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Konsultacje społeczne 
z mieszkańcami 

gminy i miasta Pyzdry 



Ankieta dla 
mieszkańców 

– wyniki 







Obszary wymagające 
najpilniejszej interwencji  

Bezrobocie

Infrastruktura drogowa

Odpływ mieszkańców

Obiekty użyteczności 
publicznej 

Kanalizacja sanitarna 
i przydomowe oczyszczalnie 

ścieków 

Zasoby mieszkaniowe 

Rewitalizacja zabytków 



Przyjęte priorytety w pozyskiwaniu 
funduszy unijnych w latach 2014-2020

Poprawa stanu dróg oraz chodników 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków

Poprawa stanu 
infrastruktury sportowej/ 
rekreacyjnej (np. boiska/ 

świetlice)

Rozbudowa infrastruktury 
turystycznej



20,3%

43,7%

15,7%

20,3%

Z atrakcyjną ofertą mieszkaniową i rozwiniętymi

usługami dla mieszkańców

Wspierającą małe i średnie przedsiębiorstwa

Z bogatą ofertą sportowo-rekreacyjno-kulturalną

Z atrakcyjnym miejscem na wypoczynek po pracy

Z czym ma być utożsamiana gmina Pyzdry

w 2020 roku? 



Analiza SWOT 
Mocne strony Słabe strony

- niski poziom zadłużenia budżetu gminy,

- duży potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji,

- dobrze rozwinięty system opieki przedszkolnej,

- bogata oferta gruntów pod budownictwo 

mieszkaniowe,

- Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

sporządzone dla większości terenów 

zabudowanych,

- dobrze rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna,

- dobrze wyposażone placówki oświatowe,

- liczne i aktywne organizacje pozarządowe, 

- przystępne ceny gruntów

- niski poziom dochodów własnych gminy,

- niewielki procent utwardzonych dróg gminnych,

- słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna na terenie 

wiejskim,

- brak sieci gazowej,

- ograniczony dostęp do Internetu 

szerokopasmowego,

- uboga oferta gruntów inwestycyjnych,

- słabo rozbudowana baza gastronomiczno-

noclegowa,

- mocne rozdrobnienie gospodarstw rolnych



Szanse Zagrożenia

- możliwość pozyskiwania środków 

finansowych w nowej perspektywie UE 

2014-2020, 

- potwierdzenie istnienia lokalnych złóż 

gazu zmiennego, 

- powstanie fabryki Volkswagen we 

Wrześni,

- realizacja przez samorząd województwa 

projektu „Wielkopolska Sieć 

Szerokopasmowa”,

- moda na aktywny i zdrowy tryb życia

- wysokie bezrobocie,

- starzenie się społeczeństwa,

- migracja młodych ludzi do dużych 

ośrodków miejskich, 

- zaostrzanie przepisów dotyczących 

funkcjonowania obszarów chronionych na 

terenie gminy,

- dociążanie samorządu zadaniami 

rządowymi bez zabezpieczenia 

finansowego



WIZJA

Gmina i Miasto Pyzdry –
miejscem gdzie warto 

inwestować, 
mieszkać, a także wypoczywać.



MISJA

Misją Gminy i Miasta Pyzdry jest 
tworzenie korzystnych warunków dla 

rozwoju działalności gospodarczej, 
osadnictwa oraz aktywnych form spędzania 

wolnego czasu.  W tym celu podejmowane 
są różnorodne inicjatywy z poszanowaniem 

dziedzictwa historycznego 
oraz przyrodniczego gminy.



Cele strategiczne i cele operacyjne

Cel strategiczny1: Wzrost konkurencyjności gospodarczej 
i atrakcyjności inwestycyjnej gminy Pyzdry

Cel operacyjny 1.1: Tworzenie i promocja lokalnych stref 
aktywności gospodarczej
Cel operacyjny 1.2: Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy 
Pyzdry

Cel strategiczny 2: Rozwój funkcji mieszkaniowej 
i turystycznej gminy Pyzdry

Cel operacyjny 2.1: Rozwój lokalnego układu drogowego
Cel operacyjny 2.2: Wzrost poziomu skanalizowania 
i zwodociągowania gminy Pyzdry
Cel operacyjny 2.3: Zapewnienie optymalnej bazy do rozwoju życia 
kulturalno-rekreacyjno-turystycznego 



Zadania planowane do realizacji 

w latach 2015-2020

Lp. Nazwa zadania 

1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pietrzyków - Kolonia

2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walga

3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zapowiednia

4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość

5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pyzdry (ul. Zwierzyniec 

i Miłosławska)

6 Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyzdry (ul. Wymysłowska – Dłusk)

7 Modernizacja istniejących ujęć wody

8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na

odcinku Rataje – Pietrzyków – Pietrzyków-Kolonia z przykanalikami

i przepompowniami sieciowymi wraz z przebudową przepompowni głównej

przy ulicy Nadrzecznej w Pyzdrach



Zadania planowane do realizacji 

w latach 2015-2020  c.d. 

Lp. Nazwa zadania 

9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pyzdry – ul. Bolesława

Pobożnego

10 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białobrzeg

11 Modernizacja nowej siedziby CKSiP

12 Modernizacja świetlic wiejskich

13 Budowa targowiska w Pyzdrach

14 Budowa sieci kanalizacji wodociągowej i sanitarnej do terenów inwestycyjnych

15 Budowa chodnika Rataje – Pietrzyków

16 Remont drogi powiatowej nr 2901P Wrąbczynek – Zapowiednia



Zadania planowane do realizacji 

w latach 2015-2020  c.d. 

Lp. Nazwa zadania 

17 Umocnienia wałów przeciwpowodziowych na rzece Prośnie i Warcie

18 Pogłębienie i poszerzenie koryta cieku Flisa w miejscowości Pyzdry

19 Gazyfikacja miejscowości Pyzdry i Ruda Komorska

20 Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gminy Pyzdry



Urząd Miejski w Pyzdrach 
ul. Taczanowskiego 1

62-310 Pyzdry 
tel./fax 63 2768 333

www.pyzdry.pl, www.investinpyzdry.eu
e-mail: gmina@pyzdry.pl
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