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1. Wprowadzenie
Informacje zawarte w dokumencie dotyczą informacji w zakresie Strategii Rozwoju Turystycznego
gminy Boniewo.
2. Położenie i ogólna charakterystyka gminy Boniewo.
Gmina Boniewo położona jest w południowo -wschodniej części województwa
kujawsko-pomorskiego w powiecie włocławskim . Graniczy z czterema gminami : Lubraniec ,
Choceń , Chodecz i Izbica Kuj. W stosunku do ważniejszych ośrodków województwa leży w
odległości od : - Włocławka - 34 km.
- Torunia - 85 km.
- Bydgoszczy - 130 km.
oraz ośrodków województw ościennych : - Koła - 35 km.
- Kutna - 50 km.
- Łodzi - 110 km.
Boniewo należy powierzchniowo do najmniejszych gmin województwa i najmniejszych gmin
powiatu włocławskiego ( 78 km² co stanowi 5,3 % powierzchni powiatu).
Administracyjnie obszar gminy podzielony jest na 20 sołectw i 29 miejscowości . Ośrodek gminy
Boniewo - siedziba władz samorządowych jest położony centralnie i skupia podstawowe usługi.
Liczba ludności gminy wynosi- 3676 osób.
3. Atrakcyjność turystyczna gminy Boniewo.
Aktualnie terenem turystycznym gminy Boniewo jest obszar znajdujący się wokół jeziora
Ługowskigo położonego częściowo na terenie tutejszej gminy.
Formą turystyki jest wypoczynek sezonowy . Terenem nie wykorzystanym turystycznie są obszary
wokół jeziora Grójeckiego.
3.1 Walory naturalne i stan środowiska naturalnego gminy Boniewo.
Środowisko przyrodniczo – kulturowe
W krajobrazie gminy dominuje falista wysoczyzna morenowa rozcięta systemem dolin rzecznych
i rynien polodowcowych z pagórkami moreny czołowej . Rzeźba terenu ukształtowana w wyniku
procesów związanych z ostatnim zlodowaceniem ma urozmaicony charakter młodoglacjalny . Wody
powierzchniowe zajmują obszar 105 ha tj. 1,4% powierzchni ogólnej , w tym Jezioro Grójeckie
powierzchni 25,3 ha i Łąki Zwiastowe o powierzchni 10,4 ha. Jezioro Ługowskie o powierzchni
67,7 ha do którego przylegają grunty gminy Boniewo , administracyjnie położone jest w gminie
Choceń . Przeważająca część obszaru gminy należy do zlewni Wisły i odwadniana jest przez
dopływy Zgłowiączki : Lubieńka i Kociniec.
Lesistość gminy należy do niskich i wynosi 336 ha tj. 4,8 % , przy średniej powiatu włocławskiego
18 % i średniej. Największy zachowany kompleks leśny to Uroczysko Osiecz Wielki. Przeważają
kompleksy lasów państwowych, których zarządcą jest Nadleśnictwo Kutno z s. W Chrośnie. Należą
tu uroczyska: Osiecz wielki, Bierzyn, Michałowo, Sułkówek, Otmianowo.
Na terenie gminy działają trzy koła łowieckie:
a/Koło łowieckie- „PRZEPIÓRKA”
b/ Koło łowieckie- „DARZBÓR”,
c/ Koło łowieckie- „KUJAWSKIE TOWARZYSTWO RACJONALNEGO ŁOWIECTWA,
Gleby charakteryzuje średnia wartość produkcyjna . Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni
produkcyjnej (wg IUNG-u) osiąga wartość 69,7 punktów i jest zbliżony do wskaźnika dla
województwa 69,1.
Surowce gminy Boniewo:
a. surowce skalne/ kruszywo naturalne/,
b. surowce ilaste/gliny zwałowe/,
c. serowce energetyczne/ torf/,

W gminie została wybudowana jest gminna oczyszczalnia ścieków z punktem zlewnym.
Skanalizowano wieś Boniewo. W roku 2006 powstało 50 przydomowych oczyszczalni ścieków,
kolejne planowane są w latach następnych.
Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo gospodarujące na powierzchni 6,5 tys. ha użytków
rolnych co stanowi 84,5% powierzchni gminy . W strukturze władania dominuje własność prywatna
- 99% powierzchni ogólnej gminy . Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego
wynosi 10,0 ha przy podobnej wielkości w województwie kujawsko-pomorskim 10,5 ha . Zaczyna
kształtować się grupa gospodarstw o powierzchni 30 ha i więcej użytków rolnych . Około 71%
gospodarstw produkuje głównie lub wyłącznie na rynek a 29% , głównie na własne potrzeby . W
gminie Boniewo i w gminach sąsiadujących nie ma zakładów przetwarzających surowce rolnicze .
Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych jest utrudniona z uwagi na duże oddalenie gminy od
większych ośrodków.
3.2.Walory historyczno-kulturowe :
Gmina Boniewo leży w południowej części powiatu włocławskiego w obrębie terenów
historycznie i geograficznie związanych z Kujawami.
Przynależność administracyjną terenów obecnej gminy Boniewo można odtworzyć
od XIV w . , gdy Kazimierz Wielki drogą reformy administracyjnej wprowadził podział dawnego
Księstwa Kujawskiego na dwa województwa : inowrocławskie i brzesko – kujawskie.
Województwo brzesko – kujawskie składało się z 5 powiatów : brzeskiego, radziejowskiego,
kruświckiego, kowalskiego i przedeckiego. Tereny obecnej gminy Boniewo wchodziły w skład
powiatu brzeskiego, przy czym w tym okresie stanowiły własność szlachecką.
Taki podział administracyjny przetrwał przez kilka następnych wieków – również w okresie
zaborów, gdy Kujawy i Ziemia Dobrzyńska najpierw po II rozbiorze Polski znalazły się pod
panowaniem pruskim a następnie w wyniku III rozbioru po utworzeniu Księstwa Warszawskiego
w 1807 r. w obrębie terenów zaboru rosyjskiego.
Od 1918 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zmieniła się przynależność tych
terenów do poszczególnych województw : najpierw warszawskiego, od 1938 r. do pomorskiego
a okresie od II wojny światowej do woj. bydgoskiego powiatu włocławskiego.
W 1975 r. w wyniku nowych podziałów administracyjnych znalazły się w obrębie woj.
włocławskiego.
Jako gmina Boniewo funkcjonuje od 1984 r.
W zakresie administracji kościelnej teren ten podlegał zawsze jurysdykcji biskupów
włocławskich. Pewne zmiany wystąpiły w XVI w. , gdy w wyniku rozwoju Reformacji część
szlachty kujawskiej zmieniła wyznanie. W Boniewie znalazło to odzwierciedlenie w 1580 r. ,
gdy ówczesny właściciel wsi Jan Siewierski przyjął wyznanie kalwińskie, po czym zmusił
ówczesnego proboszcza do opuszczenia Boniewa , natomiast kościół kazał zamknąć a następnie
rozebrać.
Nowy kościół wzniesiono dopiero w 1682 r.
Teren gminy jest mało zróżnicowany wysokościowo, z nielicznymi pagórkami,
w większości wykorzystywany rolniczo. Znaczne obszary wykazują wysoki poziom wód
gruntowych, z gęstą siecią cieków wodnych i licznymi oczkami wodnymi. Największym jeziorem
jest jezioro Grójeckie.
Średniowieczna sieć osadnicza w formie ośrodków wiejskich związana była z siedzibami
poszczególnych właścicieli ziemskich i folwarkami. Zachowanymi do dziś przykładami dawnych
ziemiańskich posiadłości są zespoły parkowo – dworskie w : Boniewie
Otmianowie
Osieczu Wielkim
Mikołajkach
Kaniewie

Pierwsze wzmianki o tych ośrodkach pochodzą z XIV w. tj. :
w 1322 r. wzmiankowano Osiecz Wielki,
w 1398 r. wzmiankowano Boniewo, Otmianowo, Mikołajki,
w 1403 r. wzmiankowano Kaniewo.
Zbyt duża odległość od głównych szlaków handlowych a później linii kolejowej
uniemożliwiła rozwój na tym terenie ośrodków miejskich i przemysłowych.
Dopiero rozwój przemysłu cukrowniczego na przełomie XIX i XX w. i związana z tym masowa
uprawa buraków cukrowych wpłynęły na połączenie Boniewa i sąsiednich majątków linią kolejki
wąskotorowej z cukrownią w Brześciu Kujawskim i Krośniewicami.
Linia kolejki wąskotorowej zachowała się do dziś wraz z dwoma budynkami stacji :
w Boniewie
w Jerzmanowie
Na terenie gminy umiejscowiona jest znaczna ilość obiektów zabytkowych o wartościach
kulturowych związanych z ośrodkami wiejskimi. Rozplanowanie obiektów architektury i
budownictwa związane jest z dawnym osadnictwem , które stanowi ważny element w układzie
przestrzennym wsi a także w krajobrazie naturalnym. Powiązują obiekty architektoniczne
z elementami przyrodniczymi ( rzeźba terenu, układy wodne i roślinne ) uzyskujemy piękny,
krajobraz przyrodniczo – kulturowy.
Ochrona krajobrazu przyrodniczo – kulturowego wymaga umiejętnego wprowadzania nowych
inwestycji, zabudowy i innych elementów zagospodarowania w sposób nie kolidujący
z zachowanymi walorami kulturowymi, przestrzennymi i przyrodniczymi.
Szczególnej ochrony i działań rewaloryzacyjnych wymagają zespoły parkowo – dworskie, jednak
wyłącznie w oparciu o szczegółowe opracowania projektowe, uzgodnione z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
Kształtując na terenie gminy rozwój turystyki, należy zachować rolniczą funkcję gminy z
ewentualnym wprowadzeniem funkcji turystyczno – rekreacyjnej, przy zachowaniu i ochronie
istniejących elementów układów przestrzennych i obiektów oraz ich właściwym wykorzystaniu w
kształtowaniu programu przestrzennego.
Na obszarze gminy występują różnorodne formy ochrony krajobrazu i przyrody. Znajdują się
obiekty posiadające cechy parków, wyróżniające się unikalnymi gatunkami zespołów roślinnych
oraz założeniami architektoniczno- przestrzennymi:
- zespół parkowo-dworski w Boniewie:
Powierzchnia parku -5,00 ha. Układ zabytkowy parku jest w czytelny . Na terenie dawnego sadu
wybudowano w latach 60-tych Gminny Ośrodek Zdrowia, który został wygrodzony. Pałac
murowany dwukondygnacyjny. Budynek wyposażony w wodę, kanalizację, energię elektryczną.
Aktualnie budynek zamieszkuje 7 rodzin,

zespół parkowo- dworski w Boniewie.

-zespół parkowo-dworski w Otmianowie:
teren parku i najbliższej okolicy jest urozmaicony pod względem konfiguracji. Park ma kształt
nieregularny o pow. 4,80 ha , ograniczony drogami gminnymi z czwartej strony graniczy z polem
uprawnym. Dwór murowany, dwukondygnacyjny wyposażony w wodę, energię elektryczną.
Aktualnie zamieszkuje dwór 14 rodzin,

zespół parkowo-dworski w Otmianowie

- zespół parkowo-dworski w Kaniewie:
brak pozostałości po parku . Dwór zabytkowy, dwukondygnacyjny wyposażony w energię
elektryczną, wodę . Aktualnie dwór zamieszkuje 13 rodzin,

zespół parkowo-dworski w Kaniewie

-zespół parkowo-dworski Osiecz Wielki:
Powierzchni ogólna 10,26 ha w tym park zajmuje powierzchnię 5,82 ha. Park tworzy bogaty
starodrzew.
Dwór dwukondygnacyjny wyposażony w energię elektryczną, wodę .Aktualnie zamieszkuje
13 rodzin. W zespole znajduje się budynek podworski-oficyna murowana wyposażona w wodę i
energię elektryczną. Aktualnie budynek zamieszkuje 13 rodzin. W parku znajduje się Grodzisko
– owalny półwysep otoczony stawem podmokłym w kształcie księżyca,
- zespół dworski Mikołajki :
Dwór murowany, wyposażony w energię elektryczną, wodę i telefon. Aktualnie zamieszkały przez
5 rodzin

Inne ważne formy krajobrazu chronionego to kościoły, cmentarze.
Miejsca pamięci narodowej:
Cmentarz rzymsko-katolicki w Boniewie;
-dwie zbiorowe mogiły żołnierzy poległych w 1939 roku,
-pomnik poległych 11-12 września 1939 roku w bitwie pod Szczytnem ekshumowanych i
pochowanych na cmentarzu w Boniewie
-mogiła zbiorowa poległych w latach 1018-1020
-dwie mogiły indywidualne żołnierzy poległych w1939 roku,
-grobowiec rodzinny- prochy zamordowanego w obozie koncentracyjnym.

mogiła zbiorowa poległych w latach 1018-1020

dwie mogiły indywidualne żołnierzy poległych w1939 roku,

Cmentarz rzymsko-katolicki w Lubominie:
-mogiła zbiorowa żołnierzy poległych w 1939 roku,
-pomnik poległych podczas II wojny światowej

pomnik poległych podczas II wojny światowej w Lubominie
3.3.Walory uzdrowiskowe:
Gmina nie posiada walorów uzdrowiskowych.
3.4. Imprezy i produkty regionalne ( imprezy rozrywkowe i folklorystyczne związane z
kultywowaniem lokalnych tradycji, konkursy, dni gminy):
Kultywowanie tradycji lokalnych odbywa się poprzez :
1. Działalność zespołu folklorystyczngo o charakterze wokalno-tanecznym „LUBOMINIANKI.”
Zespół liczy około 30 osób działających od 1990 roku. W swym repertuarze posiada obrzęd :
„Podkoziołek”, „Darcie pierza”, „Kiszenie kapusty”, „Pieczenie chleba”. Członkowie zespołu
biorą udział w festiwalach i imprezach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ale i
kraju. W 2006 roku zespół otrzymał nagrodę główną w XVIII Wojewódzkim Przeglądzie
Teatrów Wiejskich i Obrzędu Ludowego .
2. Działalność zespołu dziecięcego „GĄSKI MARYSIEŃKI mającego w swym repertuarze
obrzędy: „Tłusty czwartek”, „Pasowanie na pastucha”, piosenki i tańce regionalne,
3. Działalność kabaretu „SOŁTYSOWEJ MACIEJOWEJ” składającego się z 25 osób.
Na terenie gminy organizowane są imprezy o zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym ,o charakterze
okolicznościowym np.”Dożynki”, „Święto chleba na Kujawach”, „Święto żuru na Kujawach”,
pikniki rodzinne.

3.5 Wnioski:
Rozwój gminy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i folkloru:
Sposób realizacji:
1. opracowanie systemu wsparcia dla rozwoju folkloru i dziedzictwa kulturowego opartego na
tradycji Kujaw,
2. wspieranie i promocja „ginących zawodów” związanych z lokalnymi tradycjami,
przygotowanie i realizacja rozwoju rzemiosła ludowego charakterystycznego dla regionu we
współpracy z miejscowymi twórcami,
3. promowanie zespołów folklorystycznych,
4. pomoc i wspieranie dla organizacji, imprez kulturalnych w oparciu o tradycje regionu,
5. opracowanie materiałów promocyjnych dotyczących atrakcyjności turystycznej,
rekreacyjnej i folklorystycznej gminy
6. włączenie do promocji gminy grup producentów zdrowej ekologicznej żywności w
powiązaniu z gospodarstwami agroturystycznymi,
7. stworzenie odpowiednich przepływów informacji i zadań promocyjnych dla
poszczególnych podmiotów i instytucji w gminie,
4. Stan zagospodarowania turystycznego gminy Boniewo.
4.1Infrastruktura turystyczna.
Infrastruktura turystyczno -techniczna:( baza noclegowa, baza gastronomiczna, szlaki
turystyczne, obiekty i kluby sportowe):
a/ zasoby infrastruktury turystyczno-technicznej gminy Boniewo to tereny znajdujące się wokół
jezior: Grójeckigo i Ługowskiego( walory krajobrazowe, czyste i zdrowe powietrze). Zasoby
znajdujące się na tych terenach mogą stanowić czynnik rozwoju gminy . Celem pełnego
wykorzystania wymienionych zasobów jest prowadzenie szerokiej promocji oraz stworzenie
odpowiedniej bazy noclegowej, gastronomicznej, komunikacyjnej , itp. Obecnie gmina nie posiada
w/w infrastruktury.
Dodatkową atrakcją turystyczną na terenie gminy jest kolejka wąskotorowa, aktualnie minimalnie
wykorzystywana.
b/ szlaki turystyczne
Aktualnie brak na terenie gminy wyznaczonych szlaków turystycznych. W opracowanej strategii
należy uwzględnić szlaki do realizacji, o zakresie : przyrodniczym , kulturowo-historycznym np.
( szlakiem zabytków historycznych) oraz ich wyposażenie (tablice informacyjne, miejsca
gastronomiczne, promocję, odnowienie miejsc dziedzictwa narodowego).
c/ obiekty sportowe;
- gminny stadion sportowy w miejscowości Boniewo- brak zaplecza socjalno-sanitarnego
( natryski,toalety,szatnia), oświetlenia, trybun,
- wiejskie boiska sportowe do piłki siatkowej i koszykowej z parkingiem przystosowany do
samochodów osobowych oraz autobusów.
Brak na terenie gminy klubów sportowych.

4.2.INFRASTRUKTURA OGÓLNA
Komunikacja kołowa
Komunikację kołową gminy tworzy sieć dróg powiatowych i gminnych.
Drogi powiatowe
Podstawową dostępność do gminy zapewnia sieć dróg powiatowych o długości 27,9 km:
1) KD-P 46938 Izbica Kuj.-Boniewo-Borzymie
2) KD-P 46920 Lubraniec-Boniewo-Cetty
3) KD-P 46930 Kłobia-Szczytno
4) KD-P 46921 Lubraniec-Smogorzewo-Otmianowo
5) KD-P 46936 Osiecz Wielki-Chodecz
Wszystkie drogi powiatowe są utwardzone i posiadają nawierzchnię asfaltową.
Drogi gminne
Długość dróg gminnych ogółem wynosi 83 km, z których 23 km posiada nawierzchnię
utwardzoną, pozostałe nawierzchnię gruntową.
Ścieżki rowerowe
Na terenie gminy nie ma wyznaczonych ścieżek rowerowych. Ruch rowerowy odbywa się
po drogach publicznych. Budowa ścieżek rowerowych pozwoli na rozwój turystyki oraz zwiększy
bezpieczeństwo użytkowników.
Komunikacja kołowa
Na obszarze funkcjonuje zabytkowa już kolejka wąskotorowa. Znacznie jej jest obecnie
szczątkowe. Służy do przewozu niektórych towarów, jak: węgiel oraz sporadycznie turystów, w
tym zagranicznych.. Stacja kolejowa położona jest w miejscowościach: Jerzmanowo i Boniewo.
4.3.ELEMENTY ZAPLECZA TECHNICZNEGO MOTORYZACJI
Stacja paliw
Na terenie gminy funkcjonuje stacja paliw ogólnodostępna w miejscowości Boniewo.
Stacje obsługi pojazdów
Na terenie gminy funkcjonują pojedyncze warsztaty naprawcze samochodowe o niskim
stopniu unowocześnienia i wyposażenia w sprzęt techniczny. Brak stacji obsługi pojazdów
wyposażonych w sprzęt diagnostyczny.
Parkingi
Na terenie gminy samodzielne zespoły parkingowe umożliwiające parkowanie większej
liczby pojazdów zlokalizowane są głównie w miejscowości Boniewo: -przed Urzędem Gminy,oraz
przy boiskach sportowych.
Komunikacja zbiorowa
Podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej gminy jest Państwowa Komunikacja
Samochodowa PKS. Gminę obsługują linie autobusowe, zbiegające się w miejscowości gminnej
Boniewo.

Transport towarowy
Na terenie gminy transport towarowy odbywa się głównie przy użyciu prywatnego sprzętu
przewozowego. Przewozy towarowe to głównie płody rolne , materiały budowlane, wyroby oraz
środki do produkcji rolno-towarowej.
Brak danych liczbowych odnośnie wielkości przewozów towarowych w gminie.
Stałe odpady komunalne wywożone są transportem prywatnym należącym do p. Klockowski
zam. w Grójczyku..
4.4.ZAOPATRZENIE W WODĘ
Gmina Boniewo jest w 100% zwodociągowana.
Zaopatrzenie w wodę odbywa się ze studni głębinowych .
Ujęciem dla potrzeb zaopatrzenia w wodę jest Osiecz Mały o wydajności 50 m3/h
Dla sołectwa Otmianowo woda jest doprowadzona z ujęcia w Żydowie, gm. Lubraniec.
4.5. GOSPODARKA ŚCIEKOWA
Gmina posiada gminną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Boniewo. Skanalizowana jest wieś
Boniewo. W bieżącym roku zostało wybudowanych 50 przydomowych oczyszczalni na
indywidualnych posesjach , kolejne powstaną w latach następnych w miarę posiadanych środków
finansowych.
4.6.ZAOPATRZENIE W CIEPŁO
Zaopatrzenie gminy w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła i kotłowniach
zakładowych. Budynki szkół oraz urzędu gminy ogrzewane są olejowo.
4.7. TELEKOMUNIKACJA
Gmina Boniewo jest w 100 % ztelefonizowana.
Zarządcą istniejących linii i urządzeń związanych z obsługą gminy jest Telekomunikacja Polska
ul.Bażantów 35, 40-668 Katowice.
4.8. ZAOPATRZENIE W GAZ
Zgodnie z „Studium Możliwości Rozwoju Gazyfikacji (byłego) Województwa
Włocławskiego” istnieje możliwość zgazyfikowania gazem przewodowym gminy Boniewo od
gazociągu wysokoprężnego systemu krajowego DN 500 Włocławek-Odolanów. Obecnie dla
potrzeb gospodarstw domowych wykorzystywany jest gaz butlowy. Rada Gminy podjęła uchwałę o
gazyfikacji gminy Boniewo.
4.9. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Wysokie napięcie
Przez obszar gminy Boniewo przebiegają następujące linie energetyczne wysokiego
napięcia: 110 GPZ Konin-GPZ Włocławek Lakiery z odgałęzieniami:
-110 kV do GPZ Lubraniec (rejon wsi Grójec)
-110 kV do GPZ Kaliska (rejon wsi Otmianowo)
Obszar gminy Boniewo zaopatrywany jest w energię elektryczną z GPZ Lubraniec poprzez linie
średniego napięcia 15 kV od linii w obie strony (zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych).

4.10.PODSUMOWANIE I WNIOSKI:
Gmina posiada korzystny układ dróg powiatowych, zapewniający dogodne połączenia z
aglomeracjami miejskimi . Wszystkie drogi posiadają nawierzchnię utwardzoną – asfalt.
Podstawowym mankamentem układu dróg gminnych jest niewielki udział dróg o nawierzchni
twardej w ogólnej ich powierzchni.
Istniejąca kolejka wąskotorowa, pełni obecnie szczątkową funkcję towarowo-turystyczną.
Brak stacji obsługi pojazdów wyposażonych w sprzęt diagnostyczny.
Brak ścieżek rowerowych.
Celami efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów są:
1. uporządkowanie jezior wraz z zaopatrzeniem ich w odpowiednie zaplecze,
2. odtworzenie historycznych i stworzenie nowych szlaków turystycznych,
3. preferowanie działalności zmierzającej do rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej,
4. budowa kąpieliska wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego,
5. utworzenie bazy noclegowej z zapleczem usług gastronomicznych,
6. budowa kortów tenisowych, boisk sportowych,
7. wspieranie inicjatyw z zakresu inwestycji i rozbudowy infrastruktury turystycznej i
agroturystycznej m.in. wykorzystanie koli wąskotorowej,
8. budowa obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego,
9. organizowanie miejsc na małe kempingi i pola namiotowe,
10. organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych promujących folklor i dorobek kulturowy
gminy i regionu,
11. przygotowanie programu odtworzania starych i tworzenia nowych szlaków wraz z
wyposażeniem ich w infrastrukturę sanitarną i techniczną,
12. oznakowanie tras,
13.przygotowanie folderów i informatorów zawierających informacje o : istnieniu szlaków,
atrakcjach znajdujących się na nich, bazie noclegowej , współpraca przy tworzeniu ofert
programowych np.: nauki rękodzieła, opracowanie i organizacja szlaków
pieszych, rowerowych, wodnych, i „śladami twórców ludowych”,
14.organizacja cyklicznych spotkań właścicieli gospodarstw agroturystycznych( wspólne
imprezy, konkursy, jarmarki, galerie sztuki ludowej, itp.),
5.FORMA TURYSTYKI FUNKCJONUJĄCA NA TERENIE GMINY.
Na terenie gminy funkcjonującą formą turystyki jest turystyka sezonowa, skupiona wokół
jeziora Ługowskiego.
Na terenie gminy istnieją niewykorzystane tereny o znaczeniu rekreacyjnym np. Jezioro
Grójec.
Wnioski
Stworzenie bazy noclegowo- gastronomicznej , infrastruktury turystycznej, ścieżek
rowerowych, tras turystycznych z oznakowaniem, powstanie gospodarstw agroturystycznych
zielonych szkół.

6. Aktywność w zakresie rozwoju turystyki na analizowanym obszarze gminy Boniewo:
6.1.Organizacje i podmioty prowadzące działalność w zakresie rozwoju turystyki i kultury:
1.Urząd Gminy Boniewo
ul.Szkolna 28
87-851 Boniewo
tel/fax 054/284-01-81
e-mail ug_boniewo@wp.pl
www.boniewo.pl
www.bip.boniewo.pl
2. Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 32
87-851 Boniewo
tel. 054/284-01-26
e-mail srybowska@tlen.pl
3.Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo
ul.Szkolna 28
87-851 Boniewo
tel/fax- 054/284-01-25
e-mail m.goreczny@interia.pl
4.Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w
Boniewie:
87-851 Boniewo
tel. 054/284-00-20
e-mail soiron@tlen.pl
6.2. Elementy promocyjne:
herb

strony internetowe:
www.bip.boniewo.pl
www.boniewo.pl
Instytucje i organizacje partnerskie:
Wszystkie wymienione w pkt 6.1. niniejszego dokumentu.

7.ANALIZA STRATEGICZNA GMINY BONIEWO
–

BADANIE METODĄ SWOT

7.1.WPROWADZENIE

Analiza SWOT oparta jest na schemacie klasyfikacji dzielącym wszystkie czynniki mające
wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję gminy :
➔ zewnętrzne w stosunku do gminy w zestawieniu z tymi, które mają charakter
uwarunkowań wewnętrznych,
➔ wywierające negatywny w zestawieniu z tymi, które maja pozytywny wpływ na gminę
Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników:
➔ wewnętrzne pozytywne- mocne strony, czyli walory strategii, które w pozytywny sposób
wyróżniają ją z otoczenia,
➔ wewnętrzne negatywne- słabe strony, czyli konsekwencje ograniczeń zasobów i
niedostatecznych kwalifikacji. Mogą one dotyczyć całej gminy, jak i jej części,
➔ zewnętrzne pozytywne- szanse- zjawiska i tendencje w otoczeniu, które gdy odpowiednio
wykorzystamy staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagrożenia,
➔ zewnętrzne negatywne- zagrożenia- wszystkie czynniki zewnętrzne, które tworzą bariery
do rozwoju. Istnienie zagrożeń ma destrukcyjny wpływ na powodzenie przedsięwzięcia.

7.2.ANALIZA SWOT W PRZEKROJACH TEMATYCZNYCH
POŁOŻENIE - ŚRODOWISKO NATURALNE
Mocne strony
➔

korzystne położenie ze względu na bliskość
większych ośrodków miejskich (Włocławek,
Konin, Kutno)

Słabe strony
➔

utrudnienia komunikacyjne związane z
ukształtowaniem powierzchni oraz
rozproszeniem osadnictwa

➔

korzystne walory turystyczno- krajobrazowe

➔

mały stopień skażenia środowiska- czyste
ekologicznie

➔

dalekie położenie od stolicy województwa
(Bydgoszcz)

➔

zasoby surowców mineralnych i naturalnych

➔

➔

czysta woda (z minerałami),

peryferyjne położenie do projektowanej
autostrady północ- południe

➔

gminna oczyszczalnia ścieków,

➔

brak retencji jezior

➔

kanalizacja w m. Boniewo,

➔

brak systemu melioracji gruntów

➔

rozwiązany system zagospodarowania
odpadów stałych.
SZANSE

ZAGROŻENIA

Możliwość promowania gminy jako miejsca
czystego ekologicznie

➔

brak tradycji wykorzystania istniejących
walorów naturalnych

➔

wzrost zainteresowania wypoczynkiem na
wsi (agroturystyka, zdrowa żywność)

➔

➔

współpraca w zakresie budowy wysypiska
gminnego

degradacja i zniszczenie użytków rolnych ze
względu na niski procent sieci melioracyjnej i
retencyjnej

➔

budowa oczyszczalni przyzagrodowych

ZASOBY I POTENCJAŁ LUDZI
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

➔

stosunkowo duża populacja ludzi młodych

➔

wysoki odsetek zatrudnienia w rolnictwie

➔

znaczne zasoby siły roboczej

➔

➔

silne poczucie tożsamości

duże bezrobocie (również ukryte w
rolnictwie)

➔

aktywne postawy mieszkańców

➔

➔

efektywność inicjatyw społecznych

słabe możliwości zatrudnienia poza
rolnictwem

społeczeństwo przychylne do zmian

➔

spadek przyrostu urodzeń

➔

aktywność w zrzeszaniu się społeczności
lokalnej oraz uczestnictwo i zainteresowanie
lokalną samorządnością,

➔

starzenie się społeczeństwa

➔

➔

ujemna migracja ludności

➔

działalność Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Boniewo,

niski poziom wykształcenia, przewaga ludzi z
wykształceniem zawodowym i podstawowym

➔

działalność Gminnego Centrum
Przedsiębiorczości

niewielkie perspektywy zatrudnienia w
ośrodkach przemysłowych

➔

ubożenie ludności

➔

duży odsetek ludności utrzymujący się z rent
i emerytur w rolnictwie

➔

zagrożenie patologiami wynikającymi z
bezrobocia

➔
➔

SZANSE
➔
➔

stworzenie systemu zachęt i pomocy przy
powstawaniu zakładów usługowych
aktywizacja młodzieży i wymiana
międzynarodowa

ZAGROŻENIA
➔

wyludnianie się wsi

➔

migracja ludzi młodych i wykształconych

➔

wzrastające bezrobocie

➔

pogarszający się stan zdrowotności (cukrzyca,
nadciśnienie)

WARUNKI SPOŁECZNO- EDUKACYJNE
MOCNE STRONY
➔

dobrze rozwinięta i funkcjonująca sieć szkół
podstawowych (6 miejsce w woj. kujawskopomorskim)

➔

rezerwy terenowe pod budownictwo

➔

dbałość o czystość i estetykę

➔

wykwalifikowana kadra w szkołach
podstawowych i gimnazjum

SŁABE STRONY
➔

(1 sala gimnastyczna )
➔

niewystarczające wyposażenie w laboratoria
językowe i komputerowe

➔

niewystarczająca pomoc Państwa w realizacji
inwestycji oświatowych

➔

brak szkół ponadgimnazjalnych

➔

brak specjalistycznych gabinetów

➔

brak bazy sportowej (kompleksu sportowegorekreacyjnego-hali sportowej)

SZANSE
➔

program szkoleń dla ludności

➔

budowa ośrodka zdrowotnego

➔

stworzenie centrum edukacyjnego dla
dorosłych

niewystarczająca ilość sal gimnastycznych

ZAGROŻENIA
➔

Pogarszające się warunki bytowe dla
dorosłych

➔

powiększające się różnice w dochodach
ludności

➔

niekonsekwentna polityka państwa wobec
terenów wiejskich

GOSPODARKA/ ROLNICTWO

➔

korzystna struktura własności gminnej i
prywatnej

➔

brak przemysłu przetwórczego

➔

zasoby niewykorzystanej siły roboczej

➔

słabo rozwinięta siec placówek usługowohandlowych

➔

produkcja dobrej jakości produktów rolnych

➔

niedostatki kapitału własnego

➔

dobre cechy ekologiczne płodów rolnych,
korzystne warunki przyrodnicze i gruntowe
do produkcji rolnej

➔

niewystarczająco rozwinięta sieć usług
okołorolniczych

➔

mała specjalizacja produkcji rolnej

➔

możliwość specjalizacji w pracochłonnych
kierunkach produkcji rolniczej

➔

rozdrobniona struktura agrarna

➔

niski stopień skażenia gruntów

➔

brak dobrze zorganizowanego rynku zbytu
artykułów rolnych na terenie Gminy

➔

lasy i jeziora jako baza do rozwoju turystyki i
agroturystyki

➔

niska kondycja ekonomiczna istniejących
podmiotów gospodarczych

➔

istnienie małych podmiotów gospodarczych

➔

➔

aktywne działanie władz gminnych na rzecz
pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania

utrudniony dostęp do preferencyjnych
kredytów na działalność gospodarczej

➔

brak działalności instytucji
okołobiznesowych

➔

ciekawe inicjatywy w zwalczaniu bezrobocia
(zbiór malwy, plantacja truskawek, wierzba
energetyczna)

➔

współpraca rolników ( zakupy wspólne
nawozów i środków ochrony, wymiana
doświadczeń, zasiew jednolitych odmian)

➔

zaufanie do władz samorządowych

➔

korzystne warunki glebowo-klimatyczne do
rozwijania produkcji żywności ekologicznej

➔

zapotrzebowanie na zdrową żywność

➔

➔

rozwój przedsiębiorczości na terenach
wiejskich, drobnej wytwórczości i usług dla
rolnictwa

przywiązanie do tradycyjnych form
gospodarowania na wsi

➔

pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w
rolnictwie

➔

brak punktów skupu płodów rolnych

➔

niestabilna polityka państwa wobec rolnictwa

➔

brak znaczących inwestycji w sektorze
spożywczo- rolnym potrzebnych do
zwiększania produkcji i konkurencyjności

➔

dostęp do środków pomocowych z Unii
Europejskiej

➔

tworzenie grup producenckich

➔

tworzenie jednostek organizacyjnych
związków międzygminnych

➔

programy rozwoju terenów wiejskich woj.
Kujawsko- pomorskiego

➔

wzrost podatków (VAT na maszyny rolnicze,
budownictwo)

➔

rozwój agroturystyki

➔

duże obciążenie fiskalne MŚP

➔

wykorzystanie naturalnych źródeł energii
(wiatr)

➔

nieopłacalność produkcji rolnej

➔

słabe zainteresowanie ze strony inwestorów
zewnętrznych

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
MOCNE STRONY
➔

dobrze rozwinięta sieć połączeń
komunikacyjnych

➔

dobrze rozwinięta sieć energetyczna

➔

dobrze rozwinięta sieć telefoniczna

➔

tereny pod inwestycje (własność Gminy)

➔

(100%) wyposażenie w sieć wodociągową
terenów Gminy

➔

gminna oczyszczalnia ścieków z kanalizacją
w m. Boniewo

SŁABE STRONY
➔

brak chodników

➔

niewystarczające składowisko odpadów

➔

brak 100% sieci melioracyjnej

➔

brak ścieżek rowerowych

SZANSE
➔

Zagraniczne środki pomocowe na inwestycje
w dziedzinie infrastruktury (Fundusze
Strukturalne)

➔

budowa składowiska odpadów

➔

uzbrojenie terenów inwestycyjnych

➔

doprowadzenie gazu do Boniewa

➔

budowa sieci melioracyjnej

➔

budowa przyzagrodowych oczyszczalni
ścieków

ZAGROŻENIA
➔

trudności z pozyskiwaniem środków
finansowych na realizację inwestycji

➔

niewystarczające środki finansowe w
budżecie gminy na pokrycie kosztów
inwestycji

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

➔

silne poczucie tożsamości lokalnej

➔

➔

dobre warunki do rozwoju różnych form
turystyki kwalifikowanej

brak bazy noclegowej i gastronomicznej na
terenie Gminy

➔

dobrze funkcjonująca infrastruktura
kulturalna

niedostateczna ilość wytycznych szlaków i
ścieżek turystycznych

➔

niski poziom wiedzy mieszkańców Gminy na
temat rozwoju agroturystyki

➔

brak kąpieliska i basenów kąpielowych

➔

brak hali sportowej

➔
➔

gminny stadion sportowy,

➔

wiejskie boiska sportowe -koszykówka,
siatkówka,

➔

organizowanie imprez sportoworekreacyjnych

➔

kultywowana tradycja ludowa (folklor3 miejsce w województwie- wieńce
dożynkowe, obrzędy regionalne)

➔

organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych
SZANSE

ZAGROŻENIA

➔

wzrost zainteresowania aktywnym
wypoczynkiem i agroturystyką

➔

brak tradycji korzystania z istniejących
walorów

➔

wyznaczenie terenów i obiektów nadających
się na bazę turystyczno- wypoczynkowa

➔

➔

wymiana młodzieży szkolnej powiązana z
aktywnym wypoczynkiem

konieczność dużych nakładów na
przystosowanie gospodarstw
agroturystycznych do wymagań związanych z
ich kwalifikacja

➔

rozwój bazy dla sportów wodnych

➔

budowa bazy noclegowej i gastronomicznej,

➔

budowa hali sportowej

WARUNKI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARCZY
MOCNE STRONY
➔

pozytywny wizerunek gminy w oczach
mieszkańców

➔

aktywna postawa mieszkańców

➔

dynamiczne podejście władz gminy do
rozwoju gospodarczego

➔

współpraca istniejących firm z samorządem
gminnym,

➔

działalność Stowarzyszenia Rozwoju Gminy
Boniewo,

➔

działalność Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości

SŁABE STRONY
➔

brak możliwości pozyskiwania zewnętrznych
inwestorów

➔

brak dużego kapitału prywatnego,
wewnętrznego i zewnętrznego.

SZANSE
➔

wzrastająca umiejętność poszukiwania
pozabudżetowych źródeł wspierania
inwestycji

➔

reforma finansów publicznych w Polsce

➔

nowe zasady finansowania inwestycji

➔

udoskonalenie systemu informacji o
kredytach i innych funduszach rozwojowych

➔

zmiana oprocentowania kredytów
konsumpcyjnych i inwestycyjnych

➔

nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami

➔

współpraca z powiatem i województwa

ZAGROŻENIA
➔

koncentracja instytucji wspierających rozwój
przedsiębiorczości w ośrodkach miejskich

➔

malejący rynek zbytu

➔

niestabilny i skomplikowany system prawny,
szczególnie podatkowy

➔

słaba i zbiurokratyzowana polityka kredytowa
dla przedsiębiorstw i rolnictwa

8.Czynniki warunkujące rozwój turystyki na analizowanym obszarze gminy Boniewo:
8.1 Architektura
a. rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej,
b. rozwój obiektów małej architektury,
c. zagospodarowanie terenu wokół jezior,
d. budowa hali sportowej,
8.2Organizacja ruchu:
a. budowa ciągów pieszo-rowerowych,
b. wyznaczenie tras turystycznych.
8.3 Oznakowanie terenu i informacja turystyczna:
a. oznakowanie terenu oraz tras tablicami informacyjnymi,m
b. opracowanie folderów turystycznych,
8.4 Tworzenie obszaru przyjaznego „ turystom”
Stworzenie szerokiego zakresu usług turystom na wysokim poziomie.
8.5 Współpraca na rzecz rozwoju turystyki :
Współpraca Urzędu Gminy Boniewo z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną biblioteką
Publiczną, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Boniewo, Stowarzyszeniem Osób i Rodzin Osób
Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych , lokalnymi liderami i przedsiębiorcami, gminami
sąsiednimi.
CZĘŚĆ STRATEGICZNA
Wizje możliwe do osiągnięcia w przyszłości
1. zagospodarowanie terenu wokół jezior w tereny turystyczno-rekreacyjne,
2.utworzenie tras turystycznych, ścieżek rowerowych łączących zabytki kulturowe gminy z
zapleczem usługowo-noclegowym,
3.rozwój gospodarstw agroturystycznych , „zielonych szkół”.
4. Opracowanie promocji i informacji turystycznej.

Plan rozwoju turystyki w gminie Boniewo.
CEL STRATEGICZNY :
„ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI SZANSĄ NA ROZWÓJ OBSZARÓW
WIEJSKICH”
CELE SZCZEGÓŁOWE:
CEL 1 :
Wspomaganie inicjatyw rozwoju i promocji:
Sposób realizacji:
1. promowanie gminy jako korzystnego miejsca do inwestowania,
2. nawiązywanie współpracy zagranicznej z gminami sąsiednimi celem rozwoju wzajemnych
stosunków kulturalnych,
3. uczestnictwo w targach krajowych i wystawach turystycznych promujących gminę,
4. kultywowanie wymiany doświadczeń kulturalnych z innymi gminami w kraju,
5. wypracowanie sytemu informacji i wiedzy na temat stałego pozyskiwania środków
finansowych z funduszy unijnych,
6. intensywna promocja wybranych produktów lokalnych,
7. włączenie do promocji gminy grup producentów zdrowej ekologicznej żywności w
powiązaniu z gospodarstwami agroturystycznymi,
8. stworzenie odpowiednich przepływów informacji i zadań promocyjnych dla
poszczególnych podmiotów i instytucji w gminie,
9. opracowanie materiałów promocyjnych dotyczących atrakcyjności turystycznej,
rekreacyjnej i folklorystycznej gminy
CEL 2 :
Rozwój gminy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i folkloru:
Sposób realizacji:
1. opracowanie systemu wsparcia dla rozwoju folkloru i dziedzictwa kulturowego opartego na
tradycji Kujaw,
2. wspieranie i promocja „ginących zawodów” związanych z lokalnymi tradycjami,
przygotowanie i realizacja rozwoju rzemiosła ludowego charakterystycznego dla regionu we
współpracy z miejscowymi twórcami,
3. promowanie zespołów folklorystycznych,
4. pomoc i wspieranie dla organizacji imprez kulturalnych w oparciu o tradycje regionu

CEL 3 :
ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI
1. Rozwój turystyki i agroturystyki nierozerwalnie związany jest z ochroną środowiska naturalnego
i walorami przyrodniczymi Gminy. Dbałość o środowisko naturalne stwarza szansę do
projektowania długofalowego rozwoju jest również elementem ochrony zdrowia i życia
mieszkańców.
Sposób realizacji:
1. opracowanie programu rozwoju produktu turystycznego kompatybilnego ze Strategią
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2. włączenie bazy turystycznej i agroturystycznej do struktur Stowarzyszenia Kwaterodawców
Agroturystyki,
3. włączenie potrzeb z zakresu turystyki i agroturystyki do regionalnego programu
operacyjnego w celu pozyskania funduszy ze środków strukturalnych UE,
4. zaprojektowanie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji turystycznych,
5. wspieranie zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy,
6. włączenie do foldera promocyjnego -informatora agroturystycznego wraz z otoczeniem
kulturowym i przyrodniczym,
7. ustawiczne organizowanie szkoleń tematycznie związanych z agroturystyką, organizacją
bazy turystycznej zgodnie ze standardami UE.
Cel 4 :
Rozwój „infrastruktury turystycznej”:
Jednym z ważnych elementów tworzenia potencjału turystycznego gminy jest właściwe
zagospodarowanie turystyczne. Jest to działalność mająca na celu przystosowanie gminy do potrzeb
turystyki.
Zadania do wykonania:
1. działalność mająca na celu przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego walorów
turystycznych, a więc tych elementów środowiska, które stanowią właściwy cel wyjazdów
turystycznych,
2. działalność zmierzająca do zapewnienia możliwości dojazdu do obszarów, miejscowości i
obiektów stanowiących cel wyjazdów turystycznych,
3. działalność zmierzająca do zapewnienia turystom niezbędnych warunków egzystencji w
miejscu lub na szlaku będącym celem podróży, głównie wyposażenie ich w urządzenia
(przede wszystkim dotyczy to potrzeb noclegowo-żywieniowych).
4. Zagospodarowanie turystyczne określa się również mianem infrastruktury turystycznejzespołu obiektów i urządzeń, stanowiących wyposażenie danego obszaru, szlaku lub
miejscowości, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego. W skład
infrastruktury wchodzą: baza noclegowa, żywieniowa, komunikacyjna i baza towarzyszącacała gama różnorodnych usług związanych z turystyką.

Sposób realizacji:
1. zagospodarowanie terenów pod rozwój turystyki,
2. uporządkowanie jezior wraz z zaopatrzeniem ich w odpowiednie zaplecze,
3. odtworzenie historycznych i stworzenie nowych szlaków turystycznych,
4. preferowanie działalności zmierzającej do rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej,
5. budowa kąpieliska wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego,
6. tworzenie bazy noclegowej z zapleczem usług gastronomicznych,
7. budowa kortów tenisowych, boisk sportowych,
8. wspieranie inicjatyw z zakresu inwestycji i rozbudowy infrastruktury turystycznej i
agroturystycznej min. wykorzystanie koli wąskotorowej,
9. budowa obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego,
10. organizowanie miejsc na małe kempingi i pola namiotowe,
11. organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych promujących folklor i dorobek kulturowy
gminy i regionu,
12. przygotowanie programu odtwarzanie starych i tworzenie nowych szlaków i wyposażenie
ich w infrastrukturę sanitarną i techniczną,
13. oznakowanie tras,
14. przygotowanie folderów i informatorów dotyczących: istnienia szlaków, atrakcji
znajdujących się na szlakach, bazie noclegowej itp.
CEL 5 :
Wsparcie tworzenia gospodarstw agroturystycznych:
Jednym z głównych trendów, charakteryzujących współczesną turystykę europejską jest rozwój
agroturystyki. Wpływ na to ma wzrost świadomości ekologicznej, uznanie znaczenia aktywnego
wypoczynku dla zdrowia, rozbudzone potrzeby poznawcze, oderwanie od dużych aglomeracji.
Agroturystyka to funkcjonujące gospodarstwo rolne oparte na atrakcjach związanych z rolnictwem.
W ramach oferty rozwoju agroturystyki turystyka i rolnictwo mogą się w coraz większym stopniu
wspierać i uzupełniać.
Zadania do realizacji:
1. współpraca przy tworzeniu ofert programowych np.: nauka rękodzieła, opracowanie i
organizacja szlaków pieszych, rowerowych, wodnych, i „śladami twórców ludowych”,
2. organizacja cyklicznych spotkań właścicieli gospodarstw agroturystycznych( wspólne
imprezy, konkursy, jarmarki, galerie sztuki ludowej, itp.),
3. pomoc w organizacji wymiany produktów żywnościowych własnych, sztuki i rękodzieła
ludowego w celu skompletowania lub poszerzenia oferty,
4. stworzenie warunków dla istnienia bazy turystycznej z wykorzystaniem szkół w okresie
wakacyjnym,
5. wspieranie działalności zespołów ludowych, artystów, organizacja seminariów i imprez
wzbogacających ofertę usług agroturystycznych.
Ścisła współpraca z instytucjami doradczymi pozwali na szybsze i bezpieczniejsze zrealizowanie
projektów agroturystycznych, oznacza to :
- szybkie przekazywanie informacji w celu znalezienia gospodarstwa zainteresowanego
nawiązaniem współpracy,
- tworzenie lobby,
- pomoc przy uzyskaniu środków finansowych z zewnątrz,
- koordynacja wszystkich etapów opracowywania i realizacji projektów,
- pośrednictwo i prowadzenie rozmów z pojedynczymi gospodarstwami i przedstawicielami

organizacji działających w sektorze turystyki wiejskiej.

9. POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMETAMI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strategią Rozwoju Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Strategią Rozwoju Powiatu Ziemskiego Włocławskiego,
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boniewo,
Strategią Rozwoju Gminy Boniewo,
Strategią Rozwoju Gospodarczego Gminy Boniewo.

