
Uchwała Nr XIV/91/2008 
Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 9 czerwca 2008 r. 

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Czernikowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) 

Rada Gminy w Czernikowie 
uchwala co następuje: 

§1  
 

Przyjmuje Plan Odnowy Miejscowości Czernikowo na lata 2008 - 2014 jak w 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XIV/91/2008 
Rady Gminy w Czernikowie 
z dnia 9 czerwca 2008 r. 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

CZERNIKOWO NA 
LATA 2008 - 2014 

Czernikowo, maj 2008 



SPIS TREŚCI 

I. O GMINIE.........................................................................................................  3 

II. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI..........................................................................  3 

III. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWO...........................  4 

IV. ANALIZA SWOT.................. .......................................................................... 6 

V. PRIORYTETY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ..................................................8 

VI. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH..................................11 

VII. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................15 

-2- 



I. O GMINIE 

Czernikowo - gmina, położona między Kotliną Włocławską a Pojezierzem 
Dobrzyńskim. W powiecie toruńskim znajduje się na czwartym miejscu pod względem 
wielkości i zajmuje powierzchnię 169,37 km2. W gminie jest 41 wsi, a liczba sołectw to 17. 
Zamieszkiwana jest przez ponad 8.697 osób (stan na 17.04.2008 r.), przy czym zaznacza się 
przewaga liczby kobiet. Grunty orne stanowią 46% obszaru gminy a lasy 44%. Głównym 
źródłem utrzymania mieszkańców jest praca najemna. Z tego źródła bezpośrednio lub 
pośrednio utrzymuje się znacznie ponad 1/3 ludności gminy. Świadczy to o istotnej roli 
zatrudnienia jako ekonomicznej podstawy egzystencji mieszkańców. Mniej niż 1/4 ogółu 
ludności gminy utrzymuje się bezpośrednio lub pośrednio z pracy w swoim gospodarstwie 
rolnym. Wskazuje to na stosunkowo małą rolę rolnictwa w gospodarce gminy - mimo 
wysokiego rolniczego zagospodarowania gruntów w północno-wschodniej części gminy. 
Zarejestrowane na terenie gminy podmioty gospodarcze dają pracę głównie w handlu, 
zakładach usług mechanicznych, budowlanych, obsługi rolnictwa, piekarniach, masarniach, 
stacjach paliw. Niestety część mieszkańców gminy pozostaje bez pracy. Bezrobotnych 
zarejestrowanych na dzień 31.12.2007 roku było w gminie ogółem 616 osób w tym 383 
kobiety. Bezrobotnych z prawem do zasiłku było 120. 

II. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI 

Wieś Czernikowo pojawiła się w źródłach w 1309 roku. Nazwa wsi pochodzi 
przypuszczalnie od imienia Czyrnik lub Czyrznik od którego powstała forma dzierżawcza 
Czyrznikowo lub Czyrnikowo. Było własnością biskupów płockich w następnie w XVIII 
wieku Nałęczów. 

Okolice Czernikowa znalazły się w granicach państwa polskiego za panowania 
Mieszka I. Z uwagi na lakoniczność informacji źródłowych trudno odtworzyć historię i sieć 
osadniczą Czernikowa, 
W początkach XIV wieku Czernikowo stanowiło już siedzibę parafii. Stąd należy wnosić, że 
ma wczesną siedzibę osadniczą, gdyż kościołów nie lokowano w nowych 
niezagospodarowanych wsiach. Do dziś zachował się w dobrym stanie kościół parafialny pod 
wezwaniem świętego Bartłomieja. Pierwotnie gotycki. Wzniesiony prawdopodobnie przez 
biskupów płockich. Remontowany i przypuszczalnie częściowo odbudowany w XVI wieku 
Murowany z cegły. W 1472 roku funkcję sołtysa pełnił bliżej nie znany Jan Plwacz. 
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W 1561 roku według rejestru w Czernikowie dominowały gospodarstwa jednołamowe w 
liczbie 11. Postępowała urbanizacja wsi. W latach 1775-1888 odnotowano we wsi następującą 
ilość domów: 1817 -14; 1827 - 16; 1888 - 34. 

Według stanu na lata 1880- 1886 folwark Czernikowo liczył 1350 mórg ziemi w tym 
782 morgi gruntów ornych, domów było 8 a mieszkańców 77. 
Natomiast wieś Czernikowo miała obszar 129 mórg w tym 119 mórg gruntów ornych, 13 
domów i 226 mieszkańców. 
W połowie XIX wieku majątek w Czernikowie stał na bardzo wysokim poziomie. W 1880 
roku odnotowano, że „Czernikowo odznacza się wysoko posuniętym gospodarstwem rolnym”. 
U schyłku XIX wieku zerwano z koncentracją życia gospodarczego wokół dworów. Wraz z 
rozwojem gospodarstw chłopskich wzrastała potrzeba tworzenia infrastruktury rolniczej we 
wsi. Centralne usytuowanie wsi, położenie przy ważnym trakcie i zagęszczenie ludności 
sprzyjało rozwojowi wsi. W latach 1900-1905 przeprowadzono parcelacje dóbr Czernikowo. 
Wraz z parcelacją przejęto całą zabudowę podworską. We wsi istniała już karczma. Do 
Czernikowa przeniesiono z Obrowa kancelarię gminną. Tutaj znajdowała się jedna z czterech 
szkół początkowych w gminie. Znalazło też tu swą siedzibę kółko rolnicze oraz placówka 
medyczna (lekarz, felczer, akuszerka). Pojawił się pierwszy sklep z artykułami żelaznymi. 
W każdą pierwszą środę miesiąca odbywały się we wsi jarmarki. Odtąd Czernikowo niegdyś 
tylko wieś parafialna zaczęła się stawać centrum administracyjno-gospodarczym dla całej 
okolicy. 

III. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWO 

Czernikowo stanowi jedno z największych sołectw gminy o powierzchni 937,12 ha. 
Miejscowość położona jest w północno-zachodniej części gminy, przy trasie krajowej nr 10, 
27 km od Torunia i graniczy z następującymi sołectwami: Czernikówko, Jackowo, Steklinek, 
Wygoda, Witowąż, Zimny Zdrój oraz na niewielkim obszarze z Osówką. 

Czernikowo jest przede wszystkim siedzibą władz samorządowych. Poza tym przez 
wzgląd na mieszczące się tu Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, 
Przedszkole oraz Bibliotekę Publiczną stanowi centrum kulturowo - oświatowe. Z powodu 
dużej liczby sklepów oraz zakładów usługowych jest również centrum handlowo -
usługowym gminy. 
Tutaj mieszczą się również najważniejsze obiekty w gminie: Posterunek Policji, Ochotnicza 
Straż Pożarna, dwa Ośrodki Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Urząd Pracy oraz kościół 
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parafialny. Poza tym w Czernikowie działa wiele organizacji społecznych: Koło 
Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora oraz Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”. Wieś Czernikowo jest najludniejszą 
miejscowością w gminie. Zamieszkuje ją ponad 2.817 osób (stan na 17.04.2008 r.), co 
stanowi ponad 32% ludności całej gminy. Przy czym zaznacza się przewaga liczby 
kobiet nad liczbą mężczyzn. Gęstość zaludnienia miejscowości to ok. 298 osób na km . 

Pomimo dużej liczby gospodarstw rolnych (ok. 140), Czernikowo nie jest typową 
miejscowością rolniczą. Łatwo dostrzegalna, szczególnie w centrum, jest duża liczba 
podmiotów gospodarczych, nastawionych na działalność handlowo - usługową. Do 
największych zalicza się: Wiejską Spółdzielnię Handlowo - Usługową (WSHU), zakład 
produkcyjny odzieży dziecięcej „Wipo – 1”, piekarnię „Piekarz”, centrum handlowe 
„Domex”, sieć sklepów wielobranżowych „Bemar” oraz zakład zajmujący się produkcją 
przewodów elektrycznych oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych „KARO”. 

Czernikowo posiada doskonałe położenie komunikacyjne. Bliskość drogi krajowej 
nr 10 sprawia, że obserwuje się tu aktywizację gospodarczą. Oprócz tego w miejscowości 
przeważają drogi wewnętrzne miejscowość gminne. We wsi mieszczą się następujące 
ulice: 3 Maja, Słowackiego, Leśna, Ogrodowa, Reja, Targowa, Toruńska, Kolejowa, 
Akacjowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Szkolna, Gimnazjalna, Góry, Os. Młodych, Zajączkowo, 
Strumykowa, Polna, Os. Mickiewicza, Kępiacz, Bukowa, Chabrowa, Jodłowa, 
Konduktorska, Nowe Osiedle, Os. Słoneczne, Sosnowa, Świerkowa, Zygmuntowo oraz 
Żabowo. 

Czernikowo to miejscowość w pełni zelektryfikowana, której mieszkańcy 
zaopatrzeni są w telefony stacjonarne. Dobrze rozwinięta jest tu infrastruktura 
wodociągowa i kanalizacyjna. Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami 
wynosi 31,3 km, a przyłączonych do niej jest 660 gospodarstw domowych. 
Miejscowość ta jako jedyna w gminie jest skanalizowana, a długość sieci z przyłączami 
wynosi 23,7 km, z przyłączonymi 519 budynkami. Długość sieci kanalizacji deszczowej 
wynosi 3,7 km. Poza tym na terenie wsi mieści się jedyna sprawnie działająca 
oczyszczalnia ścieków, która obsługuje samą miejscowość, a jej przepustowość 
wykorzystywana jest w 93%. 
Odpady wytwarzane przez mieszkańców Czernikowa, wywożone są na wysypisko śmieci 
w Jackowie. 

W Czernikowie można znaleźć wiele obiektów zabytkowych, do których należą:  
•   Kościół    parafialny    rzymsko-katolicki    p.w. Św. Bartłomieja,  wzniesiony 
prawdopodobnie przez biskupów płockich około 1370r., wpisany w 1981r. do rejestru 
zabytków; 
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• Plebania, zbudowana około poł. XIX w.; 

• Cmentarz przykościelny, grzebalny do XIX w., na którym można odnaleźć inskrypcje 
nagrobne z około 2 poł. XVI i pocz. XVII w.; 

• Cmentarz katolicki grzebalny, założony około poł. XIX w.; 
• Kapliczka przydrożna wystawiona po 1945r. oraz krzyż - pomnik z 1946r. 

Poważnym  problemem, jaki   dotyka  mieszkańców  Czernikowa jest  bezrobocie, 
a problem ten dotyka w szczególności osoby młode. 

IV. ANALIZA SWOT 

Przez analizę SWOT można zwrócić uwagę na mocne i słabe strony miejscowości 
Czernikowo oraz szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Dzięki temu można ocenić 
obecną sytuację miejscowości oraz obrać przyszłe kierunki jej rozwoju. 

Tab.l Mocne i słabe strony miejscowości 
 

Mocne strony  Słabe strony 

>  Duże   zasoby   pracy   i   to   w   grupie > Brak       gospodarstw       ekologicznych 
wiekowej do 40 lat;  (atestowanych); 

> Zasoby ludzkie (tania, wykwalifikowana > Brak zainteresowania przetwórstwem i 
siła robocza);  innymi działaniami 

> Nie    występuje    degradacja    rolniczej > Niski standard dróg; 
przestrzeni produkcyjnej; > Niewystarczające środki na inwestycje; 

>  Bliskość   Torunia,   Lipna,   Włocławka, > Niski     poziom     przygotowania     do 
Golubia, Ciechocinka  korzystania z internetu; 

>  Układ komunikacyjny; > Niedostateczny   poziom   infrastruktury 
> Duże zasoby wody pitnej podziemnej;  technicznej dla potrzeb inwestorów; 
> Warunki przyrodniczo - krajobrazowe; > Mała liczba organizacji pozarządowych; 
> Zasoby dziedzictwa kulturowego; > Mała liczba podmiotów gospodarczych 
>  Bardzo   dobre   warunki   do   rozwoju  silnych ekonomicznie; 

rolnictwa; > Słabo rozwinięte przetwórstwo; 
>  Duży potencjał edukacyjny; > Wysoki poziom bezrobocia; 
>  Położenie geograficzne (centralne) > Niska        świadomość        ekologiczna 
>  Dobry    stan    sieci    telefonicznych    i  mieszkańców; 

wskaźnik telefonizacji; > Zubożenie mieszkańców; 
>  Dobry  stan techniczny  urządzeń oraz > Wszystkie   odpady   bez   względu   na 

jakość kadr OSP  wartość   użytkową   są   wywożone   na 
>  Zasoby     ludzkie     przygotowane     do  wysypisko; 

działania   i   organizowania   przemysłu > Brak dobrze rozwiniętej    infrastruktury 
przetwórstwa rolno - spożywczego;  technicznej    i    bazy    dla    inwestycji 

>  Gęsta   sieć    osadnicza   -   rozwinięte  zagranicznych; 
jednostki;   

>  Istniejące    zasoby    mieszkaniowe       
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podstawa rozwoju.  

> Gotowość  licznej   grupy  rolników do  

prowadzenia gospodarstw ekologicznych.  

> Energia     elektryczna      dociera     do  
wszystkich zabudowań  

>  Dobrze rozbudowana sieć wodociągowa  
>  Doskonałe tereny do lokalizacji nowych  

zakładów przemysłowych w rejonie stacji  

PKP w Czernikowie;   
>  Zwiększająca się wymiana handlowa z  

Europą Zachodnią  

Łącznie z mocnymi i słabymi stronami miejscowości Czernikowo, rozpatrywane winny być 
również szanse i zagrożenia, jakie rysują się przed jej obszarem. Takie zestawienie daje 
łącznie pełen obraz zadań, które należy wykonać, wykorzystując mocne strony i rysujące się 
szanse, zapobiegając jednocześnie przewidywanym zagrożeniom, ograniczając czynniki 
determinujące słabe strony, tkwiące wewnątrz analizowanego obszaru. 

Tab.2 Szanse i zagrożenia 
Szanse Zagrożenia 

>  Położenie w pobliżu miast Lipna, >  Spadek realnych dochodów ludności i 
Włocławka, Torunia, Ciechocinka, zmniejszenie   popytu   na   produkty   i 
Golubia - Dobrzynia usługi; 

> Przychylność władz samorządowych dla >  Brak własnych środków dla uczestnictwa 
potencjalnych inwestorów; w programach UE; 

>  Wzrost popytu na żywnościowe produkty >  Brak   przygotowania   organizacyjno   - 
ekologiczne, agroturystykę i rekreację; technicznego       do       zaabsorbowania 

>  Preferowanie priorytetu ochrony środków pomocowych UE; 
środowiska w działalności gospodarczej; > Powolny       proces       restrukturyzacji 

>  Wzrost finansowania z funduszy rolnictwa państwowego; 
restrukturyzacji państw UE; programów > Pogłębienie się luki technologicznej; 
przebudowy wsi; >  Wysokie bezrobocie; 

> Zainwestowanie kapitału zagranicznego >  Wzrost patologii społecznych; 
w rozwój przetwórstwa żywnościowego >  Pogarszający   się   stan   bezpieczeństwa 
oraz rekreacji i turystyki w Polsce; mieszkańców; 

>  Atrakcyjność inwestycyjna; >  Brak     mechanizmów     motywujących 
>  Rozwój małej i średniej pracodawców  do  udziału  w  procesie 

przedsiębiorczości; kształcenia; 
> Projektowana przebudowa drogi krajowej > Duże koszty utrzymania bazy szkolnej; 

nr 10; > Zagrożenie środowiska przyrodniczego 
> Rozwój rolnictwa wysokotowarowego; (segregacja odpadów, niedostatecznie 
>  Rozwój agroturystyki i rekreacji jako rozwinięta kanalizacja, brak w dużej 

zaplecze dla otaczających miast; liczbie gospodarstwach rolnych i 
> Rozwój gospodarstw ekologicznych; domowych kanalizacji  oczyszczenia 
>  Wejście do Unii Europejskiej; ścieków i likwidacji odpadów ); 
 >  Stacja kolejowa, dworzec autobusowy,       >  Brak   działań   ukazujących  tradycję   i 
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położenie w stosunku do drogi krajowej kulturę regionu;  

nr 10; >  Wyczerpanie     pojemności gminnego 
 >  Możliwość promocji poprzez założenie wysypiska odpadów.  

strony internetowej; >  Brak      wyprzedzającego uzbrajania 
 >  Organizacja skupu surowców wtórnych, terenów pod inwestycje.  

segregacja odpadów;   
 >  Perspektywa aktywnego uczestnictwa   

Polski w strukturach UE.              

V. PRIORYTETY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI 

Czernikowo, jako miejscowość wchodząca w skład gminy, podporządkowana jest celom 
strategicznym, przyjętym przez Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czernikowo. Należy jednak 
wspomnieć, że rozpatrując główne kierunki rozwoju miejscowości, były brane pod uwagę 
potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Dzięki temu można wyróżnić następujące priorytety: 

a) infrastruktura drogowa  
b) infrastruktura wodno-kanalizacyjna 
c) bezrobocie 
d) przedsiębiorczość 
e) kultura, edukacja, rekreacja i sport 

ad. a) poprzez hasło „infrastruktura drogowa” rozumiana jest poprawa jej stanu. Czernikowo 
jako strategiczna miejscowość gminy, powinna posiadać dobrze zorganizowaną infrastrukturę 
drogową, która ułatwi komunikację mieszkańców miejscowości z innymi wsiami oraz 
miastami. Poza tym ważny jest też komfort przemieszczania się na obszarze samego 
Czernikowa. W ramach realizacji tego priorytetu w planie rozwoju na lata 2008 - 2014 
planuje się przebudowę i remont drogi gminnej ul. Oś. Młodych, budowę dróg osiedlowych 
oraz oświetlenie ulic Wiśniowej, Jodłowej, Sosnowej, Świerkowej i Bukowej. 

ad. b) poprzez „infrastrukturę wodno-kanalizacyjną” rozumiana jest poprawa stanu oraz 
rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Szczególnie ważna jest wymiana rur azbesto-
cementowych, szkodliwych dla zdrowia, z których zbudowana jest sieć wodociągowa. 
Ponadto rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie nowych 
gospodarstw domowych do kanalizacji, a tym samym zmniejszy liczbę szamb, 
zanieczyszczających glebę i wody gruntowe. Oprócz tego ważna jest rozbudowa sieci 
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kanalizacji deszczowej, co pomoże rozdzielać wody opadowe od ścieków, odciążając 
jednocześnie oczyszczalnię ścieków. W ramach realizacji tego priorytetu planowana jest 
dalsza przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo 
- II i III etap. W związku z dużymi kosztami realizacji tego zadania, gmina będzie starała 
się o współfinansowanie z funduszy europejskich w ramach programów operacyjnych: RPO 
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oprócz tego planuje się rozbudowy 
stacji uzdatniania wody w Czernikowie oraz oczyszczalni ścieków. 

ad. c) bezrobocie jest poważnym problemem miejscowości, dlatego priorytetowo 
traktowana jest walka z tym zjawiskiem. W zmniejszeniu poziomu bezrobocia może 
pomóc aktywizacja młodych osób oraz absolwentów, odbywająca się przez organizowanie 
szkoleń z zakresu efektywnego poszukiwania pracy, umiejętnego prezentowania własnej 
osoby, sporządzania profesjonalnych dokumentów typu CV, listy motywacyjne oraz pomoc 
w poszukiwaniu ofert pracy przy użyciu internetu. Organizowaniem takiej pomocy zajmuje 
się Gminne Centrum Informacji w Czernikowie, z którego usług mogą korzystać 
wszyscy bezrobotni oraz absolwenci. Ważnym czynnikiem zwalczającym bezrobocie 
jest również poziom przedsiębiorczości na terenie miejscowości. W związku z 
powyższym istnieją również plany utworzenia punktu konsultacyjno - doradczego, o 
finansowanie którego będzie ubiegać się Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-nie". 

ad. d) za priorytetowe uważa się w Czernikowie rozwijanie poziomu przedsiębiorczości. 
Liczba podmiotów gospodarczych jest niezwykle ważna w przypadku miejscowości 
wiejskich. Przyczynia się do wzrostu dochodu mieszkańców, zmniejsza poziom 
bezrobocia oraz przyczynia się do zacierania różnic między wsią a miastem. Dlatego 
ważne jest stworzenie odpowiednich warunków dla powstawania nowych 
przedsiębiorstw. W Czernikowie jak i w całej gminie zwraca się na to dużą uwagę. 
Propagowaniem samozatrudnienia oraz informacją z zakresu przedsiębiorczości zajmują 
się pracownicy Urzędu Gminy oraz członkowie Czernikowskiego Stowarzyszenia „Czyż-
nie". Pomagają oni osobom zainteresowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej w 
przebrnięciu przez wszystkie formalności z tym związane oraz znalezieniu źródeł 
finansowych na rozruch działalności, a działającym już przedsiębiorstwom w 
pozyskiwaniu funduszy na ich rozwój. Planuje się również w niedalekiej przyszłości 
pozyskanie środków z Unii na organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz 
doradztwo w ramach planowanego punktu konsultacyjno - doradczego. 
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ad. e) niezwykle ważnym dla rozwoju Czernikowa priorytetem jest również dbanie o 
wysoki poziom edukacji, kultury, w tym również kultury fizycznej. Priorytetem jest także 
zadbanie o zaplecze rekreacyjne, czyli tworzenie miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby 
wypoczywać spędzać swój wolny czas. Solidne wykształcenie jest obecnie bardzo ważne, 
dlatego z myślą o dzieciach i młodzieży oraz ich wygodzie powstało w Czernikowie 
Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum Publiczne. Poza tym w Czernikowie mieści się 
również Szkoła Podstawowa. Aby zapewnić odpowiednie warunki dla rozwoju, 
zwłaszcza fizycznego dzieci i młodzieży planowana jest budowa w latach 2008 - 2014 
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej. Oprócz tego z myślą o 
kwalifikacjach pracujących osób dorosłych planowana jest dalsza organizacja szkoleń 
językowych i komputerowych, współfinansowanych w EFS, o co będzie zabiegać 
Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-nie'\ Ponadto z okazji zbliżającego się 700 - lecia 
miejscowości Czernikowo planowane jest utworzenie ogólnodostępnego skweru w 
Czernikowie, spełniającego funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe 
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