poddawana jest procesom uzdatniania, a ich wydajność jest wystarczająca do 
zaopatrzenia w wodę miasta oraz miejscowości ościennych gminnych już zwodociągowanych i 
przewidzianych do zwodociągowania. Układ sieci wodociągowych w mieście ma charakter w większości 
rozgałęziony, co w dużym stopniu może powodować spadki ciśnienia na obszarach peryferyjnych 
miasta (część północna i północno-zachodnia). Budowa pełnej wodociągowej magistrali obwodowej 
pozwoli na zwiększenie ciśnienia wody w obszarze całego miasta poprzez utworzenie centralnego 
spierścieniowania sieci wodociągowych.

W  ramach  RPO  WiM  zmodernizowano  oczyszczalnię  ścieków  w  Tatarach,  przebudowano 
stację uzdatniania wody w Nidzicy ul. Wyborska i zbudowano sieć wodociągową od stacji uzdatniania  
wody w Nidzicy ul.  Wyborska do miejscowości  Nibork Drugi.  Całkowity  koszt  inwestycji  to 14  440  
512,03 zł w tym dofinansowanie w ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  
na lata 2007-2013.

6.4. Gospodarka ściekowa

Sytuacja  w  gminie  w  zakresie  wyposażenia  w  sieć  kanalizacji  sanitarnej  jest  mocno 
zróżnicowana. 

Po pierwsze Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2011 
roku nr IV/69/ w sprawie wyznaczenia aglomeracji  Nidzica (Dz. U. z 2011 roku nr 32 poz. 654) na 
terenie miasta i gminy ustanowiono Aglomerację Nidzica. Zgodnie z powyższym w oparciu o zbiorczą 
oczyszczalnię ścieków położoną w obrębie Tatary, zasięgiem aglomeracji objęto miejscowości: miasto 
Nidzica i miejscowości gminne: Napiwoda, Piątki, Robaczewo, Rozdroże, Załuski, Nibork Drugi, 
Litwinki wyposażone w systemy kanalizacji sanitarnej.  Wszystkie miejscowości objęte zasięgiem 
wyznaczonej aglomeracji zostały skanalizowane. Zgodnie Z KPOŚK pełna realizacja sieci kanalizacji  
sanitarnej przewidywanej dla Aglomeracji winna być zrealizowana do 31.12.2015 roku.  

Miasto Nidzica posiada rozbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej nie obejmującej jednak w pełni  
całego  miasta  (obszar  północno-zachodni)  –  stopień  skanalizowania  wyrażony  procentem ludności  
objętej siecią kanalizacji sanitarnej wynosi około 92,4%. Istniejący system gospodarki ściekowej oparto  
o sieć kanalizacji grawitacyjnej i  tłocznej ze zbiorczymi przepompowniami ścieków i przepompownią  
główną  przy  ul.  Kraszewskiego.  Systemem  tym  ścieki  z  obszaru  miasta  i  miejscowości  objętych  
zasięgiem  Aglomeracji  Nidzica  są  przetłaczane  na  zbiorczą  oczyszczalnię  ścieków zlokalizowaną  
w  miejscowości  Tatary.   Oczyszczalnia  ścieków  w  Tatarach  w  ramach  RPO  WiM  została 
zmodernizowana i  obecnie jej  przepustowość jest wystarczająca do utylizacji  ścieków z Aglomeracji  
Nidzica  i  projektowanych  do  skanalizowania  terenów  położonych  poza  aglomeracją.  Wielkość 
oczyszczalni komunalnych w RLM w gminie Nidzica wynosi 33 000. 

Tabela 75. Podstawowe parametry gospodarki ściekowej na terenie gminy Nidzica

Jednostka terytorialna

przepustowość ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich

ogółem z podwyższonym usuwaniem biogenów ogółem z podwyższonym usuwaniem biogenów

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

m3/d m3/d m3/d m3/d m3/d m3/d m3/d m3/d osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba osoba

Nidzica 4789 4679 4679 4679 4610 4500 4500 4500 18809 18015 18268 18253 17436 16650 16895 16880

Nidzica (m) 4500 0 0 0 4500 0 0 0 14098 14250 14395 14300 14098 14250 14395 14300

Nidzica (w) 289 4679 4679 4679 110 4500 4500 4500 4711 3765 3873 3953 3338 2400 2500 2580
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Na pozostałym obszarze gminy na dzień dzisiejszy istnieje niewielka możliwość korzystania  
z sieci kanalizacji sanitarnej. Obszar ten ma dwojaki charakter:

• Obszar o niskiej odporności poziomu głównego wód podziemnych przez zanieczyszczeniami  
z powierzchni terenu,

• Obszary o średniej odporności poziomu głównego wód podziemnych przed zanieczyszczeniami  
z powierzchni terenu. 
Na pierwszym z wyżej wymienionych obszarów konieczne są następujące działania:
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• Rejon  miejscowości  Jabłonka,  Natać  Wielka,  Natać  Mała  i  Wikno  (atrakcyjny  turystycznie)  
objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy objąć zorganizowanym 
systemem  odprowadzania  ścieków  do  istniejącego  systemu  kanalizacji  sanitarnej  
w miejscowości Napiwoda,

• Z uwagi  na położenie  ww.  miejscowości  w  obszarze zlewni  jeziora  Omulew, rozwiązaniem 
priorytetowym jest  realizacji  zbiorczej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  na  obszarze  istniejącego  
i projektowanego zainwestowania,

• Miejscowości  Wietrzychowo  i  Radomin  należy  objąć  systemem  kanalizacji  sanitarnej  
z  odprowadzaniem  śceków  do  istniejącego  systemu  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości 
Napiwoda,

• Miejscowość  Waszulki  należy  skanalizować  i  włączyć  do  istniejącego  systemu  kanalizacji  
sanitarnej miejskiej,

• Miejscowości  Olszewko,  Olszewo  i  Borowy  Młyn  docelowo  skanalizować  i  włączyć  do 
istniejącego  systemu  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Piątki.  Z  uwagi  na  dostępność 
odbiorników ścieków (rowy melioracyjne i rzeka Nida) dopuszcza się rozwiązania gospodarki  
ściekowej  w  oparciu  o  zbiorcze  oczyszczalnie  ścieków  (w  tym  lokalne,  indywidualne)  bez 
konieczności przetłoczenia ścieków do miejscowości Piątki. 

• Miejscowość Łysakowo docelowo skanalizować i włączyć do istniejącego systemu kanalizacji  
sanitarnej w miejscowości Rozdroże,

• Miejscowości Szerokopaś, Rączki i Frąknowo docelowo uzbroić w sieć kanalizacji sanitarnej  
z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu Załuski – Litwinki do miejskiej kanalizacji  
sanitarnej,

• W  miejscowościach  Wólka  Orłowska  i  Orłowo  adaptuje  się  istniejący  system  kanalizacji  
sanitarnej  opierający  się  na  odprowadzania  ścieków  do  wiejskiej  oczyszczalni  ścieków  
w miejscowości Wólka Orłowska,

• Istniejąca oczyszczalnia ścieków w miejscowości Żelazno obejmuje zbiorczą siecią kanalizacji  
sanitarnej miejscowości Żelazno i Bolejny. 

• Docelowo miejscowości Wały i Zimna Woda wraz z rozwojem sieci osadnicznej przewiduje się  
uzbroić  w  zbiorczą  sieć  kanalizacji  sanitarnej  z  przesyłem  ścieków  do  systemu  Jabłonka-  
Napiwoda.

Na  obszarze  o  średniej  odporności  poziomu  głównego  wód  podziemnych  przed 
zanieczyszczeniami z powierzchni terenu konieczne są następujące działania:

• Docelowo miejscowości Bartoszki, Grzegórzki, Módłki, Magdaleniec i Piotrowice należy objąć 
zbiorczą siecią  kanalizacji  sanitarnej,  ścieki  przetłoczyć  do istniejącego systemu kanalizacji  
sanitarnej w miejscowości Robaczewo (aglomeracja Nidzica),

• Miejscowości  Kanigowo,  Siemiątki,  Zagrzewo  i  Kamionka  w  perspektywie  powinny  zostać 
skanalizowane,  a  ścieki  odprowadzone  do  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości  Tatary.  
Z uwagi na przewidywany bardzo intensywny rozwój miejscowości Kanigowo uzbrojenie w sieci  
kanalizacji  sanitarnej  należy  potraktować  pierwszoplanowo  jako  właściwe  ekologicznie 
rozwiązanie gospodarki ściekowej,

• Przewiduje się skanalizowanie miejscowości Dobrzyń i Łyna do systemu kanalizacji sanitarnej 
Wietrzychowo,

Braki  w  infrastrukturze  komunalnej  są  miejscami  zastępowane  przez  przydomowe 
oczyszczalnie  ścieków  w  indywidualnych  domach  jednorodzinnych,  jednostkach  użyteczności  
publicznej  lub  jednostkach  gospodarczych.  Odbiornikiem  oczyszczonych  ścieków  z  przydomowych  
oczyszczalni jest grunt w granicach działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia.

Zbiorcze oczyszczalnie ścieków w gminie Nidzica
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Na obszarze gminy zlokalizowanych jest 5 oczyszczalni ścieków, którymi gospodarują Miejskie  
Wodociągi i Kanalizacja. Spółka oczyszcza ścieki odprowadzone z aglomeracji Nidzica na oczyszczalni  
w miejscowości  Tatary,  gdzie  ścieki  są tłoczone przez centralną przepompownie ścieków. Ponadto  
spółka utrzymuje oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich w miejscowościach: Wólka Orłowska,  
Żelazno, Zagrzewo, Wietrzychowo. Oczyszczalnie te obsługują niewielkie rejony poszczególnych wsi  
w tym zabudowę popegeerowską.

1. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Żelazno – w miejscowości Żelazno znajduje się mała 
oczyszczalnia ścieków o przepustowości ca Q= 30 m3/d, którą w perspektywie adaptuje się. 
Docelowo, po jej modernizacji i rozbudowie możliwa będzie utylizacja ścieków z miejscowości  
Żelazno i Bolejny. 

2. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wólka Orłowska – W wsi Wólka Orłowska znajduje się 
mała oczyszczalnia ścieków o przepustowości ca Q = 22,5 m3/d, którą w perspektywie adaptuje 
się.  Ścieki  z  miejscowości  Wólka  Orłowska  i  Orłowo utylizowane są  w ww.  oczyszczalni.  
W perspektywie powyższy układ adaptuje się. 

3. Oczyszczalnie  ścieków w miejscowości  Wietrzychowo – We wsi  Wietrzychowo znajduje się 
mała oczyszczalnie ścieków o przepustowości ca Q = 22,5 m3/d, którą adaptuje się do czasu 
realizacji  zbiorczej  kanalizacji  sanitarnej  i  przetłoczenia  ścieków  do  istniejącego  systemu 
sanitarnego w Napiwodzie, skąd ścieku zostaną przetłoczone do oczyszczalni w Tatarach. Po 
wykonaniu systemu przesyłowego powyższa oczyszczalnia powinna ulec zamknięciu. 

4. Oczyszczalnia  ścieków  w  miejscowości  Zagrzewo  –  We  wsi  Zagrzewo  znajduje  się  mała 
oczyszczalnia ścieków o przepustowości ca Q= 80 m3/d, którą adaptuje się do czasu realizacji 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej i przetłoczenia ścieków do istniejącego systemu sanitarnego w  
miejscowości  Tatary.  Do  czasu  realizacji  sieci  kanalizacji  sanitarnej  przesyłowej  istniejącą 
oczyszczalnię  adaptuje  się.  Po  wykonaniu  systemu  przesyłowego  powyższa  oczyszczalnia 
powinna ulec zamknięciu. 

Według GUS (dane na stan z 2011 r.) łączna długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminie  
Nidzica  wynosiła  79,1  km.  Z  sieci  tej  korzysta  15719  mieszkańców  gminy.  Ilość  ścieków 
odprowadzonych wynosi 628 dm3/rok.

Kanalizacja deszczowa   - Miasto Nidzica  

Miasto Nidzica objęte jest systemem odcinków kanalizacji deszczowej odwadniających zwartą  
zabudowę  miasta.  Odbiornikiem  wód  opadowych  z  terenów  miejskich  jest  system  kanałów 
odprowadzających wody do rzeki Nidy, która dzieli miasto na dwie zlewnie: wschodnią i  zachodnią.  
Niestey  istniejąca  kanalizacja  deszczowa,  w  większości  odprowadza  wodę  do  odbiorników 
bezpośrednio, bez podczyszczania. Jedynie na sieci deszczowej w uliach: Zielona, Spacerowa , Polna, 
Dubieńska i Leśna zainstalowano separatory szlamu, piasku i  substancji  ropopochodnych. Na dzień  
dzisiejszy  braki  uzbrojenia  niektórych  rejonów miasta  w  sieć  kanalizacji  deszczowej  oraz  zły  stan  
techniczny  niektórych  kanałów  mogą  powodować  niewydolność  istniejącego  systemu  w  okresie 
intensywnych opadów atmosferycznych. 

Poprawa  aktualnego  stanu  i  stworzenie  możliwości  dalszej  rozbudowy  miasta  wymaga 
następujących inwestycji:

• Przebudowę niesprawnych technicznie i hydraulicznie kanałów deszczowych,
• Sukcesywną modernizację i renowację kanalizacji deszczowej,
• Przebudowę kolektorów ze względu na małą przepustowość,
• Renowację istniejących rowów, które są w bardzo złym stanie technicznym,
• Sukcesywne instalowanie na wylotach sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników separatorów  

piasku, szlamu i produktów ropopochodnych,
• Budowę  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  separatorami  na  obszarach  rozwojowych,  

a dotyczas nieuzbrojonych. 
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6.5. Gospodarka gazowa

W  obszarze  gminy,  w  układzie  południowo-półnconym  i  wschodnim  przebiegają  gazociągi 
wysokiego  ciśnienia  będące  źródłem  zaopatrzenia  w  gaz  województwa  warmińsko-mazurskiego.  
Z kierunku Rembelszczyzna w obszarze województwa prowadzone są gazociągi wysokiego ciśnienia  
DN 400 i DN 200. Na wysokości miasta Nidzica następuje rozgałęzienia gazociągów w kierunkach:

• Nidzica –Olsztyn (DN 150, DN 200),
• Nidzica –Szczytno (DN 300, DN 150).

W obszarze gminy zlokalizowane są 2 stacje redukcyjno-pomiarowe I0:
• SRP I0 – Działdowska o przepustowości Q = 3000 m3/h,
• SRP I0 – Waszulki o przepustowości Q= 6000 m3/h.

oraz
• 2 stacje redukcyjno-pomiarowe II0:
• SRP II0 – Działdowska o przepustowości Q = 600 m3/h,
• SRP II0 – Słowackiego o przepustowości Q= 1500 m3/h.

Sieć  gazową  średniego  ciśnienia  poprzez  połączenie  SRP  I0  –  Działdowska,  SRP  I0  – 
Waszulki,SRP II0 – Działdowska, SRP II0 – Słowackiego o przepustowości Q= 1500 m3/h należy uznać 
za spierścieniowaną.  Poprzez ww. stacje gaz jest dostarczany do miasta Nidzica. Miasto Nidzica jest  
zgazyfikowane  gazem  ziemnym  wysokometanowym,  który  jest  dostarczany  do  odbiorców  siecią 
gazową średniego i niskiego ciśnienia.

W obszarze miasta w większości gaz dostarczany jest do odbiorców indywidualnych sieciami 
niskiego ciśnienia. Jedynie osiedla mieszkaniowe w pn–wsch części miasta pomiędzy ul. Słowackiego 
a  miejscowością  Waszulki  zaoptraywane  są  z  sieci  gazowej  średniego  ciśnienia.  Na  pozostałych  
obszarach  miasta  z  gazu  średniego  ciśnienia  korzystają  w większości  firmy poprzez  indywidualne,  
prywatne stacje redukcyjno-pomiarowe II0. Na terenie miasta występują techniczne możliwości zasilania 
odbiorców  w  gaz  ziemny.  Wszystkie  sieci,  stacje  redukcyjno-pomiarowe  I0,  stacje  redukcyjno-
pomiarowe II0 (z wyjątkiem prywatnych) obsługiwane są przez Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp.  
z o.o.Oddział  Zakład Gazowniczy w Olsztynie. W obszarze miasta % ludności korzystającej z sieci  
gazowej  wynosi  80,6%.  Jako  najistotniejszy  kierunek rozwoju infrastruktury  gazowej  należy  przyjąć  
objęcie siecią gazową w pełni miasta stwarzając warunki do korzystania z dostępnego, niskoemisyjnego  
źródła  ciepła,  ponadto  sieć  gazową  średniego  i  niskiego  ciśnienia  należy  poddawać  sukcesywnie  
modernizacji i konserwacji.

Na  pozostałym  obszarze  gminy  jedynie  dwie  miejscowości  zaopatrywane  są  w  gaz  siecią 
średniego  ciśnienia  ze  stacji  SRP  I0 Waszulki.   Są  to  miejscowości:  Waszulki,  Nibork  Drugi.  Na 
pozostałym  obszarze  gminy  brak  sieci  gazowej.  W  sprzyjających  warunkach  ekonomicznych  
i wystarczającym zapotrzebowaniu na gaz docelowo zachodzą możliwości objęcia sieciami gazowymi 
większości miejscowości gminnych, w tym oszarów przewidywanych do intensywnego rozwoju. 

6.6. Gospodarka cieplna

Miejscowości na obszarze gminy zaopatrywane są w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła.  
W części osiedli istnieją lokalne kotłownie zaopatrujące w ciepło osiedla mieszkaniowe byłych PGR. 
Obiekty  te  funkcjonują  w  oparciu  o  paliwa  stałe.  W  obszarze  gminy  brak  kotłowni  gazowych.  
W  perspektywie  należy  dążyć  do  podwyższenia  standardu  życia  ludności  poprzez  eliminację  
uciążliwych dla środowiska małych, lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwe stałym z przechodzeniem 
na opalanie gazem, olejem opałowym bądź innymi, niskoemisyjnymi źródłami energii cieplnej w tym  
źródłami energii odnawialnej. 

Na terenie miasta Nidzica zlokalizowane są 4 kotłownie rejonowe:
• Kotłownia 1 – przy ul. Rataja o mocy 8,8 MW – opalana gazem, olejem opałowym i miałem 

węglowym,
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• Kotłownia 2 – przy ul. Konopnickiej o mocy 2,18 MW – opalana gazem,
• Kotłowania  3  –  przy  ul.  Wojska  Polskiego  o  mocy  2,52  MW  –  opalana  gazem  i  olejem 

opałowym,
• Kotłownia 4 – przy ul. Kopernika o mocy 1,54 MW – opalana gazem.

Ponadto istnieje kilka kotłowni osiedlowych o mocy 0,1 do 1,0 MW zaopatrujących w ciepło kilka 
budynków oraz obiekty użyteczności publicznej opalane głównie gazem. Obecny stan zaopatrzenia  
w ciepło jest zadawalający. System ten prawie w pełni powiązany jest z systemem zaoptrzenia w gaz 
przewodowy  co  znacząco  wpływa  na  stan  środowiska  jak  również  stanowi  istotną  korzyść 
ekonomiczną.  W  przyszłości  przewiduje  się  przestawienie  wszystkch  kotłowni  osiedlowych  i  
jednostkowych zakładowych na opalanie paliwem gazowym. 

Polityka  inwestycyjna  w  zakresie  rozwoju  źródeł  ciepła  powinna  zmierzać  w  kierunku 
modernizacji  odtworzeniowej  istniejących  urządzeń,  dla  zachowania  racjonalnego  i  oszczędnego 
użytkowania energii, a przede wszystkim dla spełnienia wymogów ochrony środowiska. Ponadto należy 
dążyć  do  likwidacji  przestarzałych  kotłowni  loklanych  podłączając  obiekty  do  miejskiej  sieci  
ciepłowniczej lub też modernizować je przechodząc na inne, mniej uciążliwe dla środowiska paliwa. 

6.7. Gospodarka odpadami

Na terenie gminy Nidzica znajdują się następujące instalacje zagospodarowywania odpadów:
• Składowisko  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  zlokalizowane  w  miejscowości  

Kanigowo,
• Składowisko odpadów przemysłowych w Olszewie,
• Stacja  demontażu  pojazdów  należąca  do  Gospodarstwa  Pomocniczego  należąca  do 

Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy.

Składowisko w Kanigowie położone jest na działkach o nr 152/7, 153/3 obręb nr 9 Kanigowo  
oraz na działce nr  3394/6, obręb nr  22 Tatary.  Całkowita powierzchnia działek wynosi  4,3555 ha  
(w  granicach  ogrodzenia  2,373  ha).  Zarządzającym  instalacją  jest  Przedsiębiorstwo  Usługowe 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy. Składowisko jest eksploatowane. Planowana 
rekultywacja składowiska określona jest do roku 2016. Rodzaje składowanych odpadów – składowisko  
Kanigowo:

• żużle
• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
• gruz ceglany
• odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
• zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów  

wyposażenia 
• asfalt 
• materiały konstrukcyjne zawierające gips 
• mieszane odpady z budowy, remontów i demontażu zawartość piaskowników
• odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi 
• gleba, ziemia i kamienie

Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nidzica realizowany 
jest w oparciu o Regulamin utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Nidzica, który został  
przyjęty uchwałą nr XXXII/483/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 maja 2013 r. Warto nadmienić,  
iż zgodnie z nową ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21), zrezygnowano z opracowywania  
planu gospodarki odpadami na szczeblu gminnym i powiatowym. Obowiązują natomiast krajowy plan  
gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Obecnie obowiązuje Krajowy Plan 
Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty Uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. 

114



z 2010 r. Nr 101, poz. 1183) oraz Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego  
na lata 2011 – 2016 przyjęty Uchwałą Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego 
z dnia 19 czerwca 2012 r. Źródłami powstawania odpadów komunalnych są przede wszystkim:

• gospodarstwa domowe,
• obiekty infrastruktury (z sektora handlu i usług).

Ilość  odpadów  pozyskiwanych  z  selektywnej  zbiórki  z  terenu  gminy  Nidzica  w  2012  roku  
wynosiła 202,30 Mg/rok, w tym papier i tektura – 2,75 Mg/rok, szkło – 12,05 Mg/rok, tworzywa sztuczne  
– 17,20 Mg/rok, odpady ulegające biodegradacji – 170,30 Mg/rok.

W 2011 r.  przez  Sejm przyjęta  została  ustawa  z  dnia  1  lipca  2011  r.  o  zmianie  ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152,  
poz. 897 z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 01 stycznia 2012 r.

Zgodnie  z  tą  ustawą  od  dn.  1  lipca  zaczął  obowiązywać  nowy  system  gospodarowania  
odpadami,  w  którym  to  gmina  przejmuje  obowiązki  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów.  Przed  
wprowadzeniem  nowego  systemu,  zmieszane  odpady  komunalne  były  odbierane  od  mieszkańców 
Nidzicy  przez  dwie  firmy:  Przedsiębiorstwo  Usługowe  Gospodarki  komunalnej  w  Nidzicy,  która  
prowadziła również selektywną zbiórkę surowców wtórnych oraz Przedsiębiorstwo Maria Dobies Usługi  
Komunalne. 

W dniu 01 stycznia 1997 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  
czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  1996  r.  Nr  132,  poz.  622),  która  była  wielokrotnie  
nowelizowana,  tekst  jednolity  opublikowano  w  Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  236,  poz.  2008  z  późn.  zm.  
Transpozycja nowej dyrektywy ramowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2008/98/WE  
z  dnia  19  listopada  2008  r.  w  sprawie  odpadów)  do  polskich  uregulowań  prawnych  poskutkowała  
kolejnymi zmianami w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
W 2011 r. przez Sejm przyjęta została ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn.  
zm.), która weszła w życie w dniu 01 stycznia 2012r. Jednolity tekst ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2012  
r., poz. 391. Ustawa ta doprecyzowuje zadania gmin w zakresie gospodarowania odpadami, w tym:

• ustanowienia  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  obejmującego  co  najmniej 
następujące  frakcje  odpadów:  papier,  metal,  tworzywa  sztuczne,  szkło  i  opakowania 
wielomateriałowe  oraz  odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  w  tym  odpady  
opakowaniowe ulegające biodegradacji,

•  prowadzenia  we  wskazanym  zakresie  selektywnego  zbierania  i  odbierania  odpadów 
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków  
i  chemikaliów,  zużytych  baterii  i  akumulatorów,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  
i  elektronicznego,  mebli  i  innych  odpadów  wielkogabarytowych,  odpadów  budowlanych  
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

• tworzenia  punktów  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  i  wskazywania  miejsc,  
w  których  mogą być  prowadzone zbiórki  zużytego  sprzętu  elektrycznego i  elektronicznego  
pochodzącego z gospodarstw domowych,

• zapewnienia  osiągnięcia  odpowiednich  poziomów recyklingu,  przygotowania  do  ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających  
biodegradacji przekazywanych do składowania,

• prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 
odpadami  komunalnymi,  w  szczególności  w  zakresie  selektywnego  zbierania  odpadów 
komunalnych,

• udostępniania na stronie internetowej  urzędu gminy informacji  dotyczących gospodarowania 
odpadami,

• dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  odbywać  się  będzie  w  regionach  oraz  
w regionalnych instalacjach określonych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami.
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Plan  gospodarki  odpadami  dla  województwa  warmińsko-mazurskiego  na  lata  2011-2016 
przyjęty Uchwałą Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca  
2012 r. W województwie warmińsko-mazurskim w dniu 19 czerwca 2012 roku Sejmik Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego przyjął „Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego  
na lata 2011 – 2016 ", który zawiera m.in. analizę aktualnego stanu, prognozowane zmiany i cele  
w zakresie gospodarki odpadami, określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu  
odpadów  oraz  kształtowania  systemu  gospodarki  odpadami,  a  także  określenie  kryteriów 
rozmieszczenia  obiektów  i  mocy  przerobowych  przyszłych  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  
-  Uchwała  Nr  XVIII/333/12,  natomiast  w  Uchwale  Nr  XVIII/334/12  w  sprawie  wykonania  „Planu 
gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011 – 2016" zostały określone  
regiony  gospodarki  odpadami  komunalnymi  i  regionalne  instalacje  do  przetwarzania  odpadów 
komunalnych  w  poszczególnych  regionach  gospodarki  odpadami  komunalnymi  oraz  instalacje 
zastępcze do obsługi tych regionów. Zgodnie z planem wojewódzkim Gmina Nidzica należy do regionu 
zachodniego, w którym instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych znajdują się  
w Rudnie i Działdowie/Zakrzewie. Wykaz regionalnych i zastępczych instalacji w regionie przedstawiono 
w poniższej tabeli.

Tabela 76. Wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w regionie zachodnim
Instalacje regionalne do przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie

Właściciel /Zarządzający Instalacja regionalna Lokalizacja instalacji
„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych RUDNO Spółka z 
ograniczoną

odpowiedzialnością”
w Rudnie

Instalacja mechanicznobiologicznego
przetwarzania

odpadów * Rudno

Składowisko odpadów, kwatera II

Instalacje do zastępczej obsługi Regionu
Właściciel /Zarządzający Instalacja regionalna Lokalizacja instalacji
Na wypadek awarii instalacji regionalnej/do momentu wybudowania pozostałych instalacji regionalnych
Ekologiczny Związek Gmin

„Działdowszczyzna” z siedzibą w 
Działdowie

Składowisko odpadów, kwatera II Zakrzewo

Ekologiczny Związek Gmin
„Działdowszczyzna” z siedzibą w 

Działdowie
Składowisko odpadów, kwatera I Ciechanówko

Przedsiębiorstwo Usługowe 
Gospodarki

Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Nidzicy

Składowisko odpadów Kanigowo

Gmina Janowo Składowisko odpadów Janowo
Gmina Biskupiec (Zarządzający: 

Zakład
Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w
Biskupcu)

Składowisko odpadów Łąkorz

* Na wypadek awarii instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zarządzane przez „Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Rudnie oraz

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” z siedzibą w Działdowie pełnią wobec siebie funkcję
instalacji zastępczych.

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016
Zgodnie  z  założeniami  ustawy  „czystościowej”,  nowy  system  gospodarowania  odpadami 

komunalnymi Nidzicy zaczął funkcjonować od 1 lipca 2013 r. Warto nadmienić, że gmina należy do  
Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”,  który przyjął  organizację i  prowadzenie systemu. 
Jak  poinformował  on  w  swoim  komunikacie,  na  podstawie  przeprowadzonego  przetargu,  odpady  
komunalne odbierane są od mieszkańców Nidzicy przez Remondis Olsztyn Spółka z o. o. S. K. A.  
Olsztyn.
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6.8. Finanse

W niniejszym podrozdziale przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków gminy za okres  
ostatnich 4 lat.  Analizując dane dotyczące poziomu dochodów w gminie Nidzica stwierdzono, że:

• Od  roku  2010  łączne  dochody  gminy  zwiększają  się  w  tempie  kilku  procent  rocznie,  
w  porównaniu  do  pierwszego  analizowanego  roku  zwiększyły  się  o  15%  do  wielkości  
63 258 824,24 zł,

• Dochody gminy Nidzica są ponad trzykrotnie wyższe niż drugiej w kolejności gminy Kozłowo,
• Dochody  majątkowe  gminy  Nidzica  dość  wyraźnie  spadły  w  roku  2012,  by  w  roku  2013 

wzrosnąć o ponad 23% do poziomu 5 206 394,55.

Tabela 77. Dochody ogółem gmin w powiecie nidzickim w latach 2010-2013

Jednostka terytorialna

gminy łącznie z miastami na prawach powiatu
ogółem

2010 2011 2012 2013
zł

Janowiec Kościelny 11190934,72 12415057,30 14009772,96 13638125,31
Janowo 7801702,10 8335464,49 9471962,91 10204420,24
Kozłowo 17777640,93 19900440,16 19912973,02 20222592,60
Nidzica 54967403,71 57424600,78 59920730,15 63258824,24

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Tabela 78. Dochody majątkowe gmin w powiecie nidzickim w latach 2010-2013

Jednostka terytorialna

gminy łącznie z miastami na prawach powiatu
ogółem wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
zł zł

Janowiec K. 50365,89 345064,70 2028395,0
1

1486448,9
3

30065,8
9

284900,0
0

141443,9
0 51862,93

Janowo 20238,41 532027,26 1266926,7
8

1552312,7
9 0,00 0,00 7819,75 0,00

Kozłowo 907959,36 2455796,0
7

1264215,7
9 123242,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Nidzica 5816995,4
6

5546103,8
8

4220650,3
0

5206394,5
5 0,00 0,00 520,00 8071,01

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W przeliczeniu  na 1  mieszkańca dochód gminy  Nidzica  ogółem jest  najniższy  w powiecie  
i wynosi 2934,22 zł, co wynika przede wszystkim z dużej liczby ludności zamieszkującej ten obszar  
w porównaniu do innych gmin powiatu. Z kolei dochody własne gminy Nidzica są wyraźnie większe  
w  porównaniu  do  innych  gmin,  w  stosunku  do  gminy  Janowo  zajmującej  drugą  pozycję,  prawie  
dwukrotnie większe. Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie Nidzica od roku 2010 
wzrosły o  prawie 15%.

Tabela 79. Dochody gmin w powiecie nidzickim w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Jednostka terytorialna

gminy łącznie z miastami na prawach powiatu
ogółem dochody własne

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
zł zł

Janowiec Kościelny 3249,40 3624,83 4126,59 4037,34 435,18 534,04 861,14 566,28
Janowo 2683,76 2885,24 3314,19 3625,02 668,80 673,08 764,71 789,27
Kozłowo 2782,54 3145,82 3155,78 3212,48 552,67 885,61 701,92 617,01
Nidzica 2522,60 2645,32 2770,52 2934,22 1096,87 1096,03 1189,32 1259,44

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

117



Analizując dane dotyczące struktury dochodów budżetowych w gminie Nidzica stwierdzono, że:
• Wpływy  budżetowe  w  gminie  Nidzica  w  roku  2013  wyniosły  27 152 291,  29  złotych, 

wielkość subwencji ogólnej 21 089 176,0 złotych, a wielkość łączna dotacji 15 017 356,95 
zł. Łączna wielkość dochodów wyniosła więc 63 258 824,24 złotych. (tabela nr 80)

• Najważniejszym wpływem do budżetu gminy w roku 2013 był udział w podatkach stanowiących  
dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych tj.  9 075 443,00 zł  oraz 
podatek od nieruchomości – 8 852 540,01 zł. 

Tabela 80. Dochody budżetu gminy Nidzica w roku 2013

Gmina

gminy łącznie z miastami na prawach powiatu

razem
dochody 

podatkowe - 
podatek rolny

dochody 
podatkowe - 

podatek leśny

dochody 
podatkowe - 
podatek od 

nieruchomości

dochody 
podatkowe - 
podatek od 

środków 
transportowych

wpływy z opłaty 
skarbowej

dochody 
podatkowe - 
podatek od 
czynności 

cywilnoprawnych

dochody podatkowe - 
podatek od działalności 

gospodarczej osób 
fizycznych, opłacany w 
formie karty podatkowej

2013

zł

Nidzica 27152291,29 722800,17 605770,29 8852540,01 337027,02 245636,53 470788,13 17377,18

Gmina

gminy łącznie z miastami na prawach powiatu

wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej

wpływy z 
opłaty 

targowej
dochody z 
majątku

udziały w 
podatkach 

stanowiących 
dochody 
budżetu 

państwa razem

udziały w podatkach 
stanowiących 

dochody budżetu 
państwa podatek 

dochodowy od osób 
fizycznych

udziały w podatkach 
stanowiących dochody 

budżetu państwa 
podatek dochodowy od 

osób prawnych

wpływy z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw

wpływy z 
usług

2013

zł

Nidzica 13122,32 92932,00 2918956,54 9415094,95 9075443,00 339651,95 77274,89 1207048,01

Gmina

gminy łącznie z miastami na prawach powiatu
pozostałe dochody - 

środki na dofinansowanie 
własnych zadań 

pozyskane z innych 
źródeł - razem

pozostałe dochody - środki na 
dofinansowanie własnych zadań 

pozyskane z innych źródeł - 
inwestycyjne

dochody z majątku - dochody z 
najmu i dzierżawy składników 
majątkowych JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze
opłaty lokalne

dochody z 
majątku - 

wpływy z usług

dochody podatkowe 
- ustalone i 

pobierane na 
podstawie 

odrębnych ustaw
2013

zł

Nidzica (3) 67603,20 0,00 396428,48 - - 11057334,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Dotacja dla budżetu gminy Nidzica poczynając od roku 2010 wyraźnie rośnie, w roku 2013 
wyniosła 15017356,95 zł i była wyższa od roku bazowego przyjętego do analizy o ponad 20%. W latach  
2010-2013 gmina Nidzica uzyskała dochód z programów pomocowych Unii Europejskiej w następującej  
wysokości:

• W roku 2010 – 1 601 051,51 zł,
• W roku 2011 – 1 232 311,97 zł,
• W roku 2012 – 2 592 797,45 zł,
• W roku 2013 – 2 717 309,16 zł.
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Tabela 81. Dotacje dla budżetu gminy Nidzica w latach 2010-2013

Jednostka terytorialna

gminy łącznie z miastami na prawach powiatu
dotacje ogółem (celowe + dotacje §§ 200, 620)

ogółem inwestycyjne
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

zł
Nidzica 12478926,26 14929861,32 13675916,52 15017356,95 1283162,08 3135152,51 2083009,57 2683866,49

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W ostatnich dwóch latach poziom wydatków w gminie Nidzica nie przekraczał uzyskiwanych 
dochodów. W roku 2013 łączne wydatki w gminie Nidzica wyniosły  59 691 298,68 zł i były niższe od 
wpływów o 3 567 525,56 złotych.  W roku 2012 wydatki  były niższe o nieco ponad milion złotych.  
W przypadku lat 2010-2011 możemy mówić o deficycie budżetowym, który w roku 2010 wyniósł 5 407 
857,31 złotych a w roku 2011 5 763 406,47 zł. W porównaniu do innych gmin powiatu, gmina Nidzica ze 
względu głównie na łączną liczbę ludności wyraźnie przewyższa pozostałe w kategorii wydatków.

Tabela 82. Wydatki gmin w powiecie nidzickim ogółem w latach 2010-2013

Jednostka terytorialna

gminy łącznie z miastami na prawach powiatu
ogółem

2010 2011 2012 2013
zł zł zł zł

Janowiec Kościelny 11429467,30 13489183,90 13310982,70 14218716,09
Janowo 9098542,25 10681307,19 9591263,46 8220165,41
Kozłowo 21572995,87 20192425,31 19748025,73 21312125,50
Nidzica 60375261,02 63188007,25 58747197,29 59691298,68

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatki w gminie Nidzica były najniższe spośród wszystkich 
gmin powiatu nidzickiego i w roku 2013 wyniosły łącznie 2 768,74 zł. Od roku 2010 poziom ten zmienił  
się  minimalnie.  Poziom wydatków  na  oświatę  i  wychowanie  w  gminie  Nidzica  w  przeliczeniu  na  
1 mieszkańca wzrósł w porównaniu do roku 2010 o prawie 12%. Z  kolei bardzo wyraźnie spadł poziom 
wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, w roku 2013 był on niższy od tego w roku 2010  
aż o 33%. 

Tabela 83. Wydatki gmin w powiecie nidzickim w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Jednostka terytorialna

gminy łącznie z miastami na prawach powiatu

ogółem na oświatę i wychowanie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

zł zł zł

Janowiec Kościelny 3318,66 3938,45 3920,76 4209,21 1087,24 1167,91 1283,66 1326,34 54,38 98,51 51,92 122,68

Janowo 3129,87 3697,23 3355,94 2920,13 769,70 815,68 836,61 902,47 116,67 115,42 141,61 150,78

Kozłowo 3376,58 3191,97 3129,64 3385,56 1073,34 1197,75 1271,96 1258,66 180,36 145,02 170,09 172,92

Nidzica 2770,78 2910,82 2716,26 2768,74 997,59 1050,71 1118,06 1113,12 130,98 114,03 113,65 88,23
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

W poszczególnych kategoriach wydatków zdecydowanie najistotniejszą rolę w gminie Nidzica 
w roku 2013 odgrywały te przeznaczone na oświatę i wychowanie. Stanowiły one 40,20% łącznych  
wydatków i wyniosły 23 997 738, 53 złotych. Na drugiej pozycji znalazły się wydatki związane z pomocą 
społeczną,  które  stanowiły  23,33%  wszystkich  wydatków  i  osiągnęły  poziom  13 927 854,90  zł. 
Pozostałe wydatki w budżecie na rok 2013 nie przekroczyły 10% (wydatki na  transport i łączność oraz  
administrację publiczną wyniosły niecałe 9%). 
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7. Obszary strategiczne gminy

7.1. Infrastruktura techniczna

• Stopień zwodociągowania gminy Nidzica (GUS stan za 2013 r.) wynosi 88,9% ogółu (stopień 
zwodociągowania samego miasta Nidzica wynosi około 99,1%). Sytuacja w gminie w zakresie 
wyposażenia  w sieć  kanalizacji  sanitarnej  jest  mocno zróżnicowana.  Po  pierwsze  Uchwałą  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2011 roku nr IV/69/ w sprawie  
wyznaczenia aglomeracji Nidzica (Dz. U. z 2011 roku nr 32 poz. 654) na terenie miasta i gminy  
ustanowiono Aglomerację Nidzica. Zgodnie z powyższym w oparciu o zbiorczą oczyszczalnię  
ścieków położoną w obrębie Tatary, zasięgiem aglomeracji objęto miejscowości: miasto Nidzica  
i miejscowości gminne: Napiwoda, Piątki, Robaczewo, Rozdroże, Załuski, Nibork Drugi, Litwinki  
wyposażone  w  systemy  kanalizacji  sanitarnej.  Wszystkie  miejscowości  objęte  zasięgiem 
wyznaczonej  aglomeracji  zostały  skanalizowane.  Zgodnie  Z  KPOŚK  pełna  realizacja  sieci  
kanalizacji  sanitarnej  przewidywanej  dla Aglomeracji  winna być zrealizowana do 31.12.2015 
roku. Miasto Nidzica posiada rozbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej nie obejmującej jednak 
w  pełni  całego  miasta  (obszar  północno-zachodni)  –  stopień  skanalizowania  wyrażony 
procentem ludności  objętej  siecią  kanalizacji  sanitarnej  wynosi  około  92,4%.  Oczyszczalnia  
ścieków w Tatarach w ramach RPO WiM została zmodernizowana i obecnie jej przepustowość  
jest  wystarczająca  do  utylizacji  ścieków  z  Aglomeracji  Nidzica  i  projektowanych  do  
skanalizowania  terenów położonych  poza  aglomeracją.  Na  pozostałym  obszarze  gminy  na 
dzień dzisiejszy istnieje niewielka możliwość korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej. Obszar  
ten ma dwojaki charakter tj. po pierwsze obszar o niskiej odporności poziomu głównego wód  
podziemnych  przed  zanieczyszczeniami  z  powierzchni  terenu,  gdzie  zwłaszcza  w  rejonie 
miejscowości Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała i Wikno (atrakcyjny turystycznie) objętych 
miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  należy  objąć  zorganizowanym 
systemem  odprowadzania  ścieków  do  istniejącego  systemu  kanalizacji  sanitarnej  
w miejscowości Napiwoda oraz po drugie obszary o średniej odporności poziomu głównego 
wód podziemnych przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu. 

• Wysoka dostępność komunikacyjna Gminy Nidzica pozwala na korzystanie z usług publicznych  
wyższego  rzędu  oferowanych  w  Olsztynie,  poprzez  drogę  nr  7.  Zgodnie  z  Planem 
Zagospodarowania przestrzennego województwa droga nr 7 jest jedną z najważniejszych dróg 
w układzie komunikacyjnym kraju, regionu, województwa. Zapewnia połączenie komunikacyjne  
z Warszawą, południem oraz północą kraju, wiąże bezpośrednio ze sobą ośrodki powiatowe tj.  
Nidzicę i Ostródę. Jest drogą przejmującą ruch międzynarodowy E-77 osobowy i towarowy na  
kierunku Skandynawia- Gdańsk- Warszawa- Kraków- Budapeszt. W gminie jest główną osią 
komunikacyjną,  która  poprzez  3  węzły  zapewnia  powiązanie  z  systemem  komunikacyjnym 
gminy.  Zgodnie  z  Planem  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  droga  ta  ma 
założoną klasę S – ekspresową. Odcinek Olsztynek –Nidzica jest zrealizowany w parametrach 
drogi  ekspresowej  wraz  z  obwodnicami  Frąknowa,  Rączek,  Załusek.  Odcinek  Nidzica  
–  Napierki  posiada  decyzję  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  wydaną  przez  
wojewodę warmińsko-mazurskiego z 16.11.2010 r. w klasie drogi ekspresowej.  Droga nr 7  
z przyległym terenem powiązana będzie przez 3 węzły: w Rączkach, Nidzicy Północ i Południe.  
Drogi lokalne i drogi dojazdowe zapewnią obsługę terenu wzdłuż drogi ekspresowej, z którą 
będą  miały  skrzyżowania  w  dwóch  poziomach  bez  możliwości  wjazdu  na  nią.  Zgodnie  
z wykonanymi raportami oddziaływania na środowisko wykonanymi dla odcinków Olsztynek- 
Nidzica oraz Nidzica – Napierki, prognozowany zasięg negatywnego oddziaływania wskazuje  
na odległość 150 do 500m. 

• Obszarem  problematycznym  w  zakresie  infrastruktury  komunikacyjnej  jest  dostępność 
infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności rozwój sieci szerokopasmowej. 

• W latach 2010-2013 znacząco wzrósł odsetek wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy.  
Jednocześnie  wysoki  udział  środków  unijnych  w  wydatkach  inwestycyjnych  wskazuje  na 

120



rozsądną politykę  inwestycyjną,  opartą  w dużym zakresie  o  możliwe  do  pozyskania  środki  
zewnętrzne. 

• Wraz ze wzrostem nakładów budżetowych na inwestycje  rośnie zadłużenie gminy,  niemniej  
jednak  poziom  zadłużenia  nie  zagraża  stabilności  finansów  samorządowych.  Nadwyżka 
operacyjna  z  kolei  korzystnie  wpływa  na  zdolność  do  samofinansowania  inwestycji  przez 
gminę. 

• Liczba działających organizacji pozarządowych, jak i frekwencja w wyborach samorządowych,  
świadczą korzystnie o stopniu partycypacji obywatelskiej w procesie kreowania rozwoju gminy.  
Analiza  uczestnictwa  w  wyborach  ogólnokrajowych  pokazuje  jednak  konieczność  ciągłego 
stymulowania kapitału społecznego. 

7.2. Przedsiębiorczość

• Gmina ma dwojaki charakter.  Z jednej strony w części  północnej  charakteryzuje sią bardzo  
wysoką lesistością przekraczającą w niektórych sołectwach 80%, a z drugiej strony w części  
południowej cechuje ją dominujący areał użytków rolnych przekraczający 70%. 

• Struktura  gospodarki  lokalnej  wskazuje  na  jej  rolniczy  charakter,  o  czym  świadczy  wysoki 
wskaźnik powierzchni użytkowanej rolniczo oraz duża liczba gospodarstw rolnych (najwyższa  
spośród wszystkich gmin powiatu nidzickiego).  Korzystna jest również struktura obszarowa 
gospodarstw rolnych. Mimo ostatniej pozycji jaką zajmuje gmina w powiecie, to w porównaniu  
do  średniej  dla  Polski,  wielkość  gospodarstwa  w  gminie  jest  wyraźnie  większa.  Średnia  
wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku wyniosła 
bowiem 10,48 ha,  a w gminie Nidzica ponad 15 ha. Reasumując sytuacja w rolnictwie na 
terenie gminy Nidzica jest bardzo poprawna, Co prawda wzrost jej opłacalności ograniczony 
jest przez kilka czynników, wśród których wyróżnić można: ukształtowanie terenu, jakość gleb,  
warunki klimatyczne, nadmiar siły roboczej, a także brak skłonności rolników do łączenia się  
w grupy producenckie. Natomiast cechują ją korzystna struktura obszarowa (mimo ostatniego 
miejsca  w  powiecie),  a  poza  tym  czystość  środowiska  naturalnego  przemawia  także  za  
rozwojem rolnictwa ekologicznego. Za zaangażowaniem się rolników w ekologiczną produkcję 
przemawia również ciągły wzrost zainteresowania ludności zdrową żywnością. Na obszarach 
wiejskich  oprócz  rozwoju  rolnictwa  niezwykle  ważny  jest  również  rozwój  pozarolniczej 
działalności,  czyli  dywersyfikacja  działalności  rolniczej.  Istotne  jest  wspieranie  powstawania 
nowych miejsc pracy w zawodach pozarolniczych pośrednio powiązanych z rolnictwem bądź  
jego otoczeniem. 

• Korzystnie  o  strukturze  gospodarki  świadczy  odsetek  zatrudnionych  w  sektorze  usług 
rynkowych (27%), nieodbiegający od przeciętnej wojewódzkiej. 

• Mieszkańcy gminy odznaczają się wysokim poziomem przedsiębiorczości. Liczba podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców 
systematycznie  wzrasta  w  tempie  wyższym  niż  średnia  wojewódzka.  Wskaźnik 
przedsiębiorczości  w  Gminie  Nidzica  jest  najwyższy  spośród  wszystkich  badanych  gmin 
powiatu nidzickiego.

• Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego jest niższy od średniej wojewódzkiej,  z kolei wskaźnik  
zatrudnienia,  zbliżony do średniej  powiatowej,  jest  o  1/3  niższy  od wartości  przeciętnej  dla 
ogółu gmin województwa. Taki stan rzeczy wskazuje przede wszystkim na duży odsetek osób 
prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. W strukturze osób bezrobotnych bardzo duży 
jest udział osób długotrwale bezrobotnych oraz osób do 25 roku życia.

• Gmina Nidzica dysponuje bogatą ofertą terenów inwestycyjnych - niezabudowanymi działkami 
położonymi w obrębie ul. Olsztyńskiej, Leśnej i Przemysłowej w Nidzicy. Tereny położone są 
w  bezpośrednim  sąsiedztwie  drogi  krajowej  Nr  7  (Warszawa  -  Gdańsk).  Do  granic  
nieruchomości doprowadzone są elementy infrastruktury technicznej tj. wodociąg, kanalizacja 
sanitarna  i  kanalizacja  deszczowa.  Urządzona jest  również  utwardzona droga  dojazdowa.  
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W  ramach  tego  kompleksu  tereny  o  ogólnej  powierzchni  286702  m2 zostały  włączone  do 
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

7.3. Rolnictwo

• Wspieranie  form rolnictwa  stosującego  metody  produkcji  nienaruszające  równowagi 
przyrodniczej, przede wszystkim rolnictwa ekologicznego jest jednym z celów stawianych przez  
II  Politykę  Ekologiczną  Państwa  w zakresie  różnorodności  biologicznej  i  ochrony przyrody.  
Wartości  przyrodnicze  gminy,  narzucają  preferowanie  rolnictwa  przyjaznego  środowisku. 
Prośrodowiskowe  rolnictwo  oparte  o  gospodarstwa  prowadzone  indywidualnie  lub 
współpracujące  miedzy  sobą,  promujące  tradycyjne  metody  gospodarowania,  powinny  być 
upowszechniane  szczególnie  na  obszarze  parku  krajobrazowego  oraz  terenach  cennych  
przyrodniczo. Szansą dla tych obszarów będzie rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki.  
Jednym z najważniejszych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich  
są tzw.  programy rolno -środowiskowe.  Są one instrumentem finansowym,  polegającym na 
wsparciu  finansowym  działań  na  rzecz  ochrony  środowiska  i  ochrony  walorów  krajobrazu  
wiejskiego,  podejmowanych  przez  rolników  (rolnicy  otrzymują  rekompensatę  finansową  za 
utracone dochody w wyniku ekstensyfikacji produkcji).
• W aktualnych warunkach, wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie 
gminy można uznać za optymalne, zarówno w zakresie produkcji  roślinnej  jak i  zwierzęcej.  
Ewentualne  zmiany  w strukturze  produkcji  rolnej  są  uzależnione  od  aktualnej  koniunktury  
w rolnictwie. Obecnie zauważa się niepełne wykorzystanie zarówno gruntów jak też i obiektów  
produkcji  zwierzęcej.  W  większym  stopniu  powinny  zostać  wykorzystane  możliwości  
powiększenia  dochodów  w  gospodarstwach  rodzinnych  poprzez  agroturystykę. 
Charakterystyczne cechy rolnictwa to:

- wysoki  wskaźnik  powierzchni  użytkowanej  rolniczo  oraz  duża  liczba 
gospodarstw rolnych,
- w pogłowiu zwierząt gospodarskich dominuje drób, choć nie drób kurzy oraz 
trzoda chlewna,
- korzystna struktura obszarowa (mimo ostatniego miejsca w powiecie), 
- czystość  środowiska  naturalnego  przemawiająca  za  rozwojem  rolnictwa 
ekologicznego.

7.4. Turystyka

• Gmina charakteryzuje się słabo rozwiniętą bazą turystyczną i okołoturystyczną. Należy jednak  
mieć  na  uwadze,  że  dane  statystyki  publicznej  na  poziomie  gminnym  nie  obejmują  m.in.  
gospodarstw  agroturystycznych,  wartości  wskaźników  pokazują  zatem  wartości  zaniżone  
w stosunku do stanu rzeczywistego.

• Zorganizowany ruch turystyczny jest nisko zintensyfikowany, co potwierdza zmniejszający się  
od 3 lat odsetek osób korzystających z noclegów.

• Z  uwagi  na  swoja  charakterystykę  –  szereg  walorów  krajobrazowych,  przyrodniczych  
i kulturowych, gmina posiada potencjał rozwoju turystyki jednodniowej i aktywnej.

• Powierzchnia gminy objęta jest w znacznej części ochroną prawną (w tym obszarami NATURA 
2000),  co  wskazuje  na  szczególny  charakter  dziedzictwa  przyrodniczego.  Unikatowa 
różnorodność biologiczna Gminy może stanowić kluczowy czynnik rozwojowy, determinujący  
m.in. różne formy turystyki i budowania oferty spędzania czasu wolnego. 

• Ochrona przyrody  powinna  stanowić  jeden  z  ważnych  obszarów inwestycyjnych  w polityce  
władz Gminy. 

• Wśród podstawowych potrzeb w zakresie ochrony środowiska wymienić należy zwiększenie 
stopnia oczyszczania ścieków, zwłaszcza na obszarach cennych przyrodniczo. 
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7.5. Oświata i kultura

• Jakość nauczania w gminie Nidzica jest co najwyżej przeciętna. Zbadane przeciętne wyniki  
egzaminu gimnazjalnego w roku 2014 w części matematyczno-przyrodniczej (określające jedną  
z kluczowych kompetencji na dalszych etapach edukacji) plasują powiat nidzicki na 14 miejscu 
w województwie. W rozbiciu na poszczególne gminy, najlepsze wyniki w części humanistycznej  
uzyskała  gmina  Janowo,  w  części  matematyczno-przyrodniczej  Janowiec  Kościelny  
w  przypadku  matematyki  i  Janowo  z  przedmiotów  przyrodniczych,  Kozłowo  z  języka 
angielskiego  i  jedynie  w  przypadku  języka  niemieckiego  gmina  Nidzica.  Utrzymywanie  się 
takiego stanu rzeczy może przełożyć się na odpływ najzdolniejszej młodzieży do szkół leżących  
poza terenem gminy już na pierwszych etapach edukacji.

• Cechą charakterystyczną Gminy Nidzica jest wysoka, ponadprzeciętna dostępność do usług  
zdrowotnych. Zarówno liczba zakładów opieki zdrowotnej, jak i dostępność porad w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej, wskazują na wysoką jakość oferty w tym obszarze.

• Skalę problemów społecznych obrazują wskaźniki wykorzystania usług środowiskowej pomocy 
społecznej i zasiłków rodzinnych. Spośród 21 501 osób zamieszkujących gminę Nidzica według 
stanu na koniec 2013 roku system pomocy społecznej objął w tym samym roku wsparciem 871 
rodzin, w których było 2.436 osoby (11,49% ogółu ludności).

• Prawie 100% mieszkań na obszarze miejskim gminy Nidzica wyposażonych jest w wodociąg 
oraz łazienkę. Na obszarze wiejskim gminy sytuacje jest gorsza, bo 93% wyposażonych jest  
w wodociąg, a łazienkę posiada 84% mieszkań. Sytuacja pod kątem wyposażenia mieszkań 
w podstawowe instalacje w gminie Nidzica prezentuje się wyraźnie lepiej  w porównaniu do 
pozostałych gmin powiatu. 

• W zakresie usług opieki nad dzieckiem i oświatowych należy wskazać na wysoki odsetek dzieci  
objętych  wychowaniem  przedszkolnym.  Wychowanie  przedszkolne  w  gminie  Nidzica 
funkcjonuje  w oparciu  o przedszkola  i  oddziały  przedszkolne przy  szkołach podstawowych. 
Bardzo  wyraźnie  w  porównaniu  do  lat  ubiegłych  zwiększyła  się  liczba  dzieci  objętych  
wychowaniem  przedszkolnym.  Sytuacja  ta  dotyczyła  wszystkich  gmin  powiatu  nidzickiego.  
Największy wzrost zanotowano zarówno na obszarze miejskim jak i wiejskim gminy Nidzica. 
Odsetek dzieci  objętych wychowaniem przedszkolnym w porównaniu do roku 2009 wzrósł  
o prawie 25%.

• Liczba  uczniów  przypadająca  na  1  oddział  w  szkołach  podstawowych  była  najwyższa  na  
obszarze miejskim gminy Nidzica i od roku 2010 utrzymywała się na poziomie 21-22 uczniów.  
Była  ona wyraźnie  wyższa  w porównaniu  do obszaru wiejskiego gminy,  gdzie  wynosiła  14  
uczniów. Na obszarze wiejskim liczba ta w porównaniu do 2010  nieznacznie wzrosła. Niska  
liczebność  klas  w  szkołach  podstawowych  może  korzystnie  wpływać  jakość  nauczania,  
z drugiej strony taki stan rzeczy może świadczyć o niskiej efektywności ekonomicznej szkół.  
W  przypadku  gimnazjów  liczebność  klas  jest  najwyższa  spośród  wszystkich  badanych 
jednostek, niemniej jednak żadna z gminnych placówek gimnazjalnych nie jest zaliczana do  
szkół z wysokim wynikiem egzaminu (wg klasyfikacji OKE).

• Niewielka  jest  aktywność  społeczna  mieszkańców.  Na  koniec  2013  w  we  wszystkich 
działających na terenie gminy Nidzicy kołach (klubach) zrzeszonych było 110 osób i oznaczało 
to prawie 20% spadek w porównaniu do roku poprzedniego. W pozostałych gminach na terenie 
powiatu nidzickiego stan osobowy tych organizacji zwiększył się, a w przypadku gminy Janowo 
był to wzrost ponad dwukrotny.  W obszarze usług kultury na wyróżnienie zasługuje dostępność  
księgozbioru  w gminie.  Wskaźnik  czytelnictwa,  określony  jako  liczba  czytelników na  1  tys.  
ludności,  jest  jednak  niższy  od  średniej  wojewódzkiej.  Wyższy,  w  porównaniu  do  średniej 
wojewódzkiej  jest  za to  wskaźnik  liczby  wypożyczeń  na  1  czytelnika.  Gmina  odznacza  się  
jednymi  z  wyższych  wskaźników  dostępności  i  wykorzystania  infrastruktury  sportowej.  Na 
terenie gminy działa nowoczesna hala widowiskowo-sportowa. Niewielki braki w infrastrukturze 
sportowej  zauważyć  można  przy  niektórych  placówkach  oświatowych  funkcjonujących  na 
terenie gminy.
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• Nidzica od dawna aktywnie rozwija kulturę. Kulturalne oddziaływanie Nidzicy nie ogranicza się  
tylko do samego miasta i wsi wchodzących w skład gminy, ale także do miejscowości będących  
w gminach sąsiednich. Życie kulturalne rozwija się w takich placówkach jak Nidzicki Ośrodek 
Kultury, biblioteki oraz w szkołach. Dowodem dużej aktywności kulturalnej Nidzicy i okolic są  
organizowane ważne imprezy kulturalne, wykraczające rangą poza jego obszar. 

124



8. Analiza SWOT gminy Nidzica

Wszystkie czynniki, zjawiska i procesy wpływające na skalę oraz tempo rozwoju społeczno  
– gospodarczego danej jednostki samorządowej można podzielić na zewnętrzne (zmiany zachodzące 
w otoczeniu) i wewnętrzne. Klasycznym narzędziem stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej  
jest  zestawienie  mocnych  i  słabych  stron  analizowanego  podmiotu  oraz  określenie  jego  szans  
i  zagrożeń  rozwojowych  w  tzw.  analizie  SWOT.  Nazwa  SWOT  pochodzi  z  języka  angielskiego  
i oznacza: S – Strengths (silne strony), W – Weeknesses (słabości czyli słabe strony), O – Opportunities  
(możliwości, szanse), T – Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie 
(usystematyzowanie)  informacji  o  potencjale  rozwojowym  gminy  oraz  o  dostrzeganych  barierach.  
Jednocześnie,  zwraca uwagę na pojawiające się  zewnętrzne  szanse i  zagrożenia.  W opracowaniu  
skoncentrowano  się  na  ocenie  wewnętrznych  zasobów  (na  podstawie  przytoczonych  wyżej  
najważniejszych  problemów  w  gminie)  gminy,  atutów  i  problemów,  a  także  relacji  między  tymi  
elementami. Gmina nie jest samoistnym tworem, lecz funkcjonuje w określonym otoczeniu, które tworzą  
inne  jednostki  samorządowe,  administracja  rządowa  i  służby  administracji  specjalnych  oraz  ich 
wzajemne powiązania o charakterze społecznym, ekonomicznym, organizacyjnym czy środowiskowym.  
Uwarunkowania zewnętrzne, które pozostają niezależne od decyzji władz lokalnych, w istotny sposób  
determinują rozwój danej społeczności, a wpływ ten może być pozytywny lub negatywny. Władze gminy  
mogą jedynie monitorować zmiany zachodzące w jej otoczeniu, co pozwoli na identyfikację istniejących  
oraz przyszłych szans i zagrożeń rozwoju i zminimalizuje wpływ ewentualnych, negatywnych skutków. 
Znajomość  uwarunkowań  gminy  umożliwia  podjęcie  działań  sprzyjających  rozwojowi  potencjału  
lokalnego i wykorzystaniu nadarzających się okazji.

Analizie  poddano  priorytetowe  obszary  funkcjonowania  gminy,  a  mianowicie:  gospodarkę,  
przestrzeń, środowisko i społeczność. W pierwszej kolejności, zestawiono najważniejsze silne i słabe  
strony Gminy Nidzica. Są to czynniki o charakterze wewnętrznym, można zatem powiedzieć, iż są one  
zależne od poczynań społeczności lokalnej i  władz gminnych. Ta część analizy stara się w sposób  
syntetyczny odpowiedzieć na pytanie „Co mamy?”
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Tabela 84. Analiza SWOT dla gminy Nidzica (mocne i słabe strony)
Mocne strony Słabe strony

1. Atrakcyjne tereny gminy pod względem 
przyrodniczo - historycznym;
2. Korzystne warunki środowiska naturalnego 
sprzyjające rozwojowi usług turystycznych, 
agroturystycznych i produkcji zdrowej 
żywności;
3. Walory turystyczne i rekreacyjne gminy 
stwarzające podstawy do realizacji turystyki 
aktywnej;
4. Występowanie obszarów chronionego 
krajobrazu i rezerwatów;
5. Rozległe kompleksy leśne oraz możliwość 
ich turystycznego wykorzystania;
6. Możliwość dywersyfikacji działalności 
rolniczej w kierunku agroturystyki, której 
sprzyjają warunki przyrodnicze i kulturowe;
7. Możliwość rozwoju produkcji żywności 
ekologicznej;
8. Dobry stan zabytków;
9. Przebieg przez teren gminy drogi krajowej 
nr 7 Gdańsk-Warszawa;
10.Bogata oferta terenów inwestycyjnych;
11.Korzystna struktura obszarowa 
gospodarstw rolnych;
12.Wysoki stopień zwodociągowania gminy, 
duża ilość ujęć wody;
13.Dobrze rozwinięta sieć placówek 
szkolnictwa podstawowego i 
ponadpodstawowego – łatwy dostęp do 
edukacji;
14.Dobry stan infrastruktury rekreacyjno-
sportowej w gminie;
15.Dobrze rozwinięta sieć gminnych bibliotek;
16.Nowoczesna oczyszczalnia ścieków;
17.Wysoki poziom zgazyfikowania gminy;
18.Dobrze rozwinięta sieć energetyczna;
19.Dobra organizacja systemu pomocy 
społecznej;
20.Wysoki poziom bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.

1. Niezadowalający stan techniczny dróg;
2. Słaba jakość gleb;
3. Małe zainteresowanie ze strony 
inwestorów zewnętrznych uruchamianiem 
działalności gospodarczej;
4. Małe zróżnicowanie prowadzonej na 
terenie gminy działalności gospodarczej;
5. Pogarszająca się sytuacja dochodowa 
dużej liczby ludności gminy;
6. Niewystarczająca promocja walorów 
gminy;
7. Słabo rozwinięta baza noclegowa oraz 
gastronomiczna; 
8. Słabo rozwinięta oferta wypoczynkowa 
ograniczająca dłuższy pobyt turystyczny;
9. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyki 
aktywnej (ścieżki, szlaki);
10. Niewielka liczba „atrakcji na niepogodę”;
11. Mocno zanieczyszczone jezioro Omulew;

12. Nieadekwatne do potrzeb wyposażenie w 
infrastrukturę wodno-ściekową 
miejscowości wokół obszarów atrakcyjnych 
turystycznie;

13. Zanieczyszczenie powietrza w pobliżu drogi 
ekspresowej nr 7;

14. Duży udział młodych ludzi oraz osób 
długotrwale bezrobotnych w strukturze 
bezrobotnych;

15. Mała aktywność społeczna mieszkańców;
16. Migracja osób młodych i wykształconych w 
poszukiwaniu pracy i lepszych warunków 
życia;
17. Duża liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej;
18. Ograniczony dostęp do specjalistycznych 
usług medycznych.
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Czynniki o charakterze wewnętrznym opisują sytuację w gminie. Nie mogą jednak stanowić  
o pełnym obrazie sytuacji strategicznej. Gmina funkcjonuje w pewnym środowisku. Istnieje bardzo wiele  
elementów otoczenia oddziałujących na Gminę. Są to tzw. czynniki zewnętrzne, a więc takie, na które  
Gmina posiada znikomy lub nie posiada w ogóle wpływu. Należy z całą siłą podkreślić,  iż czynniki  
zewnętrznym mogą wpłynąć  w sposób znaczący  na  losy  całej  strategii  działania.  Poniżej  zebrano 
czynniki zewnętrzne (pozytywne i negatywne).

Tabela 85. Analiza SWOT dla gminy Nidzica (szanse i zagrożenia)
Szanse Zagrożenia

1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
poprzez powiększanie oferty inwestycyjnej 
gminy;
2. Rozwój inwestycji poprawiających jakość 
życia ludności i zwiększających możliwości 
rozwoju gminy;
3. Duże możliwości rozwoju biznesu 
wynikające z bliskości drogi ekspresowej;
4. Stworzenie sprzyjających warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości (szkolenia, 
promocja firm, większy dostęp do informacji);
5. Możliwość wypromowania produktu 
lokalnego – Zamek w Nidzicy, Wioska 
Garncarska;
6. Rosnący popyt na agroturystykę i turystykę 
weekendową;
7. Wzrost zapotrzebowania na usługi 
okołoturystyczne;
8. Możliwość wspierania rozwoju 
przedsięwzięć sprzyjających poprawie 
środowiska naturalnego;
9. Wykorzystanie potencjału turystyczno-
kulturalnego zamku w Nidzicy;
10.Wykorzystanie potencjału turystycznego 
jezior i innych atrakcji gminy;
11.Możliwość dywersyfikacji działalności 
rolniczej w kierunku agroturystyki, której 
sprzyjają warunki przyrodnicze i kulturowe;
12.Możliwości pozyskania środków z UE;
13.Rosnący popyt na zdrową żywność;
14.Wzrost zainteresowania regionalnymi 
produktami i kulturą.

1. Pogarszanie się stanu infrastruktury 
drogowej i około drogowej;
2. Bezrobocie, zwłaszcza wśród absolwentów 
szkół;
3. Uciekanie z gminy ludzi młodych;
4. Starzenie się społeczeństwa;
5. Słabe perspektywy rozwoju rynku pracy;
6. Rosnąca konkurencja o turystów – 
aktywność ośrodków w innych 
województwach;
7. Presja ze strony ekologów na nakładanie 
nowych form ochrony przyrody;
8. Możliwość degradacji środowiska 
naturalnego na skutek braku kontynuacji 
rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej;
9. Uzależnienie mieszkańców gminy od 
pomocy społecznej;
10. Niesprzyjająca koniunktura gospodarcza;
11. Mała opłacalność i efektywności produkcji 
rolnej.
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9. Cele rozwoju gminy Nidzica – kierunki i możliwości 

9.1. Formułowanie celów rozwoju 

Proces planowania rozwoju gminy, oparty o przeprowadzoną analizę stanu obecnego gminy  
i uwzględniający wnioski z analizy SWOT ma na celu ustalenie w jakim kierunku powinna zdążać gmina 
przez najbliższe kilkanaście lat. Określenie i dokładne zdefiniowanie celu (celów) działania pozwala na  
dobór optymalnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zamierzeń. Proces planowania przebiega  
zgodnie z przedstawionym niżej schematem. 

Dążenie strategiczne (misja)

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Strategie wdrażania

Konkretne działania i programy

Zakres  niniejszego  dokumentu  (Strategii  Rozwoju  Gminy)  obejmuje  ustalenie  misji,  celów 
strategicznych i celów operacyjnych oraz zadań. 

Dążeniem strategicznym gminy (misją) jest zapewnienie  wzrostu poziomu życia mieszkańców 
oraz zrównoważonego rozwoju gminy w oparciu o posiadane zasoby i możliwości.  Wszelkie działania 
podejmowane  przez  Samorząd powinny  służyć  tym  właśnie  celom.  Realizacja  misji  wymaga 
podejmowania szeregu działań. Wybór optymalnych dróg rozwoju powinien być poprzedzony rzetelną 
analizą  możliwości  gminy  i  możliwie  szeroką  konsultacją  społeczną. Efektem  tego  procesu  jest 
określenie celów strategicznych.

Cel Strategiczny jest to miejsce, do którego chcemy dojść, wykorzystując - określone w analizie  
SWOT dla gminy - mocne strony do realizacji - również określonej w analizie SWOT - szansy rozwoju.  
Do realizacji  celów strategicznych niezbędna jest  akceptacja  społeczna,  gdyż czas  realizacji  celów  
obejmuje  zwykle  kilka  kadencji  władz  samorządowych.  Celem  strategicznym  może  być  również  
podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie określonych w analizie SWOT słabych stron gminy. 

Bazując na zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwoju gminy (a więc posiadanych atutach 
oraz najistotniejszych brakach i problemach) wytyczono główne kierunki rozwoju gminy. Ich realizacja 
w perspektywie powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju gminy, określonego 
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w jej misji.  Dążenie strategiczne (misję) Gminy Nidzica, opierając się na wynikach sesji planowania  
strategicznego i warsztatów planowania strategicznego, można zdefiniować następująco: 

Gmina Nidzica obszarem o atrakcyjnych walorach przyrodniczych i kulturowych, 
sprzyjającym ożywieniu społecznemu, rozwojowi przedsiębiorczości i edukacji, 

gdzie mieszkańcy i turyści mogą aktywnie i spokojnie spędzać wolny czas

Główne cele strategiczne w sposób bezpośredni nawiązują do misji.  Realizacja programów,  
prowadząca  do  osiągnięcia  celów,  szczególnie  tych  związanych  z  podniesieniem  technicznych  
i  społecznych  warunków  życia  w  gminie,  będzie  prowadziła  do  osiągnięcia  pożądanego  statusu  
określonego w misji. Plan strategiczny w rozumieniu jego twórców nie jest bowiem tylko listą życzeń 
i dokumentem opisującym marzenia o przyszłości, ale od momentu zatwierdzenia stanie się podstawą  
pracy personelu zarządzającego i kierującego usługami, dokumentem ustalającym hierarchię ważności  
zadań i określającym czas ich realizacji.

Diagnoza  sytuacji  społeczno-gospodarczej  gminy  Nidzica,  wyniki  przeprowadzonej  ankiety 
wśród  mieszkańców  gminy  oraz  przeprowadzona  analiza  SWOT  pozwoliły  na  wyznaczenie  pięciu  
obszarów strategicznych,  które  w  znaczący  sposób  wpływają  na  jej  przyszły  rozwój  gospodarczy,  
społeczny, ekologiczny i przestrzenny. Wokół wskazanych obszarów strategicznych skoncentruje się 
działalność Gminy Nidzica przy współpracy ze wszystkimi partnerami. W ramach wyznaczonych pięciu 
obszarów strategicznych zostały sformułowane cele strategiczne, cele operacyjne oraz zadania.

Rysunek 23. Obszary strategiczne gminy Nidzica
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9.2. Cele strategiczne i operacyjne

W  rezultacie  przeprowadzonych  konsultacji  społecznych  sformułowano  następujące 
strategiczne cele rozwoju gminy Nidzica:
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OBSZAR – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY ZADANIA

Rozwój infrastruktury technicznej 
służącej poprawie jakości życia 

mieszkańców gminy

Poprawa stanu technicznego dróg, 
zwiększenie dostępności komunikacyjnej 
gminy oraz podniesienie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego

• Przebudowa dróg w centrum miasta, m.in. poprzez przebudowę 
Placu  Wolności  -  w  ramach  projektu  planuje  się  budowę 
fontanny,  przebudowę  nawierzchni  (przełożenie  kostki 
granitowej  lub  wykonanie  z  innego  materiału  zgodnie  
z  projektem),  wykonanie  oświetlenia,  ustawienie  ławek,  donic 
betonowych  z  drzewkami  i  kwiatami,  koszy  na  śmieci, 
wyznaczenie  miejsc  parkingowych  oraz   handlowo  - 
usługowych.  W  ramach  projektu  planuje  się  również 
opracowanie  dokumentacji  projektowej  przebudowy dróg oraz 
przebudowę ulic: Jagiełły, Murarskiej, Ogrodowej i  Osińskiego 
polegającą  na  wykonaniu  nawierzchni  bitumicznej  wraz  
z  odwodnieniem,  oświetleniem,  budowie  chodników  z  kostki 
betonowej  i  miejsc  parkingowych.   Drogi,  których  dotyczy 
projekt leżą w obszarze rewitalizowanym,

• Budowa ulic w mieście Nidzica,
• Przebudowa dróg gminnych na obszarze wiejskim gminy,
• Poprawa dostępności dojazdowej do pól gospodarstw rolnych. 

Rozbudowa infrastruktury okołodrogowej i 
kolejowej

• Budowa  i  przebudowa  chodników  i  przejść  dla  pieszych  
w mieście Nidzica oraz na terenach wiejskich gminy,

• Budowa parkingów w mieście Nidzica,
• Przygotowanie  terenów  pod  budownictwo  wielorodzinne 

mieszkaniowe wraz z miejscami parkingowymi oraz miejscami 
na garaże,

• Modernizacja  oświetlenia  ulic  na  obszarze  wiejskim  gminy 
zgodnie z potrzebami mieszkańców,

• Naprawa przejazdu kolejowego w mieście Nidzica,
• Założenie  sygnalizacji  świetlnej  w  najbardziej  newralgicznych 

ulicach Nidzicy.
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Rozwój infrastruktury technicznej 
służącej poprawie jakości życia 

mieszkańców gminy

• Modernizacja  budynku  dworca  kolejowego  w  Nidzicy,  która 
obejmowałoby:

- remont budynku dworca kolejowego polegający m. in. 
na  ociepleniu  budynku,  wymianie  stolarki  okiennej  
i drzwiowej, konstrukcji i pokrycia dachu wraz z budową 
parkingu;

- wprowadzenie nowej funkcji do obiektu tak, żeby przy 
malejącym  znaczeniu  komunikacji  kolejowej  obiekt 
mógł służyć mieszkańcom jako siedziba stowarzyszeń, 
miejsce  spotkań,  konferencji,  obiekt  wystawienniczy, 
centrum  integracji  społecznej  czy  inkubator 
przedsiębiorczości społecznej;

- utworzenia  spółdzielni  socjalnej,  która  ukierunkowana 
będzie na zawody, które w Nidzicy są priorytetowe oraz 
na  takie,  które  wspierać  będą  innowacyjność  
i  możliwości  wejścia  na  rynek  osób  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizowanego. 
Spółdzielnia  socjalna  kształcić  i  zatrudniać  będzie 
osoby zamieszkujące teren rewitalizowany. Utworzona 
spółdzielnia  będzie  mogła  mieć  siedzibę  w  budynku 
dworca kolejowego, a zatrudnieni w ramach jej struktury 
będą wykonywali prace np. porządkowe na zamku, nad 
jeziorkiem miejskim, utrzymywać czystość na rynku czy 
też dbać o czystość dróg;

- utworzenie  specjalistycznej  poradni  dla  osób  i  rodzin 
zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  na  terenie 
rewitalizowanym.

Realizacja inwestycji z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej

• Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej nad jeziorem Omulew oraz 
na innych atrakcyjnych turystycznie obszarach,

• Przełożenie  sieci  wodociągowej  i  sanitarnej  w  drogach 
wojewódzkich w trakcie przebudowy tych dróg,

• Budowa  lokalnych  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  
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w miejscowościach oddalonych od Nidzicy,
• Budowa  i  rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej,  na  terenie  gminy 

uzbrojenie terenów,
• Zagospodarowanie osadów ściekowych,
• Przebudowa i  budowa sieci  kanalizacji  deszczowej  w mieście 

Nidzica,
• Przebudowa  systemu  odbioru  wód  opadowych  w  mieście 

Nidzica m.in. poprzez wykonanie systemu drenażu.
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł w produkcji energii w gminie
• Promocja  wśród  mieszkańców  korzystania  z  odnawialnych 

źródeł energii, 
• Montaż kolektorów słonecznych,
• Modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Nidzica,
• Budowa kotłowni do spalania biomasy,
• Budowa farm wiatrowych.

Rozbudowa infrastruktury teleinformacyjnej 
oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego

• Tworzenie  warunków  do  budowy  i  rozbudowy  sieci 
informatycznych,

• Zwiększenie  liczby  osób  korzystających  z  dostępu  do  sieci 
informatycznych,

• Rozwój punktów na terenie gminy z bezpłatnym dostępem do 
Internetu, 

• Podniesienie  jakości  usług  publicznych  oraz  zwiększenie 
dostępności  zasobów  informacyjnych  administracji  w  formie 
elektronicznej,

• Wspieranie  inicjatyw  służących  wymianie  informacji,  wiedzy 
oraz doświadczeń.

Wsparcie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym

• Rozbudowa monitoringu miejskiego,
• Wspieranie  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  zakresie 

modernizacji  remiz  oraz  stałe  doposażenie  poszczególnych 
jednostek OSP w nowoczesny i wydajny sprzęt.

• Poprawa dostępu do usług związanych z ochroną zdrowia.
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OBSZAR – TURYSTYKA
CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY ZADANIA

Stworzenie optymalnych warunków 
do rozwoju turystyki i kultury w 

gminie oraz zabezpieczenie 
trwałości dziedzictwa kulturowego 

Rozwijanie i poprawa jakości infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej oraz infrastruktury 
służącej rozwojowi aktywnych form turystyki

• Budowa basenu miejskiego,
• Budowa  nowych,  rozbudowa  już  istniejących  obiektów 

gastronomicznych, noclegowych i sportowo-kulturalnych, 
• Budowa pól namiotowych, campingów, 
• Budowa  i  przebudowa  zbiorników  retencyjno-rekreacyjnych 

wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów, 
• Poprawa stanu technicznego istniejących szlaków turystycznych 

(np.  zagospodarowanie  przestrzeni  wokół  „Kamienia 
Tatarskiego”,  z  wykonaniem  lapidarium  z  różnymi  okazami 
kamieni naturalnych) remont traktów pieszych na źródłach rzeki 
Łyny,

• Tworzenie  nowych  szlaków  dla  potrzeb  turystyki  pieszej, 
rowerowej  i  przyrodniczo-edukacyjnej  (np.  wykonanie  ścieżki 
rowerowo-pieszej do „Kamienia Tatarskiego),

• Remont  i  uzupełnienie  oznakowania  szlaków  (tablice 
informacyjne, oznakowanie),

• Remont  i  uzupełnienie  infrastruktury  istniejących  szlaków 
turystycznych (wiaty, kosze na śmieci, ławki),

• Zagospodarowanie  cieków wodnych pod organizację rekreacji 
wodnej.

• Zagospodarowanie  nabrzeża  jeziora  Omulew  w  Jabłonce -  
w  ramach  inwestycji  planuje  się  opracowanie  dokumentacji 
projektowej,  zagospodarowanie  nabrzeża  poprzez  urządzenie 
plaży,  budowę  pomostu,  zjeżdżalni,  miejsca  do  wodowania  
i  cumowania  łódek,  kajaków,  urządzenie  pola  namiotowego, 
budowę punktu  widokowego,  parkingu,  chodników,  boiska  do 
siatkówki, budynku gospodarczego, oświetlenia.

• Przebudowa  zamku  w  Nidzicy  -  przebudowa  zabytkowego 
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zamku  w  celu  dostosowania  go  do  potrzeb  podmiotów 
prowadzących  działalność  kulturalno  –  społeczną.  W ramach 
przebudowy  planuje  się  wykonanie  niezbędnych  robót 
polegających na:

- przebudowie  dachów:  połaci  zachodniej  na  bryle 
zachodniej,  2  wież  w  bryle  wschodniej,  budynków 
podzamcza wraz z odnowieniem elewacji,

- przebudowie:  nawierzchni   dziedzińca  wraz  
z  modernizacją  studni  na  dziedzińcu,  posadzki 
krużganków,  ciągów  komunikacyjnych  (pieszych  
i  jezdnych)  na  wzgórzu  zamkowym  wraz  z  budową 
oświetlenia,

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonaniu zabezpieczeń p-poż budynku zamku,
- przebudowie  sali  rycerskiej  na  potrzeby  sali 

konferencyjno-koncertowej.
• Rozbudowa bazy noclegowej i dostosowanie jej do standardów 

unijnych  (obiekty  noclegowe  muszą  posiadać  odpowiednie 
wyposażenie,  przeszkolony personel  i  atrakcyjną ofertę  usług 
dodatkowych),

• Rozwój  agroturystyki,  ekoturystyki  i  turystyki  leśnej  i  tzw. 
turystyki wędkarskiej,

• Adaptacja na cele turystyczne obiektów zabytkowych i innych,
• Wyznaczanie nowych terenów na cele turystyczno-rekreacyjne,
• Kształtowanie wizerunku wsi  (poprawa estetyki  wokół  posesji, 

na  ulicach  i  w  obiektach  publicznych,  zwiększenie  ilości 
nasadzeń zieleni),

• Rozbudowa  bazy  sportowo-rekreacyjnej  (wypożyczalnia 
rowerów, siłownie, kluby fitness, sprzęt wodny itp.),

• Rozbudowa  bazy  gastronomicznej  (istotne  jest  podkreślanie 
lokalnego charakteru kuchni).

Wykorzystanie i ochrona zabytkowych • Zagospodarowanie  szczególnie  cennych  obiektów  i  terenów 
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obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z ich 
otoczeniem

(np. inwestycje związane z zamkiem w Nidzicy, 
• Pozyskiwanie  środków  na  zabezpieczenie  i  renowacje 

zabytkowych  obiektów  dziedzictwa  kulturowego  wraz  z  ich 
otoczeniem,

• Oznakowanie zabytków.
Aktywna promocja oferty turystycznej gminy, 

stworzenie planu promocji
• Promocja walorów turystycznych gminy, 
• Opracowanie  i  druk  folderów  turystycznych  i  ulotek 

informacyjnych,
• Intensyfikacja działań promocyjnych w nowoczesnych mediach 

(strony www, facebook),
• Współpraca z organizacjami społecznymi, 
• Inicjowanie międzygminnej oraz międzynarodowej współpracy  

w zakresie wspólnej promocji turystyki, 
• Rozwój  handlu  i  usług  towarzyszących  turystyce  (rzemiosło, 

rękodzieło artystyczne, pamiątkarstwo), 
• Organizacja punktów informacyjnych (tablice informacyjne), 
• Zapewnienie  dostępności  informacji  na  temat  wydarzeń  

o charakterze kulturalnym, sportowym itp. 
• Organizacja  imprez,  festynów,  targów,  konkursów 

promocyjnych,
• Analizy i badania rynku.

Promocja lokalnych produktów kulinarnych • Identyfikacja i promocja lokalnych specjałów kulinarnych,
• Zorganizowanie imprez promujących miejscowe kulinaria, 
• Inicjowanie  współpracy  z  Kołami  Gospodyń  Wiejskich  oraz 

integrowanie ich działań.
Zachowanie bioróżnorodności i ochrona 

przyrody
• Realizacja  inwestycji  w  zakresie  ochrony  wód i  oczyszczania 

ścieków,
• Rozwój  naturalnych  (biologicznych)  systemów  oczyszczania 

wód,
• Ochrona obszarów cennych przyrodniczo;
• Wyłączenie  z  zagospodarowania  obszarów  o  wysokich 
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walorach środowiskowych;
• Kontrolowane użytkowanie przestrzeni i zasobów przyrody;
• Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii;
• Rozwój turystyki przyjaznej środowisku;
• Wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej;
• Tworzenie ścieżek dydaktyczno - przyrodniczych po ciekawych 

przyrodniczo terenach gminy;
• Wdrażanie i monitoring programów ochrony środowiska,
• Pielęgnacja istniejących pomników przyrody,
• Pozyskiwanie  energii  z  alternatywnych  źródeł  neutralnych dla 

środowiska.
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OBSZAR – ROLNICTWO
CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY ZADANIA

Wzrost konkurencyjności 
gospodarstw rolnych oraz 

dochodów rolników w gminie 

Wspieranie działań prowadzących do poprawy 
wydajności i jakości produkcji rolnej

• Organizowanie  bezpłatnych  specjalistycznych  szkoleń  dla 
rolników, 

• Promowanie stosowania nowych technik w produkcji rolniczej, 
• Tworzenie warunków do zagospodarowania nieużytków rolnych 
• Zaoferowanie doradztwa oraz pomocy dla rolników aplikujących 

o środki z programów ukierunkowanym na obszary wiejskie, 
• Sukcesywne zalesianie gruntów o niskiej wartości bonitacyjnej 

oraz gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne, 
• Scalanie gruntów rolnych, 
• Wspieranie grup producenckich. 

Rozwój pozarolniczych form działalności 
gospodarczej

• Kampania  informacyjna  wśród  rolników  na  temat  możliwości 
pozyskania  środków  finansowych  na  rozwój  gospodarstw 
agroturystycznych oraz na różnicowanie działalności rolniczej, 

• Szkolenia  dla  rolników w  zakresie  podejmowania  dodatkowej 
działalności zbliżonej do rolnictwa, 

• Doradztwo w zakresie zmiany zawodu, 
• Szkolenia  pozwalające  na  zdobycie  umiejętności  i  kwalifikacji  

związanych z wyborem nowego zawodu, 
• Bezpłatne doradztwo prawne w gminie, 
• Promocja produktu lokalnego. 

Rozwój gospodarstw ekologicznych • Promocja  zasad  prowadzenia  gospodarstw  ekologicznych 
wśród mieszkańców, 

• Szkolenia  pozwalające  na  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  
z zakresu zasad prowadzenia gospodarstw ekologicznych oraz 
produkcji żywności ekologicznej, 

• Zaoferowanie  doradztwa  oraz  pomocy  dla  rolników 
decydujących się prowadzić gospodarstwa ekologiczne, 

• Promowanie  stosowania  ekologicznych  technik  w  produkcji 
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rolnej.
Rozwój i promocja grup producenckich wśród 

mieszkańców gminy oraz rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych

• Aktywna promocja grup producenckich wśród mieszkańców, 
• Szkolenia  dla  rolników  w  zakresie  zakładania  grup 

producenckich 
• Informowanie  mieszkańców gminy  o  możliwościach  założenia 

grup producenckich oraz uzyskania dofinansowania na ten cel.
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OBSZAR – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY ZADANIA

Przyspieszenie rozwoju 
gospodarczego gminy poprzez 

kreowanie przyjaznego klimatu dla 
rozwoju nowoczesnej 
przedsiębiorczości 

Wspieranie powstawania nowych oraz 
kreowanie sprzyjających warunków dla 

rozwoju już istniejących podmiotów 
gospodarczych w oparciu o lokalne zasoby

• Bezpłatne  doradztwo  w  zakresie  zakładania  działalności 
gospodarczej, 

• Stworzenie bazy informacji gospodarczych dla przedsiębiorców, 
• Doradztwo  dla  przedsiębiorców  z  zakresu  pozyskiwania 

środków  z  funduszy  strukturalnych  na  zakładanie  i  rozwój 
działalności gospodarczej, 

• Zbudowanie systemu wsparcia dla przedsiębiorców, 
• Ułatwienia administracyjno-organizacyjne dla przedsiębiorców, 
• Współpraca  z  organizacjami  wpierającymi  podmioty 

gospodarcze, 
• Identyfikacja  oczekiwań  lokalnych  przedsiębiorców  oraz 

preferowanych przez nich zawodów,
• Partycypacja  w  działaniach  na  rzecz  bezrobotnych 

podejmujących działalność gospodarczą, 
• Informowanie  przedsiębiorców  o  możliwości  refundowania 

kosztów stworzenia nowych miejsc pracy, 
• Wspieranie  współpracy  międzygminnej,  międzyregionalnej, 

międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z 
najbliższymi sąsiadami. 

Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej gminy • Zagospodarowanie  istniejących  i  przygotowanie  nowych 
terenów  inwestycyjnych  dla  przedsiębiorców.  Gmina  Nidzica 
dysponuje  bogatą  ofertą  terenów  inwestycyjnych  - 
niezabudowanymi  działkami  położonymi  w  obrębie  ul. 
Olsztyńskiej, Leśnej i Przemysłowej w Nidzicy. Tereny położone 
są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej Nr 7 (Warszawa 
- Gdańsk). Do granic nieruchomości doprowadzone są elementy 
infrastruktury  technicznej  tj.  wodociąg,  kanalizacja  sanitarna  i 
kanalizacja  deszczowa.  Urządzona  jest  również  utwardzona 
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droga dojazdowa,
• Promocja oferty inwestycyjnej gminy.

Wsparcie tworzenia spółdzielni socjalnych 
oraz innych przedsiębiorstw społecznych

• Informowanie  mieszkańców gminy  o  możliwościach  założenia 
spółdzielni socjalnych,

• Ułatwienia  administracyjno-organizacyjne  dla  osób 
zakładających spółdzielnie socjalne, 

• Szkolenia dla osób zakładających spółdzielnie, 
• Promocja  spółdzielni  socjalnej  jako  formy  prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
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OBSZAR – OŚWIATA I KULTURA
CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY ZADANIA

Poprawa jakości infrastruktury 
kulturalno-oświatowej oraz 

przedsięwzięcie działań 
sprzyjających rozwojowi kultury 

wśród mieszkańców 

Poprawa warunków funkcjonowania oraz 
rozwój obiektów dydaktycznych, kulturalnych 

oraz sportowo-rekreacyjnych

• Systematyczne  modernizowanie  i  rozbudowa  zaplecza 
placówek  dydaktycznych  na  obszarze  wiejskim  (np.  w  Łynie, 
Napiwodzie i Rączkach) i miejskim gminy poprzez m.in. budowę 
sal  gimnastycznych,  boisk  sportowych  wraz  z  infrastrukturą 
towarzyszącą, świetlic, 

• Budowa (m.in.  boiska do piłki  plażowej,  siłownie zewnętrzne  
w  parkach,  street  workout  przy  skateparku  w  Nidzicy), 
modernizacja,  rozbudowa i  doposażenie obiektów sportowych 
na obszarze miejskim i wiejskim gminy, 

• Budowa i  modernizacja świetlic wiejskich zgodnie z lokalnymi 
potrzebami mieszkańców,

• Inwestycje związane z wykorzystaniem potencjału turystyczno-
kulturalnego zamku w Nidzicy m.in. poprzez

- Adaptacja  pomieszczeń  zamkowych  na  potrzeby 
wystawiennicze (w tym sale już wykorzystywane oraz 
pomieszczenia  strychowe),  zakup  dodatkowych 
eksponatów oraz wykonanie multimediów  związanych 
z regionem,

- Remont  dziedzińca  zamkowego  wraz  z  podłogą, 
krużgankami,  odbudową  studni  zamkowej  
i  wykonaniem demontowanego zadaszenia dziedzińca 
zamkowego,

- Wykonanie wewnętrznej windy dla niepełnosprawnych 
umożliwiającej  dostęp  na  sale  znajdujące  się  na  I 
piętrze zamku oraz do hotelu,

- Remont  podzamcza,  chodników  wraz  z  odbudową 
fragmentu pomieszczeń gospodarczych oraz adaptacją 
pomieszczeń strychowych na potrzeby statutowe NOK.
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Poprawa jakości infrastruktury 
kulturalno-oświatowej oraz 

przedsięwzięcie działań 
sprzyjających rozwojowi kultury 

wśród mieszkańców

- Remont wzgórza zamkowego wraz z chodnikami oraz 
oświetleniem,

- Remont parkingu znajdującego się u podnóża zamku 
wraz z montażem bramek automatycznych.

• Stworzenie bazy logistycznej potrzebnej do organizacji imprez 
kulturalno  -  rozrywkowych  w  Nidzicy  z  mobilną  sceną  oraz 
zabezpieczeniem prądowym (Teren za jeziorkiem),

• Zakup sceny mobilnej  oraz nagłośnienia do potrzeby  imprez 
miejskich i wiejskich organizowanych w Gminie Nidzica, 

• Remont pomieszczeń Kina Wenus,
• Budowa muzeum multimedialnego I Wojny Światowej,
• Wykonanie szlaku gotyku oraz neogotyku po ziemi Nidzickiej  

z  odsłonięciem  izolacji  z  naczyń    glinianych  oraz  dalszymi 
pracami  nad  fragmentarycznym  zaznaczeniem  murów 
obronnych grodu Neidenburg,

• Dalszy ciąg remontów w parku Gregoroviusa w Nidzicy,
• Zagospodarowanie terenu wokół jeziorka miejskiego - Planuje 

się  przebudowę  zbiornika  polegającą  na  usunięciu  folii 
przykrywającej  dno,  pogłębieniu  akwenu,  uformowaniu  dna  
i  skarp,  przebudowie  umocnień  skarpowych,  wykonanie 
fontanny  (areatora)  oraz  pomostu.  Ponadto  zostanie 
zagospodarowany  teren  przy  jeziorku  m.in.  w  zakresie: 
urządzenia miejsc postojowych, urządzenia ciągu pieszego przy 
północnym  brzegu  zbiornika  wzdłuż  Alei  Wojska  Polskiego, 
odwodnienia  istniejącego  placu  zabaw,  urządzenia 
zewnętrznego  parku  fitness,  budowy  kładek  drewnianych  dla 
pieszych  przez  rów  melioracyjny  od  strony  wschodniej, 
przebudowę oświetlenia terenu od strony wschodniej zbiornika, 
przebudowę  przyłącza  do  szafki  energetycznej  na  potrzeby 
imprez  okolicznościowych  (w  obecnym  stanie  jest 
niewystarczająca  do  zaspokojenia  potrzeb  organizacji  dużej 
imprezy)  oraz  budowę  przenośnych  stanowisk  handlu 
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lokalnego.  Ponadto  w  ramach  projektu  planuje  się  adaptację 
istniejącego „grzybka”  na  cele  użytkowe w celu  prowadzenia 
działalności  gastronomicznej. 

• Rozbudowa,  modernizacja  i  poprawa wyposażenia  budynków 
ośrodków kultury, 

• Budowa, rozbudowa placówek przedszkolnych oraz żłobków,
• Budowa placów zabaw i innej infrastruktury dla dzieci,
• Modernizacja i przebudowa cmentarza komunalnego w Nidzicy.

Zwiększenie dostępu do kultury jako sposobu 
spędzania wolego czasu

• Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania „czasu wolnego”, 
• Inspirowanie działań mających na celu poszerzenie zakresu 

działalności miejscowych domów kultury, 
• Organizacja imprez kulturalno-turystycznych dla mieszkańców, 
• Udostępnianie niezagospodarowanych obiektów społeczności 

lokalnej,
• Poszerzenie oferty kulturalnej świetlic.

Wyrównanie szans kształcenia oraz 
stworzenie optymalnych warunków rozwoju 

dla dzieci i młodzieży

• Zwiększenie dostępu do nauki języków obcych, 
• Zachęcanie  młodzieży  do  udziału  w  życiu  społecznym  

i publicznym gminy, 
• Rozszerzenie pozalekcyjnej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży, 
• Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  w  celu 

wykorzystania  szansy  na  sfinansowanie  ciekawych 
przedsięwzięć adresowanych do dzieci i młodzieży. 
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OBSZAR – OTWARTE SPOŁECZEŃSTWO
CEL STRATEGICZNY CEL OPERACYJNY ZADANIA

Wzrost aktywności społecznej

Tworzenie podstaw dla rozwoju współpracy z 
organizacjami pozarządowymi

• Wspieranie  i  współpraca  z  instytucjami  społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez położenie nacisku na współdziałanie  z 
organizacjami  pozarządowymi,  aktywna  współpraca  z 
organizacjami, wspieranie postaw obywatelskich, m.in. poprzez 
tworzenie partnerstw publiczno-społecznych.

Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia 
zapobiegającego kryzysom w rodzinie oraz 

wzmacniającego pozycję rodziny w 
społeczeństwie

• Prowadzenie  działań  profilaktycznych  minimalizujących 
dysfunkcje  oraz  rozwijanie  i  wzmacnianie  systemu  wsparcia 
rodziny,  w  szczególności  psychologicznego,  socjalnego, 
prawnego  poprzez  rozwój  specjalistycznego  wsparcia  i 
poradnictwa  dla  osób  i  rodzin,  podejmowanie  działań 
kształtujących  kompetencje  społeczne i  zawodowe osób oraz 
promujące  prawidłowe  wzorce  rodzinne,  rozwój  form  pracy 
socjalnej,  rozwój  form  pracy  z  dziećmi  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  dzieci  z  rodzin  niewydolnych  wychowawczo, 
podejmowanie  inicjatyw  i  rozwiązań  na  rzecz  ochrony 
macierzyństwa i dziecka w rodzinie.

• Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do 
życia  i  rozwoju  zgodnie   z  ich  potrzebami  poprzez 
zabezpieczenie  potrzeb bytowych dzieci  i  młodzieży z  terenu 
Gminy  Nidzica,  tworzenie  warunków do  realizacji  programów 
rozwojowych  dzieci,  szczególnie  programów 
socjoterapeutycznych.

Działania na rzecz stworzenia i rozwoju 
zintegrowanego systemu wsparcia i 

aktywizacji społecznej osób starszych i 
niepełnosprawnych

• Przeciwdziałanie  izolacji  i  wykluczeniu  seniorów  i  osób 
niepełnosprawnych  zamieszkujących  Gminę  Nidzica  oraz 
integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze środowiskiem 
poprzez  inicjowanie,  wspieranie  i  podejmowanie  działań 
rozwijających i upowszechniających zadania prowadzone przez 
lokalne podmioty na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

145



(Uniwersytet  III  Wieku,  Dzienny  Dom  Pomocy,  PSOUU  itp.), 
systematyczna  współpraca  między  tymi  podmiotami, 
zwiększanie  dostępu  do  obiektów  użyteczności  publicznej 
poprzez  likwidację  barier  architektonicznych,  podejmowanie 
działań  integrujących  osoby  starsze  i  niepełnosprawne  ze 
środowiskiem.
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10. Finansowanie strategii

Podstawowym  źródłem  finansowania  części  działań  zaplanowanych  w  Strategii  są  środki  
pochodzące z budżetu gminy Nidzica. Jednakże z uwagi na ambitnie wytyczone cele oraz możliwość  
pozyskania  środków  z  innych  źródeł  gmina  będzie  ubiegać  się  o  dofinansowanie  realizowanych  
przedsięwzięć z zewnętrznych środków finansowych. Władze Gminy przewidują pozyskanie środków 
finansowych z następujących źródeł:

• z budżetu państwa
• z programów pomocowych Unii Europejskiej
• z programów Rządu RP
• z Fundacji Zagranicznych
• z instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych
• z polskich fundacji i organizacji
• z rządowych programów wspierających integrację europejską
• od inwestorów lokalnych, krajowych i zagranicznych
• z wkładu prywatnego
• z innych źródeł.

Strategia zakłada, iż na dochody budżetu składać się będą:
• dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień
• subwencja ogólna (część oświatowa)
• dochody własne, do których zalicza się:

- podatki i opłaty lokalne,
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- dochody z majątku gminy,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- pozostałe dochody

Władze gminy będą ubiegać się  o  dofinansowanie  zadań z  zakresu rynku pracy,  turystyki,  
edukacji, kultury, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej i społecznej, ponadto będą wspierać  
przedsiębiorców aplikujących o środki pomocowe na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.  
Gmina świadoma jest  roli,  jaką odegrają pozyskane fundusze w jej  rozwój  społeczno-gospodarczy.  
Dostrzega ogromną szansę na rozwój mieszkańców, sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz  
infrastruktury zarówno społecznej,  jak i  technicznej.  Gmina liczy również na pozyskanie inwestorów  
zewnętrznych, co z kolei jest szansą na jeszcze szybszy rozwój oraz zwiększenie dochodów gminy  
z  tytułu  podatków  i  opłat  lokalnych.  Konsekwentna  realizacja  założeń  Strategii,  umiejętne  
wykorzystywanie  lokalnych zasobów oraz wychwytywanie  wszystkich pojawiających się w otoczeniu 
szans  na  pozyskanie  środków  finansowych  z  funduszy  krajowych  i  zagranicznych  na  realizację  
zaplanowanych zadań z pewnością przyśpieszy zarówno społeczny, jak i gospodarczy rozwój Gminy  
Nidzica.
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11. Monitoring i aktualizacja strategii

Monitoring strategii

Głównymi  obszarami  monitorowania  strategii  będą  cele  ogólne  i  szczegółowe.  Wyniki 
monitoringu w formie corocznego sprawozdania będą podstawą do opracowania raportu ewaluacyjnego 
(zasady  ewaluacji  omówiono  w  dalszej  części  opracowania).  Za  proces  monitorowania  strategii  
odpowiada Burmistrz Miasta, który wyznaczy do tego pełnomocnika.

Monitoring  to  proces  stałego  kontrolowania,  czy  realizacja  strategii  przebiega  zgodnie  
z założeniami, czy są osiągane cele i rezultaty określone w strategii oraz jak przebiega wydatkowanie 
środków przeznaczonych  na  poszczególne  zamierzenia.  Monitorowanie  stanowi  więc  ważną  część 
codziennego  zarządzania.  Służy  dostarczaniu  informacji,  na  podstawie  których  zarządzający  mogą 
systematycznie  dowiadywać  się  o  występowaniu  problemów  i  rozbieżności  w  realizacji  planów  
i osiąganiu celów.

Istotą prowadzenia monitoringu założeń strategicznych jest wyciąganie wniosków z tego, co  
zostało i nie zostało zrealizowane. Jest nią również modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, 
aby osiągnąć zakładane cele w przyszłości. Kluczowym elementem monitorowania jest wypracowanie 
takich  technik  zbierania  informacji  oraz  takich  wskaźników,  które  będą  jak  najbardziej  miarodajnie  
odzwierciedlały  efektywność  prowadzonych  działań.  Monitoring  będzie  skutecznym  narzędziem 
wdrażania założeń strategicznych tylko wówczas, gdy będzie kierował się następującymi zasadami:

• zasada  koncentracji  na  punktach  strategicznych –  monitorowanie  powinno  skupiać  się 
przede  wszystkim  na  tych  obszarach  życia  społeczno  -  gospodarczego,  w  których  istnieje  
prawdopodobieństwo wystąpienia największych odchyleń, mogących wywoływać zahamowania 
w realizacji założeń strategii lub ich zatrzymanie;

• zasada  aktualności –  informacje  powinny  być  gromadzone,  przekazywane  i  oceniane  
w  sposób  ciągły,  który  umożliwia  podjęcie  na  czas  działań  korygujących  oraz  stosownych 
korekt w momencie aktualizacji strategii;

• zasada  wiarygodności  –  informacja  musi  być  wiarygodna  i  musi  opierać  się  na  nie-
podważalnych  danych;  niedokładne  dane  w  systemie  monitorowania  oznaczają  powstanie 
ryzyka podjęcia niewłaściwych działań korygujących;

• zasada realizmu – monitorowanie musi być zgodne z realiami realizowanych zadań; gmina 
wdrażając strategię powinna dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, które świadczą 
o wydajności i jakości dostarczanych produktów;

• zasada elastyczności – proces monitorowania musi  być bardzo elastyczny  i  zapewniający 
szybkie  reagowanie  na  zachodzące  zmiany;  także  w  przypadku  zmian  i  korekt  należy  
modyfikować  system  oceny  w  sposób  dostosowany  do  zmieniających  się  oczekiwań  
w przyszłości;

• zasada  obiektywności –  monitorowanie  prowadzone  w  oparciu  o  analizę  wskaźników 
porównawczych  daje  możliwość  prowadzenia  obiektywnej  oceny  niezakłóconej 
subiektywnością wynikającą z przywiązania do własnych pomysłów i dążeń; 

• zasada koordynacji  informacji – monitorowanie musi być prowadzone w taki sposób, aby 
było  skoordynowane  z  tokiem  prowadzonych  prac  i  jednocześnie  nie  wpływało  na  ich  
zahamowanie oraz nie przeszkadzało w realizacji podejmowanych działań; informacje płynące 
z  prowadzonego  monitoringu  powinny  docierać  do  wszystkich  zainteresowanych  tak,  aby 
umożliwić im właściwe podejmowanie decyzji mających znaczenie strategiczne.

Narzędzia monitoringowe

Zgodnie z wydanym przez Komisję Europejską „Podręcznikiem zarządzania cyklem projektu”, 
system monitorowania strategii zawierać będzie następujące elementy:
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• Analiza celów projektu 
Podstawą monitorowania jest poprawne i przejrzyste planowanie. Wykorzysta się to podejście  
oparte o tzw.  matrycę logiczną,  która  w należyty  sposób porządkuje myślenie  o związkach 
pomiędzy  zakładanymi  celami  oraz  działaniami  i  oczekiwanymi  rezultatami  wyrażonymi  
w formie mierzalnych wskaźników. W zaproponowanym układzie planowania opartym o cele 
ogólne,  szczegółowe,  przedsięwzięcia  i  operacje  oraz  odpowiednie  wskaźniki  możliwe  jest 
pełne zastosowanie matrycy logicznej projektu. Podejście takie znacznie ułatwi monitorowanie.

• Przegląd procedur wdrażania 
Służy on przede wszystkim jasnemu ustaleniu, „co jest robione przez kogo". Dzięki dokonaniu  
takiego  przeglądu  uzyskuje  się  wyjaśnienie  dotyczące  roli,  funkcji  i  odpowiedzialności  
poszczególnych wykonawców. Należy zarekomendować dokonywanie corocznego przeglądu 
procedur wewnętrznych wdrażania strategii.

• Przegląd wskaźników 
Podstawą monitorowania strategii będzie analiza wskaźnikowa przyjętych kierunków działania  
we wszystkich celach szczegółowych wymienionych w strategii. Ustalanie wskaźników powinno 
odbywać się na etapie planowania zadań (zgodnie z przyjętymi wyżej założeniami np. w postaci  
planowania „matrycy logicznej projektu"). Na etapie planowania wskaźniki opisują cele projektu  
w obiektywnie mierzalnych kategoriach i służą do sprawdzania wykonalności (realności) tych 
celów.  Na etapie  realizacji,  wskaźniki  służą  do  weryfikacji  rzeczywistych  rezultatów.  Warto  
podkreślić, że ustalając wskaźniki zadbać należy o możliwość obiektywnego ich sprawdzenia  
(mierzalności, „weryfikowalności").

W procesie monitorowania przyjęto dwie metody sprawozdawcze:
• sprawozdania pisemne na temat postępów realizacji operacji w postaci okresowych streszczeń 

przygotowywanych  przez  poszczególnych  wykonawców  zawierających  opis  wykonywanych 
zadań poparty wskaźnikami. 

• spotkania służące przeglądowi postępu prac i osiąganych rezultatów w stosunku do planów.

Dla miarodajnej oceny realizacji przyjętych założeń potrzebne będą konkretne dane ilościowe 
o  charakterze  statystycznym,  które  po  przetworzeniu  powinny  zostać  ujęte  w  serie  wskaźników. 
Wskaźnik jest definiowany jako miernik wyznaczonego celu, zmobilizowanych zasobów, osiągniętego  
efektu,  miernik  jakości  lub  zmienna  kontekstowa.  Dzięki  tym  wskaźnikom  można  określić  poziom 
wyjściowy oraz stopień osiągnięcia zakładanych celów.  Wyniki  zapisane w postaci  wskaźni ków czy 
bezwzględnych  informacji  statystycznych  mają  także  ważne  znaczenie  w  procesie  uzyskiwania 
poparcia  społecznego  dla  prowadzonych  zmian  czy  świadczenia  usług.  Dają  one  czytelny  i  
jednoznaczny  obraz  sytuacji.  Należy  jednak  pamiętać,  że  muszą  być  one  interpre towane  łącznie. 
Pojedynczy  wskaźnik  czy  liczba  może  dawać  mylne,  zbyt  optymistyczne  lub  zbyt  pesymistyczne  
wrażenie o stopniu zaawansowania wdrażania strategii. Analiza wartości poszczególnych wskaźników 
pozwala ocenić, na ile podejmowane działania zgodne są z zakładanymi celami.

Jednym  z  narzędzi  służących  do  oceny  efektów  realizacji  strategii  może  być  również  
porównanie  osiąganych  wyników  z  innymi  obszarami.  Porównanie  efektów  odzwierciedlanych  
w różnego rodzaju  wskaźnikach  może prowadzić  do  zidentyfikowania  najlepszych  wzorów,  których  
wspólnym mianownikiem jest wydajność.

Najbardziej  optymalnym  rozwiązaniem  jest  to,  aby  wszystkie  wskaźniki  monitoringowe 
stosowane przy kontroli realizacji strategii były zestawiane dorocznie, najlepiej w formie sprawozdania 
monitoringowego,  sporządzanego  przez  osobę  odpowiedzialną  ds.  monitoringu  bezpośrednio 
podlegającą Burmistrzowi. Niniejsze sprawozdanie ułatwi w dalszej kolejności przygotowanie raportu 
ewaluacyjnego,  którego zadaniem jest  ocena postępów w realizacji  strategii  i  podjęcie  ewentualnej  
decyzji o aktualizacji strategii.
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Organizacja procesu monitoringu  

Sprawozdanie z monitoringu będzie sporządzone na koniec każdego roku. Jak wspomniano 
wyżej za proces monitorowania strategii odpowiada Burmistrz, który powoła stanowisko odpowiedzialne  
za  monitoring  (pełnomocnik).  Osoba  ta  przygotuje  corocznie  sprawozdanie  z  monitoringu, 
wykorzystując  do  tego  analizy  dokumentów  projektów,  formularz  z  listą  wskaźników  oraz  
przeprowadzając  wywiady. W procesie  zbierania  danych  niezbędnych  do  przeprowadzania  raportu 
oddelegowany zostanie dodatkowy pracownik, który wyniki analizy dostarczy osobie odpowiedzialnej za  
monitoring strategii. Gotowe sprawozdanie z monitoringu zostanie przedłożone dla Burmistrza celem 
jego zatwierdzenia bądź skierowania do dalszych niezbędnych poprawek. Zatwierdzone sprawozdanie  
Burmistrz przedłoży Radzie Miasta. Ponadto o planowanym złożeniu informacji  poinformowani będą  
mieszkańcy  obszaru  za  pośrednictwem  wywieszanych  w  ogólnodostępnych  miejscach  (tablice 
informacyjne) oraz zamieszczanych na stronie internetowej zawiadomień o sesji, mającej w programie 
tę informację.

W dalszej kolejności Burmistrz w oparciu o sprawozdanie z monitoringu przygotowuje raport 
ewaluacyjny,  który  może  być  podstawą  do  aktualizacji  założeń  strategii  uwzględniając  jej  nowe  
potrzeby.

Przykładowe wskaźniki, które mogą być zastosowane w procesie monitoringu realizacji strategi i 
(lista otwarta). Zastosowano podział na wskaźniki produktów i rezultatów.

Wskaźniki produktu (output indicators)  odnoszą się do przedsięwzięć. Mierzone są w jednostkach 
rzeczowych lub monetarnych (np. długość zbudowanych linii kolejowych, liczba przedsiębiorstw, którym 
udzielono finansowego wsparcia itd.).

Wskaźniki rezultatu  (result indicators)  odnoszą się do bezpośrednich i natychmiastowych efektów 
programu dla bezpośrednich beneficjentów. Dostarczają informacji na temat zmian m.in. w zachowaniu,  
potencjale  lub  działalności  beneficjentów.  Mogą  być  to  wskaźniki  rzeczowe  (liczba  osób  
przeszkolonych, liczba wypadków samochodowych, itd.) lub finansowe (mobilizacja zasobów sektora  
prywatnego, spadek kosztów transportu itd.).

Aktualizacja strategii

Podstawowe zasady aktualizacji strategii

Podstawą do podjęcia decyzji o przygotowaniu aktualizacji strategii będzie raport z monitoringu.  
Gmina powinna na bieżąco reagować na zmiany dotyczące ważnych aspektów jej działania. Aktualizacji  
dotyczyć będą przede wszystkim cele sformułowane w strategii (w oparciu o wyniki ewaluacji postępów  
w realizacji strategii). Strategia jest dokumentem określającym cele i zamierzenia na wiele lat (2014 -  
2020).  Z  tego  też  względu  proces  zaktualizowania  założeń  strategicznych  stawia  przed  zespołem 
zadanie  kompleksowego prześledzenia  zmian  prawnych,  gospodarczych,  politycznych,  społecznych 
oraz  uwzględnienia  ich  w  przesuwającym  się  horyzoncie  czasowym  zgodnie  z  kolejnymi  latami  
programowania.  Ze  względu na  dużą  zmienność i  trudną przewidywalność  trendów gospodarczych 
strategia, jako najważniejszy dokument rozwoju, powinna być niezwykle elastyczna i otwarta na korekty.  
Tylko odpowiednio wczesne reagowanie na pojawiające się szanse i  zagrożenia zapewni jednostce  
silną pozycję i stanowić będzie o jej atrakcyjności na szczeblu ponadlokalnym.
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Potrzeba aktualizacji

Potrzeba  stworzenia  spójnego  systemu  aktualizacji  strategii  rozwoju  ma  służyć  przede 
wszystkim zapewnieniu efektywnego i oszczędnego wydatkowania publicznych środków finansowych.  
Dzięki  dostosowywaniu  zakładanych  w  niej  pierwotnie  celów,  priorytetów  i  działań  do  nowych  
warunków,  jak  i  analizowania  postępów  w  realizacji  dotychczasowych  założeń,  możliwa  jest  
szczegółowa  ocena  prawidłowości  i  efektywności  wdrażanych  zadań  oraz  sprawne  i  elastyczne  
reagowanie na zmiany zachodzące w sferze gospodarczej i społecznej. Przystąpienie do aktualizacji  
strategii można będzie wyjaśnić następującymi przesłankami:

- Niektóre zapisane w Strategii elementy mogą stracić swoją aktualność, inne wymagają nowej  
redakcji.  Celem  merytorycznym  prac  nie  jest  zbudowanie  odmiennej  od  dotychczasowej 
Strategii, lecz na jej bazie dokonanie aktualizacji.

- Strategia  będzie,  w  większym  niż  dotychczas  stopniu,  programem  działania,  stanowiącym 
podstawę do efektywnego zarządzania obszarem.

- Strategia ma pełnić funkcję informacyjną i  promocyjną – powinna informować potencjalnych  
inwestorów  o  kierunkach  rozwoju  obszaru,  ukazywać  walory  środowiska  przyrodniczego, 
gospodarczego i kulturalnego gminy.

- Ze  Strategii,  w  większym  stopniu,  powinna  wynikać  hierarchia  celów,  które  gmina  chce 
zrealizować w długofalowym okresie.

- Strategia powinna mieć charakter społeczny, partnerski – kluczem do powodzenia jej realizacji  
jest szeroko rozumiany udział opinii społecznej mieszkańców.

Ponadto  każda  strategia  powinna  być  strategią  proinnowacyjną  i  prorozwojową.  Wśród 
najistotniejszych faktów oraz trendów współczesności, do których trzeba się dostosowywać i które warto 
wykorzystać planując przyszły rozwój obszaru, wymienić można przede wszystkim:

- wzrost roli konkurencji na rynku - obok tradycyjnej konkurencji pomiędzy firmami rozwija się  
konkurencja na poziomie gmin, powiatów i regionów, - poszczególne jednostki walczą ze sobą 
o inwestorów i dostęp do programów pomocowych, subwencji oraz grantów. Konkurują też  
o turystów w sferze obsługi ruchu turystycznego, starają się zwiększać atrakcyjność turystyczną 
swoich terenów, kreują produkty turystyczne;

- zjawisko  automatyzacji  procesów  produkcyjnych,  wraz  z  którym  zmniejsza  się  masowe 
zatrudnienie  osób  oraz  jednocześnie  wzrasta  zapotrzebowanie  na  wąskie  grono  wysoce 
wykwalifikowanej kadry specjalistycznej,

- intensywny wzrost znaczenia ochrony środowiska w życiu społeczno-gospodarczym - ekologia  
staje się wymogiem koniecznym nie tylko dla ochrony zasobów przyrodniczo - środowiskowych, 
ale pełni także rolę skutecznego narzędzia w marketingu, wszystko co ekologiczne staje się 
„trendy”;

- wzrost znaczenia współpracy w rozmaitych obszarach społeczno-gospodarczych -  zawierają 
się  partnerstwa  pomiędzy  specyficznymi  jednostkami  nastawione  na  tworzenie  wspólnych 
markowych  produktów,  coraz  częściej  wskazuje  się  na  istotne  znaczenie  rozwoju  
zintegrowanego, zaczyna dominować przekonanie, że motorem rozwoju mogą być nie tylko  
przedsiębiorstwa, ale i samorządy wraz z ich ofertą inwestycyjną oraz zasobami rekreacyjno -  
turystycznymi i przyrodniczo – historycznymi;

- przeobrażenie rynku pracy i form zatrudnienia; pracę na pełen etat zaczyna wypierać praca na 
czas określony, wzrasta rola samozatrudnienia; zachodzące zmiany wymagają przygotowania  
osób poszukujących pracy do panujących trendów, przekonania absolwentów i bezrobotnych 
do sensu podejmowania prac dorywczych czy też łączenia różnych form zarobkowania; ważną 
rolę  zaczyna  odgrywać  inwestowanie  w  kapitał  ludzki,  specjalistyczne  szkolenia  i  szybkie  
reagowanie na potrzeby rynku pracy zwracają się najszybciej.
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Organizacja procesu aktualizacji

Określone w niniejszym dokumencie założenia i wskazówki mają charakter uniwersalny, a ich 
realizacja  wymaga  nie  tylko  dostosowywania  samej  struktury  zapisów strategicznych  istotnych  dla  
obszaru, ale też uwzględniania ich w projektowaniu kolejnych budżetów, planów inwestycyjnych i innych  
dokumentów o charakterze programowym i planistycznym. Wymaga ponadto czynnego zaangażowania  
wszystkich jednostek realizujących zadania publiczne, które w zakresie swoich kompetencji realizują  
i  będą  realizować  poszczególne  cele  strategiczne.  Zasady  aktualizacji  strategii  są  zatem  ważnym 
elementem mechanizmu wpływającego na wytyczanie głównych kierunków rozwoju obszaru gminy.

Strategia  rozwoju  powinna  podlegać  aktualizacji  nie  rzadziej  niż  co  dwa  lata.  Dla  
przeprowadzenia kompleksowego i szczegółowego procesu aktualizacji sugeruje się powołanie przez  
burmistrza osoby ds. aktualizacji strategii, na którą składać się będzie wydelegowany pracownik Urzędu  
Miasta. Osoba ta w trakcie prac nad nowelizacją strategii powinna posiłkować się m.in. sprawozdaniami  
z  realizacji  celów  i  priorytetów  strategii  (raportem  ewaluacyjnym),  które  zostały  opracowane  
i  zaprezentowane w okresie poprzedzającym aktualizację. Wypracowana wersja projektu aktualizacji  
musi  zostać  poddana  wszechstronnym  konsultacjom  przeprowadzonym  przy  udziale  lokalnej  
społeczności.  Jak mówi unijna zasada partnerstwa społecznego,  treść tego typu dokumentu należy  
poddać  pełnym  konsultacjom  ze  strony  podmiotów  publicznych  i  prywatnych.  Dlatego  pracownicy  
Urzędu  corocznie  w  ramach  monitoringu  strategii  przeprowadzać  będą  z  mieszkańcami  obszaru 
konsultacje społeczne, na których to będą oni mogli zgłaszać swoje uwagi celem późniejszej ewaluacji 
i  w konsekwencji  aktualizacji  strategii  (o ile  oczywiście zajdzie taka potrzeba). Ponadto mieszkańcy  
obszaru  gminy  będą  mogli  kontaktować  się  z  pracownikami  bezpośrednio  w  Urzędzie  Miasta  lub  
poprzez stronę internetową, na której  będą mogli  składać swoje wnioski  i  uwagi  celem późniejszej  
aktualizacji strategii. 

Mechanizmem  „zaproszenia”  środowiska  do  prac  aktualizacyjnych  mogą  być  ogłoszenia  
w mediach, informujące o możliwości zgłaszania uwag do nowelizowanej strategii. Wszelkie czynności  
związane z  „public  relations”  należą do osoby ds.  aktualizacji  strategii  rozwoju,  która  powinna  być  
odpowiedzialna za:

• przygotowanie krótkich publikacji prasowych na temat prac nad aktualizacją strategii,
• przygotowanie  treści  folderu  promocyjnego  (i  innych  publikacji  o  podobnym  charakterze  – 

ulotek, broszur, reklam, informatorów) dotyczącego aktualizacji strategii rozwoju,
• projektowanie i wykonywanie czynności związanych z promocją strategii realizowanych „przy  

okazji” innych działań promocyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta,
• nagłośnienie  procedur  wdrożeniowych  w  każdy  dostępny  członkom  zespołu  sposób  (we 

własnym środowisku zawodowym, politycznym, społecznym itp.). 
Wypracowana  aktualizacja  strategii,  poddana  konsultacjom  społecznym,  uwzględniająca 

wniesione poprawki i pozytywnie zaopiniowana na wszystkich Komisjach, powinna być skierowana na  
posiedzenie sesji Rady Miasta celem uchwalenia. Wykonanie podjętej uchwały należy do Burmistrza.

Bariery utrudniające prace nad aktualizacją strategii rozwoju

Barier ujawniających się wraz z rozpoczęciem prac nad każdą aktualizacją strategii  rozwoju 
może być bardzo wiele. Najczęściej są to konfiguracje kilku barier pojawiających się w tym samym  
czasie, które dotyczą z reguły płaszczyzny edukacyjnej, organizacyjnej, finansowej i psychologicznej.

Nie jest żadnym odkryciem, że w środowiskach lokalnych nadal poważnym ograniczeniem jest  
brak dostatecznej wiedzy o tym, czym jest planowanie strategiczne, jakie wynikają z niego korzyści,  
jakie  zasady  należy  stosować  przy  programowaniu  czy  też,  jakie  warunki  należy  spełnić,  aby  
znowelizowana strategia została skutecznie wdrożona w życie. Planowanie strategiczne nie ma także w  
naszych  warunkach  długoletnich  tradycji,  przez  co  nawet  po  dogłębnym  zapoznaniu  się  z  jego  
zasadami  jedną  z  poważnych  barier  staje  się  niewielki  bagaż  doświadczeń  i  brak  wykształconych 
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umiejętności.  Dodatkowo bariera ta może być potęgowana obawami przed zmianami, trudnościami,  
niepowodzeniami lub porażką.

Poważnym  problemem  w  procesie  aktualizowania  dokumentów  strategicznych  może  być  
konieczność zapewnienia ich szeroko pojętego uspołecznienia. Może ono przebiegać różnie w różnych  
obszarach strategicznych (np. inaczej w obszarze turystyki,  inaczej w obszarze rolnictwa), nie mniej  
metodą „małych kroków”, poprzez doskonalenie wyników dotychczasowych prac i wzbudzanie zaufania  
po stronie środowiska lokalnego można uzyskiwać pożądane efekty. Należy jednak pamiętać, aby od  
samego początku prac stworzyć ścisłą więź pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy i mieszkańcami obszaru  
– dzięki temu możliwe będzie harmonijne sprzężenie lokalnych zasobów i urzeczywistnienie koncepcji  
planowanych zmian strategicznych. W trakcie spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną należy  
stosować  nowoczesne  techniki  i  metody  komunikacji  grupowej,  umożliwiające  partnerski  charakter 
dyskusji (metoda „burzy mózgów” itp.).

Barierą wpływającą niekorzystnie na nowelizowanie strategii rozwoju jest także sama niechęć 
do  szerokiego  zaangażowania  się  w  ten  proces.  W  trakcie  debaty  nad  podjęciem  decyzji  o  
przystąpieniu do rozpoczęcia prac może pojawić się grupa oponentów, twierdzących, że:

• będzie to kolejne opracowanie na półkę,
• do tej pory mieliśmy pierwotną wersję strategii i co nam to dało?,
• inni radzą sobie bez aktualizowania strategii,
• bez aktualizowania strategii też wiemy, co robić,
• jest dużo więcej bieżących i ważniejszych problemów do rozwiązania. 

W odniesieniu do przytoczonych wyżej przykładowych argumentów, należy mieć w zanadrzu  
listę  rzeczowych kontrargumentów, przemawiających  za i  wskazujących na niepodważalne korzyści  
wynikające z cyklicznego aktualizowania kierunków rozwoju obszaru. Przede wszystkim przeciwnikom 
czy  też wątpiącym w celowość aktualizowania strategii  należy wyjaśnić,  iż tylko takie podejście  do 
problematyki rozwoju przygotuje społeczność do stawiania czoła szybko zmieniającej się rzeczywistości  
i zmobilizuje ją do aktywnego udziału w życiu społeczno - gospodarczym. Okresowe aktualizowanie  
strategii  pozwoli  także na rozwiązywanie  problemów lokalnych we właściwy sposób i  we właściwej  
kolejności, umożliwi przewidzenie części z nich zanim jeszcze się pojawią i odpowiednie zareagowanie.  
Świadome podejście do spraw programowania zapewni też maksymalne wykorzystanie silnych stron 
i  szans rozwojowych obszaru, minimalizację zagrożeń oraz podniesie poziom wiarygodności Urzędu 
wobec partnerów zewnętrznych i inwestorów.

Okresowe  aktualizowanie  strategii  rozwoju  niesie  ze  sobą  wiele  korzyści  i  błędem  byłoby 
odstępowanie od tej procedury. Możliwości poprawy efektywności gospodarowania i warunków życia  
mieszkańców gminy należy więc poszukiwać nawet wtedy, gdy okoliczności (zarówno zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne) temu nie sprzyjają.
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