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1. Wstęp 

Strategie rozwoju społeczno-gospodarczego jed-
nostek terytorialnych są współcześnie bardzo 
popularnym i często wykorzystywanym narzę-
dziem podnoszenia poziomu życia i stymulowania 
rozwoju lokalnego. Istnieje wiele różnych definicji 
strategii, których autorzy zwracają uwagę na po-
szczególne aspekty planowania działań na przy-
szłość. Parysek (1997: 129) definiuje strategię jako 
„zarysowanie drogi przejścia od stanu istnieją-
cego do stanu docelowego z wyborem określo-
nych priorytetów i własnym, kreatywnym udzia-
łem”. Warto w tej definicji zwrócić uwagę na dwa 
elementy. Pierwszy to konieczność dokonania 
różnych wyborów (Gorzelak, Jałowiecki 2000: 
49). Zarządzanie jednostką samorządu terytorial-
nego odbywa się zawsze w warunkach ograniczo-
nych zasobów (finansowych, rzeczowych, ludz-
kich). To z kolei powoduje, że nie jest możliwe re-
alizowanie wszystkich działań i projektów, postu-
lowanych przez różnych lokalnych/regionalnych 
aktorów (zob.: Wojtasiewicz 2000: 73; Żuber 
2000: 93). Wybór oznacza konieczność rezygnacji 
z niektórych przedsięwzięć na rzecz innych. Drugi 
ważny element definicji strategii wg Paryska to, 
własny, kreatywny udział w jej tworzeniu. Wiele 
programów i strategii ma charakter szablonowy, 
zbliżony do innych tego typu dokumentów. 
A każdy rezultat procesu planowania (w tym także 
strategia) powinien być dopasowany do konkret-
nej specyfiki jednostki lokalnej, do jej sił i słabości 
oraz ograniczeń i możliwości wynikających z sytu-
acji zewnętrznej. 

Inną definicję strategii podają Stępień i Poto-
czek (2008: 90), wg których jest to „ogólny pro-
gram zamierzeń, kierunków działań i decyzji po-
dejmowanych w otoczeniu społecznym, stano-
wiący jakościową koncepcję przyszłości, zbiór ce-
lów, zadań oraz głównych przedsięwzięć organi-
zacyjnych realizowanych przy wykorzystaniu po-
siadanych zasobów materialnych i ludzkich”. 

Warto w tej definicji podkreślić szczególnie ogól-
ność tego typu dokumentów oraz ich nieodłączne 
elementy – cele, zadania i przedsięwzięcia organi-
zacyjne. Ogólność strategii oznacza, że nie jest 
to detaliczny i szczegółowy plan, a raczej zbiór 
najważniejszych priorytetów rozwojowych, do-
kument kluczowy, choć często wymagający opra-
cowania kolejnych planów programów, które 
mają charakter operacyjny. W strategii formułu-
jemy cele i zadania oraz organizację procesu ich 
wdrażania. I tę istotę strategii także warto jedno-
znacznie podkreślić. 

System prawno-administracyjny w Polsce na-
daje strategiom rozwoju terytorialnego szcze-
gólne znaczenie – są one „podstawą prowadze-
nia polityki rozwoju”. Przez politykę rozwoju ro-
zumie się natomiast „zespół wzajemnie powiąza-
nych działań podejmowanych i realizowanych 
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego 
rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, 
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konku-
rencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych 
miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lo-
kalnej”. Podstawowym zadaniem własnym gminy 
jest „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspól-
noty” – strategia rozwoju społeczno-gospodar-
czego jest z pewnością właściwym narzędziem, 
które ma wspomagać to zadanie. Skuteczna poli-
tyka rozwoju wpływa bowiem na wzrost poziomu 
życia oraz zaspokajanie potrzeb ogólnospołecz-
nych.  

Istotą pierwszego etapu opracowania strategii 
rozwoju jest szczegółowa diagnoza wybranego 
obszaru ograniczonego granicami administracyj-
nymi w zakresie uwarunkowań i czynników roz-
woju: przyrodniczych, społecznych i gospodar-
czych, a następnie wskazanie najbardziej pożąda-
nych kierunków rozwoju jednostki (por. Parysek 
1997: 129-130). Te czynniki i uwarunkowania są 
różnie klasyfikowane, grupowane i opisywane.  

Celem tego opracowania jest diagnoza sytua-
cji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
gminy Suchy Las (w rozumieniu Ustawy z dnia 
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6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju), która jest sporządzana w związku 
z opracowaniem strategii rozwoju gminy. Dia-
gnozę tę dokonano w oparciu o dane publikowane 
przez różne publiczne i niepubliczne jednostki 
oraz poprzez zbadanie opinii mieszkańców i lide-
rów lokalnych w formie wywiadów pogłębionych, 
ankiet internetowych i spotkań warsztatowych. 
Wyniki tych prac są przedmiotem niniejszego 
opracowania i będą podstawą do skonstruowania 
strategii rozwoju gminy na kolejne 10 lat.  
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2. Zakres opracowania i metodolo-
gia prac 

Prace nad niniejszym dokumentem prowadził ze-
spół studentów Zintegrowanego planowania roz-
woju pod kierunkiem dra Bartłomieja Kołsuta, 
pracownika Wydziału Geografii Społeczno-Eko-
nomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który 
jest autorem koncepcji oraz tekstu opracowania. 
Dr Kołsut był także koordynatorem wcześniej-
szych naukowo-studenckich przedsięwzięć pole-
gających na opracowaniu strategii rozwoju lokal-
nego. Chodzi o prace nad Strategią rozwoju 
gminy Lubniewice (prace zakończone w 2013 r.), 
Strategią rozwoju gminy Powidz (prace zakoń-
czone w 2017 r.) oraz prace nad Społeczną strate-
gią rozwoju gminy Murowana Goślina (prace za-
kończone w 2018 r.). Wszystkie trzy ww. przedsię-
wzięcia zakończyły się wydaniem publikacji nau-
kowych opartych na wynikach prac strategicznych 
(Kołsut, Dyba 2014; Kołsut 2018; Kołsut 2019). 
Obok dra Kołsuta, rolę konsultantów naukowych 
pełnili także inni pracownicy naukowi Wydziału. 
Zespół studentów tworzyła z kolei ok. 30-oso-
bowa grupa. Cały zespół strategiczny pracował od 
grudnia 2019 r. do kwietnia 2021 r. w różnym wy-
miarze godzinowym i z zastosowaniem różnych 
metod pracy. 

Prace w pierwszej kolejności obejmowały dia-
gnozę stanu istniejącego oraz analizy z wykorzy-
staniem techniki desk research, czyli „pracy przy 
biurku”, polegającej na przeszukiwaniu różnych 
baz danych w celu pogłębienia danej części zaso-
bów strategicznych gminy Suchy Las. Każdy czło-
nek zespołu należał do jednej z grup, które odpo-
wiadały różnym zagadnieniom tematycznym. 
Ostatecznie w celu pogłębienia diagnozy strate-
gicznej gminy Suchy Las skorzystano z szeregu 
źródeł danych, wśród których były m.in.: 

− bank danych lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego, 

− baza danych Ministerstwa Finansów (dot. 
dochodów i wydatków jednostek samo-
rządu terytorialnego), 

− baza danych Ministerstwa Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej (dot. podpisanych umów 
na projekty dofinansowane ze źródeł unij-
nych), 

− baza danych Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów prowadzona przez Ministerstwo Cy-
fryzacji, 

− baza aktów prawnych lex, 

− publikowane opracowania programowe 
i strategiczne. 

Wykorzystane w raporcie dane zostały przedsta-
wione w formie wskaźników stanu i dynamiki. Dy-
namika zmian różnych zjawisk została przedsta-
wiona w różnych wariantach okresowych – w za-
leżności od dostępności danych. Dane staty-
styczne za dany roku są publikowane przez GUS 
w połowie roku kolejnego. W związku z tym, że 
znaczna część analiz została wykonana przed ba-
daniami społecznymi, horyzont czasowy niektó-
rych wskaźników kończy się na 2018 r. W innych 
przypadkach jest to 2019 r. Dane za rok 2020 zo-
staną udostępnione w większości w okolicach 
czerwca 2021 r. Znaczna część danych pokazuje 
jednak wyraźny przebieg trendów, które nie zmie-
niają się z roku na rok i w związku z tym brak infor-
macji za ostatni rok kalendarzowy minimalizuje 
ryzyko błędu nietrafnej diagnozy – tym bardziej, 
że w proces diagnozowania włączono dużą jak na 
warunki pandemii grupę przedstawicieli środowi-
ska mieszkańców, przedsiębiorców i liderów lo-
kalnych. 

Istotą diagnozy strategicznej jest to, że opiera 
się ona na porównaniu stanu obserwowanego (ist-
niejącego) ze stanem uznawanym za prawidłowy, 
pożądany, słuszny. W przypadku jednostek tery-
torialnych jest to dość trudne, ponieważ można co 
prawda określić pewien przedział liczbowy stanu 
pożądanego (np. przyrost naturalny ludności na 
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poziomie zapewniającym zastępowalność poko-
leń), jednak bardzo trudne jest określenie dokład-
nych wartości, do których powinno się dążyć. Dla-
tego właśnie, w celu lepszego zobrazowania obec-
nej sytuacji gminy Suchy Las, wartości opisujące 
poszczególne czynniki rozwoju zostaną porów-
nane z wartościami dla tzw. grup porównawczych. 
Wybór jednostek porównawczych jest szczegól-
nie istotny w tych elementach diagnozy, które 
opierają się na danych ilościowych, wskaźnikach 
(m. in. demografia, sytuacja finansowa). Dane te 
byłyby bowiem zupełnie nieprzydatne, gdyby nie 
istniał dla nich żaden punkt odniesienia. 

Tabela 2.1. Gminy wybrane do grupy porównawczej – 
„sąsiedzi” 

Lp Nazwa gminy 
Status  

administracyjny 
Liczba  

ludn. [tys.] 

1 Buk  miejsko-wiejska 12,5 

2 Czerwonak  wiejska 27,0 

3 Dopiewo  wiejska 24,0 

4 Kleszczewo  wiejska 7,5 

5 Komorniki  wiejska 26,0 

6 Kostrzyn  miejsko-wiejska 18,0 

7 Kórnik  miejsko-wiejska 25,0 

8 Luboń  miejska 31,0 

9 Mosina  wiejska 31,5 

10 Murowana Goślina  miejsko-wiejska 16,5 

11 Pobiedziska  miejsko-wiejska 19,0 

12 Puszczykowo  miejska 10,0 

13 Rokietnica  wiejska 16,0 

14 Stęszew  wiejska 15,0 

15 Swarzędz  miejsko-wiejska 48,5 

16 Tarnowo Podgórne  wiejska 25,0 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Istotnym był zatem odpowiedni dobór jedno-
stek do porównania. W przypadku niniejszego 
opracowania postanowiono wybrać dwie grupy 

porównawcze. Ponadto, dane zestawione dla tych 
grup oraz dla gminy Suchy Las będą także porów-
nywane ze średnią krajową, co da także szerszy 
obraz poziomu rozwoju tego typu jednostek. 
Pierwszą grupę porównawczą będą stanowili 
„sąsiedzi”. Pod tym określeniem będziemy rozu-
mieli zbiór gmin powiatu poznańskiego (tab. 2.1), 
które w większości są jednostkami pierwszego 
pierścienia aglomeracji poznańskiej, czyli sąsia-
dują bezpośrednio (podobnie jak gmina Suchy 
Las) z Poznaniem. Sąsiedztwo Poznania z kolei 
determinuje w znacznym stopniu rozwój tych 
gmin. Wśród gmin powiatu poznańskiego są za-
równo gminy wiejskie (np. Tarnowo Podgórne, 
Czerwonak, Komorniki), miejskie (Puszczykowo, 
Luboń) oraz miejsko-wiejskie (np. Swarzędz, Mu-
rowana Goślina). Wiejskość tych gmin jest oczywi-
ście wyłącznie kategorią administracyjną, funk-
cjonalnie bowiem znaczna część tych obszarów to 
typowe suburbia, tzn. tereny wykorzystywane go-
spodarczo lub mieszkaniowo przez ludność i pod-
mioty gospodarcze aglomeracji, które w znacznej 
części swoją lokalizację czerpią z procesu subur-
banizacji i rozlewania się miasta. 

W celu porównania gminy Suchy Las z innymi 
jednostkami zdecydowano się także na wyodręb-
nienie drugiej grupy. Są to gminy, które, bę-
dziemy określali mianem „szczęściarzy”. Poję-
cie to nawiązuje do anglojęzycznego określenia 
place luck, znanego z publikacji dotyczących roz-
woju gospodarczego w skali lokalnej oraz strategii 
rozwoju lokalnego. W dużym uproszczeniu opi-
suje ono te gminy, które swój rozwój w pewnym 
stopniu zawdzięczają niesterowalnym czynni-
kom, które łącznie określa się mianem szczęścia 
wynikającego z danego miejsca, lokalizacji. Cho-
dzi tu o gminy położone w aglomeracjach miej-
skich, przy głównych węzłach komunikacyjnych, 
blisko bardzo znanych atrakcji turystycznych lub 
na terenach z dużą ilością bogactw naturalnych. 
Wysokie dochody tych jednostek są tylko w nie-
wielkim stopniu zasługą strategii rozwoju, a głów-
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nym czynnikiem jest szczęśliwe położenie. Więk-
szość spośród 2478 gmin w Polsce jest położonych 
z dala od „miejsc szczęśliwych”. W przypadku wy-
boru grupy porównawczej dla oceny potencjału 
rozwojowego gminy Suchy Las zdecydowano się 
na wybór ośmiu jednostek. Są wśród nich gminy 
wiejskie z pierwszego pierścienia czterech aglo-
meracji miejskich: Trójmiasta (Pruszcz Gdański), 
Wrocławia (Miękinia, Wisznia Mała), Krakowa (Mi-
chałowice, Zabierzów) oraz Bydgoszczy i Torunia 
(Białe Błota, Lubicz, Zławieś Wielka). Oprócz 
czynnika funkcjonalno-administracyjnego (gmina 
wiejska) oraz lokalizacji (pierwszy pierścień gmin 
wokół dużego miasta) kryterium wyboru tych jed-
nostek była lokalizacja na ich terenie drogi o zna-
czeniu przynajmniej krajowym. 

Tabela 2.2. Gminy wybrane do grupy porównawczej – 
„szczęściarze” 

Lp Nazwa gminy Aglomeracja 
Liczba  

ludn. [tys.] 

1 Miękinia Wrocławia 16,5 

2 Wisznia Mała Wrocławia 10,5 

3 Białe Błota Bydgoszczy 22,0 

4 Lubicz Torunia 20,0 

5 Zławieś Wielka Bydgoszczy i Torunia 14,0 

6 Michałowice Krakowa 10,5 

7 Zabierzów Krakowa 26,5 

8 Pruszcz Gdański Trójmiasta 30,5 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Podstawą naukową opracowania diagnozy 
gminy Suchy Las był dorobek gospodarki lokalnej 
i zarządzania publicznego oraz dyscyplin szczegó-
łowych obejmujących poszczególne społeczne, 
gospodarcze i przestrzenne sektory działalności 
lokalnej. W ramach opracowywania dokumentu 
wykorzystano koncepcję badawczą opartą na 
mieszanym podejściu badawczym (mixed-method 
approach), które jest stosowane i rozwijane w lite-
raturze z zakresu badań społecznych (Creswell, 
Clark, 2011) i polega m. in. na wykorzystywaniu, 

w odpowiedniej sekwencji, zarówno metod ilo-
ściowych, jak i jakościowych. 

Intencją autorów raportu jest możliwie najbar-
dziej kompleksowa analiza potencjałów i proble-
mów gminy Suchy Las, z jednej strony oparta 
o „pracę sprzed biurka” wykorzystującą dane po-
zyskane głównie z publicznych i niepublicznych 
źródeł internetowych – ale z drugiej strony, rów-
nież w oparciu o „bliższe poznanie gminy” w dro-
dze badań społecznych. Ustalenia diagnostyczne 
zostały zebrane i zapisane w ramach trzech roz-
działów tematycznych, jednego rozdziału poświę-
conego badaniom społecznym oraz jednego roz-
działu podsumowującego badania diagnostyczne 
i formułującego alternatywne modele strate-
giczne. Istotnym celem badań społecznych 
i spotkań konsultacyjnych było poznanie gminy 
od środka, „wejście” w lokalne relacje spo-
łeczne. Zdaniem autorów raportu, tylko w ten 
sposób można opracować dobry dokument dia-
gnostyczny, zakładający z jednej strony udział 
ekspertów zewnętrznych, a z drugiej miejsco-
wych liderów, przedsiębiorców i mieszkańców. 
Trzeba jednak przyznać, że wymaga to dużego 
nakładu pracy. 

 
Rycina 2.1. Etapy tworzenia Strategii rozwoju gminy Suchy Las 
źródło: opracowanie własne. 

1. Diagnoza 
szczegółowa
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3. Ocena 
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5. Alternatywne 
strategie 
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Proces budowania raportu z diagnozy przebie-
gał zatem w czterech głównych etapach (ryc. 2.1): 

1. Szczegółowa diagnoza stanu istnieją-
cego – opracowana w oparciu o zastoso-
wanie szeregu metod badawczych i wyko-
rzystaniu różnych wskaźników opisują-
cych sytuację społeczną, gospodarczą 
i przyrodniczą gminy Suchy Las (rozdziały 
3-5); 

2. Autodiagnoza – opracowana w oparciu 
o wyniki badań społecznych i spotkań kon-
sultacyjnych, które zostały kompleksowo 
opisane w rozdziale 6; 

3. Ocena aktualności celów poprzedniej 
strategii rozwoju gminy Suchy Las (roz-
dział 7), 

4. Synteza diagnozy – sporządzona z wyko-
rzystaniem metody SWOT przy udziale re-
prezentantów społeczności lokalnej oraz 
autorów dokumentu (rozdział 8); 

5. Alternatywne strategie rozwojowe – 
opracowane w oparciu o zastosowanie 
metody TOWS-SWOT, opisane szczegó-
łowo w rozdziale 8; 
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3. Diagnoza sytuacji społecznej 

Diagnoza sytuacji społecznej jest pierwszym waż-
nym elementem empirycznym niniejszego re-
portu. Zostanie ona podzielona na kilka części 
obejmujące głównie zagadnienia demograficzne 
oraz społeczne. Zostaną one uzupełnione o fakty, 
dane, tendencje dotyczące usług społecznych 
oraz infrastruktury społecznej. 

Zagadnienia demograficzne i społeczne po-
winny mieć w każdej diagnozie miejsce szcze-
gólne z uwagi na fakt, że mieszkańcy gminy to 
główny adresat planowanych działań. W miejsco-
wej społeczności należy także szukać głównych 
czynników rozwoju, bo jak potwierdzają najnow-
sze badania – współczesny rozwój warunkuje wy-
soki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, 
czyli umiejętności i kompetencji mieszkańców 
oraz ich zdolności do współpracy i działania na 
rzecz wspólnego dobra. Dlatego tę część analizy 
diagnostycznej poświęcono zagadnieniom demo-
graficznym i społecznym. W niniejszym rozdziale 
przeanalizowane zostaną następujące zagadnie-
nia: 

− demograficzne, obejmujące dynamikę 
ludności (przyrost rzeczywisty ludności) 
oraz ruch naturalny (przyrost naturalny) 
i wędrówkowy (saldo migracji) oraz struk-
turę ludności wg wieku, 

− opieki żłobkowej i wychowania przed-
szkolnego w zakresie rynku usług żłobko-
wych, dostępności do obu form opieki i 
wychowania oraz systemu organizacji 
świadczenia tego rodzaju usług, 

− szkolnictwa podstawowego, obejmują-
cego opis sieci szkolnej, jej organizację, 
stan infrastruktury oświatowej i dostęp-
ność do niej oraz finansowanie całego lo-
kalnego systemu oświaty, 

− działalności kulturalnej, sportu i rekreacji, 
organizacji społecznych i stowarzyszeń, 

pomocy społecznej, w zakres której wcho-
dzi ta część interwencji publicznej, która 
kierowana jest na osoby z problemami 
społecznymi. 

3.1. Sytuacja demograficzna 

Demografię należy rozumieć jako dziedzinę na-
uki, w której dokonuje się opisu i wyjaśnia się 
wszelkie procesy związane z ludnością wybranego 
obszaru. Wśród istotnych zagadnień demogra-
ficznych wpływających na rozwój jednostki lokal-
nej wymienić należy: (1) dynamikę ludności (tzn. 
zmiany jej liczby w danym czasie), (2) ruch natu-
ralny ludności (warunkowany liczbą urodzeń i 
liczbą zgonów), (3) ruch wędrówkowy ludności 
(zależny od wielkości przypływu i odpływu migra-
cyjnego) oraz (4) strukturę ludności wg wybranych 
cech (np. wieku, płci, zamieszkania). Struktura de-
mograficzna mieszkańców danej jednostki teryto-
rialnej warunkuje jej potencjał oraz wielkość kapi-
tału ludzkiego (Okólski, 2005). Podczas tworzenia 
strategii rozwoju gminy ważne jest uwzględnianie 
trendów demograficznych, które są istotne w pla-
nowaniu polityki społecznej. Istotne jest także 
przeanalizowanie takich zjawisk demograficznych 
jak przyrost naturalny, migracje, ich saldo lub 
zmiany w strukturze wieku społeczeństwa.  

Jak twierdzi bowiem Strzelecki (2013) „doko-
nujące się procesy ruchu naturalnego i migracyj-
nego prowadzą nie tylko do spadku liczby miesz-
kańców – w niektórych regionach Europy w skali 
bardzo głębokiej, ale przede wszystkim do poważ-
nego zachwiania struktur demograficznych, głów-
nie struktury wieku, co prowadzi do istotnego za-
chwiania rozwoju zrównoważonego. Bardzo dy-
namiczny proces starzenia się społeczności regio-
nalnych wymusza diametralną zmianę prioryte-
tów rozwojowych nie tylko państw, ale także re-
gionów”. 

Dość powszechnie wiadomo, że Polska jest 
krajem o dużej skali problemów demograficz-
nych. Szacunki i prognozy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (World Population…, 2017: 606) 
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pokazują, że liczba ludności Polski może zmaleć 
w ciągu najbliższych 30 lat o ok. 5 mln osób (ok. 
13%), a do 2 100 r. nawet o 16 mln osób (42%). Pol-
ska w wszelkich międzynarodowych analizach po-
równawczych znajduje się w grupie państw naj-
bardziej zagrożonych zjawiskiem depopulacji. 
Dlatego dość często pojawiają się w sferze pu-
blicznej pomysły na rozwiązanie tego problemu 
poprzez stosowanie różnego rodzaju instrumen-
tów polityki prorodzinnej. Problemowe zjawiska 
demograficzne zachodzą w różnym stopniu na 
różnych obszarach. Jak pokazują dane obejmu-
jące okres ostatnich 20 lat, aglomeracja poznań-
ska jest jak na razie terenem o stosunkowo nie-
wielkiej skali problemów demograficznych.  

 
Rycina 3.1.1. Dynamika relatywnego współczynnika zmian 
liczby ludności w okresie 1996-2019 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na rycinie 3.1.1 przedstawiono dynamikę 
wskaźnika relatywnych zmian liczby ludności w 
okresie 1995-2019. Został on wyliczony jako sto-
sunek liczby ludności w danym roku do liczby lud-
ności w roku poprzednim (odniesiony do stałej 

równej 100). Jeśli wartość współczynnika jest wyż-
sza od 100 – oznacza to, że liczba ludności w da-
nym okresie zwiększyła się. Jeśli z kolei wartość ta 
jest niższa od 100 – liczba ludności danej jednostki 
zmalała. Z wykresu dość łatwo można odczytać 
bardzo pozytywne procesy ludnościowe w gmi-
nach powiatu poznańskiego – w okresie 1995-
2019 wartości współczynnika dynamiki ludności w 
całym okresie były wyższe od 100 i wahały się od 
ok. 101 do 103,5. Na tym tle sytuacja gminy Su-
chy Las przedstawiała się podobnie (okres 
ostatnich 15 lat) lub lepiej (lata 2000-2006) niż w 
grupach porównawczych. Warto jednak dodać, 
że gminę Suchy Las jak i pozostałych reprezentan-
tów stref podmiejskich cechuje względnie ko-
rzystna pozycja w stosunku do pozostałych pol-
skich gmin, co także wyraźnie widać na wykresie 
3.1.2.  

 
Rycina 3.1.2. Dynamika współczynnika przyrostu naturalnego 
na 1000 m. w okresie 2004-2018 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Największe wzrosty liczby mieszkańców gmina 
Suchy Las osiągała w okresie 2000-2006. Po tym 
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czasie (okres najintensywniejszych migracji z Po-
znania na teren gminy), wzrost demograficzny 
ciągle utrzymywał się na względnie wysokim po-
ziomie, jednak już niższym niż wcześniej. Obser-
wuje się także w ostatnich 4 latach poddanych 
analizie (2016-2019) utrzymanie trendu wzrosto-
wego.  

 
Rycina 3.1.3. Dynamika współczynnika salda migracji we-
wnętrznych na 1000 mieszkańców w okresie 2004-2018 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Dynamika liczby ludności w gminie Suchy Las 
wynika z dwóch czynników – procesów ruchu na-
turalnego (urodzenia i zgony) oraz migracji. Ruch 
naturalny ludności analizuje się na ogół z wykorzy-
staniem współczynnika przyrostu naturalnego 
na 1000 mieszkańców. Wyniki obrazujące jego 
wartość w ostatnich kilkunastu latach w gminie 
Suchy Las, grupach porównawczych oraz w Pol-
sce zamieszczono na rycinie 3.1.2. Pierwszym 
istotnym wnioskiem płynącym z analizy jest to, że 
sytuacja gmin podmiejskich (zarówno grupa „są-
siedzi” jak i grupa „szczęściarze) jest bardzo dobra 
w stosunku do ogólnej sytuacji w Polsce (współ-

czynnik przyrostu naturalnego przez ostatnie kil-
kanaście lat nie przekraczał wartości 1,0, 
a w ostatnich latach osiągała wartości ujemne). 
Procesy dotyczące przyrostu naturalnego jakie 
obserwowano w gminie Suchy Las przyjmowały 
w okresie 2004-2013 znacznie większą skalę niż 
w grupach porównawczych, natomiast po 2013 r. 
– trendy są zbliżone do średniej dla grupy „sąsia-
dów”. Niemniej jednak wartości wskaźnika przy-
rostu naturalnego na 1000 mieszkańców powyżej 
4,0 należy uznać za bardzo korzystne z punktu wi-
dzenia rozwoju demograficznego. 

Drugą zmienną wpływającą na zmiany liczby 
ludności jest saldo migracji (różnica pomiędzy 
wielkością imigracji i emigracji). Osiągało ono 
w gminie Suchy Las relatywnie wysokie warto-
ści (ryc. 3.1.3), szczególnie gdy zestawi się ją z dy-
namiką dla Polski. W okresie 2007-2016 domino-
wał trend malejący, z roku na rok do gminy Suchy 
Las migrowało mniej nowych mieszkańców, jed-
nak od 2017 r. nastąpiło ponowne odbicie krzywej 
i w latach 2017 i 2018 wartość współczynnika salda 
migracji ponownie przekroczyła 15 osób na 1000 
mieszkańców, a w 2018 r. osiągnęła najwyższą 
wartość od blisko 15 lat. Miał na to wpływ głównie 
rozwój zabudowy mieszkaniowej w Suchym Le-
sie, Złotnikach i Biedrusku. Zmiana trendu po 
2014 r. widoczna także w obu grupach porównaw-
czych jest powiązana z ogólnymi parametrami 
rozwoju gospodarczego (wzrost PKB na poziomie 
przynajmniej 3% rocznie) i dobrą koniunkturą na 
rynku mieszkaniowym.  

Bardziej precyzyjne dane pokazujące bilans mi-
gracyjny ostatnich kilkunastu lat w obu grupach 
porównawczych pokazuje ryc. 3.1.4, na której 
przedstawiono uśrednioną wartość salda migracji 
na 1000 mieszkańców w okresie 2004-2018. Na 
wykresie bardzo wyraźnie widoczna jest grupa 
gmin o bardzo wysokim napływie migracyjnym 
– są to gminy: Dopiewo (46,5), Komorniki (44,2) 
i Rokietnica (43,7). Wysokie wartości współczyn-
nika salda migracji w przypadku tych jednostek 
wiążą się z dużą presją rynku mieszkaniowego 
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i budową mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. 
To w tych gminach dokonywał się w ostatnich la-
tach największy ruch budowlany generujący duże 
przemieszczenia migracyjne. W gminie Suchy Las 
rozwój zabudowy opierał się głównie na zabudo-
wie jednorodzinnej (wolnostojącej, bliźniaczej lub 
szeregowej), choć w ostatnich latach powstało 
kilka nowych inwestycji mieszkaniowych wieloro-
dzinnych – ich skala nie jest jednak tak duża jak 
w przypadku innych gmin pierwszego pierścienia. 

W ostatnich latach Główny Urząd Statystyczny 
udostępnił także dane (Baza Demografia) 
pokazujące kierunki stałych migracji 
wewnętrznych w układzie gmin (a w przypadku 
gmin miejsko-wiejskich także z uwzględnieniem 

miasta i obszaru wiejskiego). Pozwalają one 
z dużą dozą pewności określać wpływ migracji 
z Poznania do strefy podmiejskiej. Dane te zostały 
zebrane i przedstawione dla gmin powiatu 
poznańskiego w tab. 3.1.1. Potwierdzają one, że 
w okresie 2010-2019 napływ migracyjny 
z Poznania kierował się głównie na obszar gmin 
Komorniki (ok. 6,2 tys.), Dopiewo (5,8 tys.), 
Swarzędz (5,3 tys.) oraz Kórnik (5,1 tys.). 
Wszystkie te jednostki są większe od gminy Suchy 
Las i gdyby obliczyć wskaźnik przeliczony na 100o 
mieszkańców, gmina Suchy Las znajdowałaby się 
wśród wszystkich jednostek w powiecie na 
wyższej pozycji. 

 
Rycina 3.1.4. Uśrednione wartości współczynnika salda migracji za okres 2004-2018 w gminie Suchy Las i gminach porównawczych  
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Tabela 3.1.1. Liczba migrantów na pobyt stały, dla których poprzednim miejscem zamieszkania był Poznań w gminach 
powiatu poznańskiego  

Gmina lub jej część 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 razem 

Komorniki 755 636 564 663 633 562 579 566 580 603 6141 

Dopiewo 554 636 598 708 591 549 476 607 510 605 5834 

Tarnowo Podgórne 540 451 432 452 344 465 431 429 521 642 4707 

Kórnik - część wiejska 358 374 377 401 341 469 447 536 631 671 4605 

Rokietnica 426 410 362 415 295 320 328 341 458 442 3797 

Suchy Las 406 370 374 375 310 303 243 321 400 421 3523 

Luboń 427 347 339 337 353 310 331 272 327 351 3394 

Swarzędz - część wiejska 272 219 250 310 282 312 337 398 437 388 3205 

Mosina - część wiejska 214 307 275 292 273 213 240 246 274 244 2578 

Czerwonak 350 279 273 284 248 226 212 196 234 197 2499 

Swarzędz - miasto 273 262 192 284 244 171 195 141 144 194 2100 

Kleszczewo 163 132 131 134 171 144 106 101 173 212 1467 

Pobiedziska - część wiejska 162 162 155 151 127 110 117 84 71 96 1235 

Mosina - miasto 76 115 73 115 87 79 103 90 119 87 944 

Puszczykowo 84 93 61 104 62 65 49 65 77 65 725 

Kostrzyn - część wiejska 54 63 59 53 54 44 58 71 86 86 628 

Stęszew - część wiejska 33 65 68 66 54 39 47 47 50 48 517 

Kórnik - miasto 35 49 66 76 73 26 38 24 49 46 482 

Pobiedziska - miasto 45 53 53 53 42 44 19 14 51 60 434 

Murowana Goślina - miasto 41 74 42 29 36 41 27 34 42 37 403 

Murowana Goślina - część wiejska 68 21 17 30 41 36 35 22 48 33 351 

Kostrzyn - miasto 52 33 30 55 39 24 37 24 11 36 341 

Buk - część wiejska 10 12 22 14 8 18 16 23 21 38 182 

Stęszew - miasto 37 24 17 14 19 17 10 3 18 20 179 

Buk - miasto 9 8 0 14 13 5 4 3 9 0 65 

razem 5444 5195 4830 5429 4740 4592 4485 4658 5341 5622 50336 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Baza Demografia). 
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Na kształtowanie się procesów dynamiki demo-
graficznej wpływ ma szereg czynników. Bardzo 
istotnym elementem sytuacji ludnościowej ob-
szaru jest struktura wieku ludności. Ma ona 
wpływ na ruch naturalny, ale także na sytuację go-
spodarczą gminy – zbyt duża różnica pomiędzy 
grupą osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku 
do osób w wieku produkcyjnym może generować 
znaczne obciążenie infrastruktury społecznej 
(w tym ochrony zdrowia, opieki społecznej). Dla 
wielu gmin jest to współcześnie jedno z najważ-
niejszych wyzwań. W celu zobrazowania proble-
mów związanych ze strukturą wieku przedsta-
wiono wykresy pokazujące odsetki poszczegól-
nych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności 
(ryc. 3.1.5).  

Pierwszą grupą są osoby w wieku przedproduk-
cyjnym. Odsetek tych osób w gminie Suchy Las 
wzrastał w ostatnich dziesięciu latach z ok. 
22,1% (2009 r.) do ok. 24,2% (2018 r.). Jest to 
bardzo wysoka wartość w porównaniu do średniej 
krajowej (18,1%), średniej dla „sąsiadów” (23%) 
i „szczęściarzy” (22%). Biorąc pod uwagę wartości 
bezwzględne, liczba osób w wieku przedproduk-
cyjnym zwiększyła się w okresie 2009-2018 z ok. 
3 200 do ok. 4 200. Wśród wszystkich gmin włą-
czonych do obu grup porównawczych wyższy od-
setek osób w wieku przedprodukcyjnym był odno-
towywany w gminach podlegających w ostatnich 
latach w większej skali procesom suburbanizacji 
(Dopiewo: 28%; Komorniki: 27,9%; Kleszczewo: 
27,7%; Rokietnica: 26,5%). .

 
Rycina 3.1.5. Dynamika udziału różnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności w okresie 2004-2018 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Duży udział osób w wieku przedprodukcyjnym 
oznacza zwiększone zasilanie w najbliższym cza-
sie grupy osób w wieku produkcyjnym. Udział 
osób w tej grupie od kilkunastu lat bowiem ma-
leje w gminie Suchy Las. Tempo spadku odetka 
tej grupy wiekowej było bardzo szybkie – odnoto-
wano zmianę z ok. 68,7% w 2009 r. do ok. 59,8% 
w 2018 r. Zmniejszanie się odetka mieszkańców 
w wieku produkcyjnym nie oznaczało jednak 
spadku liczby osób w tej grupie – wzrosła ona bo-
wiem z ok. 9,9 tys. w 2009 do ok. 10,3 tys. 
w 2018 r. Wzrost ten był jednak niewielki w sto-
sunku do dwóch pozostałych grup. 

 
Rycina 3.1.6. Udział osób w wieku 10-19 lat w ogólnej liczbie lud-
ności w 2018 r. 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W najszybszym tempie w ostatnich kilkuna-
stu latach wzrastał odsetek osób w wieku po-
produkcyjnym (z ok. 10,7% w 2009 do ok. 17,5% 

w 2018 r.). Taka zmiana udziału oznaczała wzrost 
liczby osób starszych z ok. 1,5 do ponad 3 tys. Pod 
względem udziału tej grupy wiekowej, gmina Su-
chy Las wyprzedziła jednostki z obu grup porów-
nawczych, utrzymując jednak dość dużą różnicę 
w stosunku do średniej wartości dla całego kraju. 
Duży wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym 
oznacza konieczność prowadzenia polityki inwe-
stycyjnej dostosowanej do potrzeb tej grupy 
mieszkańców. Chodzi tu zarówno o zadania zwią-
zane z pomocą społeczną i opieką szczególnie wo-
bec osób wykluczonych, ale także o zadania zwią-
zane z infrastrukturą społeczną (miejsca organizo-
wania spotkań organizacji senioralnych, obszary 
przestrzeni publicznej dostosowane do potrzeb 
tej grupy) dla ludzi starszych. 

 
Rycina 3.1.7. Udział osób w wieku 50-60 lat (kobiety) oraz 55-65 
(mężczyźni) w ogólnej liczbie ludności w 2018 r. 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Oprócz analiz obejmujących tradycyjne grupy 
wiekowe przedstawiono na wykresach 3.1.6 oraz 
3.1.7 dwie grupy wiekowe, które w najbliższych 
10 latach zmienią swoją „przynależność” – grupa 
w wieku 10-19 osiągnie wiek produkcyjny, a grupa 
w wieku 55-65 – wiek poprodukcyjny. Oba wy-
kresy prowadzą do wniosku, że w najbliższym 
czasie krzywa udziału osób w wieku produkcyj-
nym będzie w gminie Suchy Las wzrastać. Wy-
nika to ze względnie licznych roczników 1999-
2008 oraz stosunkowo mało licznych roczników 
1958-1968 (które przejdą niebawem do grupy 
osób w wieku poprodukcyjnym). Pierwsza z tych 
grup była w 2018 r. liczniejsza od drugiej o ok. 500 
osób.  

3.2. Opieka nad dziećmi do lat 3 i wychowanie 
przedszkolne 

Rozwój instytucji skupiających się na opiece nad 
małymi dziećmi jest dziś ważną inwestycją w kapi-
tał ludzki i dużym ułatwieniem dla pracujących ro-
dziców. Opieka żłobkowa pozwala rodzicom na 
lepsze godzenie pracy zawodowej i życia prywat-
nego, przez co może zwiększać udział kobiet w 
rynku pracy. Opieka ta może również wpływać na 
zwiększenie dzietności, poprzez zapewnienie 
sprawniejszego systemu opieki nad dzieckiem. 
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 określa między innymi zasady 
funkcjonowania i organizowania opieki nad 
dziećmi.  

Żłobki i kluby dziecięce mogą być prowadzone 
przez jednostki samorządu terytorialnego, insty-
tucje publiczne, osoby fizyczne oraz osoby i jed-
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej. Rodzice dzieci uczęszczających do klu-
bów i żłobków ponoszą z kolei opłaty za ich pobyt 
i wyżywienie, a wysokość opłaty określana jest 
przez podmiot organizujący opiekę. Podmioty 
prowadzące taki rodzaj opieki mogą otrzymać do-
tacje celowe z budżetu państwa, budżetu gminy 
lub środki z Funduszu Pracy. 

Na terenie gminy Suchy Las funkcjonowało w 
2020 r. 9 podmiotów świadczących opiekę żłob-
kową w Suchym Lesie, Biedrusku, Chludowie 
i Złotnikach:  

1. Żłobek Niepubliczny “Lechitki” w Suchym 
Lesie, 

2. Żłobek „Petitek i Petitka” w Suchym Lesie, 
3. Żłobek Niepubliczny „Bajeczkowo” w Złot-

nikach. 
4. Niepubliczny Żłobek „Piraciki” w Suchym 

Lesie, 
5. Żłobek Niepubliczny “Tulisie” w Chludo-

wie, 
6. Niepubliczny Żłobek Kompetencyjny UL 

w Złotnikach, 
7. Niepubliczny Żłobek Akademos w Złotni-

kach, 
8. Żłobek Niepubliczny „Pałacowy Kącik” 

w Biedrusku, 
9. Klub dziecięcy “Mały poligon” w Biedru-

sku, 
Wszystkie ww. żłobki są prowadzone przez pod-
mioty prywatne, gmina Suchy Las przekazuje 
tym podmiotom kwotę dotacji w wysokości 450 
zł na dziecko w przedszkolu i 125 zł na dziecko 
w klubie dziecięcym (na 1 miesiąc). Liczba 
miejsc w żłobkach sukcesywnie zwiększała się w 
ostatnich latach (ryc. 3.2.1). Bardzo wysoką dyna-
mikę wzrostu obserwuje się szczególnie od 2015 r. 
Liczba miejsc w żłobkach w gminie Suchy Las jest 
od 2016 r. wyższa niż w obu grupach porównaw-
czych i w Polsce. Z pewnością w najbliższym cza-
sie liczba miejsc może ulegać ciągłemu zwiększa-
niu (dane za rok 2019 pokazują wzrost liczby 
miejsc ze 156 do 245), co wywoła skutki po stronie 
wydatkowej w budżecie gminy. Trzeba jednak do-
dać, że mimo dość dobrze wypadających staty-
styk w gminie Suchy Las na tle grup porównaw-
czych oraz Polski, liczba oferowanych miejsc 
w żłobkach i innych formach opieki nad dziećmi 
do lat 3 w gminie Suchy Las jest ciągle niewy-
starczająca i należy prowadzić politykę wspar-
cia tworzenia kolejnych.  
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Jak podaje Wójcik (2019), zgodnie z danymi Mi-
nisterstwa Rodziny gminy w Polsce w 2018 roku 
dotowały 2 335 żłobków. Rok wcześniej 1 672. Do-
płacały też do klubów malucha. W 2018 roku ta-
kich placówek z dotacją było 406, a rok wcześniej 
– 219. Samorządy coraz chętniej dokładają się do 
opieki nad najmłodszymi dziećmi. Statystyki te 
obejmują zarówno prywatne, jak i publiczne pla-
cówki, które mają zagwarantowane finansowanie 
z samorządowego budżetu. Ich liczba lawinowo 
rośnie. W 2017 r. było 661 żłobków prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego i 36 klu-
bów dziecięcych. Na koniec 2018 roku odpowied-
nio 760 i 46. W 2019 r. samorządy prowadziły 828 
żłobków i 62 kluby.  

 
Rycina 3.2.1. Miejsca w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klu-
bach dziecięcych na 1 dziecko w wieku 0-2 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

Również wskaźnik udziału dzieci objętych 
opieką żłobkową w gminie Suchy Las przyjmuje 
od 2016 r. wartości wyraźnie wyższe niż w obu 
grupach porównawczych i w Polsce (ryc. 3.2.2). 
Ma to oczywiście związek z ciągle wysokim popy-
tem na tego rodzaju usługi publiczne i ze wzrasta-
jącą wielkością podaży miejsc w placówkach 
opieki nad dziećmi. Dynamika obu procesów jest 

na terenie gminy Suchy Las bardzo wysoka. Ale 
także oczekiwania i potrzeby w tym zakresie są 
ponadprzeciętne, co jednoznacznie potwierdza 
diagnoza zmian struktury wieku przedstawiona 
w rozdziale 3.1. 

 
Rycina 3.2.2. Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej 
liczbie dzieci w wieku 0-2 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 
Rycina 3.2.3. Wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w 
okresie 2012-2018 w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 
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Funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych 
i oddziałów żłobkowych niesie ze sobą także okre-
ślone skutki finansowe dla lokalnego budżetu. 
Dane pokazują jednak, że mimo stosunkowo du-
żej dostępności do miejsc żłobkowych na terenie 
gminy Suchy Las, wydatki publiczne w na tę 
usługę w 2018 r. były wyższe niż w grupie „są-
siedzi” i niższe niż w grupie „szczęściarze” i 
średnio w Polsce (ryc. 3.2.3). Wynika to z tego, że 
nie ma na terenie gminy żłobków samorządo-
wych, co zmniejsza koszty publiczne funkcjono-
wania całego systemu, a przenosi większe obcią-
żenia na rodziców i właścicieli prywatnych obiek-
tów. W powiecie poznańskim w ogóle działa mało 
żłobków samorządowych. Funkcjonują one np. 
w gminie Swarzędz i Kórnik, które wydały na 
opiekę żłobkową w 2018 r. (w przeliczeniu na 
1 mieszkańca) odpowiednio: 80 i 56 zł (wartość 
tego wskaźnika dla gminy Suchy Las wyniosła ok. 
44 zł). W skali całego budżetu wydatki na opiekę 
żłobkową nie są obecnie w gminie Suchy Las 
szczególnie wysokie (w porównaniu do oświaty 
lub wychowania przedszkolnego). W 2019 r. wy-
niosły one ok. 900 tys. zł Chociaż budżet gminy 
jest generalnie rozbudowany w części wydatków 
bieżących, o czym zostanie więcej napisane w roz-
dziale dotyczącym budżetu i finansów gminy. 

Warto także wspomnieć, że od 2018 r. zwięk-
szyło się wsparcie państwa dla podmiotów prowa-
dzących opiekę żłobkową. Zmiany prawne spo-
wodowały zwiększenie finansowania systemu 
z budżetu państwa oraz ułatwienia w tworzeniu 
tego typu jednostek. Wprowadzono także zwol-
nienia od podatku od nieruchomości dla podmio-
tów prowadzących opiekę żłobkową (koszty tej 
zmiany ponoszą oczywiście samorządy). Należy 
się więc spodziewać zwiększonego ruchu na rynku 
opieki nad dziećmi do lat 3, co będzie najpewniej 
skutkowało powstawaniem nowych tego rodzaju 
podmiotów. Należy także powiedzieć, że Ustawa 
regulująca opiekę nad dziećmi do lat 3 dopuszcza 
także takie formy opieki jak: kluby dziecięce, 
dzienny opiekun i niania. Są to równoważne 

formy opieki, choć rzadziej spotykane w wersji 
zinstytucjonalizowanej (tj. wspieranej przez lo-
kalny samorząd). Program wsparcia finansowania 
niań funkcjonuje np. w Katowicach i dwudziestu 
kilku gminach województwa małopolskiego 
(współfinansowanie wparcia przez gminy i samo-
rząd województwa). Z kolei inne gminy zdecydo-
wały się zatrudnić dziennych opiekunów. Z pew-
nością warto starać się o rozszerzenie wsparcia 
oferty opieki nad dziećmi do lat 3 o pozostałe 
(poza żłobkami) sposoby, choć trzeba przyznać, 
że żłobki są formą najmniej kosztowną (dla ro-
dzica) i przez to też najlepszą z punktu widzenia 
rodzica. 

Kolejnym ważnym elementem wsparcia ro-
dziny jest opieka przedszkolna, znacznie bardziej 
rozpowszechniona niż opieka nad dziećmi do lat 3. 
Edukacja czy też wychowanie przedszkolne jest 
pierwszym etapem w polskim systemie oświaty. 
Ma to swoje konsekwencje związane z systemem 
organizacji i finansowania tego sektora usług pu-
blicznych. Utrzymuje się on z dotacji publicznych i 
opłat ponoszonych przez rodziców dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli. W całym systemie wy-
chowania przedszkolnego można wyróżnić dwa 
głównie typy przedszkoli: publiczne i niepu-
bliczne. Przedszkole publiczne to takie, które rea-
lizuje programy wychowania przedszkolnego 
uwzględniające podstawę programową wycho-
wania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nau-
czanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym 
przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 go-
dzin dziennie, przeprowadza rekrutację dzieci 
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, za-
trudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje 
określone w odrębnych przepisach, z zastrzeże-
niem art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe. Z kolei do przedszkoli niepu-
blicznych (które także otrzymują dotację z bu-
dżetu jednostki samorządu terytorialnego) części 
tych wymagań się nie stosuje i większą część bu-
dżetu przedszkola pokrywają rodzice.  
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Tabela 3.2.1. Liczba przedszkoli w gminach powiatu poznańskiego w okresie 2009-2018 

Gmina 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018-
2009 

Komorniki 11 11 13 18 21 21 19 24 25 26 15 

Luboń 15 18 19 20 20 20 21 21 23 24 9 

Kórnik 12 12 13 14 14 14 15 15 20 20 8 

Swarzędz 21 22 22 22 23 25 28 28 29 29 8 

Dopiewo 11 10 18 19 24 23 20 21 18 18 7 

Rokietnica 2 5 6 7 7 8 8 8 8 9 7 

Kostrzyn 5 4 8 9 10 12 11 11 11 11 6 

Mosina 15 17 19 20 22 23 21 22 21 21 6 

Tarnowo Podgórne 16 15 14 14 15 15 12 18 18 22 6 

Czerwonak 13 12 13 13 13 14 11 15 17 17 4 

Puszczykowo 5 7 7 6 7 7 7 7 8 8 3 

Kleszczewo 5 4 4 5 5 6 6 6 7 7 2 

Pobiedziska 10 11 10 10 10 11 11 12 12 11 1 

Stęszew 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 1 

Murowana Goślina 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 0 

Suchy Las 10 11 9 9 9 8 8 9 9 10 0 

Buk 7 8 7 7 6 6 6 6 6 6 -1 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Od 1992 r. prowadzenie przedszkoli stało się obo-
wiązkowym zadaniem własnym gmin. W 2009 r. 
w gminie Suchy Las działało 10 i liczba ta nie 
zwiększyła się do 2018 r. Aktualnie działa na tere-
nie gminy 11 tego typu jednostek. W grupie po-
równawczej możemy zaobserwować większe 
zmiany w liczbie tego typu placówek w ostatnich 
latach (tab. 3.2.1), wynika to jednak przede 
wszystkim z tego, że gmina Suchy Las już 
w 2008 r. miała względnie dobrze rozwiniętą sieć 
przedszkoli jak na ówczesne standardy, pozostałe 

gminy „nadrabiały” ten dystans w ostatnich la-
tach. Wśród przedszkoli działających na terenie 
gminy są przedszkola publiczne: 

1. Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku 
Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku, 

2. Przedszkole w Zespole Szkół im. o. M. Że-
lazka w Chludowie, 

3. Przedszkole w Golęczewie w Zespole 
Szkół im. o. M. Żelazka w Chludowie, 

4. Przedszkole “Leśnych Ludków” w Suchym 
Lesie, 
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5. Publiczne Przedszkole Akademos w Złot-
nikach, 

oraz przedszkola niepubliczne: 
1. Prywatne Przedszkole Piraciki w Suchym 

Lesie, 
2. Prywatne Przedszkole Wesoły Delfinek w 

Suchym Lesie, 
3. Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne 

“Kraina Elmo” w Suchym Lesie, 
4. Przedszkole Natura w Suchym Lesie,  
5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Supeł-

kowo” w Suchym Lesie, 

6. Przedszkole Kompetencyjne UL w Złotni-
kach. 

Według danych GUS na koniec 2019 r. przed-
szkola w gminie Suchy Las oferowały mieszkań-
com 944 miejsca. Liczba miejsc dla dzieci w tych 
placówkach zmieniała się w okresie 2009-2018 w 
różnym stopniu w różnych gminach (tab. 3.2.2) 
Największe wzrosty w powiecie poznańskim od-
notowywano w gminach Dopiewo, Komorniki, 
Swarzędz. W gminie Suchy Las wzrost tych miejsc 
był relatywnie niewielki, a stan w 2019 r. powrócił 
do wartości zbliżonych dla roku 2017. 

Tabela 3.2.2. Miejsca w przedszkolach w gminach powiatu poznańskiego w okresie 2009-2018 

Gmina 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018-
2009 

Dopiewo 430 316 693 728 1 151 1 137 1 313 1 640 1 843 1 910 +1 480 

Komorniki 460 481 596 876 1 025 1 146 1 392 1 474 1 637 1 772 +1 312 

Swarzędz 1 420 1 538 1 510 1 536 1 635 1 814 1 865 2 073 2 295 2 615 +1 195 

Tarnowo Podgórne 745 898 1 004 1 053 1 145 1 195 1 260 1 405 1 495 1 590 +845 

Kórnik 497 555 662 782 777 774 834 954 1 319 1 334 +837 

Mosina 510 624 708 713 783 946 998 1 287 1 279 1 216 +706 

Luboń 910 1 159 1 303 1 308 1 290 1 252 1 255 1 312 1 433 1 598 +688 

Kostrzyn 110 185 471 469 415 503 596 659 714 754 +644 

Rokietnica 386 495 580 744 774 835 768 874 953 997 +611 

Czerwonak 617 666 699 740 767 856 844 961 1 177 1 103 +486 

Pobiedziska 398 397 429 657 672 775 657 724 769 807 +409 

Suchy Las 805 845 920 915 963 902 892 917 967 1 180 +375 

Stęszew 330 340 537 604 622 550 526 657 667 679 +349 

Kleszczewo 295 300 335 450 450 482 472 482 582 607 +312 

Buk 207 228 278 325 341 370 345 410 450 490 +283 

Murowana Goślina 505 645 657 695 705 705 678 683 725 745 +240 

Puszczykowo 239 296 290 320 404 404 409 409 510 461 +222 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Oprócz porównywania wartości bezwzględ-
nych warto dla pełnego obrazu sytuacji pokazać 
wartości zrelatywizowane, przeliczone na liczbę 
dzieci w wieku 3-5 lat (tab. 3.2.2). W przypadku tej 
miary, wartości dla gminy Suchy Las są wyższe niż 
w gminach porównawczych. Innymi słowy, biorąc 
pod uwagę popyt na miejsca w przedszkolach, 
przedszkola w gminie Suchy Las oferują względ-
nie dużo miejsc. Badanie i konsultacje społeczne 
pokazują jednak, że liczba ta ciągle nie jest satys-
fakcjonująca. Korzystne trendy demograficzne 
(głównie dodatnie saldo migracji) powodują, że 
gmina Suchy Las jest relatywnie młodą demogra-
ficznie jednostką i ma znaczny odsetek dzieci 
w ogólnej liczbie ludności. 

 
Rycina 3.2.3. Miejsca w przedszkolach na 1 dziecko w wieku 3-5 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

Z kolei druga, podobna miara (udział dzieci 
w wieku 3-5 objętych wychowaniem przedszkol-
nym w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku) poka-
zuje już mniejszą różnicę i podobne wyniki gminy 
Suchy Las oraz grupy sąsiadów (ryc. 3.2.4), choć 
warto dodać, że po 2016 r. krzywa pokazująca 
zmianę dla gminy Suchy Las rośnie w szybszym 
tempie niż w jednostkach porównawczych. Warto 

także dodać, że znaczna część dzieci z gminy Su-
chy Las uczęszcza do przedszkoli poza granicami 
gminy. Wg danych za 2019 r. aż blisko 550 dzieci 
uczęszczało do przedszkoli publicznych i niepu-
blicznych w Poznaniu. W związku z tym gmina Su-
chy Las partycypowała w kosztach ich utrzyma-
nia, choć oczywiście nie wypełniały one całości 
kosztów utrzymania tych miejsc. 

 
Rycina 3.2.4. Udział dzieci objętych wychowaniem przedszkol-
nym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3-5 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

Istotnym elementem zarządzania systemem 
wychowania przedszkolnego jest jego finansowa-
nie. W 2019 r. całkowite wydatki na przedszkola 
wyniosły w gminie Suchy Las niecałe 16,8 mln zł, a 
w 2018 r. – ponad 14,8 mln zł (choć oba budżety 
zawierają także wydatki inwestycyjne dotyczące 
budowy przedszkoli w Biedrusku i Golęczewie). 
Bez wydatków inwestycyjnych poziom środków 
przeznaczanych na opiekę przedszkolną kształ-
tuje się obecnie w okolicach 12-13 mln zł Wydatki 
te jednak wzrastają z roku na rok. Gminy podobne 
wielkościowo do gminy Suchy Las wydają na 
opiekę przedszkolną mniejsze sumy. Gmina Ro-
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kietnica wydała w 2019 r. 11,6 mln zł na wychowa-
nie przedszkolne, a gmina Kostrzyn – ok. 5,7 mln 
zł Z kolei wysokość rocznej dotacji z budżetu pań-
stwa na zadania związane z wychowaniem przed-
szkolnym oscylowały w tych latach w okolicach 1 
mln zł Widać zatem wyraźnie, że wychowanie 
przedszkolne (podobnie jak edukacja podsta-
wowa i średnia) to sfery usług publicznych, które 
w ogromnym stopniu finansowane są z dochodów 
własnych i udział tego źródła finansowania z roku 
na rok wzrasta. 

 
Rycina 3.2.5. Wydatki na przedszkola na 1 mieszkańca [zł] 
źródło: dane Ministerstwa Finansów. 

Zrelatywizowany (na 1 dziecko) poziom środ-
ków finansowych przeznaczanych na placówki 
przedszkolne od 2004 r. do 2018 r. (ryc. 3.2.5) dy-
namicznie wzrastał, szczególnie po 2016 r. gdy za-
obserwowano wyraźny skok wydatków publicz-
nych na to zadanie publiczne związany z inwesty-
cjami w Biedrusku i Golęczewie. Dalszej polityce 
w zakresie opieki przedszkolnej powinno zatem 
obok zaspokajania potrzeb mieszkańców towa-
rzyszyć dbanie o poziom wydatków bieżących na 
to zadanie. Ich wielkość jest obecnie relatywnie 
wysoka.  

3.3. Szkolnictwo podstawowe 

Zadaniem gmin w Polsce, które pochłania naj-
większe zasoby finansowe jest aktualnie eduka-
cja. Szkoły podstawowe (do niedawna także gim-
nazja) podlegają samorządom lokalnym i są utrzy-
mywane z budżetu jednostek samorządu teryto-
rialnego. Szkoły podstawowe utrzymywane są 
z tzw. subwencji oświatowej (obecnie w coraz 
mniejszej części), która polega na przekazywaniu 
funduszy z budżetu państwa na zadania oświa-
towe realizowane przez gminę. Środki z subwencji 
dzielone za pomocą tzw. algorytmu podziału sub-
wencji, trafiają do poszczególnych samorządów. 
Gminy zobowiązane są również do zapewnienia 
dojazdu uczniów do szkół, jeśli ci nie mieszkają 
w ich pobliżu. Niestety jednak na ogół środki fi-
nansowe przekazywane gminom w ramach sub-
wencji oświatowej nie są wystarczające do właści-
wego realizowania zadań edukacyjnych. Dlatego 
edukacja wymaga znacznych nakładów pocho-
dzących z dochodów własnych gmin – szerzej ten 
problem zostanie poruszony w dalszej części roz-
działu. 

 
Rycina. 3.3.1. Liczba szkół podstawowych w poszczególnych 
gminach powiatu poznańskiego w 2019 r. 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 
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Sieć szkolna (w zakresie edukacji podstawo-
wej) na terenie gminy Suchy Las składa się aktual-
nie z siedmiu placówek: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bo-
gusławskiego w Suchym Lesie, 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II 
w Suchym Lesie (wraz z Filią przy ul. Kon-
waliowej), 

3. Szkoła Podstawowa w Chludowie w Ze-
spole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chlu-
dowie  

4. Filia Szkoły Podstawowej w Golęczewie 
(dla klas 1-3), 

5. Szkoła Podstawowa w Biedrusku w Ze-
spole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych 
Wlkp. w Biedrusku, 

6. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bie-
drusku, 

7. “Harmonia” Prywatna Szkoła Podstawowa 
Montessori w Suchym Lesie. 

Szkoła Podstawowa nr 1 (fot. 3.3.1) działa przy ul. 
Szkolnej od lat 60. XX w. Jest zlokalizowana 
w strefie usług publicznych, na obszarze osiedla 
Suchy Las w sąsiedztwie Centrum Kultury i Biblio-
teki Publicznej, Urzędu Gminy oraz Parku Wod-
nego Octopus. Na terenie szkoły mieszczą się 
także boiska i tereny sportowo rekreacyjne. 
Szkoła Podstawowa nr 2 położona jest w sąsiedz-
twie Szkoły nr 1. i pierwotnie funkcjonowała jako 
gminne gimnazjum. Jest to znacznie młodsza 
szkoła, jej budowa rozpoczęła się niedługo po wej-
ściu w życie reformy edukacji z 1998 r. Obecnie po 
kolejnych zmianach systemowych z gimnazjum 
gminnego stała się szkołą podstawową (Filią tej 
szkoły dla klas 1-3 jest oddana do użytku w 2014 r. 
szkoła przy ul. Konwaliowej). Edukację na pozio-
mie podstawowym dla mieszkańców północnej 
części gminy prowadzi Zespół Szkół w Chludowie. 
W ramach tego zespołu działają szkoła podsta-
wowa w Chludowie oraz filia szkoły w Golęczewie 
(dla uczniów klas 1-3). Z kolei mieszkańcy Biedru-
ska korzystają ze szkoły podstawowej zlokalizo-
wanej na obszarze swojej miejscowości. Sieć 

szkolna gminy Suchy Las będzie musiała być do-
stosowywana do zmian demograficznych jakie 
zajdą w najbliższej przyszłości. Zagadnienie to po-
ruszymy szerzej na końcu tego rozdziału. 

Jednym z mierników stosowanych do oceny sy-
tuacji w oświacie jest liczba uczniów szkół, która 
wpływa na decyzje co do kształtu sieci szkolnej. 
Dane przedstawiające zmiany tego miernika 
w ostatnich 10 latach przedstawiono w tabeli 
3.3.1. Liczba uczniów szkół podstawowych 
w gminie Suchy Las wzrosła w tym okresie o ok. 
30% (blisko 480 osób). Nie były to najwyższe war-
tości w powiecie poznańskim. Największą dyna-
miką wzrostu liczby uczniów cechowały się gminy 
masowej suburbanizacji w okresie ostatniego 
dziesięciolecia, czyli Komorniki (wzrost o blisko 
150%), Rokietnica (wzrost o ok. 110%) oraz Do-
piewo (wzrost o ok. 105%). Przyrosty uczniów 
w tych jednostkach sięgały nawet blisko 2000 
osób (gm. Komorniki). Taka dynamika genero-
wała konieczność rozwoju sieci szkolnej lub rozbu-
dowy istniejącej infrastruktury. Po tej prowadzą-
cej trójce była druga grupa gmin (Kórnik, Tarnowo 
Podgórne, Kleszczewo), w której wzrost liczby 
dzieci szkolnych kształtował się na poziomie ok. 
45-60%. Zaraz za tą grupą jest gmina Suchy Las. 
Ostatnie dziesięciolecie pokazuje zatem wzrost 
popytu na miejsca szkolne, jednak jego dynamika 
nie była tak duża jak w przypadku innych gmin 
pierwszego pierścienia wokół Poznania. Z drugiej 
strony warto odnotować gminy, które są w sytua-
cji znacznie trudniejszej i dotyka je problem 
zmniejszającej się liczby dzieci. Są to przede 
wszystkim gminy drugiego pierścienia aglomera-
cji z mniejszym przyrostem migracyjnym (Buk, 
Murowana Goślina, Stęszew, Puszczykowo) oraz 
niekorzystną strukturą wieku społeczności. Przy-
kład tych jednostek jest znacznie bliższy przecięt-
nej sytuacji w kraju. Znaczna większość gmin bo-
ryka się obecnie z problemem zbyt niskiego po-
pytu na miejsca w szkołach. To z kolei sprawia, że 
prowadzenie placówek oświatowych jest coraz 
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bardziej deficytowym zadaniem publicznym i ro-
dzi konieczność przeznaczania większych środ-
ków własnych na wydatki bieżące związane 

z oświatą. Niektóre gminy są nawet w takiej sytu-
acji, że muszą dokonywać zmian w sieci szkolnej 
i ją optymalizować (choć nie dzieje się to jeszcze w 
powiecie poznańskim).  

Tabela 3.3.1. Zmiany liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminach pow. poznańskiego w okresie 2010-2019 

Gmina powiatu poznańskiego 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Zmiana 

całk. % 

Komorniki 1317 1520 1618 1776 2161 2669 2691 2991 3310 3255 1938 147% 

Rokietnica 802 909 989 1089 1227 1411 1410 1491 1627 1657 855 107% 

Dopiewo 1555 1691 1866 2062 2379 2720 2719 2890 3168 3166 1611 104% 

Kórnik 1695 1723 1731 1820 1967 2391 2334 2540 2736 2722 1027 61% 

Tarnowo Podgórne 2108 2215 2307 2469 2770 3114 3050 3193 3504 3305 1197 57% 

Kleszczewo 750 777 825 860 942 1018 1077 1101 1162 1086 336 45% 

Suchy Las 1621 1712 1760 1845 2016 2222 2198 2182 2277 2099 478 29% 

Swarzędz 3890 3966 4003 4047 4406 4932 4899 5045 5208 4882 992 26% 

Mosina 2611 2620 2641 2636 2785 3048 2939 3027 3174 3046 435 17% 

Luboń 2764 2812 2855 2896 3117 3369 3242 3232 3291 2944 180 7% 

Czerwonak 2286 2307 2267 2275 2439 2663 2576 2582 2584 2421 135 6% 

Pobiedziska 1850 1871 1867 1880 2014 2155 2034 2025 2040 1860 10 1% 

Kostrzyn 1673 1696 1661 1676 1783 1902 1822 1799 1829 1677 4 0% 

Puszczykowo 908 933 953 935 969 981 936 930 960 869 -39 -4% 

Stęszew 1442 1426 1405 1371 1465 1540 1416 1438 1492 1363 -79 -5% 

Murowana Goślina 1561 1573 1497 1473 1575 1678 1580 1550 1605 1444 -117 -7% 

Buk 1315 1287 1234 1192 1238 1289 1206 1164 1184 1086 -229 -17% 

źródło: opracowanie własne pa podstawie danych z BDL GUS.
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Rycina 3.3.2. Liczba uczniów na 1 szkołę podstawową w gmi-
nach powiatu poznańskiego w 2019 r. [szkoły prowadzone 
przez samorząd gminny] 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Konfrontacja liczby szkół oraz liczby uczniów 
pozwala na dokonanie porównania międzygmin-
nego w zakresie wskaźnika liczby uczniów przypa-
dających na jedną szkołę (ryc. 3.3.2). Pod wzglę-
dem tej wartości, gmina Suchy Las plasuje się w 
środku gmin powiatu poznańskiego (ok. 400 
uczniów przypadających na 1 szkołę). Gminy po-
wiatu przyjmują różne strategie utrzymywania 
i rozbudowy sieci szkolnej. Są gminy, które łączą 
mniejsze szkoły w zespoły szkół, są też takie, które 
inwestują w duże placówki. Zdarzają się także 
gminy, które prowadzą sieć składającą się z więk-
szej liczby mniejszych szkół (i filii szkół). Te różne 
strategie skutkują odmiennymi wartościami 
wskaźnika liczby dzieci przypadających na 1 
szkołę podstawową.  

 
Ryc. 3.3.3. Liczba uczniów na 1 oddział w szkołach podstawo-
wych w gminach powiatu poznańskiego w 2019 r. 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

Kolejnym miernikiem funkcjonowania lokal-
nego systemu oświatowego jest liczba oddziałów 
szkolnych. Liczba oddziałów w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach gminy Suchy Las wzrosła 
z 87 w 2010 r. do 113 w 2019 r. Choć pomiędzy 
2018 a 2019 r. nastąpiło ich zmniejszenie z 122. 
Jest to rezultat reformy edukacji, która spowodo-
wała ubytek jednego rocznika w szkolnictwie pod-
stawowym na rzecz szkolnictwa zawodowego i 
średniego. Zmiana ta ma istotny wpływ na obcią-
żenie gminnej infrastruktury oświatowej oraz sy-
tuację finansową związaną z wielkością otrzymy-
wanej subwencji oświatowej. Reforma oświaty 
oraz zmiany demograficzne wpływają także na 
średnią wielkość oddziałów szkolnych. W gminie 
Suchy Las (rozpatrując wyłącznie szkoły prowa-
dzone przez samorząd gminy) średni oddział 
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szkolny liczy 19,63 ucznia i jest jednym z mniej-
szych wśród wszystkich gmin powiatu poznań-
skiego. Warto jednak dodać, że w 2019 r. uśred-
niony oddział szkolny w całej Polsce w szkołach 
podstawowych liczył ok. 17,3 ucznia, czyli był niż-
szy od najmniejszej wartości odnotowywanej 
w powiecie poznańskim. Niewielkie oddziały 
szkolne są wynikiem istnienia małych szkół, zwy-
kle wiejskich, które są ważnym elementem two-
rzenia wspólnej tożsamości lokalnej i zmniejszają-
cym lokalną marginalizację. Nie należy zatem łą-
czyć małych oddziałów z koniecznością likwidacji 
szkoły. Gmina Suchy Las nie jest obecnie w sytua-
cji, która mogłaby oznaczać konieczność redukcji 
sieci szkolnej. Dane demograficzne oraz prognozy 
rozwoju ludnościowego skłaniają raczej do od-
wrotnych wniosków w niektórych obszarach.  

 
Rycina 3.3.4. Wydatki na szkoły podstawowe (rozdział 80101) 
i gimnazja (rozdział 80110) na 1 mieszkańca [zł] 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Kluczowym aspektem w systemie oświaty jest 
jej finansowanie, bez którego edukacja nie mo-
głaby się rozwijać. Na rycinie 3.3.4 przedstawiono 
dynamikę wydatków na szkoły podstawowe i gim-

nazja (rozdziały 80101 i 80110 klasyfikacji budże-
towej) na jednego ucznia. Jak widać wielkość wy-
datków na oświatę per capita w gminie Suchy Las 
generalnie wzrastała w ostatnich 10 latach poza 
pojedynczymi latami stabilizacji lub niewielkich 
spadków. W 2019 r. łączne wydatki na szkolnictwo 
podstawowe w gminie w rozdziałach 80101 
i 80110 wyniosły ok. 24,2 mln zł podczas gdy 
w 2010 r. była to kwota ok. 12,5 mln zł a w 2015 r. 
18,3 mln zł Wydatki na oświatę rosną wraz ze 
wzrostem płacy minimalnej, podnoszeniem po-
ziomu wynagrodzeń pracowników, co jest po-
wszechnym zjawiskiem.  

Podstawę finansowania oświaty w gminie po-
winna stanowić część oświatowa subwencji ogól-
nej (wspomniano o tym już w rozdziale dotyczą-
cym wychowania przedszkolnego). Obliczanie 
kwoty ujmowanej jako część oświatowej subwen-
cji ogólnej JST dokonywane jest przy użyciu tzw. 
algorytmu podziału. Nie wdając się w szczegó-
łową analizę poszczególnych komponentów, 
można przyjąć, iż wysokość subwencji oświatowej 
w danym roku to iloczyn finansowego standardu 
A, liczby tzw. uczniów przeliczeniowych oraz 
wprowadzonego nieco później wskaźnika struk-
tury zatrudnienia. Finansowy standard A podziału 
części oświatowej to kalkulacyjna kwota jednost-
kowa przypadająca na jednego ucznia przelicze-
niowego. Obliczana jest corocznie na podstawie 
ilorazu pełnej kwoty subwencji, pomniejszonej o 
kwotę rezerwy ministerialnej oraz ogólnej liczby 
uczniów przeliczeniowych. Liczba uczniów przeli-
czeniowych to iloczyn mnożnika liczbowego, tzw. 
wagi, określonego dla różnych grup uczniów oraz 
realnej liczby uczniów. Natomiast płacowy wskaź-
nik struktury zatrudnienia to z kolei wypadkowa 
nauczycieli zatrudnionych na określonym stano-
wisku (nauczyciel stażysta, kontraktowy, miano-
wany i dyplomowany) oraz średniego wynagro-
dzenia na danym stanowisku, wydatków rzeczo-
wych i płacowych dla pracowników administracji i 
obsługi, zwiększona o wydatki z tytułu pracy nau-
czyciela na terenach wiejskich lub w miastach do 5 
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tysięcy mieszkańców. To wszystko obudowane 
zostało wzorami obliczania wartości poszczegól-
nych wskaźników, następnie wprowadzane do 
wzoru podstawowego, który na końcu „wypluwa” 
wartość subwencji” (Pęczkowski 2016: 14). 

 
Rycina 3.3.5. Udział części oświatowej subwencji ogólnej w wy-
datkach na oświatę i wychowanie (dział 801) ogółem 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 
Suchy Las (z której powinno się finansować 
wszystkie działania oświatowe) w latach 2010-
2019 kształtowała się na poziomie od ok. 10 do 20 
mln zł, podczas gdy wydatki na szkoły podsta-
wowe i gimnazja w rozdziałach 80101 oraz 80110 
(bez wydatków związanych z dowożeniem 
uczniów oraz wydatkami na przedszkola) w tym 
czasie wynosiły od ok. 12,5 do ponad 24 mln zł 
Wyraźnie widać zatem, że gminy do edukacji 
dopłacają z dochodów własnych i to coraz więk-
sze sumy. W gminie Suchy Las kwota ta wynosi 
przynajmniej kilka mln zł rocznie (nie wliczając 

przedszkoli, a doliczając koszty majątkowe i do-
jazdu uczniów). 

 
Rycina 3.3.6. Udział części oświatowej subwencji ogólnej w wy-
datkach bieżących na oświatę i wychowanie (dział 801) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wnioski te jednoznacznie pokazuje dynamika 
zmian wskaźnika udziału części oświatowej sub-
wencji ogólnej w wydatkach na oświatę i wycho-
wanie (dział 801). Wynosi on w gminie Suchy Las 
obecnie ok. 45% i kształtuje się podobnie jak w po-
zostałych gminach powiatu poznańskiego (ryc. 
3.3.5). Niestety niepokojąca jest dynamika 
i ujemny trend. Prawdopodobnie niekorzystne dla 
finansów lokalnych zmiany w tym zakresie będą 
się w najbliższej przyszłości pogłębiać. 

Gdyby odnieść część oświatową subwencji 
ogólnej do wydatków bieżących na oświatę, 
udział ten jest również relatywnie wysoki (ok. 
50%) i zbliżony do średniej dla „sąsiadów” (ryc. 
3.3.6). Wartości średnie dla Polski oraz drugiej 
grupy porównawczej są o ok. 10 punktów procen-
towych wyższe. 
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Tabela 3.3.2. Prognoza zmian liczby dzieci w wieku szkolnym (7-14) na 2025 r. 

Gmina 

2013 2019 
Liczba 

dzieci w 
wieku 7-
14 lat w 
2019 r. / 

liczba 
dzieci w 

wieku 1-8 
lat w 2013 

r. 

Liczba 
dzieci w 

wieku 7-14 
lat w 2019 r. 

- liczba 
dzieci w 

wieku 1-8 
lat w 2011 r. 

2019 2025 
Liczba dzieci w wieku 
7-14 lat w 2025 / liczba 

dzieci w wieku 7-14 
lat w 2019 r. 

liczba dzieci w 
wieku 

liczba dzieci w wieku: 

1-8 
lat 

7-14 lat 

1-8 
lat 

7-14 
lat 

Pro-
gnoza A 

Pro-
gnoza B 

Pro-
gnoza A 

Prognoza  
B 

Kórnik 2723 3296 1,21 573 3630 4394 4203 1,33 1,28 

Komorniki 3252 3713 1,14 461 4327 4940 4788 1,33 1,29 

Dopiewo 2990 3626 1,21 636 3753 4551 4389 1,26 1,21 

Kleszczewo 921 1099 1,19 178 1126 1344 1304 1,22 1,19 

Rokietnica 1962 2256 1,15 294 2314 2661 2608 1,18 1,16 

Tarnowo Podgórne 2702 3136 1,16 434 3116 3616 3550 1,15 1,13 

Mosina 3026 3339 1,10 313 3424 3778 3737 1,13 1,12 

Swarzędz 4863 5129 1,05 266 5332 5624 5598 1,10 1,09 

Buk 1150 1145 1,00 -5 1204 1199 1199 1,05 1,05 

Kostrzyn 1717 1824 1,06 107 1753 1862 1860 1,02 1,02 

Stęszew 1393 1408 1,01 15 1382 1397 1397 0,99 0,99 

Pobiedziska 1821 1936 1,06 115 1774 1886 1889 0,97 0,98 

Murowana Goślina 1554 1565 1,01 11 1508 1519 1519 0,97 0,97 

Luboń 3132 3062 0,98 -70 2981 2914 2911 0,95 0,95 

Puszczykowo 794 831 1,05 37 743 778 780 0,94 0,94 

Suchy Las 1955 2198 1,12 243 1804 2028 2047 0,92 0,93 

Czerwonak 2799 2844 1,02 45 2424 2463 2469 0,87 0,87 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS w oparciu o metodologię Bajerskiego (2011). 

Obok oceny obecnej sytuacji i dotychczaso-
wych trendów w zakresie infrastruktury oświato-
wej warto odnieść się do prognozowanych zmian 

w tym zakresie. W tym celu skorzystano z meto-
dologii opisanej przez Bajerskiego (2012) i oszaco-
wano prawdopodobne zmiany obciążenia sieci 
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szkolnej w horyzoncie najbliższych kilku lat. Do 
określenia tych szacunków wykorzystano dane 
opisujące liczebność roczników 1-8 oraz 7-14, 
a także szacunkowe zmiany tych liczebności wyni-
kające z dotychczasowych migracji dzieci w wieku 
1-8. Rezultaty tak sporządzonej prognozy zostały 
szczegółowo zapisane w tabeli 3.3.2. Najważniej-
szą informacją, która z niej płynie jest prawdopo-
dobny spadek liczby dzieci w wieku szkolnym 
do 2025 r. Gmina Suchy Las może w najbliższych 
latach być jedną z gmin, która najmocniej odczuje 
zmiany demograficzne. Liczba dzieci może spaść 
(w zależności od wariantu prognozy) o 150-170. 
Wśród wszystkich jednostek powiatu poznań-
skiego, prognozowany ubytek dzieci w wieku 
szkolnym można założyć łącznie w siedmiu jed-
nostkach. Oczywiście prognoza ta sprawdzi się, 
jeśli w najbliższych kilku latach utrzyma się do-
tychczasowe saldo migracji dzieci w tym wieku. 

Jeśli z kolei napływ migracyjny się zwiększy w sto-
sunku do tego, który obserwowano w ostatnich la-
tach (chociażby w związku z budową nowych 
mieszkań w Biedrusku i Złotnikach), sytuacja 
może ulec zmianie. W każdym razie prawie na 
pewno nie należy się spodziewać wzrostu liczby 
dzieci w wieku szkolnym w ciągu kilku najbliż-
szych lat. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy pokazują dane 
zaprezentowane na rycinie 3.3.7. Widać na niej 
wyraźnie lokalny wyż demograficzny obejmujący 
roczniki 2004-2013 (a szczególnie 2006-2010). Li-
czebność kolejnych roczników jest już znacznie 
mniejsza. Szczególnie wyraźny spadek odnoto-
wywany jest między rocznikiem 2013 a 2014 oraz 
po 2017 (czyli 2018 i 2019). Dzieci mające w 2019 
r. do dwóch lat wejdą w wiek szkolny za 5-7 lat, 
czyli w momencie docelowym powyższej pro-
gnozy.  

 
 

 
Rycina 3.3.7. Liczebność roczników 1990-2019 wśród osób mieszkających na terenie gminy Suchy Las wg stanu na koniec 2019 r. 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Tabela 3.3.3. Średnie wyniki edukacyjne ze sprawdzianu ósmoklasisty (2019-2020) oraz egzaminu gimnazjalnego (2018) 

Jednostka 

Język polski matematyka język angielski 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Gmina Suchy Las 74,37 70,11 64,07 56,67 53,39 54,07 83,53 73,64 70,95 

Gmina Dopiewo 74,06 65,06 58,52 57,31 52,56 54,52 80,10 67,46 63,25 

Gmina Rokietnica 71,06 68,06 57,57 55,57 55,45 46,90 73,66 67,75 63,12 

Gmina Tarnowo Podgórne 71,09 64,64 64,06 58,14 52,89 55,19 74,79 67,41 64,68 

Powiat poznański 69,91 64,09 59,39 53,35 48,07 49,56 72,94 64,96 60,40 

Województwo wielkopolskie 65,87 61,04 56,90 50,48 43,07 44,06 66,47 56,28 51,52 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

Z punktu widzenia jakości funkcjonowania lo-
kalnego systemu oświaty ważne są także wyniki 
edukacyjne osiągane przez szkoły. W celu doko-
nania oceny jakości nauczania wykorzystuje się 
dwie główne miary – wyniki ogólnopolskich egza-
minów oraz tzw. edukacyjną wartość dodaną. 
W tabeli 3.3.3 zamieszczono średnie wyniki egza-
minu ósmoklasisty (lata 2019-2020) oraz egza-
minu gimnazjalnego (2018 r.) w kilku gminach po-
wiatu poznańskiego (uzyskujących najlepsze re-
zultaty). Dodano do tego przeciętne wyniki 
uczniów powiatu oraz województwa wielkopol-
skiego. Porównanie tych danych pokazuje bardzo 
dobrą pozycję szkół z gminy Suchy Las, szczegól-
nie w zakresie egzaminów z języka polskiego oraz 
języka angielskiego. W przypadku języka pol-
skiego, w całym analizowanym okresie uczniowie 
ze szkół z gminy Suchy Las uzyskiwali przeciętnie 
najlepsze rezultaty wśród wszystkich 17 gmin po-
wiatu poznańskiego. Rezultaty te wyraźnie różniły 
się od średnich wyników dla powiatu poznań-
skiego (od ok. 4,5 do nawet 6 punktów procento-
wych) i województwa wielkopolskiego (od ok. 7 do 
ponad 9 punktów procentowych). Jeszcze więk-

sze różnice obserwowano w przypadku egzami-
nów z języka angielskiego – w tym przypadku 
także w całym okresie analizy przeciętne wyniki 
uczniów z gminy Suchy Las były najwyższe, a róż-
nice w stosunku do średniej powiatowej oraz wo-
jewódzkiej osiągały nawet ponad 18 punktów pro-
centowych. W przypadku egzaminów z matema-
tyki rezultaty uczniów z gminy Suchy Las były 
nieco gorsze, ale i tak jedne z lepszych w powiecie 
poznańskim (w 2018 r. średnio 3 rezultat, w 2019 – 
2 rezultat, a w 2020 r. – również 3 rezultat na 17 
gmin). Wyniki edukacyjne uczniów różnią się po-
między poszczególnymi szkołami gminy – do-
strzegane są w niektórych egzaminach dość wy-
raźne dysproporcje. Najlepsze rezultaty osiągają 
uczniowie szkoły z największą liczbą zdających, tj. 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie. W po-
zostałych jednostkach uczniowie w większości 
analizowanych egzaminów osiągają rezultaty 
wyższe niż średnia wojewódzka i zbliżone do śred-
niej powiatowej.  

Oprócz wyników egzaminacyjnych, jedną 
z ważniejszych miar pokazujących postęp 
uczniów w danej szkole jest edukacyjna wartość 
dodana. Miara ta pozwala oszacować wkład 
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szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów i opiera 
się na wykorzystaniu modeli statystycznych do 
szacowania postępów poczynionych przez 
uczniów podczas nauki na danym etapie eduka-
cyjnym. Jeżeli uczniowie danej szkoły osiągnęli 
wyniki wyższe niż oczekiwane na podstawie ich 
wcześniejszych osiągnięć szkolnych, uznaje się, że 
szkoła, do której uczęszczali, nauczała efektyw-
niej niż inne szkoły, które pracowały z podobnymi 
uczniami. Jeżeli wyniki te są niższe, szkoła nau-
czała mniej efektywnie niż inne placówki pracu-
jące z podobnymi uczniami. Do analizy EWD włą-
czyć można tylko nieistniejące już gimnazja, które 
oczywiście nie będą już funkcjonować, ale które z 
tą samą kadrą kształcić będą dzieci w klasach 
szkół podstawowych. Do analizy włączono egza-
min gimnazjalny z dwóch części: humanistycznej 
(ryc. 3.3.8) oraz matematyczno-przyrodniczej 
(ryc. 3.3.9). 

 
Rycina 3.3.8. Wyniki edukacyjne oraz edukacyjna wartość do-
dana uczniów szkół gimnazjalnych (część humanistyczna; kolor 
fioletowy – Suchy Las, kolor zielony – Chludowo, kolor fiole-
towy – Biedrusko) 
źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

Położenie poszczególnych kolorowych elips na 
obu rycinach (każdy kolor oznacza inną szkołę z 
gminy Suchy Las) jest wynikiem kombinacji 
dwóch czynników: wyników egzaminacyjnych (oś 
x) oraz edukacyjnej wartości dodanej (oś y). W 
przypadku analizy części humanistycznej widać w 
przypadku dwóch szkół ponadprzeciętnie wysoką 

EWD oraz wyniki egzaminacyjne. Trzecia szkoła 
jest zbliżona do rezultatów przeciętnych dla 
układu odniesienia.  

 

Rycina 3.3.9. Wyniki edukacyjne oraz edukacyjna wartość do-
dana uczniów szkół gimnazjalnych (część matematyczno-przy-
rodnicza; kolor zielony – Suchy Las, kolor czerwony – Chlu-
dowo, kolor fioletowy – Biedrusko) 
źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

Z kolei w przypadku części matematyczno-przy-
rodniczej jedna ze szkół (kolor zielony) wyraźnie 
odstaje od pozostałych pod względem wyników 
edukacyjnych i jest zbliżona pod względem EWD 
do szkoły oznaczonej kolorem czerwonym. Trze-
cia szkoła osiąga ponownie wyniki zbliżone do 
wartości średnich dla układu odniesienia. 

3.4. Działalność kulturalna i sportowa oraz 
sprawy społeczne 

Działalność kulturalna stanowi ważny element ży-
cia społecznego mieszkańców, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży. Wpływa pozytywnie na więzi między-
ludzkie, propaguje oraz rozpowszechnia nowe 
formy rozrywki i zainteresowań kreując pozy-
tywne i pożądane postawy u najmłodszych od-
biorców oraz pozwala na lepsze zorganizowanie 
czasu seniorom poprzez integrację. Bogata oferta 
zajęć oraz wydarzeń kulturalnych stanowi swoistą 
promocję gminy, której celem jest zainteresowa-
nie potencjalnych, nowych mieszkańców oraz tu-
rystów.  
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Główną organizacją prowadzącą w gminie Su-
chy Las działalność kulturalną jest Centrum Kul-
tury i Biblioteka Publiczna (CKiBP). CKiBP jest sa-
morządową instytucją kultury, której celem jest 
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę 
oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświato-
wych i informacyjnych realizowane m.in. poprzez: 
organizowanie różnorodnych form edukacji kultu-
ralnej i wychowania przez sztukę, rozwijanie 
i wspieranie form indywidualnej aktywności kultu-
ralnej i zespołowego uczestnictwa w kulturze, or-
ganizowanie imprez kulturalnych i prowadzenie 
sieci bibliotecznej na terenie gminy i zaspokajanie 
potrzeb czytelniczych mieszkańców. CKiBP pro-
wadzi swoją główną działalność w Suchym Lesie 
w relatywnie młodym obiekcie, wybudowanym 
pod koniec 2012 r. Ponadto, na terenie gminy 
działają filie Biblioteki Publicznej – w Chludowie i 
Złotnikach. 

 
Ryc. 3.4.1. Członkowie kół, klubów i sekcji w instytucjach kultury 
na 1000 mieszkańców 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

Jedną z miar pokazującą aktywność kulturalną 
mieszkańców jest liczba członków kół, klubów i 

sekcji w instytucjach kultury (ryc. 3.4.1). W ostat-
nich latach wartości tej miary pokazują pozy-
tywne procesy w zakresie aktywności kulturalnej 
i artystycznej mieszkańców gminy Suchy Las.  

Dynamika liczby uczestników imprez na 1000 
mieszkańców w gminie Suchy Las również przyj-
mowała w ostatnich 10 latach korzystne wartości 
(ryc. 3.4.2). Oczywiście okres pandemii mocno 
utrudnił działalność CKiBP, ograniczył możliwości 
organizacji spotkań i imprez, co z pewnością bę-
dzie niebawem widoczne w danych statystycz-
nych opisujących 2020 r. Trzeba jednak liczyć, że 
po powrocie normalnego funkcjonowania instytu-
cji kultury, CKiBP będzie w dalszym ciągu prowa-
dziło aktywną działalność z lokalną społecznością. 

 
Rycina 3.4.2. Liczba uczestników imprez na 1000 mieszkańców 
w latach 2011-2019 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

Pozytywne wartości wskaźników pokazujących 
aktywność kulturalną i artystyczną mieszkańców 
wiążą się także z relatywnie dużymi nakładami na 
kulturę i dziedzictwo narodowe. Na rycinie 3.4.3 
przedstawiono dynamikę zmian wydatków 
w dziale 921 (kultura i dziedzictwo narodowe) na 1 
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mieszkańca w okresie 2010-2019. Wysokie warto-
ści wskaźnika w latach 2011-2013 wiążą się z bu-
dową obecnej siedziby CKiBP, natomiast wzrost 
w 2019 r. ma związek z adaptacją historycznego 
budynku w Chludowie na cele społeczno-kultu-
ralne (tzw. Starego Baru). Gmina Suchy Las uzy-
skała dofinansowanie unijne na realizację tej in-
westycji. 

 
Rycina 3.4.4. Wydatki gmin w dziale 921 kultura i dziedzictwo 
narodowe [zł/osobę] 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

Gmina Suchy Las oprócz finansowania działal-
ności CKiBP dofinansowuje działalność organiza-
cji pozarządowych w zakresie kultury. Wśród tych 
organizacji szczególne miejsce mają Orkiestra 
Dęta w Chludowie oraz Zespół Pieśni i Tańca 
„Chludowianie”.  

Działalność społeczna i kulturalna poza Su-
chym Lasem prowadzona jest głównie w świetli-
cach wiejskich. Wśród nich są: 

1. Dom osiedlowy w Biedrusku, 
2. Świetlica wiejska w Chludowie, 
3. Świetlica wiejska w Zielątkowie,  
4. Świetlica wiejska w Złotkowie,  
5. Świetlica wiejska w Złotnikach Wsi, 
6. Świetlica wiejska w Golęczewie, 

7. Świetlica wiejska w Złotnikach-Osiedlu, 
8. Świetlica wiejska w Złotnikach – Osiedle 

Grzybowe. 
Ponadto, po adaptacji budynku Starego Baru, 
również ten obiekt będzie pełnił funkcje społeczne 
i kulturalne (podobnie zresztą jak część podda-
nego renowacji budynku dworca kolejowego w 
Złotnikach, do którego zostanie przeniesiona filia 
biblioteki z ul. Żukowej). Przy świetlicach i obiek-
tach kulturalnych działają miejscowe organizacje 
kulturalne oraz koła gospodyń wiejskich. W obiek-
tach tych organizowane są również spotkania 
mieszkańców. 

Działalność sportowa w gminie Suchy Las kon-
centruje się przede wszystkim wokół Gminnego 
Ośrodka Sportu. Jest to powstały w 2003 r. zakład 
budżetowy gminy, którego celem jest aktywny 
udział mieszkańców gminy w życiu sportowo-re-
kreacyjnym oraz integracja społeczności gminy. 
Gminny Ośrodek Sportu zarządza gminną halą 
sportową, Parkiem Wodnym Octopus oraz Klu-
bem Fit Athletica. Wszystkie obiekty są względnie 
młode i ich stan techniczny jest bardzo dobry. Po-
nadto, infrastrukturę sportową gminy tworzy 9 
boisk do koszykówki (Biedrusko, Golęczewo, Su-
chy Las x3, Złotkowo, Złotniki Wieś, Złotniki Osie-
dle oraz os. Grzybowe), 10 boisk do piłki nożnej 
(Biedrusko, Golęczewo, Suchy Las x5, Zielątkowo, 
Złotkowo oraz os. Grzybowe), 4 boiska do siat-
kówki (Biedrusko, Suchy Las x2, Złotniki Wieś) 
oraz kort tenisowy w Biedrusku. Do tego należy 
dodać siłownie zewnętrzne w Biedrusku, Chludo-
wie, Golęczewie, Suchym Lesie (x4), Zielątkowie, 
Złotkowie, Złotnikach Wsi oraz Złotnikach, a 
także strefy Street workout. Dużą popularnością 
cieszą się zlokalizowane w Suchym Lesie obiekty: 
skate park oraz wybudowane na tzw. terenie ak-
tywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie tory ro-
werowe typu pump truck. 

Jednym z mierników pokazujących aktywność 
fizyczną mieszkańców jest wskaźnik liczby osób 
ćwiczących w klubach sportowych. Wartość tej 
zmiennej w ostatnim okresie była na ogół wyższa 
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niż we wszystkich grupach porównawczych (ryc. 
3.4.5). Generalnie jednak widać wzrastający po-
ziom aktywności fizycznej społeczeństwa (średni 
wzrost dla Polski) i podobne procesy z szybszą dy-
namiką w strefach podmiejskich. Pod tym wzglę-
dem mieszkańcy gminy Suchy Las osiągają wyż-
szy poziom aktywności. Warto też dodać, że wzra-
sta poziom aktywności fizycznej niezinstytucjona-
lizowanej (realizowanej poza klubami sportowymi 
i innymi formami bardziej zorganizowanymi). 
Wśród tych aktywności przeważają biegi, jazda 
rowerem i nordic walking, ale coraz popularniej-
sze są także różne niszowe formy sportu i rekrea-
cji. Proces ten należy ocenić bardzo pozytywnie 
i wymaga on działań zmierzających do tworzenia 
infrastruktury dla tak rozwijających się aktywno-
ści. Opisana wyżej infrastruktura służąca głównie 
sportom zespołowym jest relatywnie dobrze roz-
winięta. Wydaje się, że tam gdzie to uzasadnione 
należy także wspierać i rozwijać infrastrukturę dla 
rekreacji i sportu amatorskiego o charakterze in-
dywidualnym.  

 
Rycina 3.3.5. Liczba osób ćwiczących w klubach sportowych na 
1000 mieszkańców 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

Wydatki gminy Suchy Las na kulturę fizyczną 
(dział 926) w przeliczeniu na 1 mieszkańca są (po-
dobnie jak w przypadku innych wydatków spo-
łecznych) ponadprzeciętnie wysokie (ryc. 3.3.6). 
Łącznie gmina Suchy Las w 2019 r. wydała na to 
zadanie ok. 5,8 mln zł, a w całym okresie 2010-
2019 średnioroczny poziom wydatków na kulturę 
fizyczną nie był niższy niż 4 mln zł (ok. 245 zł na 1 
mieszkańca). Gmina Suchy Las wśród wszystkich 
jednostek powiatu poznańskiego była pod tym 
względem liderem wydając przeciętnie najwięcej 
na 1 mieszkańca (ok. 400 zł) – kolejne gminy to 
Tarnowo Podgórne (ok. 390 zł na 1 mieszkańca), 
Kórnik (ok. 335 zł na 1 mieszkańca), Czerwonak 
(ok. 290 zł na 1 mieszkańca). W kilku gmina śred-
nie wydatki na kulturę fizyczną nie przekraczają 
100 zł na 1 mieszkańca (Kostrzyn, Kleszczewo, Lu-
boń, Rokietnica, Murowana Goślina), a średnia dla 
Polski wynosi ok. 120 zł  

 
Rycina 3.3.6. Wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

Kolejnym istotnym aspektem diagnozy spo-
łecznych zasobów strategicznych gminy Suchy 
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Las jest aktywność mieszkańców i funkcjonowa-
nie organizacji pozarządowych. Są to organizacje 
zawodowe, samorządowe, stowarzyszenia, 
związki, kluby. Organizacje pozarządowe są pry-
watne i powstają z inicjatywy osób indywidual-
nych. Wg danych publikowanych w bazie portalu 
ngo.pl na terenie gminy Suchy Las zarejestrowa-
nych jest 86 organizacji pozarządowych (stowa-
rzyszeń, fundacji, klubów, spółdzielni). Wśród nich 
są:  

− organizacje artystyczne (Stowarzyszenie 
Zespół Pieśni i Tańca "Chludowianie", Sto-
warzyszenie Chóru "Soli Deo" w Suchym 
Lesie, Fundacja Artystyczna im. Tadeusza 
Kalinowskiego, Stowarzyszenie Orkiestra 
Dęta w Chludowie) 

− organizacje zajmujące się sportem i re-
kreacją (Uczniowski Klub Sportowy Dąb 
Suchy Las, Stowarzyszenie Zdrowa Kul-
tura, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Sport Dla Wszystkich, Stowarzyszenie Ba-
sket - Suchy Las, Stowarzyszenie Grupy 
Nickel na rzecz Sportu i Rekreacji, Stowa-
rzyszenie Kultury Fizycznej Red Box, Ucz-
niowski Klub Sportowy "Spartakus" Bie-
drusko, Stowarzyszenie Sportów Ekstre-
malnych i Turystyki Aktywnej, Sucholeskie 
Stowarzyszenie Sportowe "Fighter", Ucz-
niowski Klub Sportowy "Złoci Złotkowo", 
Uczniowski Klub Sportowy "Rekord" Chlu-
dowo, Uczniowski Klub Sportowy "Re-
kord" Chludowo, Klub Sportowy "Rakieta" 
Biedrusko, Golęczewski Klub Sportowy, 
Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las) 

− organizacje zajmujące się zarządzaniem 
ogródkami działkowymi (Stowarzyszenie 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Podle-
sie"), 

− organizacje wspierające rozwój lokalny 
(Lokalni w Gminie Suchy Las, Stowarzy-
szenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Towarzy-
stwo Przyjaciół Zielątkowa", Stowarzysze-

nie Gmina Razem, Stowarzyszenie Biedru-
sko, Stowarzyszenie Golęczewian, Sucho-
leskie Towarzystwo Gospodarcze, Koło 
Gospodyń Wiejskich "Golęczewianki"), 

− organizacje zajmujące się tematyką eko-
logiczną (Stowarzyszenie Ekologiczne 
Mieszkańców Suchego Lasu, Stowarzy-
szenie Bioregion Wielkopolska), 

− organizacje ochotniczych straży pożar-
nych (Ochotnicza Straż Pożarna w Su-
chym Lesie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Golęczewie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chludowie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zielątkowie) 

Widać zatem wyraźnie, że zinstytucjonalizowana 
aktywność mieszkańców ogniskuje się wokół 
działań artystycznych, sportowo-rekreacyjnych, 
ekologicznych, związanych z bezpieczeństwem 
oraz ogólnorozwojowych. Ponadto, na obszarze 
gminy społeczna działalność mieszkańców ma 
także charakter nieformalny, związany niekiedy 
z różnymi inicjatywami osiedli samorządowych, 
sołectw. Gmina Suchy Las wspierała działalność 
społeczną w ostatnich latach (podobnie jak inne 
gminy) w ramach rocznych programów współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. Są one 
bezpośrednim skutkiem działania przepisów art. 
5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Jednym z zadań publicznych samorządu gmin-
nego jest także pomoc społeczna. Obowiązko-
wym zadaniem każdej gminy jest m.in. opracowa-
nie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, określającej cele do zre-
alizowania na najbliższe lata. Strategia musi 
uwzględniać rozwiązywanie problemów społecz-
nych ze szczególnym uwzględnieniem progra-
mów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i innych, których 
celem jest integracja osób i rodzin z grup szcze-
gólnego ryzyka. Ponadto gmina ma za obowiązek 
udzielanie potrzebującym pomocy materialnej 
w postaci różnego rodzaju zasiłków, dożywiania 
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dzieci, udzielania schronienia, zapewnienia po-
siłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego po-
zbawionym. Zadania pomocy społecznej realizo-
wane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej.  

 
Rycina 3.3.7. Odsetek korzystających ze środowiskowej po-
mocy społecznej 
źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Zadaniami związanymi z pomocą społeczną 
w gminie Suchy Las zajmuje się Ośrodek Pomocy 
Społecznej zlokalizowany przy ul. Bogusław-
skiego 17 w Suchym Lesie. W okresie 2010-2019 
obserwowano znaczący spadek odsetka osób ko-
rzystających ze środowiskowej pomocy społecz-
nej zarówno w gminie Suchy Las, jak i we wszyst-
kich grupach porównawczych (ryc. 3.3.7). Liczba 
takich mieszkańców spadła w ciągu ostatnich 10 
lat w gminie Suchy Las z ok. 400 do ok. 340 (-17%). 
Spadek towarzyszył wszystkim porównywanym 
jednostkom: w grupie „sąsiadów” zmiana wynio-
sła -38%, w grupie „szczęściarzy: -32%, a w Polsce: 
-47%. Powiat poznański (i szerzej – gminy stref 
podmiejskich) od lat cechuje bardzo niski poziom 
bezrobocia, co powoduje zmniejszenie skali pro-
blemów społecznych, których główną przyczyną 

jest brak pracy i niskie dochody. Wśród wszystkich 
jednostek powiatu, gmina Suchy Las miała w 2019 
r. drugi najniższy odsetek osób korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej licz-
bie ludności (1,9%) – niższe wartości obserwo-
wano tylko w gminach Komorniki (0,7%) i Do-
piewo (1,7%). Średnia dla „sąsiadów” wyniosła 
2,3%, dla „szczęściarzy” 3%, a dla Polski: 4,6%. 
Obniżanie się odsetka osób korzystających z tego 
rodzaju pomocy jest zjawiskiem korzystnym, jed-
nak nie wolno zapominać o tej grupie, która w nie-
których przypadkach nie ze swojej winy pozostaje 
wykluczona społecznie z różnych przyczyn. Wśród 
osób, które powinny uzyskiwać tego rodzaju 
wsparcie są przede wszystkim osoby z niepełno-
sprawnościami i specjalnymi potrzebami. 

 
Rycina 3.3.8. Wydatki na pomoc społeczną w rozdziałach 85201, 
85202, 85214, 85219, 85228 na 1 mieszkańca 
źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Wskutek mniejszej liczby osób korzystających 
ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej 
w gminie Suchy Las, wielkość wydatków na te cele 
jest nieco mniejsza niż w grupach porównawczych 
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(ryc. 3.3.8). Do wskaźnika przedstawionego na ry-
cinie 3.3.8 włączono wydatki na: (1) ośrodki po-
mocy społecznej, (2) domy pomocy społecznej, z 
których korzystają mieszkańcy gminy, (3) usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
świadczone na rzecz mieszkańców, (4) placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, w których przeby-
wają mieszkańcy gminy oraz (5) zasiłki okresowe, 
celowe i pomoc w naturze. Łączna wielkość tych 
wydatków wzrastała w ostatnich latach mimo 
zmniejszania się liczby osób korzystających ze 
środowiskowej pomocy społecznej. Wzrost ten 

wynikała z większych środków finansowych prze-
znaczanych na domy pomocy społecznej oraz 
ośrodki pomocy społecznej. Ten wzrost kształto-
wał się różnie w różnych jednostkach, jednak 
wszędzie był obserwowany. W przypadku OPS 
wydatki gminy Suchy Las wzrosły z 0,85 do 1,12 
mln zł (wzrost o ok. 32%). W przypadku grupy „są-
siadów” obserwowany w tym okresie wzrost o ok. 
53%, w grupie „szczęściarzy” o ok. 67%, a w śred-
nio w Polsce: o ok. 43%. Ma to związek ogólnymi 
konsekwencjami wzrostu gospodarczego (wzrost 
wynagrodzeń, kosztów usług zewnętrznych itd.). 
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4. Diagnoza sytuacji gospodarczej 

Lokalna gospodarka jest kluczowym czynnikiem 
budowania skutecznych perspektyw rozwojo-
wych danego obszaru. Można wręcz powiedzieć, 
że przedsiębiorczość, praca i ich konsekwencje są 
istotą planowania strategicznego, które docelowo 
ma prowadzić do wzrostu gospodarczego obszaru 
i podniesienia jakości życia mieszkańców (Gorze-
lak et al. 2006; Gaczek et al. 2011; Parysek 2015). 
Skala i rodzaj lokalnej aktywności gospodarczej 
determinują liczbę miejsc pracy oraz wypracowy-
waną wartość dodaną i dochód przedsiębiorstw. 
To z kolei wpływa na zatrudnienie oraz dochody 
osobiste mieszkańców, które w polskich warun-
kach stanowią najistotniejszy rodzaj wpływów do 
wspólnego budżetu. Praca oraz dochody wpły-
wają z kolei na pozostałe elementy społeczne i in-
frastrukturalne obszaru – stąd tak ważne jest rze-
telne i profesjonalne przeanalizowanie tej sfery lo-
kalnej aktywności. 

4.1. Potencjał gospodarczy 

W 2019 r. na terenie gminy Suchy Las funkcjono-
wało prawie 4 200 prywatnych podmiotów gospo-
darczych, co oznacza, że wskaźnik przedsiębior-
czości (liczba prywatnych podmiotów gospodar-
czych na 1000 mieszkańców) w tym roku wynosił 
241 (ryc. 4.1.1, 4.1.2; tab. 4.1.1). Poziom aktywno-
ści gospodarczej na terenie gminy jest zdecydo-
wanie najwyższy we wszystkich porównywa-
nych grupach. Wśród „sąsiadów” średni poziom 
przedsiębiorczości wynosi ok. 160, wśród „szczę-
ściarzy” ok. 140, a w Polsce: ok. 120. W powiecie 
poznańskim, drugą najbardziej przedsiębiorczą 
gminą jest Tarnowo Podgórne (222 przedsiębior-
stwa na 1000 mieszkańców), a kolejne to: Pusz-
czykowo (212), Komorniki (183), Dopiewo (180) i 
Rokietnica (170). Te dane wyraźnie pokazują dużą 
koncentrację przedsiębiorstw w gminie Suchy Las 
i Tarnowo Podgórne. W ostatnich latach ta prze-
waga się dodatkowo zwiększyła. Wzrost liczby 
przedsiębiorstw w okresie 2010-2019 w gminie 

Suchy Las wyniósł 44%. Wskaźnik przedsiębior-
czości wzrósł z kolei o 41 jednostek. Taki przyrost 
nie był obserwowany w żadnej z gmin porównaw-
czych. W gminie Tarnowo Podgórne wskaźnik 
przedsiębiorczości wzrósł w analogicznym okresie 
o 26 jednostek (co spowodowało „odskoczenie” 
gminy Suchy Las i wyprzedzenie gminy Tarnowo 
Podgórne). Relatywnie duży wzrost zaobserwo-
wano także w grupie powoli zmniejszającej stratę 
do gminy Tarnowo Podgórne: gmina Dopiewo 
(wzrost wskaźnika o 35 jednostek), gmina Klesz-
czewo (wzrost wskaźnika o 31 jednostek), gmina 
Rokietnica (wzrost wskaźnika o 30 jednostek). 
Nieznacznie pogłębiła się w ostatnich 10 latach 
różnica między gminami stref podmiejskich („są-
siedzi”: +19, „szczęściarze”: +29) a pozostałą czę-
ścią Polski, w której wskaźnik wzrósł o 16 jedno-
stek.  

 
Rycina 4.1.1. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 
1000 mieszkańców w 2018 r. 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

0 50 100 150 200 250

Suchy Las

Tarnowo Podgórne

Puszczykowo

Komorniki

Dopiewo

Rokietnica

Kórnik

Luboń

Białe Błota

Swarzędz

Pruszcz Gdański

Buk

Wisznia Mała

Mosina

Murowana Goślina

Zabierzów

Pobiedziska

Michałowice

Stęszew

Czerwonak

Kleszczewo

Kostrzyn

Miękinia

Lubicz

Zławieś Wielka



 
 
 

 
      
 

 

 
 

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Suchy Las      

Strona 40 

 

 

 
Rycina 4.1.2. Zmiany wskaźnika liczby prywatnych podmiotów 
gospodarczych na 1000 mieszkańców w okresie 2012-2019 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Ważnym zagadnieniem jest także skala przed-
siębiorczości indywidualnej. Na rycinie 4.1.3 
przedstawiono zmiany wskaźnika liczby osób fi-
zycznych prowadzących działalność gospodarczą 
na 1000 mieszkańców. Również w tym przypadku 
obraz zjawiska jest korzystny dla gminy Suchy 
Las. Liczba osób fizycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą wzrosła z ok. 2,3 tys. w 2012 r. 
do ok. 2,9 tys. w 2019 r. (wzrost o 26%). W tym sa-
mym okresie w grupie „sąsiadów” nastąpił wzrost 
o ok. 22%, a w grupie „szczęściarzy” o ok. 35%. 
Wskaźnik indywidualnej przedsiębiorczości w 
ostatnich 8 latach wzrósł w największym stopniu 
w takich gminach jak: Rokietnica (+19 jednostek), 
Dopiewo (+14 jednostek), Puszczykowo (+11 jed-
nostek). Gmina Suchy Las odnotowała w tym 
przypadku trzeci najlepszy rezultat w powiecie 
poznańskim (+14 jednostek). To kolejny fakt po-
twierdzający przedsiębiorczy profil mieszkańców 
gminy i swoistą specjalizację. Ma to wymierne ko-

rzyści finansowe dla samorządu lokalnego zwią-
zane z większymi wpływami z podatków docho-
dowych oraz podatku od nieruchomości. Jest 
także powodem mniejszej skali bezrobocia i pro-
blemów społecznych. Przy okazji taki profil go-
spodarczy gminy nie generuje dużej skali nega-
tywnego oddziaływania, którą generują wielkopo-
wierzchniowe obiekty przemysłowe.  

 
Rycina 4.1.3. Zmiany wskaźnika liczby osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców w okre-
sie 2012-2019 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Oprócz skali aktywności gospodarczej, waż-
nym elementem miejscowego potencjału jest 
struktura branżowa przedsiębiorstw. Do przeana-
lizowania tego aspektu wykorzystano dane dla 
sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności 
2007. Zwykle udziały procentowe poszczególnych 
sekcji i działów nie są wyraźne pomiędzy gmi-
nami. Większość działalności gospodarczej kon-
centruje się bowiem na rynkach lokalnych, a te 
zwykle wyglądają podobnie. Dominują na nich 
zwykle podmioty z sekcji G (handel hurtowy i de-
taliczny), F (budownictwo), C (przetwórstwo prze-
mysłowe), M (działalność profesjonalna) i H 
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(transport i gospodarka magazynowa). Żeby 
uchwycić specjalizację gospodarczą danej gminy 
należy więc odnieść odsetki poszczególnych sekcji 
i działów do średniej dla szerszej grupy. 

Dane tak zestawione potwierdzają, że w gmi-
nie Suchy Las obserwujemy ponadprzeciętny 
udział w strukturze branżowej przedsiębiorstw 
z sekcji:  

− M (działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna): + 2,5 pp.,  

− L (działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości): +2,3 pp., 

− Q (opieka zdrowotna i pomoc społeczna): 
+1,3 pp., 

− C (przetwórstwo przemysłowe): +1 pp.,  
− J (informacja i komunikacja): +1 pp.,  
− działu 46 sekcji G (handel hurtowy): + 1 pp.  

Tabela 4.1.1. Zmiany wskaźnika przedsiębiorczości w okresie 2010-2019 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019-2010 

Suchy Las 200,0 199,7 202,6 214,2 216,7 220,7 225,1 229,4 237,4 240,9 40,9 

Dopiewo 145,3 151,1 157,2 160,8 164,3 165,4 167,9 168,9 175,5 179,8 34,5 

Kleszczewo 102,4 109,7 116,5 121,5 126,0 123,8 122,8 123,6 126,4 133,2 30,8 

Rokietnica 139,8 144,4 145,4 150,5 152,8 153,2 154,0 159,0 166,0 169,7 29,9 

Tarnowo Podgórne 195,6 195,9 198,9 203,8 206,7 213,3 213,8 216,6 217,1 221,8 26,3 

Puszczykowo 188,1 185,8 192,4 199,0 199,4 198,8 202,2 204,6 205,8 212,4 24,3 

Komorniki 161,2 167,1 169,9 173,2 176,3 175,9 175,5 175,1 179,1 183,3 22,1 

Kostrzyn 103,3 106,2 108,7 112,5 115,4 113,5 113,9 117,7 122,3 125,3 21,9 

Luboń 145,3 146,0 149,8 152,2 153,3 153,6 154,1 155,1 158,6 164,2 18,9 

Kórnik 145,8 148,3 154,0 154,2 156,6 154,3 153,9 156,0 159,4 164,0 18,2 

Stęszew 113,3 112,1 114,8 116,4 120,1 120,7 123,0 124,8 128,1 131,4 18,0 

Buk 133,5 131,9 134,8 137,4 140,8 140,6 142,2 143,1 146,1 151,2 17,7 

Mosina 129,2 129,0 133,8 135,3 137,0 135,8 135,4 135,9 139,3 145,5 16,3 

Pobiedziska 125,3 123,5 126,3 127,9 130,8 130,6 131,8 133,7 136,5 139,9 14,6 

Czerwonak 121,8 118,9 122,1 122,8 126,0 123,9 123,3 125,1 126,7 130,9 9,1 

Swarzędz 151,3 149,9 153,0 154,6 155,9 154,2 152,9 154,1 155,8 158,6 7,3 

Murowana Goślina 141,4 138,8 139,6 140,2 141,8 137,7 134,9 135,6 139,2 144,5 3,0 

źródło: opracowanie własne pa podstawie danych z BDL GUS. 
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Rycina 4.1.4 Udział podmiotów gospodarczych w poszczególnych sekcjach PKD w gminach powiatu poznańskiego 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Większość wymienionych wyżej sekcji i działów 
należy do działalności sektorów innowacyjnych 
i wysokich technologii. Obecność tego rodzaju 
przedsiębiorstw zwykle zapewnia lepsze miejsca 
pracy, z wyższym poziomem wynagrodzeń, skie-
rowane dla sektora kreatywnego i innowacyj-
nego. Wiele gmin zabiega o to, by specjalizować 
się w zakresie działalności IT, usług finansowych, 

działalności badawczej. Tego rodzaju profil dzia-
łalności firm zlokalizowanych w gminie Suchy Las 
można zatem uznać za szczególnie ważną mocną 
stronę gminy.  

W tym miejscu warto dodać, że w gminie Suchy 
Las prowadzi swoją działalność YouNick (wcze-
śniej Nickel Technology Park Poznań), pierwszy 
w Polsce niepubliczny park technologiczny (fot. 
4.1.1). Wg informacji opublikowanych przez Park, 
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od 2006 roku dostarcza infrastrukturę biurową, 
magazynową i wysoce specjalistyczną powierzch-
nię laboratoryjną dla firm zajmujących się m.in. 
projektowaniem zaawansowanych systemów IT, 
outsourcingiem IT, biotechnologią, logistyką, 
konsultingiem, działalnością usługową oraz pro-
dukcyjną. Cały Park posiada obecnie 15 tys. m2 po-

wierzchni biurowej, działa w nim 158 przedsię-
biorstw, które zatrudniają łącznie ponad 1000 pra-
cowników. Na terenie parku działają także przed-
szkole i żłobek. Jest to jedna z najmocniejszych 
przewag inwestycyjnych gminy, specjalizacja 
i jednocześnie zasób wyróżniający ją nie tylko na 
mapie aglomeracji, ale także kraju.  

 
Fotografia 4.1.1. Plan parku technologicznego YouNick w Złotnikach 
źródło: https://younick.pl/pl/kontakt. 
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Rycina 4.1.5 Struktura przestrzenna zabudowy innej niż mieszkaniowa 
źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych. 
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W związku z tym, że strategie rozwoju gmin są 
obecnie dokumentami zintegrowanymi, tzn. mają 
odwoływać się także do uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego, również 
w diagnozie należy poświęcić więcej uwagi struk-
turze przestrzennej różnych działalności. Na ryci-
nie 4.1.5 przedstawiono lokalizację zabudowy 
związanej z prowadzeniem działalności gospodar-
czej. W gminie Suchy Las zaznacza się kilka stref 
z dominacją funkcji przemysłowo-składowej 
i handlowo-usługowej. Pierwszą jest pas w połu-
dniowej części osiedla Suchy Las, bezpośrednio 
przy granicy z Poznaniem (dominacja zabudowy 
przemysłowo-składowej). Drugą strefę stanowi 
obszar w południowej części osiedla Suchy Las 
Wschód. Pozostałe obiekty przemysłowo-skła-
dowe zlokalizowane są przy dawnej drodze krajo-
wej nr 11, a punktowo także w okolicach Golę-
czewa i Chludowa. Zabudowa handlowo-usłu-
gowa zlokalizowana jest z kolei w większości przy 
głównych ciągach komunikacyjnych (głównie przy 
dawnej drodze krajowej nr 11). Lokalne punkty 
usługowe są także w mniejszej liczbie częścią 
struktur mieszkaniowych w poszczególnych miej-
scowościach.  

Obok poziomu aktywności gospodarczej, mie-
rzonego liczbą przedsiębiorstw oraz struktury 
przestrzennej, ważne jest także zagadnienie do-
chodowości zarejestrowanych na terenie danej 
gminy podmiotów gospodarczych. Wskaźnikiem 
obrazującym to zagadnienie są wpływy z tytułu 
podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). 
Jest on pobierany przez odpowiednie organy skar-
bowe, a zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, 6,71% podatku odpro-
wadzanego w danym roku przez firmy posiada-
jące siedzibę na obszarze konkretnej gminy zasila 
budżet tej jednostki po stronie dochodów wła-
snych (Poniatowicz, Dziemianowicz 2016). Dzięki 
temu, można pośrednio wnioskować o dochodo-
wości podmiotów gospodarczych zlokalizowa-
nych na terenie danej gminy. 
 

 

 
Rycina 4.1.6. Wpływy z tytułu podatku CIT [zł] na 1 mieszkańca 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analizując dane dotyczące wpływu z podatku 
CIT w przeliczeniu na jednego mieszkańca można 
zauważyć wysoką wartość wskaźnika dla gminy 
Suchy Las, wyższą niż wartość średnia dla grup 
porównawczych (ryc. 4.1.6). Wpływy z tego po-
datku zwiększyły się w ostatnich 10 latach z ok. 1,9 
mln zł w 2010 do ok. 3,1 mln zł w 2019 r. (+62%). W 
grupach porównawczych wzrost ten kształtował 
się na poziomie od 35% („szczęściarze”), przez 
72% (sąsiedzi) oraz 80% (wzrost dla Polski). Inter-
pretacja wartości bezwzględnych dla powiatu po-
znańskiego pokazuje wyraźną dominację gminy 
Tarnowo Podgórne. Gmina ta z tytułu tego po-
datku otrzymała w 2019 r. ok. 13,6 mln zł, ponad 
cztery razy więcej niż gmina Suchy Las. Kolejne 
gminy z wysokimi wpływamy z CIT to: Komorniki 
(ok. 7,4 mln zł), Swarzędz (4,3 mln zł), Kórnik (3,8 
mln zł) i Kostrzyn (3,1 mln zł). Poziom wpływów 
pokazuje jednocześnie odmienne profile gospo-
darcze tych gmin. Tarnowo Podgórne jest gminą, 
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która rozwinęła się gospodarczo jako gmina zlo-
kalizowana po zachodniej stronie Poznania, przez 
którą przechodził główny szlak drogowy Poznań-
Berlin. Podobne (choć na mniejszą skalę) procesy 
inwestycyjne działy się po drugiej stronie Pozna-
nia, w gminach, przez które przechodził z kolei 
szlak drogowy i kolejowy łączący Poznań z War-
szawą. Z kolei budowa autostrady A2 uruchomiła 
znaczne tereny inwestycyjne w gminach połu-
dniowej części aglomeracji. Warto dodać, że naj-
większe kwoty podatku CIT płacą duże przedsię-
biorstwa, które często wytwarzają wartość do-
daną i przychód poza swoją siedzibą. Decydujące 
w przypadku podatku nie jest bowiem to, gdzie 
jest prowadzona działalność, ale to – w jakiej gmi-
nie zlokalizowana jest siedziba płatnika. 
W związku z tym, że we wspomnianych gminach 
swoje siedziby krajowe lub regionalne mają duże 
korporacje międzynarodowych marek, gminy te 
osiągają większe wpływy z CIT. Niemniej jednak 
dochody gminy Suchy Las są oczywiście wyższe 
niż średnia w grupie gmin powiatu poznańskiego, 
choć sam podatek CIT w strukturze dochodów 
własnych odgrywa niewielką rolę.  

Dochodowość przedsiębiorstw lepiej pokazuje 
wskaźnik wpływów z CIT przeliczony na jeden 
podmiot gospodarczy. W tym przypadku wartość 
dla gminy Suchy Las jest niższa niż średnio w Pol-
sce oraz w pozostałych gminach powiatu poznań-
skiego. W 2019 r. wartość tej miary wyniosła ok. 
332 zł wobec średniej dla Polski na poziomie 370 zł, 
a dla grupy „sąsiadów” na poziomie ok. 385 zł. Po-
dobnie jak na poprzedniej rycinie, widać wyraźny 
wzrost wartości po 2015 r. Był to czas przyspieszo-
nego wzrostu gospodarczego (PKB), osiągającego 
przynajmniej 3% rocznie. Towarzyszyła temu ko-
rzystna koniunktura gospodarcza w wielu bran-
żach i wzrost sprzedaży dóbr i usług. Ogólny 
wzrost konsumpcji w kraju wpłynął na większe do-
chody przedsiębiorstw, a te z kolei na wyższe 
wpływy do budżetu gminy. Kolejne lata (2021 
i później) będą pod tym względem trudniejsze. 
Nie jest łatwo przewidzieć skutki gospodarcze 

pandemii, jednak chyba najbardziej prawdopo-
dobnym scenariuszem jest (przynajmniej w krót-
kiej perspektywie) spowolnienie lub kryzys gospo-
darczy. Będzie on miał z pewnością przełożenie na 
osiągane wartości mierników ekonomicznych. 

 
Rycina 4.1.7. Wpływy z tytułu podatku CIT na 1 przedsiębior-
stwo 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

4.2. Rynek pracy  

Ważnym zagadnieniem, ściśle powiązanym z ak-
tywnością gospodarczą jest rynek pracy. Analiza 
tego zagadnienia obejmie zmiany w zakresie po-
pytu na pracę oraz podaży pracy, dojazdy do pracy 
(migracje wahadłowe), a także bezrobocie, czyli 
miara nierównowagi na rynku pracy. 

Jednym z mierników określających popyt na 
pracę w danej jednostce terytorialnej jest liczba 
miejsc pracy. Niestety nie ma dokładnych danych, 
które by to zjawisko dokumentowały, jednak GUS 
publikuje w banku danych lokalnych informację o 
liczbie pracujących w gminie, która jest trakto-
wana jako liczba pracujących wg miejsca pracy. To 
oznacza, że pośrednio wartość ta pokazuje liczbę 
zatrudnionych, a tym samym – liczbę miejsc 
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pracy. W tabeli 4.2.1 przedstawiono zmiany war-
tości liczby pracujących w gminach powiatu po-
znańskiego. W okresie 2010-2019 liczba pracują-
cych w gminie Suchy Las zwiększyła się o ponad 
2,5 tys. osób (wzrost o ponad 44%). To jeden z lep-
szych wyników w powiecie, choć w ostatnich la-
tach bardziej dynamicznie rozwijał się rynek pracy 
takich gmin jak Kórnik (+70%), Komorniki (+65%), 
Pobiedziska (+55%), Tarnowo Podgórne (+54%), 
Rokietnica (+49%). Wysokie wartości wskaźnika 
wzrostu są niekiedy związane z niską wartością 
bazy (liczba bezwzględna z momentu początko-

wego) wyliczania tej miary – ten efekt staty-
styczny zaznaczał się w gminach Pobiedziska i Ro-
kietnica, które jak na swoją siłę demograficzną, 
nie mają dużej liczby miejsc pracy. Z kolei bardzo 
zaskakujący jest wysoki poziom wzrostu w gminie 
Tarnowo Podgórne, gdzie już w 2010 r. odnotowy-
wano dużą bazę – pracowało wówczas na obsza-
rze tej gminy blisko 19 tys. pracowników. W ciągu 
10 lat liczba ta wzrosła o ponad 10 tys. – to rezultat 
bardzo dobry, na który składa się kilka dużych in-
westycji związanych z działalnością magazynową, 
transportową i produkcyjną.  

Tabela 4.2.1. Zmiany liczby miejsc pracy (pracujący wg miejsca zatrudnienia) w okresie 2010-2019 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zmiana 2010-2019 

bez-
wględna 

% 

Kórnik 8556 10409 11057 11252 12019 13153 12938 13106 13828 14536 5980 69,9% 

Komorniki 9161 9368 9925 10362 9511 10725 12187 14262 14944 15119 5958 65,0% 

Pobiedziska 2150 2412 2321 2413 2559 2717 2846 3019 3211 3323 1173 54,6% 

Tarnowo Podgórne 18744 18441 18693 19034 21133 22962 25717 27216 28463 28901 10157 54,2% 

Rokietnica 1874 1898 2094 2392 2541 2624 2317 2463 2409 2783 909 48,5% 

Suchy Las 6042 6318 6317 6731 6818 6898 7502 8032 8275 8706 2664 44,1% 

Kostrzyn 3077 3111 2909 3018 3038 3051 3292 3622 3801 4193 1116 36,3% 

Buk 3042 3195 3327 3476 3653 3751 3907 4172 4476 4112 1070 35,2% 

Dopiewo 4043 4219 4394 4303 4528 4918 5477 5243 5379 5283 1240 30,7% 

Stęszew 3524 3633 3913 4066 4255 4402 4761 4317 4455 4476 952 27,0% 

Swarzędz 14020 12958 13743 14378 14372 15180 16840 16987 17441 17586 3566 25,4% 

Mosina 4072 4168 4060 4339 4399 4631 4804 5053 4878 5005 933 22,9% 

Czerwonak 6521 6883 6525 6835 7040 7136 6937 7344 7668 7828 1307 20,0% 

Kleszczewo 753 710 721 741 848 898 940 1007 989 895 142 18,9% 

Murowana Goślina 2658 2603 2706 2926 2956 3062 2804 2690 2817 3072 414 15,6% 

Luboń 4401 4395 3885 3963 4271 4197 4418 4478 4696 4536 135 3,1% 

Puszczykowo 1962 1969 1969 1998 1844 1763 2039 1795 1635 1734 -228 -11,6% 

źródło: opracowanie własne pa podstawie danych z BDL GUS. 
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Wartości bezwzględne i ich wzrost pokazują 
część procesów, które działy się na rynku pracy w 
powiecie poznańskim w ostatnim dziesięcioleciu. 
Na rycinie 4.2.1 przedstawiono zmiany wskaźnika 
liczby pracujących (miejsc pracy) na 1000 miesz-
kańców. Jest to miara, która pośrednio pokazuje 
poziom bilansu migracji wahadłowych (relacja 
między przyjeżdżającymi i wyjeżdżającymi do 
pracy). W gminie Suchy Las, podobnie jak w gmi-
nach porównawczych obserwowano wzrost war-
tości tego wskaźnika, szczególnie po 2015 r. 
W 2019 r. osiągnął on w gminie Suchy Las wartość 
ok. 490 („sąsiedzi”: 330, „szczęściarze”: 255, Pol-
ska: 255). Wyższą wartość tej miary odnotowano 
tylko w gminach Tarnowo Podgórne (1050), Ko-
morniki (504) i Kórnik (502).  

 
Rycina 4.2.1. Liczba miejsc pracy (pracujący wg miejsca pracy) 
na 1000 mieszkańców 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analizie poddana została również liczba osób 
bezrobotnych i jej zmiany w okresie ostatnich 10 
lat. Wartość wskaźnika udziału liczby bezrobot-
nych w liczbie osób w wieku produkcyjnym przed-
stawiono na ryc. 4.2.2. Potwierdza on tendencje i 

procesy opisane przy okazji rozdziału o pomocy 
społecznej. Od 2012 r. obserwowaliśmy w gminie 
Suchy Las stały trend spadkowy w zakresie wskaź-
nika bezrobocia. Liczba bezrobotnych zmniej-
szyła się z 283 w 2012 do 68 w 2019 r. (-66%). 
W grupach porównawczych obserwowano po-
dobne procesy – liczba bezrobotnych zmniejszyła 
się odpowiednio: w grupie „sąsiadów” o 57%, 
w Polsce o 56%, a w grupie „szczęściarzy” o 49%.  

 
Rycina 4.2.2. Liczba bezrobotnych na 1000 osób w wieku pro-
dukcyjnym 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Niepokojące są jednak dane za 2020 r. Powia-
towy Urząd Pracy w Poznaniu publikuje regularnie 
zmiany liczby bezrobotnych w układzie gmin. 
Liczba osób bez pracy zwiększyła się w gminie Su-
chy Las pomiędzy styczniem a grudniem 2020 r. 
o 103 osoby (wzrost z 69 do 172). Na koniec 2020 
r. liczba bezrobotnych w gminie osiągnęła więc 
poziom z 2016 r., czyli początków wyraźnego 
spadku widocznego na ryc. 4.2.2. Względne 
spadki w pozostałych gminach powiatu poznań-
skiego były mniejsze, ale warto pamiętać o opisa-
nym wcześniej efekcie statystycznym – baza 
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w gminie Suchy Las w styczniu 2020 r. była trzecią 
najniższą wśród wszystkich gmin powiatu. To nie 
zmienia jednak faktu, że procesy na rynku pracy 
w gminie Suchy Las, będące efektem pandemii, są 
(w porównaniu do pozostałych gmin) bardzo do-
tkliwe.  

 
Rycina 4.2.3. Procentowa zmiana liczby bezrobotnych między 
styczniem a grudniem 2020 r. 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu. 

Z punktu widzenia analizy lokalnego rynku 
pracy, ważne są migracje wahadłowe, czyli prze-
mieszczanie się pracowników pomiędzy gminami. 
W tabelki 4.2.2 przedstawiono główne kierunki 
wyjazdów do pracy mieszkańców gminy Suchy 
Las. Dane pochodzą z badania realizowanego 
okresowo przez Główny Urząd Statystyczny. W 
ramach tego badania pozyskuje się informacje 
z zeznań skarbowych pracodawców i poprzez 
identyfikację siedziby miejsca pracy oraz adresu 

zamieszkania pracownika – można wyciągać 
pewne wnioski co do skali i kierunku przemiesz-
czeń. Warto jednak dodać, że badanie to nie obej-
muje najmniejszych przedsiębiorstw oraz 
uwzględnia błąd wynikający z rozdzielenia sie-
dziby pracodawcy od rzeczywistego miejsca 
świadczenia pracy. Stąd np. w wielu miejscach 
jednym z kierunków wyjazdów do pracy jest War-
szawa. Pomijając jednak te wady danych, doko-
nuje się ich analizy ze względu na brak alternatyw-
nych miar pokazujących powiązania przestrzenne 
lokalnych rynków pracy. W przypadku gminy Su-
chy Las widzimy, że ponad 1,5 tys. mieszkańców 
dojeżdża do pracy do Poznania, a blisko 200 – do 
gminy Tarnowo Podgórne. Kolejna jest gmina 
Czerwonak (prawdopodobnie migracje na linii 
Biedrusko-Bolechowo).  

Tabela 4.2.2. Kierunki wyjazdów do pracy mieszkańców 
gminy Suchy Las 

Obszar – siedziba praco-
dawcy 

Liczba wyjeżdżających  
do pracy 

Poznań 1514 

Tarnowo Podgórne 198 

Warszawa 114 

Czerwonak 73 

Rokietnica 54 

Komorniki 47 

Swarzędz - obszar wiejski 40 

Oborniki - obszar wiejski 34 

Dopiewo 28 

Oborniki - miasto 25 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wnioski płynące z tej analizy są dość oczywiste. 
Poznań, jako główne miejsce pracy w aglomeracji, 
w której prowadzi działalność kilkudziesięciu du-
żych pracodawców przyciąga pracowników ze 
strefy podmiejskiej, w tym również z gminy Suchy 
Las i jest to dominujący kierunek migracji waha-
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dłowych. Pozostałe kierunki związane są prze-
mieszczaniem się pracowników z gminy Suchy 
Las w ramach strefy podmiejskiej do dużych pod-
miotów gospodarczych zlokalizowanych w gmi-
nach Tarnowo Podgórne i Czerwonak. 

Tabela 4.2.3. Pochodzenie pracowników przyjeżdżają-
cych do pracy do gminy Suchy Las 

Obszar – miejsce  
zamieszkania 

Liczba przyjeżdżających  
do pracy 

Poznań 2123 

Oborniki - obszar wiejski 277 

Oborniki - miasto 216 

Rokietnica 185 

Czerwonak 151 

Luboń 96 

Tarnowo Podgórne 83 

Murowana Goślina - miasto 77 

Swarzędz - miasto 73 

Komorniki 72 

Dopiewo 70 

Swarzędz - obszar wiejski 57 

Rogoźno - miasto 36 

Mosina - obszar wiejski 33 

Kórnik - obszar wiejski 30 

Piła 29 

Murowana Goślina - obszar 
wiejski 

28 

Szamotuły - obszar wiejski 28 

Wągrowiec 26 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Kierunki dojazdów do pracy w drugą stronę 
(tzn. przyjeżdżający do pracy w gminie Suchy Las) 
są już bardziej zróżnicowane (4.2.3), choć i w tym 
przypadku dominują relacje z Poznaniem. Zaska-
kujący jest jednak bilans migracji wahadłowych 
Poznań – Suchy Las. Okazuje się bowiem, że 
w świetle tych danych, liczba mieszkańców Po-
znania przyjeżdżających do pracy do gminy Suchy 

Las jest o 40% wyższa niż liczba mieszkańców 
gminy Suchy Las dojeżdżająca do pracy do Pozna-
nia. Jest to zjawisko odmienne niż zwykle się ob-
serwuje w strefie podmiejskiej dużego miasta. Ma 
to prawdopodobnie związek z relatywnie dużą 
liczbą atrakcyjnych miejsc pracy w gminie Suchy 
Las, o których wspomniano przy okazji opisywa-
nia struktury branżowej przedsiębiorstw. 

4.3. Finanse gminne i polityka podatkowa 

Kapitał finansowy to jeden z kluczowych czynni-
ków rozwoju regionalnego i lokalnego (Churski 
2008). Determinuje on często poziom aktywności 
gospodarczej, konsumpcji oraz jakości życia 
mieszkańców. Nade wszystko interesujące są 
(z punktu widzenia strategii rozwoju gminy) infor-
macje o zasobach finansowych lokalnych organi-
zacji terytorialnych, które mają konkretny ustrój 
i funkcjonują w określonym systemie prawno-in-
stytucjonalnym. Wielkość tych zasobów wpływa 
na możliwości inwestycyjne gminy, budowanie 
wartości dodanej lokalnej gospodarki oraz podno-
szenie jakości życia mieszkańców. 

 
Rycina 4.3.1. Dochody budżetowe ogółem na 1 mieszkańca  
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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W pierwszej kolejności zostaną przedstawione 
ogólne mierniki sytuacji finansowej gminy Suchy 
Las na tle grup porównawczych oraz średniej sy-
tuacji w Polsce. Wśród tych ogólnych mierników 

istotne są zmiany w: (1) poziomie dochodów, (2) 
wydatków, (3) bilansie budżetowym oraz (4) wy-
niku bieżącym.  

Tabela 4.3.1. Zmiany wskaźnika dochodów budżetowych w zł na 1 mieszkańca w okresie 2010-2019 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 przyrost 

Kórnik 3 540 3 953 3 906 4 036 4 476 4 792 5 509 5 886 6 426 7 285 +3 745 

Tarnowo Podgórne 5 966 5 434 5 968 5 742 5 903 6 934 7 352 8 135 8 374 9 694 +3 729 

Komorniki 3 074 3 549 3 195 3 711 3 513 3 823 4 728 5 032 5 577 6 419 +3 345 

Swarzędz 2 664 2 979 2 967 3 404 3 273 3 584 4 278 4 744 5 073 5 972 +3 308 

Luboń 1 971 2 137 2 301 2 462 2 501 2 659 3 429 3 775 4 049 5 202 +3 231 

Dopiewo 3 099 3 026 3 181 3 494 3 525 3 549 4 450 4 780 5 513 6 043 +2 944 

Puszczykowo 2 881 2 940 3 253 3 338 3 291 3 248 3 916 4 777 5 118 5 801 +2 921 

Kleszczewo 2 966 3 092 3 797 3 190 3 395 3 747 4 842 4 745 5 237 5 876 +2 911 

Suchy Las 6 284 5 988 5 878 5 902 6 581 7 039 7 308 7 980 8 422 9 139 +2 855 

Kostrzyn 2 100 2 179 2 416 2 270 2 563 2 791 3 454 3 838 4 765 4 926 +2 826 

Rokietnica 2 558 2 509 2 577 2 901 2 755 2 914 3 735 4 067 4 669 5 379 +2 821 

Mosina 2 398 2 741 2 641 2 712 2 842 2 889 3 704 4 018 4 397 5 049 +2 651 

Czerwonak 2 823 2 889 2 923 2 963 3 118 3 390 3 992 4 328 4 763 5 430 +2 607 

Pobiedziska 2 750 2 872 2 899 2 847 2 928 3 197 4 045 4 556 5 456 5 318 +2 568 

Buk 2 688 3 338 3 016 3 197 3 702 3 462 4 018 4 384 4 614 5 070 +2 382 

Stęszew 2 603 2 439 2 758 2 750 2 939 3 119 4 084 4 263 4 428 4 931 +2 329 

Murowana Goślina 2 529 2 643 2 569 2 764 2 967 2 974 3 633 3 922 4 165 4 823 +2 295 

źródło: opracowanie własne pa podstawie danych z BDL GUS. 

Dochody budżetowe gminy Suchy Las w okre-
sie 2010-2019 wyraźnie wzrosły: z ok. 92 (2010 r.) 
do 163 mln zł (2019 r.). Wzrost dochodów towa-
rzyszył oczywiście wszystkim gminom w Polsce, 
co było konsekwencją rozwoju gospodarczego, 
wzrostu poziomu dochodów oraz zwiększenia 
skali opłat lokalnych oraz świadczeń ogólnopol-

skich (opłata za odpady, 500+). Pod względem po-
ziomu dochodów na 1 mieszkańca, gmina Suchy 
Las jest drugą w powiecie poznańskim z wartością 
ponad 9100 zł (ryc. 4.3.1 i tab. 4.3.1). Część gmin 
powiatu należy jednak do związków międzygmin-
nych, które pobierają opłaty za śmieci i nie są one 
częścią budżetu gminnego (gmina Suchy Las wy-
stąpiła ze związku GOAP, co wpłynęło na większy 
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wzrost dochodów między 2013 a 2014 r.). Najwyż-
szy poziom dochodów odnotowywała w 2019 r. 
gmina Tarnowo Podgórne (ok. 9700 zł na 1 miesz-
kańca), a za gminą Suchy Las były takie gminy jak: 
Kórnik (ok. 7300), Komorniki (ok. 6400) i Dopiewo 
(ok. 6000). Wielkość dochodów per capita w gmi-
nie Suchy Las jest o ponad 3000 wyższa niż śred-
nia dla Polski oraz obu grup porównawczych. 

Wysokim dochodom towarzyszył w ostatnich 
latach wysoki poziom wydatków budżetowych 
(ryc. 4.3.2). Dwukrotnie zdarzyły się lata (2011 
i 2019) z wyraźnym deficytem budżetowym (na 
poziomie odpowiednio ok. 31 mln zł w 2011 i 41 
mln zł w 2019 r.). To relatywnie duże kwoty, biorąc 
pod uwagę wielkość budżetu. Deficyty budżetowe 
w obu przypadkach wiązały się z dużą skalą reali-
zowanych inwestycji, głównie dofinansowanych 
ze środków unijnych. 

 
Rycina 4.3.2. Dochody i wydatki budżetowe gminy Suchy Las  
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Duża nadwyżka inwestycyjna i deficyt budże-
towy wpłynęły istotnie na zwiększenie łącznej 
skali zobowiązań gminy. Na koniec 2019 r. wynio-

sły one ok. 92 mln zł. Wskaźnik udziału zobowią-
zań w dochodach budżetowych osiągnął przez to 
poziom ponad 56% (co było na koniec 2019 r. naj-
wyższą wartością w powiecie poznańskim). Biorąc 
pod uwagę nadchodzącą, kolejną perspektywę 
budżetową Unii Europejskiej, lata 2021-2022 po-
winny wiązać się ze zmniejszaniem poziomu 
długu, by móc efektywnie starać się o środki ze-
wnętrzne do których konieczny jest wkład własny. 

 
Rycina 4.3.3. Wskaźnik udziału zobowiązań w dochodach bu-
dżetowych 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na wspomniane wcześniej wysokie dochody 
budżetowe gminy Suchy Las wpływ ma szereg 
zmiennych. Zgodnie z Ustawą o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego źródłami do-
chodów gmin są: 1) dochody własne, 2) subwencja 
ogólna, 3) dotacje celowe z budżetu państwa. Po-
nadto dochodami mogą także być środki pocho-
dzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające 
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zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Euro-
pejskiej (wliczane do dotacji) oraz inne środki 
określone w przepisach odrębnych. Poszczególne 
kategorie dochodów mają różne znaczenie w róż-
nych gminach. Jednostki z szybszym tempem roz-
woju zwykle odnotowują wyższy odsetek docho-
dów własnych, z kolei gminy peryferyjne – sub-
wencji i dotacji. 

 
Rycina 4.3.4. Struktura dochodów budżetowych gmin powiatu 
poznańskiego w 2019 r. 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Strukturę dochodów gmin powiatu poznań-
skiego w 2019 r. przedstawiono na ryc. 4.3.4. 
W gminie Suchy Las zdecydowanie największe 
znaczenie mają dochody własne (68% wszystkich 
dochodów). W większości gmin odsetek tej kate-
gorii dochodów kształtuje się między 50 a 60%. 
Przedział ten przekraczają tylko cztery gminy: Su-
chy Las, Puszczykowo, Tarnowo Podgórne oraz 
Kórnik. Z kolei w drugiej grupie w 2019 r. były 
gminy Kleszczewo i Kostrzyn z wysokim odset-
kiem subwencji i dotacji w budżecie gminy.  

 
Rycina 4.3.5. Dochody z podatku od nieruchomości na 1 miesz-
kańca 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wśród dochodów własnych decydujące zna-
czenie mają dwie kategorie: dochody z tytułu po-
datku od nieruchomości oraz wpływy z PIT. Poda-
tek od nieruchomości jest jednym z tych, co do 
których gmina ma władztwo podatkowe (ustala 
stawkę podatku), choć jest ono ograniczone prze-
działami ustawowymi. Opodatkowaniu tym po-
datkiem podlegają następujące nieruchomości 
lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich 
części, budowle lub ich części związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami 
są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki orga-
nizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowo-
ści prawnej. Podstawą opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości jest powierzchnia użytkowa 
(Dolnicki, 2002) – dlatego szczególnie „cenne” dla 
lokalnego budżetu są nieruchomości o dużej po-
wierzchni. Stawki podatku od nieruchomości są 
nieznacznie zróżnicowane pomiędzy gminami. 
Trzy z nich przedstawiono w tabeli 4.3.2. Pokazuje 
ona, że stawki podatku od nieruchomości w gmi-
nie Suchy Las są zbliżone do średnich w powiecie 
poznańskim.  
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Tabela 4.3.2. Wybrane stawki podatku od nieruchomości z 2020 r. 

Gmina 
grunty - działalność go-

spodarcza 
budynki - działalność 

gospodarcza 
budynki mieszkalne razem 

Kórnik 0,95 23,90 0,81 25,66 

Pobiedziska 0,95 23,90 0,81 25,66 

Luboń 0,95 23,90 0,78 25,63 

Swarzędz 0,93 23,50 0,79 25,22 

Kostrzyn 0,94 23,29 0,78 25,01 

Buk 0,89 23,34 0,73 24,96 

Suchy Las 0,95 23,00 0,80 24,75 

Kleszczewo 0,95 22,97 0,81 24,73 

Komorniki 0,90 22,50 0,75 24,15 

Rokietnica b.d. 23,20 0,81 24,01 

Murowana Goślina 0,95 22,20 0,81 23,96 

Tarnowo Podgórne 0,82 22,35 0,66 23,83 

Puszczykowo 0,89 22,00 0,70 23,59 

Czerwonak 0,87 20,98 0,76 22,61 

Dopiewo 0,85 21,00 0,75 22,60 

Mosina 0,85 20,71 0,71 22,27 

źródło: opracowanie własne pa podstawie części A Sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, 
publikowanego przez Ministerstwo Finansów. 

Dynamikę wpływów z podatku od nieruchomości 
na 1 mieszkańca przedstawiono na ryc. 4.3.5. Po-
kazuje ona znacznie wyższy poziom wpływów 
w gminie Suchy Las niż w jednostkach porównaw-
czych. W 2019 r. do budżetu gminy Suchy Las 
wpłynęło z podatku od nieruchomości ponad 35 
mln zł, czyli ok. 11 mln zł więcej niż w 2010 r. Pod 
względem dochodu na 1 mieszkańca gmina Suchy 
Las plasowała się w 2019 r. na drugim miejscu (ok. 
2 000 zł) – pierwszą pozycję zajmowała gmina Tar-
nowo Podgórne (ok. 2200 zł), trzecią gmina Kór-
nik (ok. 1800 zł), a czwartą gmina Komorniki (ok. 
1100 zł). Wszystkie gminy (poza gminą Suchy Las) 
są przykładem sukcesu gospodarczego opartego 
na dużych inwestycjach typu greenfield, czyli zwy-

kle wielkopowierzchniowych obiektach produk-
cyjnych, składowych, magazynowych i usługo-
wych. Duża powierzchnia tych obiektów wpływa 
z kolei na wysokość płaconego podatku. W przy-
padku gminy Suchy Las źródła wysokich wpływów 
z podatku od nieruchomości są nieco inne i wyni-
kają głównie z istnienia jednego dużego płatnika – 
Wojskowego Zarządu Infrastruktury (tab. 4.3.3), 
który reguluje płatności wynikające z tzw. tere-
nów różnych w obszarze poligonu wojskowego w 
Biedrusku. Kwoty, które płyną z tego źródła co-
rocznie są ogromne i istotnie zwiększają możliwo-
ści inwestycyjne gminy (choć oczywiście sam poli-
gon te możliwości ogranicza). 
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Tabela 4.3.3. Najważniejsi płatnicy podatku od nierucho-
mości (pow. 100 tys. zł) 

Płatnik Kwota 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury 17 382 523 

Aquanet S.A. 1 743 592 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 945 461 

Enea Operator Sp. z o.o. 630 800 

YouNick Technology Park Sp. z o.o. 474 586 

Golden Invest Sp. z o.o. 446 129 

Bowa Polska Sp z o.o. 429 997 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 413 316 

METPOL Sp. z o.o. 249 113 

Hunter Douglas Fabrication Sp. z o.o. 237 724 

YouNick Park Sp. z o.o. 228 831 

Auto Watin S.J.  202 977 

Ławiccy Infrastruktura Sp. z o.o. 184 979 

M.o.l Romgum Nieruchomości Sp. z o.o. 184 978 

Galeria Sucholeska Sp. z o.o. 181 820 

Centrum Biotechnologii Sp. z o.o. 173 336 

Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. 157 013 

ATREM Sp z o.o. 156 354 

Nickel Development Sp. z o.o. 132 194 

PAW Sp. z o.o. 131 118 

BGR BAU Sp. z o.o. 127 473 

IMS Glass-Decor Sp. z o.o. 124 374 

Promonotes Sp. z o.o. 118 947 

Orange Polska S.A. 116 763 

źródło: opracowanie własne pa podstawie Sprawozdania z wykonania bu-
dżetu gminy Suchy Las za 2019 r. 

Bardzo ważnym dochodem własnym gminy są 
wpływy z PIT. Podatek dochodowy od osób fizycz-
nych to obowiązkowe świadczenie osoby fizycz-
nej na rzecz państwa, którego wysokość zależna 

jest od uzyskanych dochodów. Wpływy z podatku 
PIT są dzielone między budżet centralny a bu-
dżety jednostek samorządu terytorialnego. Gmi-
nom przysługuje z tego tytułu ok. 38% podatku 
płaconego przez ich mieszkańców, którzy w de-
klaracjach skarbowych wykazują gminę Suchy Las 
jako gminę zamieszkania. Odliczony podatek od 
osób fizycznych jest bardzo znaczącym, jeżeli nie 
największym źródłem przychodów dla gmin. 
Udział podatku PIT w dochodzie własnym gminy 
Suchy Las w 2010 roku wynosił ok. 25%, a w 2019 
ok. 43%. W sumie z tego tytułu wpłynęło do bu-
dżetu lokalnego w 2019 r. aż blisko 48 mln zł (10 
lat wcześniej: niecałe 20 mln zł). Wielkość tych 
wpływów jest relatywnie wysoka. Także dyna-
mika zmian miała w okresie ostatnich 10 lat ko-
rzystny przebieg.  

 
Rycina 4.3.6. Zmiany dochodów z PIT na 1 mieszkańca 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Pod względem wpływów z PIT na 1 mieszkańca 
gmina Suchy Las była w 2019 r. liderem w powie-
cie poznańskim z wartością ok. 2700 zł Niewiele 
mniej osiągnęło Puszczykowo (2600 zł) i Tarnowo 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PL Suchy Las

sąsiedzi szczęściarze



 
 
 

 
      
 

 

 
 

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Suchy Las      

Strona 56 

 

 

Podgórne (2550 zł). Poziom 2000 zł na 1 miesz-
kańca przekroczyła jeszcze gmina Dopiewo (ok. 
2100). Dynamika wzrostu dochodów z PIT z pew-
nością w związku z pandemią zmaleje. Trudno po-
wiedzieć jak znacznie i jak długo będzie się ten 
efekt zaznaczał. Natomiast pewnym jest, że nie 
ma co liczyć na utrzymanie trendu, który jest wi-
doczny szczególnie po 2015 r. 

 
Rycina 4.3.7. Zmiany dochodów z podatku od środków trans-
portowych na 1 mieszkańca 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Ważnym dochodem gminy Suchy Las jest jesz-
cze jeden wpływ odnotowywany w dochodach 
własnych. Chodzi o podatek od środków transpor-
towych. Jest to świadczenie płacone przez właści-
cieli pojazdów ciężarowych, ciągników samocho-
dowych, autobusów, przyczep i naczep. Najwięk-
szymi płatnikami w Polsce są oczywiście firmy le-
asingowe. Gmina Suchy Las jakiś czas temu zde-
cydowała się obniżyć stawkę tego podatku, pró-
bując tym samym zyskać na liczbie podatników i 
wielkości tzw. podstawy opodatkowania. Ta stra-
tegia przyniosła wymierne efekty i obecnie gmina 
Suchy Las określana jest mianem lokalnego raju 

podatkowego. Podobną strategię obrało kilkana-
ście innych gmin w Polsce, część z nich z podob-
nym sukcesem jak gmina Suchy Las. Wpływy 
z tego podatku w okresie 2010-2019 osiągały bo-
wiem wartość ok. 10 mln zł rocznie. Początkowo, 
wpływy z tego tytuły malały (z 12,6 mln w 2010 do 
7 mln zł w 2014 r.), jednak po tym momencie za-
częły ponownie wzrastać do ok. 10,5 mln zł w 2019 
r. 

 
Rycina 4.3.8. Wydatki bieżące na 1 mieszkańca 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Obok ogólnego bilansu budżetowego, zobo-
wiązań i dochodów, ważną składową budżetu lo-
kalnego jest wielkość wydatków. Zostaną one 
przeanalizowane w układzie dwóch istotnych czę-
ści: wydatków bieżących i wydatków majątko-
wych inwestycyjnych. Zmiany wydatków bieżą-
cych przedstawiono na ryc. 4.3.8. Potwierdzają 
one wcześniej artykułowane oceny i diagnozę. 
Wysoki poziom dochodów i rozwój infrastruktury 
spowodowały wyraźny wzrost wydatków bieżą-
cych. Są one znacznie wyższe niż średnia dla kraju 
oraz dla obu grup porównawczych. Wyższy po-
ziom wydatków bieżących per capita w powiecie 
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poznańskim ma tylko gmina Tarnowo Podgórne 
(7600 zł wobec 7300 w gminie Suchy Las). 

 
Rycina 4.3.9. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 miesz-
kańca 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wydatkom bieżącym towarzyszyły relatywnie 
duże wydatki majątkowe inwestycyjne. Szczegól-
nie duże rozmiary osiągnęły one w 2019 r. (73 mln 
zł), a wcześniej w 2011 r. (52 mln zł). W pozosta-
łych latach wahały się od 16,5 do 38 mln zł. Tak 
duża skala wydatków inwestycyjnych w 2011 
i 2019 r. wpłynęła na spory deficyt budżetowy 

i zwiększyła dług publiczny, o czym wspomniano 
wcześniej. Ważne jednak, by ten dług znacznie 
zmniejszyć przed rozpoczęciem kolejnej perspek-
tywy finansowej Unii Europejskiej (prawdopodob-
nie pierwsze konkursy będą ogłaszane w 2022 r., 
a inwestycje realizowane pod koniec 2022 lub na 
początku 2023 r.). Są więc trzy roczne budżety, 
w których wydatki inwestycyjne powinny przyjąć 
mniejsze rozmiary lub powinny pojawić się dodat-
kowe wpływy po stronie dochodowej. 

Ostatnim analizowanym miernikiem dotyczą-
cym ogólnej sytuacji finansowej gminy Suchy Las 
jest wynik bieżący. Oblicza się go jako różnicę 
między dochodami bieżącymi, a wydatkami bie-
żącymi. Wynik dodatni tego wskaźnika, czyli prze-
waga dochodów bieżących nad wydatkami trak-
towana jest jako nadwyżka operacyjna, nato-
miast, gdy wynik jest ujemny, wówczas mamy do 
czynienia z deficytem bieżącym. Wysokość nad-
wyżki operacyjnej świadczy o możliwościach 
spłaty zobowiązań gminy oraz o jej potencjale in-
westycyjnym (Standar, 2013). 

Zarówno w przypadku gminy Suchy Las jak 
i pozostałych gmin powiatu poznańskiego wystę-
puje nadwyżka operacyjna (poza nielicznymi wy-
jątkami). W 2019 r. wynik bieżący w gminie Suchy 
Las wyniósł ok. 29 mln zł i była to najwyższa war-
tość w ostatnich 10 latach, a jednocześnie piąta 
wartość w powiecie poznańskim.  
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Tabela 4.3.4. Wynik bieżący gmin powiatu poznańskiego 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Komorniki 16,07 22,67 18,32 24,03 21,93 25,45 33,09 31,73 41,26 46,37 

Tarnowo Podgórne 19,01 17,74 13,84 23,16 36,23 52,44 47,11 34,22 39,46 40,99 

Kórnik 15,93 14,55 15,97 17,56 23,57 25,62 33,40 32,05 32,46 40,59 

Swarzędz 14,36 23,03 26,06 24,31 32,32 41,28 41,74 31,76 31,46 37,64 

Suchy Las 26,34 17,41 13,34 15,02 18,19 21,83 21,07 26,93 28,51 29,10 

Dopiewo 11,61 11,54 10,16 9,74 12,96 15,97 19,65 17,13 24,94 27,93 

Czerwonak 9,94 10,70 11,69 9,55 12,83 18,20 17,82 15,89 19,23 17,34 

Mosina 3,04 5,60 2,37 6,55 7,57 11,35 13,53 9,73 15,83 13,94 

Rokietnica 1,23 2,52 3,23 4,24 7,39 9,45 10,93 9,53 11,65 13,59 

Luboń 4,39 3,59 4,12 7,50 6,73 8,58 10,62 9,67 9,30 11,43 

Stęszew 3,87 5,82 5,59 6,62 7,13 9,51 13,71 6,88 9,18 11,26 

Puszczykowo 0,82 2,64 3,73 6,59 5,74 3,86 6,04 8,97 10,69 9,13 

Pobiedziska 3,95 3,68 6,21 5,43 8,03 9,54 10,46 9,93 8,66 7,99 

Kostrzyn 2,98 0,45 3,68 4,49 5,19 6,59 5,47 7,02 2,32 6,62 

Kleszczewo 1,36 2,75 0,90 1,78 2,33 3,77 4,84 4,95 5,52 5,71 

Murowana Goślina 2,62 3,76 1,94 2,51 4,88 5,06 5,27 5,41 4,56 5,55 

Buk -0,56 0,43 3,22 3,29 5,73 7,21 6,53 5,29 6,88 4,67 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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5. Diagnoza sytuacji przestrzennej 

Diagnoza sytuacji przestrzennej obejmie kilka klu-
czowych zagadnień, które mają istotny wpływ za-
równo na poziom rozwoju gospodarczego jak i na 
jakość życia mieszkańców. Wśród nich będą: (1) 
ogólne cechy i własności położenia gminy w ukła-
dzie osadniczym i transportowym regionu oraz 
aglomeracji, (2) struktura jednostek pomocni-
czych, (3) sprawy związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym oraz mieszkalnictwem, (4) zasoby 
i stan środowiska przyrodniczego oraz (5) ele-
menty infrastruktury technicznej.  

5.1. Położenie w układzie osadniczym i trans-
portowym 

Położenie gminy w szerszym systemie osadni-
czym i transportowym stanowi współcześnie bar-
dzo ważny czynnik rozwoju lokalnego (Parysek 
1997; Wong 1998). W literaturze nazywa się go 
czynnikiem tradycyjnym, czyli takim, który od kil-
kudziesięciu, a może nawet od kilkuset lat od-
grywa kluczową rolę w rozwoju obszaru. Od loka-
lizacji względem kluczowych węzłów transpor-
towych oraz miejsc realizacji usług publicznych 
i komercyjnych zależy atrakcyjność inwesty-
cyjna gminy oraz jakość życia mieszkańców 
(mierzona np. dostępnością do określonego ko-
szyka dóbr i usług). Wiele elementów analizowa-
nych w niniejszej diagnozie (np. dwa najbardziej 
istotne, czyli potencjał gospodarczy i atrakcyjność 
osiedleńcza) jest uwarunkowana lokalizacją 
gminy Suchy Las. Między innymi z tego powodu 
analiza lokalizacji ma bardzo istotne znacznie, po-
nieważ ukazuje potencjalne możliwości, ale także 
ograniczenia rozwojowe jednostki. Gmina Suchy 
Las położona jest w centralnej części wojewódz-
twa wielkopolskiego, na północ od Poznania (ryc. 
5.1.1). Jest jedną z 17 gmin powiatu poznańskiego 
i jedną z 11 z tzw. pierwszego pierścienia aglome-
racji miejskiej Poznania (ryc. 5.1.2). To w znacz-
nym stopniu determinuje możliwości rozwojowe 

gminy. Związek między gminą Suchy Las i Pozna-
niem jest związkiem bardzo bliskim dlatego, że 
jest to gmina „wylotowa” na północ od głównego 
miasta, przez którą przebiega najważniejszy szlak 
komunikacyjny w układzie północ-południe. To 
stwarza gminie dodatkowe przewagi strategiczne 
i sytuuje ją w gronie kilku jednostek aglomeracji 
miejskiej Poznania, szczególnie korzystnie zloka-
lizowanych z punktu widzenia dostępności trans-
portowej. 

 
Rycina 5.1.1. Położenie gm. Suchy Las w woj. wielkopolskim 
opracowanie własne na podstawie danych CODGiK. 

Gmina Suchy Las sąsiaduje (oprócz Poznania) 
z gminami Czerwonak i Murowana Goślina na 
wschodnie (granicę stanowi rzeka Warta), gminą 
Rokietnica na zachodzie oraz gminą Oborniki na 
północy. Obszar ten leży pomiędzy Poznaniem 
a miastem powiatowym strefy aglomeracji 
(Oborniki), które liczy blisko 20 tys. mieszkańców. 
Fakt takiej lokalizacji oraz struktura przestrzenna 
gminy (zabudowa rozwinięta głównie wzdłuż 
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najważniejszej drogi prowadzącej z Poznania na 
północ) powodują, że jednym z większym 
problemów rozwojowych wpływających na jakość 
życia mieszkańców są trudności transportowe 
(korki), szczególnie w godzinach porannego 
i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. 

 
Rycina 5.1.2. Położenie gm. Suchy Las w powiecie poznańskim 
opracowanie własne na podstawie danych PRG i CODGiK. 

Fakt położenia gminy Suchy Las 
w aglomeracji dużego miasta już w znacznym 
stopniu determinuje jej możliwości rozwojowe. 
Obecnie aż 16 na 17 gmin powiatu poznańskiego 
jest wśród 25% najbogatszych gmin w Polsce (pod 
względem poziomu dochodów własnych na 
mieszkańca). Gmina Suchy Las znajduje się 
w tego typu rankingach (przy stosowaniu 
wskaźników per capita) na bardzo wysokich 
miejscach. Możemy powiedzieć, że możliwości 
rozwojowe gminy są oceniane w zależności od 
układu odniesienia. Gdy porównujemy je 
z pozostałymi gminami w Polsce, należy uznać, 
że gmina Suchy Las jest w bardzo dobrej 
sytuacji. Układem odniesiania dla oceny sytuacji 
rozwojowej gminy Suchy Las powinny być gminy 
podobnie zlokalizowane, posiadające równie 
dobre warunki rozwojowe.  
 

Tabela 5.1.1. Dostęp do kluczowych dróg (autostrady, 
drogi ekspresowe, krajowe) w gminie Suchy Las i gmi-
nach powiatu poznańskiego 

Lp Gmina 
Dostęp do głównych dróg: 

A S DK 

1 Dopiewo  tak tak - 

2 Kleszczewo  tak tak - 

3 Komorniki  tak - tak 

4 Buk  tak - - 

5 Luboń tak - - 

6 Kostrzyn  - tak tak 

7 Suchy Las  - tak tak 

8 Tarnowo Podgórne  - tak tak 

9 Stęszew  - tak tak 

10 Kórnik  - tak - 

11 Pobiedziska  - tak - 

12 Rokietnica  - tak - 

13 Swarzędz  - - tak 

14 Czerwonak  - - - 

15 Mosina  - - - 

16 Murowana Goślina  - - - 

17 Puszczykowo - - - 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA. 

Jednym z powodów korzystnej sytuacji 
lokalizacyjnej jest dostęp do ważnych ciągów 
transportowych (tab. 5.1.1). Przez gminę Suchy 
Las przebiega droga krajowa nr 11, która jest 
głównym traktem komunikacyjnym wyprowadza-
jącym ruch samochodowy z Poznania na północ. 
Jest to ważna trasa z punktu widzenia ruchu 
krajowego, prowadzi z Górnego Śląska przez 
Poznań, Piłę, Szczecinek w stronę Koszalina 
i Kołobrzegu. Jej miejsce początkowe i końcowe 
sprawia, że jest ona ponadprzeciętnie często 
wykorzystywana w sezonie letnim, w okresie 
dużych przemieszczeń turystów. Lokalnie 
i regionalnie jest ona także główną drogą 
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wjazdową do Poznania dla północnocnej części 
województwa wielkopolskiego. W znacznej części 
drogę krajową nr 11 (klasa techniczna GP) planuje 
się przebudować i zmienić jej kategorię na drogę 
ekspresową. Obecnie tę kategorię ma niedawno 
wybudowana zachodnia obwodnica Poznania, 
której węzeł z drogą krajową nr 11 znajduje się na 
terenie gminy. Umożliwia on szybki dojazd do 
węzła z autostradą A2 i drogą ekspresową S5, co 
oznacza łatwe i szybkie przemieszczanie się 
w kierunku Berlina, Warszawy i Wrocławia. Plany 
budowy dróg ekspresowych i autostrad w Polsce 
zakładają inwestycję w drogę S11 w najbliższej 
perspektywie strategicznej. Jako pierwsze mają 
być realizowane dwa odcinki z województwa 
zachodniopomorskiego: (1) Koszalin-Bobolice, 
dla którego trwa realizacja inwestycji w ramach 
umowy zaprojektuj i zbuduj (planowane 
wykonanie do 2023 r.) oraz (2) Bobolice-
Szczecinek, dla którego uzyskano decyzję 
środowiskową (planowane wykonanie do 2025 r.).  

Pozostała część drogi S11 w obszarze 
województwa wielkopolskiego, w tym 
szczególnie istotny dla gminy Suchy Las fragment 
Poznań-Oborniki mógłby powstać po 2025 r. 
(2025-2030). Prace nad tym odcinkiem są obecnie 
na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia (w grudniu został złożony 
wniosek o wydanie decyzji). Dokonano także 
wyboru preferowanego wariantu lokalizacyjnego 
(ryc. 5.1.3). Jest w nim zapisany przebieg drogi na 
wschód od Golęczewa i później na zachód od 
Chludowa. Planowana jest także budowa węzła 
Chludowo, który zwiększy dostępność 
trsnportową mieszkańców północnej części 
gminy i może zaktywizować tereny pod 
inwestycje zapisane w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Budowa drogi S11 wraz z węzłem 
Chludowo jest jednym z ważniejszych nowych 
zasobów rozwojowych gminy, który 

w przyszłości (choć najwcześniej ok. 2027 r.) 
może sprzyjać realizacji nowych inwestycji. 

 
Rycina 5.1.3. Przebieg preferowanego nowego odcinka drogi 
ekspresowej S11 (kolor brązowy, linia przerywana) na tle istnie-
jącego przebiegu drogi krajowej (kolor czerwony) i linii kolejowej 
(kolor czarny, linia przerywana) 
https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/s/s11-oborniki-
poznan_28305/S11%20OP_Tom%20I_III_cz4_Rys_nr_3.pdf 

Drugim bardzo ważnym elementem inwesty-
cyjnym związanym z układem transportowym jest 
budowa północno-wschodniej obwodnicy Po-
znania. To ciąg drogowy bez jasnej i klarownej 
przyszłości. Starostwo powiatowe zdecydowało 
się koordynować prace związane z określeniem 
przebiegu nowej drogi. Wg aktualnej koncepcji 
ma to być droga dwujezdniowa o klasie technicz-
nej drogi głównej ruchu przyspieszonego, która 
będzie zaczynać się na węźle Poznań Północ i pro-
wadzić w stronę Czerwonaka, Owińsk i dalej w kie-
runku południowo-wschodnim aż do węzła 
z drogą S5. Obecnie RDOŚ pracuje nad wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rea-
lizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie 
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tej drogi (rozpatrywane są 3 warianty przebiegu). 
Niezależnie od tego, który z wariantów przebiegu 
drogi zostanie uznany przez RDOŚ za najlepszy, 
będzie to ciąg komunikacyjny w istotny sposób 
wpływający na funkcjonowanie gminy Suchy Las. 
Z jednej strony może on odciążyć ruch transpor-
towy kumulowany obecnie w ul. Obornickiej. 
Z drugiej jednak strony, przebieg obwodnicy 
może wpłynąć negatywnie na jakość życia miesz-
kańców Złotkowa i Złotnik Osiedle oraz osiedla 
Suchy Las Wschód. Problemem strategicznym 
przy planowaniu przebiegu tej drogi jest bariera 
granicy poligonu wojskowego. Warto jednak do-
dać, że bardzo zaawansowane rozmowy na temat 
przebiegu drogi nie oznaczają jeszcze realnej per-
spektywy jej realizacji. Koszt budowy tego od-
cinka szacowany jest nawet na 1 mld zł. To środki 
nieosiągalne zarówno dla powiatu poznańskiego 
jak i potencjalnego podmiotu współpracy samo-
rządowej. Z kolei jednostki państwowe nie trak-
tują obecnie północno-wschodniej obwodnicy Po-
znania jako priorytetowej dla układu transporto-
wego kraju. Za decydujące uznano obejście za-
chodnie, które komunikuje regionalny i krajowy 
ruch w układzie północ-południe z autostradą A2. 
Obejście północno-wschodnie skróci czas dojazdu 
przy przemieszczaniu się w układzie północ-
wschód kraju, jednak zyski transportowe z tak ro-
zumianej inwestycji nie są na tyle duże, by trakto-
wać ją obecnie jako priorytetową w skali kraju. Nie 
jest więc jasne, czy można mówić o realnej per-
spektywie realizacji tej inwestycji w horyzoncie 
czasowym najbliższych 10 lat. 

Zagadnienia transportowe są obecnie najwięk-
szym problemem gminy Suchy Las. Struktura 
przestrzenna gminy oparta na jednej głównej osi 
transportowej ul. Obornickiej powoduje duże ob-
ciążenie tej drogi. Już od wielu lat jej parametry 
techniczne nie były dostosowane do skali ruchu 
samochodowego jaki generuje. Po wybudowaniu 
zachodniej obwodnicy Poznania, zarządzanie 
dawną drogą krajową nr 11 na obszarze gminy Su-

chy Las stało się obowiązkiem samorządu lokal-
nego. Problemem jednak pozostają newralgiczne 
punkty węzłowe na styku gminy Suchy Las i Po-
znania. Kluczowa dla rozwiązania problemów 
transportowych gminy Suchy Las jest budowa 
tzw. Nowej Obornickiej, bezkolizyjnych przepraw 
przez linie kolejowe wzdłuż ul. Sucholeskiej i Bi-
skupińskiej (Poznań) oraz wiaduktu we wschod-
niej części gminy wraz z nową ul. Mateckiego 
w Poznaniu. Wszystkie trzy inwestycje są strate-
giczne dla gminy Suchy Las, choć leżą poza zakre-
sem bezpośredniego wpływu władz lokalnych. 
Dodatkowo, władze Poznania stawiają pierwsze 
dwie inwestycje na dalszym planie perspektywy fi-
nansowej miasta (pod bardzo dużym znakiem za-
pytania stoi ich realizacja w horyzoncie najbliż-
szych 10 lat). Wobec takiej sytuacji należy szukać 
innych potencjalnych rozwiązań problemu komu-
nikacyjnego ul. Obornickiej, choć nie jest to łatwe. 
Prawdopodobnie szybciej uda się zrealizować in-
westycję nowej ul. Teofila Mateckiego, dla której 
planowany jest także wiadukt kolejowy (choć 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego obszaru dopuszcza zmianę na tunel 
pod linią kolejową). Obecnie jest to niekorzystna 
bariera utrudniająca przejazd z okolic osiedla Su-
chy Las Wschód do północnej części Poznania. 

Obok infrastruktury drogowej, dla rozwoju lo-
kalnego bardzo istotna jest dostępność do linii 
kolejowej. Przez gminę Suchy Las przebiega linia 
kolejowa nr 354 Piła-Poznań (tab. 5.1.2). W świetle 
obowiązujących klasyfikacji dróg kolejowych jest 
to linia pierwszorzędna (najważniejsze znaczenie 
w skali kraju mają linie magistralne). Gmina po-
siada zatem dostęp do linii kolejowej, choć ma 
ona znaczenie głównie regionalne (Poznań-pół-
noc województwa wielkopolskiego) i dodatkowo 
zwiększa przepływy ludzi między Poznaniem 
a Pomorzem Środkowym (w tym Szczecinkiem, 
Kołobrzegiem i Białogardem, a także pośrednio 
z Koszalinem).  
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Tabela 5.1.2. Dostęp do linii kolejowych (przystanek lub 
stacja kolejowa) w gminie Suchy Las i gminach powiatu 
poznańskiego 

Lp Gmina Dostęp do linii kolejowej: 

1 Swarzędz  magistralnej i pierwszorzędnej 

2 Buk  magistralnej 

3 Dopiewo  magistralnej 

4 Kostrzyn  magistralnej 

5 Luboń magistralnej 

6 Mosina  magistralnej 

7 Puszczykowo magistralnej 

8 Rokietnica  magistralnej 

9 Kórnik  pierwszorzędnej 

10 Pobiedziska  pierwszorzędnej 

11 Suchy Las  pierwszorzędnej 

12 Czerwonak  drugorzędnej 

13 Komorniki  drugorzędnej 

14 Murowana Goślina  drugorzędnej 

15 Stęszew  drugorzędnej 

16 Kleszczewo  - 

17 Tarnowo Podgórne  - 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP Polskie Linie Kole-
jowe. 

Linia kolejowa przechodząca przez teren 
gminy Suchy Las została w ostatnich latach 
zmodernizowana. Ma to istotnie skrócić czas do-
jazdu do centrum Poznania. Niebawem zostanie 
także wybudowany drugi tor wraz z dodatkową 
przeprawą przez Wartę na brakującym odcinku 
w Obornikach, co z kolei zwiększy przepustowość 
linii i umożliwi uruchomienie większej liczby kur-
sów. Jest to o tyle istotne, że na odcinku Poznań-
Oborniki ma funkcjonować Poznańska Kolej Me-
tropolitalna (PKM), która istotnie zwiększy po-
ziom dostępności transportowej i może odcią-

żyć infrastrukturę drogową (głównie ul. Obor-
nicką). Na terenie gminy istnieje 5 przystanków 
kolejowych: (1) Złotniki Grzybowe, (2) Złotniki, (3) 
Złotkowo, (4) Golęczewo i (5) Chludowo. Pierwszy 
z przystanków służy przede wszystkim mieszkań-
com osiedla Grzybowego (szczególnie jego pół-
nocno-zachodniej części) oraz pracownikom 
parku YouNick Technology, pierwszego niepu-
blicznego parku technologicznego w Polsce, 
w którym zlokalizowanych jest blisko 160 firm 
z różnych branż. Z przystanku Złotniki korzystają 
z kolei mieszkańcy tej miejscowości oraz zlokali-
zowanych w pobliżu Rodzinnych Ogródków Dział-
kowych. Przystanki Złotkowo, Golęczewo i Chlu-
dowo z kolei służą głównie mieszkańcom tych 
miejscowości, których domy są zlokalizowane 
w pobliżu przystanków. Warto także dodać, że 
czas dojazdu do Poznania Głównego (tab. 5.1.3) 
jest obecnie bardzo konkurencyjny w stosunku do 
podróży samochodem w godzinach szczytu ko-
munikacyjnego. Problemem pozostaje jednak 
brak dodatkowych i atrakcyjnych przystanków na 
obszarze Poznania – mieszkańcy gminy Suchy Las 
podróżujący do Poznania mają właściwie możli-
wość wysiadania tylko na Dworcu Głównym. 

Tabela 5.1.3. Przystanki kolejowe na terenie gminy Su-
chy Las 

Lp Nazwa 
Czas dojazdu do Poznania 

Głównego 

1 Złotniki Grzybowe 14 min. 

2 Złotniki 16 min. 

3 Złotkowo 18 min. 

4 Golęczewo 21 min. 

5 Chludowo 24 min. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP Polskie Linie Kole-
jowe. 

W tym miejscu warto także wspomnieć o innej 
inicjatywie kolejowej, tzn. uruchomieniu ruchu 
pasażerskiego na kolejowej obwodnicy towaro-
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wej Poznania. W ramach tej inwestycji plano-
wana jest budowa nowych przystanków na ob-
wodnicy towarowej, w tym także przystanku Su-
chy Las na granicy z Poznaniem. Inwestycja ta nie 
rozwiąże problemu dojazdu do centrum Pozna-
nia, zwiększy jednak alternatywne możliwości 
przemieszczania się dla mieszkańców południo-
wej części gminy Suchy Las. Według aktualnych 
informacji, na II półrocze 2021 r. PKP PLK SA pla-
nuje ogłoszenie postępowania dla realizacji pro-
jektu dostosowania towarowej obwodnicy Pozna-
nia do ruchu pasażerskiego. W obecnie obowiązu-
jącym studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Poznania są 
także na rysunku kierunków zamieszczone poten-
cjalne lokalizacje przystanków kolejowych w oko-
licach Ogrodów oraz Mostu Teatralnego. Ich rea-
lizacja nie była dotąd konkretyzowana, ale warto 
przy pracach nad nowych studium dla Poznania 
(które obecnie trwają) starać się o pozostawienie 
w planach przestrzennych lokalizacji tych przy-
stanków. 
 

 
Rycina 5.1.4. Schemat przebiegu Kolejowej Ramy Poznania 
wraz z planowanymi przystankami 
źródło: poznan.pl. 

Warto także dodać, że na terenie Suchego Lasu 
wszystkie przystanki kolejowe i istniejące dworce 
zostały kompleksowo zmodernizowane w ramach 
projektów budowy węzłów przesiadkowych. 
Znaczna część terenów wokół przystanków kole-
jowych (szczególnie po ich zachodniej stronie) jest 
także obecnie wykorzystywana rolniczo, co 

otwiera możliwość uruchomienia tych terenów 
pod zabudowę mieszkaniową oraz inne funkcje.  

5.2. Struktura terytorialna jednostek pomocni-
czych 

Lokalizacyjne czynniki rozwoju, oprócz dostępno-
ści i położenia w krajowym i regionalnym syste-
mie osadniczym i transportowym, dotyczą także 
wewnętrznego układu osadniczego, tj. liczby 
i wielkości jednostek osadniczych oraz terytorial-
nych na obszarze gminy. Generalną zasadą jest, 
że trudności zarządzania gminą rosną wraz ze 
wzrostem liczby jednostek osadniczych, gdyż 
każda z nich wymaga odrębnej, dopasowanej 
do lokalnej specyfiki, polityki wsparcia. Każda 
miejscowość, sołectwo, osiedle samorządowe 
oczekuje bowiem określonych inwestycji na 
swoim terenie. Chodzi tu o świetlice wiejskie, 
place zabaw, remizy strażackie i wozy bojowe dla 
OSP, boiska sportowe i in. To są często niezbędne 
elementy infrastruktury społecznej, które wpły-
wają na jakość życia w małej miejscowości i są 
przez jej mieszkańców bardzo oczekiwane. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że gmina jako 
jednostka samorządu terytorialnego będąca naj-
bliżej obywatela, w celu sprawniejszej realizacji 
swoich zadań, może zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tworzyć 
jednostki pomocnicze, stanowiące lokalne wspól-
noty samorządowe mieszkańców części gminy 
(Strzelecki 2010). 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, na te-
renie gminy Suchy Las funkcjonuje obecnie 
6 sołectw i 5 osiedli. W sumie więc na terenie 
gminy znajduje się 11 jednostek pomocniczych, 
do których są adresowane różne działania pu-
bliczne. Jest to (w porównaniu do innych gmin 
w powiecie poznańskim) bardzo niewielka 
liczba (tab. 5.2.1). Tylko w gminie Rokietnica i Ko-
morniki funkcjonuje mniej pomocniczych jedno-
stek terytorialnych. Jest to okoliczność znacznie 
ułatwiająca prowadzenie polityki rozwojowej 
w skali mikro. W zupełnie innej sytuacji są z kolei 
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takie gminy jak np. Murowana Goślina lub Pobie-
dziska (po 23 sołectwa), które przy znacznie 
mniejszych niż Suchy Las budżetach inwestycyj-
nych muszą zagwarantować społecznościom lo-
kalnym odpowiedni poziom dostępności do infra-
struktury społecznej.  

Tabela 5.2.1. Charakterystyka jednostek pomocniczych 
(JP) na obszarach wiejskich w gminach powiatu poznań-
skiego 

Lp Gmina 

Liczba JP 
na obsza-
rach wiej-

skich1 

Śr. 
pow. 

JP [ha] 

Śr. l. 
mieszk. 

JP 

1 Komorniki  8 830 3277 

2 Dopiewo  11 982 2177 

3 Czerwonak  14 589 1945 

4 Rokietnica  10 793 1602 

5 Tarnowo Podgórne  16 636 1568 

6 Suchy Las  11 1055 1511 

7 Swarzędz  20 468 873 

8 Mosina  21 752 851 

9 Kórnik  27 667 644 

10 Buk  11 797 570 

11 Kleszczewo  14 532 546 

12 Pobiedziska  23 780 438 

13 Stęszew  22 770 410 

14 Kostrzyn  20 734 410 

15 Murowana Goślina  23 711 276 

źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze stron interneto-
wych gmin oraz GUS. 

Niewielka w swych rozmiarach struktura jed-
nostek pomocniczych w gminie Suchy Las prze-
kłada się bezpośrednio na jedną z większych w po-
wiecie wartości średniej liczby mieszkańców za-
mieszkujących jednostkę pomocniczą – ok. 1,5 

 
1 Większość obszarów wiejskich w powiecie poznańskim podzielona jest 

na sołectwa. Jednak w niektórych gminach wiejskich obok sołectw istnieją 
także osiedla samorządowe. 

tys. os., blisko 6-krotnie większą niż np. w przy-
padku podobnej wielkościowo gm. Murowana 
Goślina (tab. 5.2.1).  

Jednostki pomocnicze na terenie gminy Suchy 
Las nie zawsze pokrywają się z miejscowościami. 
Suchy Las oraz Złotniki zostały bowiem podzie-
lone na mniejsze obszary. W pierwszym przy-
padku wyodrębniono dwa osiedla – Suchy Las i 
Suchy Las Wschód przedzielone ul. Obornicką, 
która stanowi główną oś komunikacyjną nie tylko 
tej miejscowości, ale właściwie także pozostałej 
części gminy (poza Biedruskiem). Oba sucholeskie 
osiedla liczą w sumie ponad 7 tys. mieszkańców 
(stan na 2019 r.), czyli ponad 40% ludności gminy. 
Suchy Las jest największą i główną miejscowością 
gminy. Jest także jednostką, którą w ostatnich 15 
latach cechowała najszybsza dynamika wzrostu 
liczby mieszkańców (ryc. 5.2.2). Przyczyną tego 
stanu jest przede wszystkim wysoki poziom mi-
gracji z Poznania i bezpośrednie sąsiedztwo Su-
chego Lasu z miastem centralnym. Odległość od 
Poznania to w pierwszym okresie suburbanizacji 
miasta kluczowy czynnik pozyskiwania nowych 
mieszkańców. W latach 90. XX w. i po 2000 roku, 
mieszkańcy Poznania wyprowadzali się możliwie 
blisko granic miasta, a Suchy Las jest wręcz zespo-
lony z Poznaniem i gdyby nie tablice informa-
cyjne, trudno byłoby rozpoznać w terenie począ-
tek nowej miejscowości. Warto jednak dodać, że 
wolne tereny do zainwestowania pod zabudowę 
mieszkaniową na terenie obu sucholeskich osiedli 
są już bardzo (jak na skalę miejscowości) nieliczne. 
Wydaje się, że istnieje jeszcze potencjał pod zabu-
dowę jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą lub 
szeregową, ale potencjalny przyrost ludności 
z pewnością nie będzie już tak duży jak w okresie 
ostatnich 10-15 lat. 
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Rycina 5.2.1. Sołectwa i osiedla samorządowe w gminie Suchy Las 
opracowanie własne na podstawie danych CODGiK i UG Suchy Las. 
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Rycina 5.2.2. Zmiany liczby ludności w miejscowościach i jed-
nostkach pomocniczych w gminie Suchy Las 
opracowanie własne na podstawie danych UG Suchy Las. 

Drugą co do wielkości miejscowością na terenie 
gminy są Złotniki, choć została ona podzielona na 
trzy zupełnie odmienne w sensie morfologicznym 
i funkcjonalnym jednostki: sołectwo Złotniki Wieś, 
Złotniki osiedle i osiedle Grzybowe. W sumie całe 
Złotniki liczą ok. 3,5 tys. mieszkańców, a najwięk-
sza część z nich zamieszkuje obszar Złotniki Osie-
dle. Osiedle Grzybowe z kolei to jednostka osad-
nicza o wysokim stopniu wspólnej społecznej 
identyfikacji, której budowę rozpoczęto w drugiej 
połowie lat 90. XX w. Złotniki są także położone 
stosunkowo blisko granic Poznania, choć także 
i na tym terenie możliwości rozbudowy infrastruk-
tury mieszkaniowej są ograniczone. 

Trzecim co do wielkości (mierzonej liczbą lud-
ności) obszarem na terenie gminy jest osiedle Bie-
drusko. To bardzo specyficzne osiedle (a jedno-
cześnie miejscowość), bowiem jego znaczną 
większość stanowi teren zamknięty, funkcjonu-
jący jako poligon wojskowy. Biedrusko (w związku 
z istnieniem poligonu) to miejscowość zupełnie 
odcięta od pozostałych jednostek znajdujących 
się na terenie gminy. Biedrusko cechuje także 
w ostatnich latach dość duża dynamika wzrostu 
liczby ludności wskutek kilku istotnych inwestycji 
deweloperskich. Obecnie miejscowość liczy ok. 
2,7 tys. mieszkańców, ale ta liczba w ciągu kilku 
najbliższych lat najpewniej istotnie wzrośnie 
w związku z realizacją kilku ważnych inwestycji 
mieszkaniowych. Biedrusko posiada także wyzna-
czone w planach miejscowych wolne tereny pod 
inwestycje mieszkaniowe.  

Kolejną miejscowością i sołectwem jednocze-
śnie jest Chludowo, czyli miejscowość leżąca 
w północnej części gminy. Liczy ona obecnie ok. 
1,4 tys. mieszkańców i w ostatnich 15 latach nie 
podlegała dużej presji budowlanej. Liczba ludno-
ści tej miejscowości także nie rosła w tak wyraź-
nym tempie jak w Złotnikach lub Suchym Lesie. 
Jest to miejscowość o długiej historii i tradycjach, 
w której znajduje się sporo podmiotów prowadzą-
cych działalność rolniczą. Mieszkańcy Chludowa 
artykułowali także podczas etapu konsultacji spo-
łecznych swoje preferencje co do pozostawienia 
w możliwe dużym stopniu tradycyjnego charak-
teru miejscowości, rozwijającej się w spokojnym 
tempie, bez intensyfikacji funkcji mieszkaniowej 
o charakterze deweloperskim na tym terenie. 

Na południe od Chludowa położone jest Golę-
czewo, które liczy ok. 1,3 tys. mieszkańców. Za-
równo Golęczewo jak i Chludowo to sołectwa z re-
latywnie dużym udziałem gruntów rolnych. Na 
tym obszarze występują także dość żyzne gleby 
(w tym klasy III). Golęczewo jest miejscowością 
wyjątkową pod względem materialnego dziedzic-
twa historycznego, bowiem aż 42 budynki z tej 
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miejscowości są obecnie wpisane do rejestru za-
bytków (ryc. 5.2.3). Skalę bogactwa historycznego 
tej miejscowości pokazuje fakt, że we wszystkich 
pozostałych miejscowościach gminy jest w sumie 
tylko 8 obiektów wpisanych do rejestru (w tym 
głównie zabudowania pałacowe i dworskie). Uni-
kalny charakter Golęczewa wynika z tego, że na 
początku XX w. miejscowość ta została wyku-
piona z zamiarem utworzenia tzw. wzorcowej wsi 
niemieckiej. Wszystkie budynki wpisane do reje-
stru zabytków pochodzą właśnie z tego okresu 
(pierwsze dziesięciolecie XX w.). Warto także do-
dać, że zarówno Chludowo jak i Golęczewo posia-
dają przystanki kolejowe, choć są one oddalone 
od centrów miejscowości o ok. 1 km.  

 
Rycina 5.2.3. Zabytki w rejestrze zabytków wg miejscowości 
gminy Suchy Las 
źródło: Rejestr zabytków województwa wielkopolskiego. 

Na terenie gminy znajdują się jeszcze trzy 
mniejsze miejscowości – Zielątkowo (ok. 600 
mieszkańców), Złotkowo (ok. 500 mieszkańców) i 
Jelonek (ok. 350 mieszkańców). Zielątkowo to 
wieś położona w północno-zachodniej części 
gminy w otoczeniu terenów rolniczych i cennych 
przyrodniczo (Dolina Samicy). Zielątkowo to 
także miejscowość ze stosunkowo dużym poten-
cjałem rozbudowy. Złotkowo z kolei z powodu lo-
kalizacji na jego terenie węzła drogi ekspresowej 

S11, ma sporo ograniczeń związanych z rozbu-
dową. Na obszarze tego sołectwa wśród planowa-
nych funkcji dominuje funkcja przemysłowa i usłu-
gowa. Natomiast Jelonek to bardzo niewielkie 
(także pod względem powierzchni) sołectwo, wła-
ściwie w całości zagospodarowane. Na terenie 
tego sołectwa występują (oprócz zabudowy 
mieszkaniowej) tereny usługowe i produkcyjne 
oraz ogródki działkowe. 

Obowiązujące przepisy nie określają z góry dla 
jednostek pomocniczych żadnego katalogu dzia-
łań przypisanych a ustawodawca nie przewidział 
wykonywania przez nie jakichkolwiek zadań na 
zasadzie wyłącznej właściwości. Realizują one 
zawsze tylko – w konkretnym zakresie – zadania 
należące do gminy (Fleszer 2011). 

Jednostki pomocnicze gminy, mimo, że nie sta-
nowią osobowości prawnej a ich powołanie jest 
zależne od decyzji radnych, stanowią bardzo 
istotny element wpływający na wytworzenie po-
czucia więzi mieszkańców, zamieszkujących okre-
ślony, wydzielony obszar. Relacje te są najczęściej 
zbudowane w oparciu o wspólną historię, względy 
kulturowe lub gospodarcze, sprzyjając aktywizacji 
mieszkańców, którzy najlepiej znają problemy 
i potrzeby lokalnej społeczności. Stąd też wynika 
wyjątkowy, społeczno-gospodarczy charakter 
jednostek pomocniczych w gminach (Fleszer 
2011). 

5.3. Zagospodarowanie przestrzenne i miesz-
kalnictwo 

Bardzo ważnym elementem strategii rozwoju 
każdej jednostki terytorialnej jest stan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru oraz polityka 
publiczna w tym zakresie. Wobec zmian legisla-
cyjnych, które dokonały się pod koniec 2020 r., 
strategia rozwoju gminy przyjmuje nawet charak-
ter dokumentu integrującego planowanie strate-
giczne z planowaniem przestrzennym. Płaszczy-
znę tej integracji będzie tworzył model struktury 
funkcjonalno-przestrzennej, który ma być pod-
stawą konkretyzacji rozwiązań przestrzennych.  
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Polityka przestrzenna gminy odnosi się za-
równo do planowania lokalizacji poszczególnych 
funkcji i form użytkowania terenu (planowanie 
przestrzenne), a także ożywiania obszarów zde-
gradowanych (rewitalizacja lub odnowa wsi) 
i kształtowania obszarów zabudowy mieszkanio-
wej (polityka mieszkaniowa). Trzy ww. elementy 
będą stanowiły główne składowe niniejszego roz-
działu. 

Zagadnienia planowania przestrzennego 
kształtują obraz i wizerunek jednostek samorządu 
terytorialnego, wpływają na ich rozwój, zarówno 
przestrzenny jak i społeczno-gospodarczy. Wła-
ściwie prowadzona polityka pozwala na ochronę 
zasobów cennych przyrodniczo, znajdujących się 
w granicach administracyjnych gmin, tym samym 
wskazując wytyczne co do kształtowania zabu-
dowy oraz przeznaczenia terenu. Nadrzędnym ce-
lem gospodarowania przestrzenią jest zachowa-
nie ładu przestrzennego oraz założeń zrównowa-
żonego rozwoju. 

Dokumenty określające i realizujące politykę 
przestrzenną gminy to Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (Uchwała nr XXIII/245/16 Rady Gminy Su-
chy Las z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Suchy Las) 
oraz miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego. Warto w tym miejscu podkreślić, że 
relatywnie dużą powierzchnię gminy stanowi po-
ligon wojskowy, który z punktu widzenia władz-
twa planistycznego jest terenem zamkniętym, 
wyłączonym z polityki przestrzennej gminy. Oma-
wiając politykę planistyczną należy także pamię-
tać, że Studium nie jest aktem prawa miejsco-
wego, tzn. nie ma mocy prawa powszechnie obo-
wiązującego. Oznacza to, że kierunki określone 
w studium nie są obligatoryjne przy wydawaniu 
decyzji administracyjnych (decyzja o warunkach 
zabudowy, pozwolenia na budowę). Dlatego tak 

ważne jest, by plany miejscowe (które są aktami 
prawa miejscowego) pokrywały w możliwie du-
żym stopniu obszar gminy. 

W dokumencie studium gminy Suchy Las okre-
ślono główne kierunki zagospodarowania prze-
strzennego gminy. Na rysunku studium (ryc. 5.3.1) 
wyraźnie widać strefy poszczególnych form prze-
znaczenia terenu. Kolor brązowy to zabudowa 
mieszkaniowa (jasnobrązowy – jednorodzinna, 
ciemnobrązowy – wielorodzinna), kolor fioletowy 
– tereny produkcyjne, składów i magazynów, ko-
lor czerwony – tereny usług, kolor zielony – tereny 
leśne, ogródków działkowych i obszary cenne 
przyrodniczo i kolor żółty – tereny rolnicze. Bar-
dzo widoczna na rysunku jest duża koncentracja 
obszarów produkcyjnych w okolicach linii kolejo-
wej oraz drogi ekspresowej i krajowej nr 11. W za-
sadzie cała strefa pomiędzy linią kolejową a drogą 
nr 11 jest docelowo przeznaczona na funkcje pro-
dukcyjne, składowe i magazynowe. Najprawdo-
podobniej stan ten może ulec pewnym modyfika-
cjom po ostatecznym wyklarowaniu się przebiegu 
drogi ekspresowej od istniejącego węzła Poznań 
Północ do Obornik. Z pewnością powstanie w 
Chludowie nowego węzła drogi ekspresowej 
sprawi, że będzie to teren atrakcyjny dla zabu-
dowy gospodarczej – wydaje się, że trzeba pod-
trzymać na tym terenie ustalenia związane z tą 
funkcją. Z drugiej strony, w pobliżu drogi ekspre-
sowej zlokalizowana jest linia kolejowa, na której 
znajduje się 5 przystanków Poznańskiej Kolei Me-
tropolitalnej. Fakt budowy węzłów zintegrowa-
nych otwiera z kolei możliwości uruchomienia 
tych terenów dla budownictwa mieszkaniowego. 
Bliskość szybkiego transportu publicznego może 
stworzyć szansę rozwoju mieszkalnictwa na tere-
nie gminy bez ponoszenia kosztów związanych z 
kongestią i niewydolnością obecnego układu dro-
gowego.  
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Rycina 5.3.1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las  
źródło: Uchwała Nr XXIII/245/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 października 2016 r. 
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Trzeba jednak dodać, że w obecnie obowiązu-
jącym studium gminy Suchy Las odnotowuje się 
nadpodaż gruntów z przeznaczeniem pod zabu-
dowę mieszkaniową. Analizy wykonywane kilka 
lat temu przez pracowników Wydziału Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Prze-
strzennej UAM, a opublikowane w formie doku-
mentu „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzen-
nego Metropolii Poznań” ten fakt potwierdzają. 
Opublikowane w tym dokumencie dane pokazu-
jące chłonność demograficzną terenów przezna-
czonych w studium pod zabudowę mieszkaniową 
potwierdzają nadpodaż gruntów z tą funkcją. Wg 
metodologii autorów raportu, by zasiedlić wszyst-
kie te tereny, gmina Suchy Las musiałaby liczyć 
blisko 70 tys. mieszkańców. Pozostałe gminy po-
wiatu poznańskiego pod względem tej miary 
także nie wypadają korzystnie (szczególnie gminy 
Pobiedziska, Dopiewo, Tarnowo Podgórne 
i Skoki). Nadpodaż gruntów pod zabudową wpły-
wająca na rozlewanie się miast, rozpraszanie 
mieszkalnictwa i wzrastające koszty publiczne in-
frastruktury sieciowej była przedmiotem wielu ba-
dań polskich geografów i przedstawicieli Komi-
tetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 
Przywołując te badania (Śleszyński i in. 2018), 
trzeba pamiętać, by w warstwie strategicznej 
tam, gdzie to możliwe (biorąc pod uwagę uzy-
skane przez właścicieli prawo do dysponowania 
własną nieruchomością w określony sposób) ogra-
niczać nadpodaż gruntów pod zabudowę i nie 
przeznaczać pod nią nowych terenów, szczegól-
nie w obszarach położonych w dużej odległości od 
węzłów transportu publicznego. Problemów 
transportowych gminy Suchy Las (w związku 
z niekorzystnymi dla gminy planami Poznania) nie 
uda się prawdopodobnie rozwiązać w całości 
w ciągu najbliższych kilku lat. W związku z tym, 
istotne zwiększanie obszarów mieszkaniowych 
może problem komunikacyjny wzmacniać i gene-
rować konflikty przestrzenne. 

Kluczowym narzędziem regulacyjnym polityki 
przestrzennej są miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego. Poziom pokrycia terenu 
tego typu dokumentami jest w gminie Suchy Las 
stosunkowo wysoki i wynosi ok. 75% (ryc. 5.3.2). 
Plany miejscowe jako akty prawa miejscowego 
prowadzą do regulacji funkcji danego terenu, 
a gmina ma dzięki temu realną możliwość decy-
dowania o sposobie przeznaczenia terenu. Plany 
są jednak w większości „tylko” wykonaniem wizji 
planistycznej, która powinna być określona w stu-
dium. Na wysoki odsetek pokrycia planistycznego 
w gminie Suchy Las wpływa głównie jeden duży 
plan, uchwalony 20 stycznia 2003 r. dla terenu Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu – Biedrusko (spo-
rządzony przed wejściem w życie aktualnie obo-
wiązującej ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym). Plan ten obejmuje głównie 
bardzo rozległy obszar poligonu wojskowego, 
obecnie traktowanego jako teren zamknięty. 

 
Rycina 5.3.2. Odsetek powierzchni gminy pokrytej miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego  
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rycina 5.3.3. Rysunek planu miejscowego Biedrusko – rejon ulic 
7 Pułku Strzelców Konnych (uchwalony w 2018 r.) 
źródło: Uchwała Nr XLVII/516/18 z dnia 2018-08-30 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulicy 7 
Pułku Strzelców Konnych. 

W ostatnich kilku latach nastąpiło zwiększenie po-
krycia planistycznego (pomiędzy 2016 a 2019 r. 
powierzchnia pokryta planami miejscowymi 
zwiększyła się o ponad 1000 ha). Powstało w tym 
czasie sporo planów miejscowych, które przezna-
czyły pod zabudowę tereny wyznaczone na te cele 
w studium. Przykładem takich planów są dwa, 
które dotyczą Biedruska (ryc. 5.3.3, 5.3.4) i wpro-
wadzają funkcje zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i wielorodzinnej. W świetle opracowanej 
dużej liczby planów zmienia się także kontekst 
prawno-planistyczny sporej części obszarów, a ich 
właściciele uzyskują określone prawo do ich zabu-
dowy. To z kolei rodzi potrzebę aktualizacji bi-
lansu terenów pod zabudowę wraz z prognozą 
chłonności demograficznej. Raport pokazujący bi-
lans i prognozę powinien być głównym wyznacz-
nikiem (obok istniejącego stanu prawnego tere-
nów) dalszych decyzji co do polityki przestrzennej 
określanej w studium. 

Warto także w tym miejscu zaznaczyć, że Mini-
sterstwo Rozwoju pracuje aktualnie nad komplek-

sową reformą systemu planowania przestrzen-
nego. Jest to już kolejne podejście do zmiany re-
gulacji, które są powszechnie uznawane za 
główną przyczynę chaosu w polskiej przestrzeni. 
Reforma systemu planowania przestrzennego za-
kłada wprowadzenie planów ogólnych (jako ak-
tów prawa miejscowego) oraz planów zabudowy. 
W planach jest także integracja strategii rozwoju 
gminy z planem ogólnym poprzez model struk-
tury funkcjonalno-przestrzennej. To, czy osta-
tecznie zmiany te wejdą w życie jest trudne do 
przewidzenia, chociaż reforma została wpisana 
wprost do projektu Krajowego Planu Odbudowy i 
zostały zarezerwowane środki finansowe na jej re-
alizację (w tym m.in. środki na opracowanie pla-
nów ogólnych). To z kolei oznacza, że należy na 
bieżąco śledzić zmiany legislacyjne w tym zakre-
sie i dostosowywać lokalne rozwiązania plani-
styczne do ostatecznych decyzji ustawodawcy. 

 
Rycina 5.3.4. Rysunek planu miejscowego Biedrusko – Centrum 
(uchwalony w 2019 r.) 
źródło: Uchwała Nr XI/141/19 z dnia 2019-09-26 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - Centrum. 

Ważnym zagadnieniem, powiązanym z poli-
tyką przestrzenną jest mieszkalnictwo i kształto-
wanie się rynku nieruchomości. Z tego punktu wi-
dzenia istotne są trendy na rynku w ostatnim dzie-
sięcioleciu, a także przypuszczenia co do jego dal-
szego rozwoju. Na rycinie 5.3.5 przedstawiono dy-
namikę liczby budynków mieszkalnych, traktując 
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wartość w 2010 r. jako 100. Przebieg krzywych po-
twierdza bardzo intensywny rozwój budownictwa 
mieszkaniowego na suburbiach. Dynamika bu-
downictwa mieszkaniowego w obu grupach po-
równawczych była jednak większa niż w gminie 
Suchy Las. W okresie 2010-2019 w gminie Suchy 
Las przybyło ok. 1150 budynków mieszkalnych 
(wzrost z 3400 do 4550), co daje wzrost na pozio-
mie ok. 35%. W pozostałych gminach powiatu po-
znańskiego oraz gminach grupy „szczęściarzy” te 
procesy były jeszcze bardziej intensywne. Najwię-
cej budynków powstało w ostatnim dziesięciole-
ciu w takich gminach jak Kórnik (+3750 budyn-
ków), Dopiewo (+3550 budynków), Komorniki 
(+3200 budynków). Nawet w podobnej wielko-
ściowo do gminy Suchy Las, gminie Rokietnica 
powstało w tym okresie blisko dwukrotnie więcej 
nowych budynków mieszkalnych (ok. 2200). To 
potwierdza, że z punktu widzenia otwarcia rynku 
nieruchomości na zabudowę, pozostałe gminy 
pierwszego pierścienia wokół Poznania domino-
wały w ostatnim dziesięcioleciu. Gmina Suchy Las 
nadal się rozwijała jako obszar suburbanizacji 
i rozwoju rynku mieszkaniowego, jednak inni roz-
wijali się znacznie szybciej.  

Drugim miernikiem pokazującym sytuację na 
rynku mieszkaniowym jest zmiana liczby miesz-
kań (ryc. 5.3.6 i tab. 5.3.1). Pod tym względem 
krzywa dla gminy Suchy Las jest już znacznie bar-
dziej zbliżona do obu grup porównawczych (oczy-
wiście średnie zmiany w Polsce wyraźnie odstają 
od zmian w strefach podmiejskich dużych miast). 
Przyczyną odmiennego trendu (szczególnie po 
2017 r.) był rozwój budownictwa wielorodzinnego 
w Złotnikach i Biedrusku, który wywołał efekt 
koncentracji mieszkaniowej, tzn. budynków 
mieszkaniowych w gminie Suchy Las powstawało 
mniej niż w grupach porównawczych, ale liczba 
nowych mieszkań była już do tej grupy bardziej 
zbliżona. 

 
Rycina 5.3.5. Dynamika liczby budynków mieszkalnych 
(2010=100) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 
Rycina 5.3.6. Dynamika liczby mieszkań (2009=100) 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Tabela 5.3.1. Zmiany liczby mieszkań w okresie 2010-2019 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zmiana 2010-2019 

bez-
wględna 

% 

Komorniki 6 622 7 183 7 701 8 216 8 585 9 085 9 680 10 411 10 820 11 188 +4 566 +69% 

Dopiewo 6 016 6 424 6 752 7 088 7 520 7 917 8 383 8 886 9 499 10 127 +4 111 +68% 

Kleszczewo 1 899 1 968 2 104 2 226 2 390 2 474 2 605 2 782 2 923 3 120 +1 221 +64% 

Rokietnica 3 979 4 294 4 517 4 716 4 914 5 063 5 258 5 618 6 042 6 535 +2 556 +64% 

Kórnik 6 761 7 108 7 455 7 819 8 119 8 545 8 993 9 573 10 131 10 657 +3 896 +58% 

Tarnowo Podgórne 6 632 6 847 7 083 7 294 7 465 7 805 8 049 8 356 8 761 9 242 +2 610 +39% 

Suchy Las 4 997 5 152 5 373 5 468 5 563 5 684 5 854 5 985 6 372 6 617 +1 620 +32% 

Mosina 8 116 8 463 8 837 9 192 9 513 9 811 10 009 10 250 10 522 10 738 +2 622 +32% 

Swarzędz 14 523 14 958 15 398 15 766 16 130 16 640 17 284 17 773 18 535 19 026 +4 503 +31% 

Kostrzyn 4 597 4 753 4 838 4 901 4 963 5 038 5 189 5 302 5 455 5 588 +991 +22% 

Pobiedziska 5 932 6 051 6 130 6 218 6 286 6 362 6 444 6 663 6 763 7 007 +1 075 +18% 

Luboń 10 663 10 800 10 875 11 080 11 263 11 464 11 623 11 883 12 044 12 215 +1 552 +15% 

Czerwonak 7 807 8 038 8 104 8 179 8 261 8 434 8 528 8 622 8 728 8 901 +1 094 +14% 

Stęszew 4 336 4 392 4 447 4 495 4 539 4 610 4 682 4 742 4 798 4 874 +538 +12% 

Murowana Goślina 4 958 5 089 5 117 5 146 5 172 5 219 5 278 5 329 5 440 5 510 +552 +11% 

Buk 3 546 3 567 3 599 3 644 3 663 3 690 3 734 3 778 3 813 3 926 +380 +11% 

Puszczykowo 3 114 3 157 3 176 3 194 3 204 3 216 3 228 3 244 3 269 3 289 +175 +6% 

źródło: opracowanie własne pa podstawie danych z BDL GUS. 

Gmina Suchy Las od lat uchodziła za przykład su-
burbanizacji opartej na budownictwie jednoro-
dzinnym. Żeby móc sprawdzić, na ile doszło 
w ostatnim dziesięcioleciu do zmian w tym zakre-
sie, przedstawiono na ryc. 5.3.7 zmianę wskaźnika 
średniej liczby mieszkań przypadających na jeden 
budynek mieszkalny. Widać na rycinie różnicę po-
między gminą Suchy Las a pozostałymi jednost-
kami powiatu poznańskiego, która w 2010 r. wy-
nosiła ok. 0,22 (1,46 w gminie Suchy Las i 1,68 
w grupie „sąsiadów”). Gmina Suchy Las osiągała 

w tym roku siódmą najniższą wartość tego wskaź-
nika (np. 1,12 w Puszczykowie, 1,24 w gminie Tar-
nowo Podgórne, 1,31 w gminie Mosina). Po dru-
giej stronie skali były gminy, które znaczną część 
swojej zabudowy mieszkaniowej opierają na bu-
downictwie wielorodzinnym (Czerwonak: 2,62; 
Murowana Goślina: 2,22; Luboń: 2,21; Swarzędz: 
2,15). Zmiany, jakie dokonały się w ostatnim dzie-
sięcioleciu, a szczególnie po 2016 r. pokazują po-
wolne zbliżanie się profilu zabudowy mieszkanio-
wej gminy Suchy Las do średniej dla „sąsiadów”. 



 
 
 

 
      
 

 

 
 

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Suchy Las      

Strona 75 

 

 

W gminie Suchy Las analizowany wskaźnik po po-
czątkowym spadku powrócił do wartości ok. 1,45 
podczas gdy w grupie sąsiadów zmniejszył się do 
ok. 1,52. Rozwój budownictwa wielorodzinnego 
niesie ze sobą pewne oszczędności, wynikające 
z mniejszych kosztów infrastruktury. Z drugiej 
strony, większa koncentracja zabudowy mieszka-
niowej powoduje poważniejsze zagrożenia dla 
swobodnego przemieszczania się w ramach mi-
gracji wahadłowych, o których wspomniano 
w rozdziale dotyczącym rynku pracy. Dalszy roz-
wój zabudowy mieszkaniowej (który prawdopo-
dobnie w najbliższych latach nie wyhamuje 
w istotny sposób) powinien rodzić coraz większą 
konieczność interwencji w infrastrukturę trans-
portu publicznego i rozwiązanie problemów ko-
munikacyjnych strefy podmiejskiej. W tym celu 
konieczna jest jednak sprawna i zgodna współ-
praca w ramach całej Metropolii Poznań. 

 
Rycina 5.3.7. Zmiany wskaźnika średniej liczby mieszkań przy-
padających na jeden budynek mieszkalny 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Mimo dynamiczne suburbanizacji i rozwoju 
rynku mieszkaniowego na terenie gminy Suchy 
Las, poziom rozproszenia zabudowy jest względ-
nie nieduży (ryc. 5.3.8). Niewielka liczba miejsco-
wości w gminie powoduje, że potencjalnych opcji 
rozbudowy jest bardzo niewiele (w porównaniu do 
innych gmin). To z kolei sprawia, że nowa zabu-
dowa mieszkaniowa powstaje w niedużej odległo-
ści od już istniejącej. Przykładem takiego kierunku 
rozwoju są osiedla mieszkaniowe w Biedrusku. 
Biedrusko jest miejscowością ograniczoną właści-
wie z każdej strony. Albo poligonem i obszarem 
wojskowym, albo rzeką Wartą albo terenami le-
śnymi i cennymi przyrodniczo (które w znaczniej 
części również stanowią fragment poligonu woj-
skowego). Połączenie tych cech sprawia, że roz-
wój zabudowy w tej miejscowości odbywa się po-
przez wypełnienie kilku wolnych obszarów nową 
zabudową. Tych terenów w Biedrusku zresztą też 
nie ma zbyt wiele w związku z dużym udziałem za-
budowy wojskowej w samej miejscowości. Miej-
scowości z północnej części gminy (Chludowo, 
Zielątkowo, Golęczewo) rozwijają się wzdłuż 
głównych dróg bez (jak dotąd) dużego i punkto-
wego rozlewania się na tereny przyległe. Z kolei 
Suchy Las stanowi typowy przykład przedmieść 
dużego miasta, z gęstą zabudową, w większości 
jednorodzinną. W podobny sposób dochodzi do 
rozwoju Złotnik, które rozbudowywały się 
w ostatnich latach nie w sposób punktowy i roz-
proszony, ale w większości raczej poprzez posze-
rzanie obszarów już zabudowanych. W większym 
stopniu rozproszona jest zabudowa Złotkowa, 
jednak ta miejscowość ma specyficzne ogranicze-
nia przestrzenne wynikające z obecności węzła 
drogowego, linii kolejowej oraz infrastruktury to-
warzyszącej.  
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Rycina 5.3.8. Struktura przestrzenna zabudowy mieszkaniowej w gminie Suchy Las 
źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 
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5.4. Zasoby i stan środowiska przyrodniczego 

Środowisko przyrodnicze pełni różne funkcje 
w rozwoju lokalnym. Po pierwsze, ma ono znacze-
nie bardzo podstawowe, gdyż jest gwarantem 
najważniejszych funkcji życiowych i to znaczenie 
jest podstawowe. Po drugie, jakość i ilość zaso-
bów środowiska przyrodniczego istotnie warun-
kuje coś, co określamy jakością życia. Dość po-
wszechnie twierdzi się, że obecność lasów, jezior, 
czystego powietrza i atrakcyjnego krajobrazu 
wpływa pozytywnie na jakość życia i staje się 
(szczególnie obecnie) istotnym czynnikiem wy-
boru miejsca zamieszkania. Po trzecie wreszcie, 
środowisko przyrodnicze może być także zaso-
bem możliwym do wykorzystania gospodar-
czego. Chodzi tu m.in. o sektory związane z eks-
ploatacją tych zasobów (np. sektor drzewny, ry-
backi, wydobywczy) oraz ich wykorzystaniem 
usługowym, związanym z turystyką. Trzy sfery 
analizy znaczenia zasobów środowiska przyrodni-
czego są kluczowe dla zrozumienia jego istoty. 
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione 
podstawowe fakty na temat elementów przyrod-
niczych gminy Suchy Las. 

Pierwszym ważnym elementem koniecznym 
do przeanalizowana z punktu widzenia środowi-
ska przyrodniczego jest sposób użytkowania te-
renu. W gminie Suchy Las w odróżnieniu od pozo-
stałych jednostek przeważają grunty spoza głów-
nego podziału (ryc. 5.4.1). Są to tereny wyróż-
nione w klasyfikacji Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii, a które nie są zabudowane lub zurba-
nizowane, nie są także użytkami rolnymi, grun-
tami leśnymi oraz zadrzewionymi i zakrzewio-
nymi a także nie są gruntami pod wodami. W gmi-
nie Suchy Las do kategorii innych gruntów włą-
czana jest część poligonu wojskowego, za który 
Wojskowy Zarząd Infrastruktury odprowadza co-
rocznie kilkanaście milionów złotych podatku od 
nieruchomości. To z kolei po raz kolejny nakazuje 
zwrócić uwagę na specyfikę gminy Suchy Las, 

która posiada na swoim terytorium znaczne te-
reny przyrodnicze (tzn. niezurbanizowane), jed-
nak ogromna ich część służy celom wojskowym i 
jest terenem zamkniętym, tzn. wyłączonym z ja-
kiejkolwiek aktywności, a od pewnego czasu – z 
całkowitym i ciągły zakazem wstępu. Grunty poli-
gonu są w większości pokryte terenami leśnymi, 
zadrzewionymi i zakrzewionymi, w mniejszym 
stopniu występują na tym terenie użytki rolne 
(status formalny, w rzeczywistości nieuprawiane) 
i nieużytki (ryc. 5.4.2). Charakterystyczną cechą 
gminy Suchy Las, różniącą ją od pozostałych jed-
nostek jest relatywnie mały udział użytków rol-
nych i ich duża koncentracja w północnej części 
gminy (okolice Chludowa, Zielątkowa, Golę-
czewa) i mieszkańcy tych terenów złożyli w trakcie 
prowadzonych konsultacji wniosek, by tak pozo-
stało (szerzej wniosek ten został opisany w roz-
dziale 6.4. Udział terenów leśnych, zadrzewio-
nych i zakrzewionych jest w gminie Suchy Las re-
latywnie duży, jednak część tych gruntów jest 
trudno dostępna lub odseparowana od reszty ob-
szaru gminy w związku z istnieniem terenu za-
mkniętego. 

 
Rycina 5.4.1. Udział głównych form użytkowania terenu w ogól-
nej powierzchni poszczególnych obszarów 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGiK.
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Rycina 5.4.2. Mapa form użytkowania terenu w gminie Suchy Las 
źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych. 
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Zgodnie z danymi GUGiK, ok. 27% powierzchni 
gminy (3200 ha) stanowią użytki rolne. W Progra-
mie Ochrony Środowiska gminy Suchy Las, w 
gminie rolnictwo pełni funkcję uzupełniającą. 
Strefa rolnicza zlokalizowana jest w północnej i 
południowo-zachodniej części gminy. Obejmuje 
również areał w centralnej części gminy. Ze 
względu na zachodzące procesy urbanizacyjne 
przestrzeń o charakterze wiejskim z południowej 
części gminy podlega zmianom polegającym na 
przekształcaniu gruntów rolnych na cele inwesty-
cyjne i mieszkaniowe. Następuje także podział 
gospodarstw rolnych i ich rozdrobnienie. Wg ba-
dań Bródki i in. (2010), w gminie Suchy Las panują 
średnio korzystne warunki produkcji rolnej. Gleby 
klas bonitacyjnych I-III zajmują ok. 13% po-
wierzchni gminy, co w porównaniu do innych jed-
nostek jest niewielkim odsetkiem (w gminie 
Kleszczewo odsetek gleb klas I-III to 51%, w gmi-
nie Rokietnica 35%, w gminie Dopiewo 25%). 
W gospodarowaniu użytkami rolnymi ważna jest 
także wizja i postrzeganie preferowanych kierun-
ków rozwoju tych obszarów przez mieszkańców. 
Można bowiem dostrzec (w świetle wyników ba-
dań społecznych), że w bardziej tradycyjnej i hi-
storycznie mocniej zakorzenionej północnej czę-
ści gminy jest dostrzegany istotny głos w kierunku 
zatrzymania procesu galopującej suburbanizacji 
z zachowaniem tradycyjnego modelu rozwoju 
tych obszarów. Tradycyjnego w rozumieniu kie-
runków rozwoju przestrzennego i preferowanej 
działalności gospodarczej. 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 
stanowią ok. 32% gminy Suchy Las (ponad 3700 
ha). Są one zlokalizowane we wschodniej części 
gminy (wzdłuż doliny Warty), w obszarze poligonu 
wojskowego oraz na jego pograniczu, a także w 
zachodniej części gminy w okolicach Zielątkowa 
i Golęczewa. Na tym obszarze kompleks leśny 
rozłożony jest wzdłuż Samicy w obszarze pomię-
dzy Zielątkowem, Golęczewem i Sobotą w gminie 
Rokietnica. Większość tego terenu jest zlokalizo-
wana poza granicami gminy Suchy Las. Drugim 

ważnym obszarem leśnym jest kompleks poło-
żony w okolicach Warty, w pobliżu obszaru za-
mkniętego obejmującego tereny wojskowe. Na 
tym obszarze obowiązuje uchwalony w 2017 r. 
plan miejscowy (ryc. 5.4.3), który nakazuje utrzy-
manie funkcji leśnej z dopuszczeniem ścieżek 
edukacyjnych, pieszych i rowerowych a także lo-
kalizację kładki pieszo-rowerowej przez Wartę, łą-
czącą gminę Suchy Las z terenami gminy Czerwo-
nak. 

 
Rycina 5.4.3. Rysunek planu miejscowego dla terenów leśnych 
we wschodniej części gminy Suchy Las 
źródło: Uchwała nr XXXVII/414/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 paź-
dziernika 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamknietego - kompleksu 
wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko. 

Ważnym, leśnym obszarem przyrodniczym jest 
także kompleks zlokalizowany w Złotnikach, przy 
granicy z poligonem wojskowym. Rozciąga się on 
od Rezerwatu Gogulec wzdłuż drogi ekspresowej 
11 aż do skrzyżowania tzw. Szosy Poznańskiej z ul. 
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Dworcową w Golęczewie. Fragment tego terenu 
jest obszarem chronionym i stanowi ważny zasób 
przyrodniczy dla mieszkańców środkowej części 
gminy. Funkcjonalnie jest to część szerszego 
kompleksu przyrodniczego ciągnącego się aż do 
Biedruska, jednak (jak już wcześniej wspo-
mniano), ta część z uwagi na istnienie poligonu 
wojskowego, jest wyłączona z możliwości korzy-
stania rekreacyjnego lub turystycznego. 

Obok charakterystyki zasobów środowiska 
przyrodniczego, ważna jest także ich ochrona. Na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 późn. 
zm.) na terenie gminy Suchy Las wyróżnia się na-
stępujące formy ochrony przyrody (ryc. 5.4.4), 
które zajmując powierzchnię ok. 7650 ha, stano-
wią cenny zasób przyrodniczy i środowiskowy: 

1. Rezerwat przyrody: 

− rezerwat przyrody Gogulec. 
2. Specjalny Obszar Ochrony (Natura 2000): 

− Dolina Samicy PLB300013, 

− Biedrusko PLH300001, 
3. Obszar chronionego krajobrazu: 

− Obszar Chronionego Krajobrazu w ob-
rębie Biedruska, 

− Obszar Chronionego Krajobrazu Do-
liny Samicy Kierskiej w gminie Suchy 
Las, 

4. 17 pomników przyrody. 
Na terenie Suchy Las występują bardzo rozle-

głe tereny obszaru Natura 2000 (ryc. 5.4.4). Pierw-
szym z nich jest obszar specjalnej ochrony ptaków 
Dolina Samicy (PLB300013) położony w zachod-
niej części gminy. Zajmuje on powierzchnię 2391 
ha (na obszarze gminy Suchy Las jest część tego 
terenu). Zgodnie z Programem Ochrony Środowi-
ska gminy Suchy Las, ostoja obejmuje górny 
i środkowy bieg rzeki Samicy, która jest lewym 
dopływem Warty. Rzeka Samica rozcina płaski ob-
szar moreny dennej wznoszącej się na wysokość 
70-90 m n.p.m., jedynie we wschodniej części wy-
sokość przekracza 90 m n.p.m. W bezpośrednim 

sąsiedztwie rzeki znajdują się wilgotne łąki, trzci-
nowiska oraz naturalne i sztuczne oczka wodne. 
Występują również niewielkie kompleksy leśne, 
głównie w postaci borów mieszanych, a także 
fragmenty dąbrów, grądów i olsów. W ostoi Do-
lina Samicy stwierdzono występowanie co naj-
mniej 19 lęgowych gatunków ptaków wymienio-
nych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Dolina Sa-
micy jest jedną z 10 najważniejszych w Polsce 
ostoi bączka. Liczebność gatunku lęgowego 
bączka oraz migrujących gęsi zbożowej i gęsi bia-
łoczelnej mieszczą się w kryteriach wyznaczania 
ostoi ptaków wprowadzonych przez BirdLife In-
ternational. Ponadto 5 gatunków zostało wymie-
nionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. 
Zagrożenie dla tego obszaru stanowi zaniechanie 
dotychczasowego użytkowania rolnego, intensy-
fikacja gospodarki stawowej (usuwanie roślinno-
ści z brzegów i toni stawów, zmiana tradycyjnego 
rytmu napełniania stawów, usuwanie krzewów 
i drzew z brzegów, budowa nowych stawów) jak 
również niedostosowane do biologii ptaków ter-
miny prowadzenia zabiegów, rozwój terenów za-
budowanych, w tym rozbudowa osiedli turystycz-
nych oraz penetrowanie siedlisk przez 
ludzi i zwierzęta domowe. 

Drugim, znacznie większym obszarem Natura 
2000 jest obszar Biedrusko (PLH300001). Łączna 
powierzchnia terenu chronionego sięga bli-
sko 10 tys. ha. Cechą charakterystyczną dla tego 
obszaru są liczne wody powierzchniowe (Rów Pół-
nocny, cieki wodne, starorzecza, oczka wodne) 
oraz jary i wąwozy śródleśne. Ostoja w większości 
leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Biedrusko (ok. 7,5 tys. ha), a w jej skład wchodzą 
także dwa rezerwaty: Torfowisko Gogulec i Śnie-
życowy Jar (zlokalizowany na terenie gminy Mu-
rowana Goślina). „Ostoję tego terenu porastają 
rozległe murawy psammofilne, zarośla, wrzoso-
wiska oraz łąki ziołoroślowe. Na zachodnich 
obrzeżach poligonu przeważają kompleksy leśne: 
grądów, kwaśnych dąbrów z udziałem dąbrów 
świetlistych oraz zbiorowisk łęgowych i olsowych. 
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Ze względu na bogactwo przyrodnicze, zwłaszcza 
roślinne, ostoja okolic Biedruska ma charakter 
unikatowy w skali regionu. Stwierdzono tu wystę-
powanie 18 rodzajów siedlisk chronionych dyrek-
tywą siedliskową. Ostoja odgrywa szczególną rolę 
w ochronie bioróżnorodności, a to właśnie za 
sprawą znaczącego udziału ważnych siedlisk oraz 
nagromadzenia stanowisk roślin zagrożonych. 
O wysokich walorach roślinności decyduje przede 
wszystkim występowanie łąk i muraw, jak: zróżni-
cowane florystycznie murawy psammofilne 
i zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Łąki trzęśli-
cowe występują w kompleksie przestrzennym ze 
zbiorowiskami muraw ciepłolubnych, na styku 
których znaleziono gatunek uznany za wymarły w 
Polsce - storczyka cuchnącego. Na łąkach i mura-
wach rozwija się także ciekawa fauna motyli, 
wśród których czerwończyk większy i przeplatka 
aurinia mają osiadłe i dosyć liczne populacje na 
tych terenach. Do innych, cennych walorów ostoi 
należy zachowany kompleks starorzeczy nadwar-
ciańskich okolicy Gołębowa (gm. Oborniki) oraz 
śródleśne Jezioro Gogulec z przyległym torfowi-
skiem przejściowym. Ciekawostką tych siedlisk 
jest występowanie (w rezerwacie Gogulec) rzad-
kiego i zanikającego w skali regionu olsu torfow-
cowego, a w okolicach Gołębowa wielkich połaci 
ginącego w regionie zespołu osoki aloesowej oraz 
liczne, sędziwe okazy dębu szypułkowego. Na po-
ligonie Biedrusko występuje 30 gatunków roślin 
zagrożonych w Wielkopolsce, w tym 9 ginących w 
skali kraju. Głównymi zagrożeniami dla ostoi jest 
rozwój aglomeracji miejskiej Poznania w kierunku 
północnym, jak planowana rozbudowa sieci dro-
gowej w okolicach Poznania. Poważne zagrożenie 
stanowi również składowisko odpadów, które 
znajduje się na granicy Poznania i Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Biedrusko. W wyniku proce-
sów zachodzących na składowisku powstają sub-
stancje, których spływ do pobliskiego jeziora Gli-
nowieckiego może spowodować zanieczyszcze-
nie wody. Innymi zagrożeniami są: wypalanie oraz 

niekontrolowane zalesianie łąk i muraw. Łąki ko-
śne i pastwiska są w większości nieużytkowane, 
stąd należałoby jak najszybciej wznowić koszenie 
łąk, aby zapobiec sukcesji i postępującemu zara-
staniu. Dla obszaru Natura 2000 Biedrusko 
PLH300001, zarządzeniem nr 10/2013 Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
z dnia 12 grudnia 2013 r. został ustanowiony plan 
zadań ochronnych (Dz. U. Woj. Wlkp. z 18 grudnia 
2013 r. poz. 7291). 

Na terenie gminy znajdują się także dwa ob-
szary chronionego krajobrazu. Pierwszy z nich 
(Obszar Chronionego Krajobrazu w obrębie Bie-
druska) został utworzony w 1995 r. i obejmuje te-
reny wyróżniające się krajobrazowo o cennych 
wartościach przyrodniczych i naukowo-dydak-
tycznych o powierzchni 7266,9 ha. Pokrywa się on 
z obszarem Natura 2000 Biedrusko. Drugi z nich, 
to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Samicy 
Kierskiej w gminie Suchy Las, który obejmuje te-
reny wyróżniające się krajobrazowo o zróżnicowa-
nych ekosystemach i cennych wartościach przy-
rodniczych, stanowiące część regionalnego kory-
tarza ekologicznego. Obszar obejmuje 378, 1 ha. 
Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr L/479/2001 
Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2001 r. 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2002 r. Nr 16, poz. 550). 

Ważnym terenem chronionym jest wspo-
mniany wcześniej rezerwat przyrody Gogulec. Re-
zerwat został utworzony rozporządzeniem Woje-
wody Wielkopolskiego nr 41/2001 z dnia 7 listo-
pada 2001 r. Obszar obejmuje torfowisko wraz 
z fragmentem otaczających je drzewostanów 
o łącznej powierzchni 5,29 ha. Wokół rezerwatu 
utworzona została otulina o łącznej powierzchni 
5,24 ha, zabezpieczająca jego obszar przed szko-
dliwym oddziaływaniem czynników zewnętrz-
nych. Celem ochrony jest zachowanie ze wzglę-
dów naukowych i dydaktycznych roślinności tor-
fowiska i przyległych ekosystemów oraz zabez-
pieczenie naturalnych procesów kształtujących 
strukturę torfowiska. 
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Ryc. 5.4.4. Tereny ochrony przyrody w gminie Suchy Las  
źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.
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Coraz ważniejszym zagadnieniem związanym 
ze stanem środowiska przyrodniczego jest jakość 
powietrza atmosferycznego. Większość gminy 
Suchy Las pokrywa zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna. Poziom dostępności do sieci gazowej 
nie jest pełny. Ponadto, uwarunkowania histo-
ryczne kształtowania się zabudowy wpływają na 
relatywnie duży udział domów, które korzystają 

z pieców na paliwa stałe. To z kolei powoduje zja-
wisko określane niską emisją (niską, tzn. genero-
waną na niskiej wysokości), która istotnie obniża 
jakość życia wpływając na zdrowie mieszkańców. 
Na obszarze gminy zamontowanych jest 8 czujni-
ków mierzących na bieżąco jakość powietrza 
w gminie. 
 

 

 
Rycina 5.4.5. Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza w zakresie pyłów PM10 
źródło: https://panel.syngeos.pl/. 
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Na rycinie 5.4.5 przedstawiono pomiary z wszyst-
kich czujników wykonane w jednym dniu kwietnia 
2021 r., w którym temperatura w ciągu nocy osią-
gała wartości w okolicach 0º C, co powodowało 
zwiększone korzystanie z pieców. Wykresy te po-
kazują oczywiście stany względne (mierzone w %) 
po to, by porównać poziom emisji w układzie do-
bowym (w których godzinach dochodzi do naj-
większej emisji) oraz geograficznym (które miej-
sca są w największym stopniu dotknięte proble-
mem niskiej jakości powietrza). Wyniki tych po-
miarów potwierdzają najtrudniejszą sytuację 
w godzinach popołudniowych i wieczornych, czyli 
w czasie, gdy spora część mieszkańców korzysta 
ze świeżego powietrza (będąc po pracy). To 
w jeszcze większym stopniu wpływa na zdrowie 
mieszkańców. Odnotowywana w punktach po-
miarowych jakość powietrza przyjmują najbar-
dziej negatywne wartości w Chludowie (max po-
nad 80%), Golęczewie (max 80%) oraz Suchym 
Lesie (max 50%). Parametry obserwowane w po-
szczególnych punktach pomiarowych są niepoko-
jące. Wymagają one podjęcia działań w zakresie 
wymiany źródeł ciepła na źródła alternatywne lub 
zmianę (tam gdzie istnieje taka możliwość) na 
źródła gazowe. Ponadto, jednym z elementów po-
lityki planistycznej gminy powinno być elimino-
wanie możliwości rozwoju budownictwa, które 
miałoby opierać się na indywidualnych źródłach 
ciepła opalanych paliwami stałymi. Nade 
wszystko należy prowadzić stałe i konsekwentne 
działania edukacyjne zmierzające do świadomej 
zmiany praktyk grzewczych przez mieszkańców. 

5.5. Infrastruktura techniczna 

Ważnym zagadnieniem przestrzennym koniecz-
nym do zdiagnozowania jest infrastruktura tech-
niczna oraz gospodarka komunalna. Obejmują 
one zagadnienia: infrastruktury drogowej, wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz gospo-
darki odpadami komunalnymi.  

Gospodarka wodno-ściekowa to jedno z naj-
ważniejszych zadań własnych gmin w Polsce. Do-
stęp do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyj-
nej oraz ich jakość determinują w znacznym stop-
niu warunki i poziom życia mieszkańców na da-
nym terenie. Za ich budowę, utrzymanie i gospo-
darowanie odpowiadają w większości władze lo-
kalne. Dlatego dochody i wydatki z tego tytułu 
stanowią istotną część lokalnych budżetów samo-
rządowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 
poz. 747 z późn. zm.), zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków należą 
do zadań własnych gminy. Zadania te mogą być 
wykonywane przez gminy samodzielnie albo 
wspólnie przez związki międzygminne, w drodze 
porozumień lub międzygminnych spółek komu-
nalnych.  

Dostęp do sieci wodociągowej w polskich gmi-
nach jest względnie wysoki. W gminie Suchy Las 
wg danych GUS do sieci wodociągowej ma dostęp 
ok. 95% mieszkańców (ryc. 5.5.1). Nie jest to od-
setek wysoki w porównaniu do pozostałych gmin 
powiatu poznańskiego – w gminach Kostrzyn, 
Tarnowo Podgórne i Dopiewo ten odsetek jest 
równy lub blisko 100%. Infrastruktura wodocią-
gowa jest rozbudowywana głównie przez Aqua-
net SA., czyli spółkę akcyjną, która odpowiada za 
dostarczanie wody na obszarze gminy Suchy Las 
oraz kilkunastu innych jednostek (m.in. Poznań, 
Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak). 
Gmina Suchy Las z kolei posiada ok. 2% akcji 
spółki, ma więc wpływ na jej politykę inwesty-
cyjną.  
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Rycina 5.5.1. Udział korzystających z sieci wodociągowej 
w ogólnej liczbie mieszkańców [%] w 2019 r. 
źródło: opracowano na podstawie BDL GUS. 

Ważnym parametrem z punktu widzenia zarzą-
dzania infrastrukturą sieciową jest jej gęstość. 
Długość sieci przypadająca na 1 mieszkańca (ryc. 
5.5.2) pokazuje jak duże jednostkowe nakłady fi-
nansowe są konieczne do poniesienia (przynajm-
niej potencjalnie, przy założeniu, że polityka tary-
fowa jest domykana w ramach gminnych sieci) w 
celu utrzymania sieci. Miara ta pokazuje także 
częściowo poziom rozproszenia zabudowy – im 
wyższa wartość wskaźnika tym prawdopodobnie 
większy poziom rozproszenia zabudowy. W gmi-
nie Suchy Las na 1 mieszkańca przypada ok. 8 m 
sieci rozdzielczej. To rezultat zbliżony do średniej 
w powiecie poznańskim. Są w powiecie z jednej 
strony takie gminy jak Luboń (3,2 m), Swarzędz 
(5,1 m) i Czerwonak (5,3 m), na obszarze których 
znajduje się duża liczba budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych, które gwarantują niższą prze-
ciętną długość sieci infrastruktury technicznej. 
Z drugiej strony w powiecie poznańskim mamy 
przypadki, w których wskaźnik ten wyraźnie prze-
kracza wartość 10 m na 1 mieszkańca: gminy Po-
biedziska (13,1), Kleszczewo (12,9), Kostrzyn 
(12,4). W niektórych gminach wynika to z wyposa-
żenia w infrastrukturę nieruchomości, które nie są 
jeszcze zagospodarowane (w takich przypadkach 
można oczekiwać w najbliższym czasie, wraz ze 
wzrostem napływu migracyjnego, obniżenia war-
tości wskaźnika długości sieci na 1 mieszkańca). 
Jednak większość przypadków oznacza domina-
cję zabudowy jednorodzinnej i relatywnie duże 
rozproszenie budynków mieszkalnych w gminie.  

 
Rycina 5.5.2. Długość wodociągowej sieci rozdzielczej [m] na 1 
mieszkańca w 2019 r. 
źródło: opracowano na podstawie BDL GUS. 

Drugim ważnym elementem infrastruktury sie-
ciowej jest kanalizacja. Na terenie gminy Suchy 
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Las infrastrukturą kanalizacyjną zarządza także 
Aquanet SA. Dostęp do sieci posiada ok. 71% 
mieszkańców (ryc. 6.1.3) i jest to wartość relatyw-
nie niska. W gminach takich jak Tarnowo Pod-
górne, Dopiewo lub Swarzędz – dostępność sieci 
kanalizacyjnej jest znacznie większa (ok. 90-
100%).  

 
Rycina. 5.5.3. Udział korzystających z sieci kanalizacyjnej w 
ogólnej liczbie ludności w 2019 r. [%] 
źródło: opracowano na podstawie BDL GUS. 

Długość sieci kanalizacyjnej przypadającej na 1 
mieszkańca w roku 2019 była w gminie Suchy Las 
na średnim poziomie (ok. 6 m). Jest to bezpośred-
nia konsekwencja słabiej rozbudowanej sieci niż w 
gminach takich jak Tarnowo Podgórne (10,6), 
Puszczykowo (8,5). Są jednak gminy, które przy 
niskim poziomie dostępności sieci kanalizacyjnej 
(ryc. 5.5.3) mają wysoką wartość wskaźnika gęsto-
ści sieci (ryc. 5.5.4) – np. gmina Pobiedziska jest 
gminą z najmniejszym poziomem dostępności do 

kanalizacji, a jednocześnie – gminą z jednym z naj-
wyższych wskaźników gęstości sieci. Podobnie 
wygląda sytuacja gminy Rokietnica, w której do-
stęp do sieci jest o ok. 3,5% wyższa niż w gminie 
Suchy Las, a gęstość sieci wyższa o ok. 43%.  

 
Rycina 5.5.4. Długość sieci kanalizacyjnej [m] na 1 mieszkańca w 
2019 r. 
źródło: opracowano na podstawie BDL GUS. 

Ważnym elementem infrastruktury technicz-
nej jest sieć gazowa. Obecnie jest to jedyna ma-
sowa alternatywa wobec ogrzewania domów jed-
norodzinnych piecami na paliwa stałe. Coraz bar-
dziej popularne są źródła odnawialne, jednak 
koszty ich stosowania oraz krótki okres działania 
rozwiązań technologicznych powodują, że nie jest 
to rozwiązanie na tyle powszechne, by elimino-
wało dużą skalę niskiej emisji, o której wspo-
mniano w rozdziale 5.4. Dostęp do sieci gazowej 
w gminie Suchy Las ma ok. 78% mieszkańców 
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(ryc. 5.5.5). To rezultat zbliżony do średniej dla po-
wiatu poznańskiego i ponownie można wskazać 
kilka gmin będących w znacznie gorszej sytuacji 
(Mosina, Murowana Goślina, Buk, Kostrzyn), jak 
i takie, w których poziom gazyfikacji jest wyraźnie 
wyższy (Komorniki, Tarnowo Podgórne, Luboń). 
Budowa sieci gazowej nie należy do obowiązków 
gminy, jednak samorządy lokalne pośredniczą 
często w relacji z podmiotami skarbu państwa zaj-
mującymi się budową tej infrastruktury. Należy 
w najbliższej przyszłości dążyć do rozwijania tej 
sieci oraz do eliminowania pieców na paliwa stałe 
w miejscach, w których jest już dostęp do sieci ga-
zowej (np. poprzez dofinansowanie wymiany pie-
ców). 

 
Rycina 5.5.5. Udział korzystających z sieci gazowej w ogólnej 
liczbie mieszkańców [%] w 2019 r. 
źródło: opracowano na podstawie BDL GUS. 

Gmina Suchy Las posiada także spółkę komu-
nalną zajmującą się budową infrastruktury świa-
tłowodowej. GCI sp. z o.o. to firma informatyczna 

działająca na terenie województwa wielkopol-
skiego, a zakres jej działań obejmuje: budowę in-
frastruktury telekomunikacyjnej, zarządzanie sie-
ciami, kolokację urządzeń, usługi informatyczne, 
informatyzację administracji publicznej. Spółka ta 
budowała przez wiele lat samodzielnie lub we 
współpracy z gminą infrastrukturę teleinforma-
tyczną. W okresie pierwszych lat funkcjonowania 
podmiotu było to z pewnością rozwiązanie nowa-
torskie i gwarantowało względnie szybką rozbu-
dowę sieci. Obecnie jednak firmy działające ko-
mercyjnie na rynku usług teleinformatycznych 
wydają się być dobrze przygotowane do rozbu-
dowy sieci, bez udziały kapitału publicznego (jest 
to jeden z lepiej rozwijających się rynków komer-
cyjnych). Należy zatem rozważyć modyfikację 
systemu zarządzania siecią teleinformatyczną, 
jego prywatyzację oraz komercjalizację.  

Innym ważnym, lokalnym sektorem infrastruk-
turalnym jest gospodarka odpadami komunal-
nymi. Gospodarka odpadami komunalnymi stała 
się w ostatnich latach jednym z głównych zadań 
samorządów lokalnych w Polsce. Lata 2011 i 2012 
uznawane są w literaturze za czas tzw. „rewolucji 
śmieciowej” (Radecki 2012; Kołsut 2015), która 
kompletnie odmieniła sferę organizacji systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Jego 
najważniejsze założenia opisane są w Ustawie z 
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 
622). Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, 
utrzymywanie czystości i porządku w gminach na-
leży do obowiązkowych zadań własnych gminy. 
Lokalne jednostki samorządu terytorialnego zo-
bowiązane są także do tworzenia warunków nie-
zbędnych do utrzymania funkcjonującego sys-
temu, np. poprzez budowę, utrzymanie i eksploa-
tację własnych lub wspólnych z innymi gminami 
regionalnych instalacji do przetwarzania odpa-
dów komunalnych. Ponadto gmina nadzoruje go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, w tym re-
alizację zadań powierzonych podmiotom odbiera-

99,3

90,4

89,0

88,4

87,2

83,1

78,2

78,0

75,1

74,2

71,1

66,2

65,4

58,2

55,2

52,7

52,1

0 20 40 60 80 100

Komorniki

Tarnowo Podgórne

Luboń

Dopiewo

Kórnik

Rokietnica

Swarzędz

Suchy Las

Pobiedziska

Kleszczewo

Puszczykowo

Czerwonak

Stęszew

Kostrzyn

Buk

Murowana Goślina

Mosina



 
 
 

 
      
 

 

 
 

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Suchy Las      

Strona 88 

 

 

jącym odpady komunalne od właścicieli nierucho-
mości, a także zobowiązana jest do ustanawiania 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obej-
mującej co najmniej takie frakcje odpadów jak: 
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opako-
wania wielomateriałowe oraz odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowa-
niowe.  

Warto wspomnieć, że zmiany w systemie go-
spodarowania odpadami komunalnymi wynikają 
z konieczności dostosowania się do zobowiązań 
nałożonych na Polskę w dyrektywach unijnych. 
System funkcjonujący w Polsce do 2011 r. nie da-
wał odpowiednich rezultatów w osiąganiu celów 
środowiskowych i gospodarczych, dotyczących 
gospodarki odpadami komunalnymi. Cele te doty-
czyły kilku zobowiązań, które zostały przeniesione 
do prawa polskiego (w większości do Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Po 
pierwsze, gmina zobowiązana jest do zapewnie-
nia osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. poziomu 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wy-
sokości co najmniej 50% ich łącznej wagi. Z kolei 
poziom recyklingu, przygotowania do ponow-
nego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i roz-
biórkowych stanowiących odpady komunalne do 
końca 2020 r. ma wynieść co najmniej 70% ich 
wagi. Ponadto gminy są zobowiązane ograniczyć 
masę odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji przekazywanych do składowania do dnia 
16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% wagi całko-
witej masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w 
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 
1995 r. Formalne wymagania wobec polskich 
gmin zostały postawione bardzo wysoko i wielu 
ekspertów już teraz dość jednoznacznie twierdzi, 
że określone cele i wskaźniki są nierealne do osią-
gnięcia w tak krótkim czasie (Taborek, 2016).  

Gmina Suchy Las początkowo realizowała za-
dania związane z gospodarką odpadami komunal-
nymi w związku międzygminnym Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Jednak 
w związku ze zmianami ustawowymi, dotyczą-
cymi opłaty za składowanie odpadów, gmina Su-
chy Las opuściła związek i rozpoczęła realizację 
zadań związanych z gospodarowaniem odpadów 
komunalnych samodzielnie. Podobną decyzję 
podjęły także inne gminy, które mają na swoim 
obszarze składowiska opadów komunalnych 
(głównie z województwa wielkopolskiego). Aktu-
alnie w powiecie poznańskim zadania związane ze 
zbiórką, transportem i zagospodarowaniem od-
padów komunalnych realizowane są albo samo-
dzielnie, albo wspólnie w ramach związku mię-
dzygminnego (ryc. 5.5.6). Na obszarze powiatu 
działają obecnie związek międzygminny Gospo-
darka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (w któ-
rym działa 7 gmin powiatu) oraz Selekt (w którym 
działają 4 gminy powiatu). Warto dodać także że, 
na początku 2021 r. zaczęła się fala wystąpień ze 
związku międzygminnego Gospodarka Odpa-
dami Aglomeracji Poznańskiej i prawdopodobnie 
organizacja ta przestanie istnieć po 2021 r. i przej-
dzie w etap likwidacji. Gminy wychodzące ze 
związku będą prawdopodobnie rozpoczynać bu-
dowę samodzielnych systemów zbiórki i trans-
portu odpadów wzorując się m.in. na obecnych 
rozwiązaniach w gminie Suchy Las oraz pozosta-
łych jednostkach (Rokietnica, Tarnowo Podgórne, 
Luboń, Mosina, Kórnik). W gminie Suchy Las sys-
tem ten opiera się na tzw. modelu in-house, czyli 
powierzeniu odbioru i transportu odpadów wła-
snej spółce komunalnej. To coraz częściej przyj-
mowany model, który daje możliwość potencjal-
nego reagowania na problemy z funkcjonowa-
niem zbiórki i transportu odpadów poprzez relację 
właścicielską z podmiotem odpowiedzialnym za 
wykonywanie usług odbioru i transportu odpa-
dów. 
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Z punktu widzenia gminy Suchy Las oraz pozo-
stałych jednostek, ważne jest, że w relatywnie bli-
skiej odległości zlokalizowana jest Instalacja Ter-
micznego Przekształcania Odpadów Komunal-
nych (popularnie nazywana „spalarnią”), w której 
zagospodarowywane są odpady pochodzące 
z gmin aglomeracji. Obok tej instalacji działają 
inne, w tym także składowisko odpadów w Su-
chym Lesie. Właścicielem tego obiektu jest Zakład 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., który jest 

spółką komunalną Miasta Poznania. Na terenie 
ZZO działa obecnie biokompostownia oraz skła-
dowisko, na którym składowane są głównie od-
pady budowlane. Negatywne oddziaływanie skła-
dowiska i biokompostowni na otoczenie jest w tej 
chwili relatywnie niewielkie, choć w okresie ostat-
nich kilku lat kilkukrotnie dochodziło do protestu 
mieszkańców, którzy odczuwali skutki dochodzą-
cych do domostw brzydkich zapachów ze składo-
wiska.  

Rycina 5.5.6. Podmioty realizujące zadania własne gmin w zakresie zbiórki, odbioru i transportu (lub zagospodarowania) odpadów komu-
nalnych. 
źródło: opracowanie własne. 
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Ważnym zagadnieniem rozwojowym, często 
podnoszonym przez mieszkańców gmin wiejskich 
jest stan infrastruktury drogowej. Infrastruktura 
drogowa stanowi jeden najważniejszych elemen-
tów jakości życia mieszkańców. Jest to podkre-
ślane w wielu badaniach społecznych, opracowa-
niach analitycznych i eksperckich. Mieszkańcy 
bardzo mocno odczuwają zły stan techniczny 
dróg, szczególnie na obszarach nowo zabudowy-
wanych, w strefach podmiejskich dużych miast.  

Sieć drogową gminy Suchy Las tworzą drogi 
wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Jak już 
wspomniano w rozdziale 5.1, gmina Suchy Las po-
siada dostęp do drogi szybkiego ruchu (S11) i ciąg 
drogowy drogi krajowej nr 11 stanowił dotąd 
główną oś rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz 
terenów inwestycyjnych. Po wybudowaniu za-
chodniej obwodnicy Poznania, znaczny odcinek 
byłej drogi krajowej został przekształcony 
w drogę gminną. Fakt ten był skutkiem świadomej 
decyzji władz gminy, które chciały tym samym 
uzyskać bezpośredni wpływ na stan techniczny 
i funkcjonowanie tej drogi. 

Na terenie gminy Suchy Las znajduje się blisko 
150 km dróg gminnych (ryc. 5.5.7-5.5.9), w więk-
szości w klasie technicznej drogi lokalnej. Znaczna 
część sieci drogowej znajduje się w Suchym Lesie 
(ok. 56 km), gdzie dominują drogi o nawierzchni 
bitumicznej i betonowej (ryc. 5.5.8). W Suchym 
Lesie jest także bardzo niski odsetek dróg grunto-
wych oraz wykonanych z tłucznia. Z kolei długość 
sieci drogowej w Złotnikach wynosi ok. 26 km, a 
struktura rodzajowa jest nieco inna niż w Suchym 
Lesie. W Złotnikach jest mniejszy odsetek dróg 
utwardzonych nawierzchnią betonową i bitu-
miczną, za to większy – z nawierzchnią z kostki. 
W Złotnikach jest także większy odsetek dróg 
gruntowych i z tłucznia (ok. 20%). Sieć drogowa 
Chludowa (ok. 20 km), Golęczewa (ok. 16 km) 
i Zielątkowa (ok. 7,5 km) różni się od pozostałych 
miejscowości tym, że ma największy udział dróg 
gruntowych i z tłucznia (od ok. 40 do nawet 60%). 

Wiąże się to z mniejszym poziomem zurbanizo-
wania tych miejscowości. Ponadto, w Zielątkowie 
i Golęczewie dość istotną rolę odgrywają także 
drogi powiatowe, które stanowią rdzeń układu 
drogowego tych miejscowości. Podobną sytuację 
obserwuje się w Biedrusku, gdzie główna droga 
jest drogą powiatową, a drogi gminne osiągają re-
latywnie niewielką długość ok. 12 km. 

 
Rycina 5.5. 7. Długość dróg gminnych w poszczególnych miej-
scowościach gminy Suchy Las 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Suchy 
Las. 

Stan infrastruktury drogowej (wg badań wyko-
nywanych przez Lehmann + Partner Polska Sp. 
z o.o.) jest relatywnie dobry. Stan techniczny ok 
76% dróg utwardzonych w gminie określono jako 
dobry lub bardzo dobry. Z kolei dróg w stanie złym 
lub bardzo złym jest ok. 11%. Niewiele więcej (ok. 
13%) stanowią drogi, których stan został okre-
ślony jako „ostrzegawczy”. Niestety brak danych 
uniemożliwia analizę porównawczą gminnej sieci 
drogowej. Wiadomo jednak, że charakterystyczną 
cechą gminy Suchy Las jest relatywnie niewielka 
sieć dróg gminnych, co w dużym stopniu wynika 
z  ograniczeń przestrzennych rozwoju zabudowy i 
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terenów zurbanizowanych (w związku z obecno-
ścią poligonu wojskowego).  

 
Rycina 5.5. 8. Udział różnych rodzajów nawierzchni dróg gmin-
nych w poszczególnych miejscowościach gminy Suchy Las 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Suchy 
Las. 

W ostatnich latach wydatki na drogi gminne 
stanowiły największą część wydatków majątko-
wych inwestycyjnych (ryc. 5.5.10). W sumie na to 
zadanie przeznaczono ponad 100 mln zł. Choć po-
trzeby są oczywiście większe i planowane są ko-
lejne inwestycje, dla których opracowano doku-
mentację projektową. Wśród nich są: (1) budowa 
ronda Sucholeska – Powstańców Wlkp. – Perłowa, 
(2) przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej 
– przebudowa linii energetycznej oraz budowa 
ścieżki rowerowej, (3) przebudowa ul. Stefań-
skiego, polegająca na budowie ścieżki rowerowej 
i chodnika, (4) budowa ul. Brzask w Suchym Lesie, 
(5) budowa przedłużenia ul. Koźlarzowej, (6) bu-
dowa ul. Św. Michała, (7) budowa tzw. drogi ser-
wisowej wzdłuż ul. Obornickiej, na odcinku ul. Ra-
dosna – ul. Pawłowicka w Złotnikach, (8) budowa 
ul. Pawiej na os. Grzybowym, (9) przebudowa ul. 

Kruczej w Złotnikach, (10) budowa pełnej infra-
struktury w rejonie ulic Mokrej, Deszczowej, Wod-
nej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumyko-
wej oraz w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecz-
nej, Ogrodniczej i Zgodnej, (11) budowa dróg na 
osiedlu Jesionowym w Biedrusku, (12) budowa 
chodnika w ul. Łąkowej, Krętej i Pogodnej, (13) 
przebudowa ulic. Szkolnej, Sucholeskiej, Widłako-
wej, Rzemieślniczej, Szafirowej i Tęczowej. Po-
nadto, odrębnym zadaniem inwestycyjnym, wy-
kraczającym poza kompetencje samorządu gmin-
nego, jest budowa obwodnicy Biedruska. Gmina 
Suchy Las sfinansowała Studium techniczno-eko-
nomiczne uwarunkowań realizacji dla budowy ob-
wodnicy drogowej Biedruska. Zakłada ono trzy 
potencjalne warianty przebiegu nowego ciągu 
drogowego. Pierwsze dwa rozpoczynają się od 
potencjalnego nowego ronda za zjazdem z mostu 
na Warcie i wpinają się w obecny przebieg drogi 
powiatowej za obecną stacją benzynową. Trzeci 
wariant zakłada budowę nowej przeprawy przez 
Wartę i jest zdecydowanie najbardziej kosztowny. 
Zadanie budowy obwodnicy jest jednak obowiąz-
kiem władz powiatowych, nie gminnych. Czas re-
alizacji tej inwestycji będzie zatem uzależniony 
w dużym stopniu od decyzji samorządu powiato-
wego. Osobnym problemem budowy obwodnicy 
Biedruska są kwestie środowiskowe, ponieważ 
właściwie każdy wariantowy przebieg drogi prze-
chodzi przez jakąś część terenów przyrodniczych, 
podlegających mniejszej lub większej ochronie. 
To z pewnością komplikuje cały proces inwesty-
cyjny. Jednak narastający ruch samochodowy 
z północy aglomeracji poznańskiej (głównie Mu-
rowana Goślina, Skoki, Wągrowiec), powoduje co-
raz większe natężenie ruchu samochodowego 
w Biedrusku i obniżający się komfort funkcjono-
wania lokalnej społeczności. Znacznie szybciej po-
wstanie rondo na ul. Poznańskiej i Jesionowej. 
Prace projektowe są na ukończeniu, a zaangażo-
wanie gminy w to zadanie powiatowe gwarantuje 
jego realizację w najbliższych latach. 
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Rycina 5.5. 9. Sieć drogowa w gminie Suchy Las wg kategorii zarządzania 
źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych. 
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Rycina 5.5. 10. Wydatki majątkowe inwestycyjne w latach 2012-2019 wg najpopularniejszych rozdziałów klasyfikacji budżetowej 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów.
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6. Konsultacje społeczne na etapie 
diagnostycznym 

Głównym celem diagnozy stanu istniejącego jest 
dokonanie rzetelnej i trafnej oceny głównych po-
tencjałów i problemów rozwojowych gminy Suchy 
Las. Bardzo ważna jest przy tym rzetelna autodia-
gnoza, czyli subiektywna ocena przedstawicieli lo-
kalnej społeczności. Prace nad strategią rozwoju 
gminy Suchy Las koncentrują się od początku na 
zaangażowaniu w proces powstawania doku-
mentu jak największej liczby osób, mieszkańców 
gminy, przedsiębiorców, liderów społecznych, 
przedstawicieli różnych środowisk (ryc. 6.1). Prace 
nad dokumentem prowadzili przedstawiciele śro-
dowiska akademickiego (studenci Wydziału Geo-
grafii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Prze-
strzennej UAM pod kierunkiem dra Bartłomieja 
Kołsuta), którzy posiadają doświadczenie w za-
kresie tworzenia podobnych opracowań. Współ-
praca tzw. środowiska lokalnego oraz zewnętrz-
nego daje możliwość uzyskania efektu synergii 
budowanego w oparciu o różne potencjały obu 
grup. Pracownicy i studenci Zintegrowanego pla-
nowania rozwoju wnieśli wkład merytoryczny, 
związany z doświadczeniem i umiejętnościami 
analizy danych społeczno-gospodarczych i przy-
rodniczych, ich interpretacją oraz oceną w porów-
naniu z określonym układem odniesienia. Z kolei 
środowisko lokalne (mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, lide-
rzy społeczni) są tym gronem, które najlepiej zna 
potencjały i problemy gminy oraz przyczyny ta-
kiego a nie innego stanu rzeczy. Często mówi się 
o tzw. dokumentach do szuflady, które są opraco-
wywane przez zewnętrzne firmy, a które nie mają 
nic wspólnego z lokalną rzeczywistością. Podej-
ście towarzyszące tworzeniu Strategii rozwoju 
gminy Suchy Las jest odmienne, dlatego zdecydo-
wano się na objęcie procesem konsultacji szerokie 
grono odbiorców z wykorzystaniem kilku metod 

badań społecznych. Nie jest to powszechna prak-
tyka. Zwykle przy opracowywaniu dokumentów 
strategicznych, na etapie diagnozowania korzysta 
się z jednej najbardziej popularnej techniki (an-
kiety). W przypadku niniejszego dokumentu do-
dano do tego bardzo czasochłonne badania jako-
ściowe oparte na następujących metodach:  

1. metodzie indywidualnego wywiadu pogłę-
bionego (grupa docelowa: przedstawiciele 
społeczności lokalnej w ramach czterech 
wyodrębnionych wcześniej i opisanych po-
wyżej grup), 

2. metodzie ankiety internetowej (grupa do-
celowa: mieszkańcy gminy Suchy Las), 

3. metodzie warsztatu strategicznego (grupa 
docelowa: mieszkańcy gminy Suchy Las, w 
tym głównie przedstawiciele społeczności 
lokalnej tj. radni, sołtysi, reprezentanci or-
ganizacji pozarządowych i jednostek pu-
blicznych). 

 
Rycina 6.1. Grupy społeczne biorące udział w tworzeniu strategii 
rozwoju gminy Suchy Las 
źródło: opracowanie własne. 
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6.1. Indywidualne wywiady pogłębione 
z przedstawicielami społeczności lokalnej 

Pierwszym etapem konsultacji społecznych re-
alizowanych na potrzeby diagnozy strategicznej 
gminy Suchy Las były indywidualne wywiady po-
głębione z przedstawicielami społeczności lokal-
nej. Indywidualny wywiad pogłębiony (individual 
depth interview – IDI) to metoda, która pozwala na 
ustalenie zjawisk, które umykają podczas badania 
narzędziem standaryzowanym, np. kwestionariu-
szem wywiadu lub geoankietą (Kotus 2001). 
W tego typu pogłębionej rozmowie z badanym 
można poświęcić więcej czasu na kwestie bardziej 
drażliwe i ciekawsze z poznawczego i praktycz-
nego punktu widzenia. Sam respondent może 
także naprowadzić badacza, wykonawcę dia-
gnozy na tematy, których ten nie był w stanie 
wcześniej przewidzieć. Grono respondentów IDI 
składało się z liderów lokalnych i najważniejszych 
„aktorów” kształtujących przebieg procesów roz-
wojowych na terenie gminy. Podstawowymi ce-
lami zastosowania tej metody były: (1) identyfika-
cja syntetycznej wiedzy na temat kluczowych pro-
blemów rozwojowych gminy Suchy Las, (2) wery-
fikacja i pogłębienie dotychczasowych wyników 
badań ilościowych, (3) próba wyjaśnienia przyczyn 
negatywnych i pozytywnych procesów społecz-
nych, gospodarczych, przyrodniczych i prze-
strzennych na obszarze gminy oraz (4) rozpozna-
nie sugestii w zakresie najważniejszych zmian, 
kierunków rozwoju, które gmina powinna określić 
w celu zwiększenia poziomu i jakości życia na 
swoim terenie.  

Pierwszym etapem realizacji indywidualnych 
wywiadów pogłębionych było określenie wielko-
ści i struktury próby badawczej (por.: Frankfort-
Nachmias, Nachmias 2001; Kvale 2004). Zdecydo-
wano, że powinna ona liczyć od 30 do 40 osób 
i składać się z czterech podstawowych grup: 

1. wybieralni przedstawiciele społeczności 
lokalnej pełniący funkcje w organach sta-
nowiących i wykonawczych na różnych 

szczeblach samorządu terytorialnego oraz 
jednostek pomocniczych (radni gminy, po-
wiatu, sołtysi, członkowie rad sołeckich), 

2. przedstawiciele jednostek publicznych, 
szczególnie podległych wójtowi gminy Su-
chy Las, którzy na co dzień organizują i za-
rządzają usługami publicznymi świadczo-
nymi na rzecz lokalnej społeczności 
i przedsiębiorców prowadzących działal-
ność na terenie gminy (pracownicy urzędu, 
placówek oświatowych, spółek komunal-
nych, instytucji kultury itp.), 

3. przedstawiciele przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospodarczą na tere-
nie gminy, 

4. przedstawiciele sektora pozarządo-
wego, tj. organizacji nieformalnych, klu-
bów, ochotniczych straży pożarnych, sto-
warzyszeń i fundacji działających na tere-
nie gminy Suchy Las. 

Założono, że liczebność czterech ww. grup po-
winna być zbliżona do siebie i stanowić w każdym 
z przypadków ok. 25% całej próby. Drugim waż-
nym kryterium doboru liderów była reprezenta-
tywność geograficzna, tzn. starano się zagwaran-
tować obecność w próbie osób z wszystkim miej-
scowości gminy Suchy Las. Ostatecznie udało się 
zrealizować wywiady z grupą 33 liderów, wśród 
których znalazło się 11 przedstawicieli grupy 1 
(wybieralni przedstawiciele społeczności lokal-
nej), 9 przedstawicieli grupy 2 (reprezentanci jed-
nostek publicznych), 8 przedstawicieli grupy 3 (li-
derzy organizacji społecznych) oraz 4 przedstawi-
cieli grupy 4 (przedsiębiorcy). Niska reprezentacja 
grupy przedsiębiorców wynika z dużych trudności 
w prowadzeniu badań w tej grupie społecznej 
(przede wszystkim zgłaszana autorom doku-
mentu mała ilość wolnego czasu, który mogliby 
poświęcić na rozmowę). Nie jest to sytuacja wyjąt-
kowa, tzn. w większości badań społecznych grupa 
przedsiębiorców ma bardzo niski współczynnik 
zwrotu (tzw. response rate). 
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Na potrzeby przeprowadzonych indywidual-
nych wywiadów pogłębionych opracowano sce-
nariusz wywiadu składający się z 12 pytań otwar-
tych, które czasami były przez przeprowadzają-
cych wywiad rozwijane. Pytania te można pogru-
pować w kilka zbiorów. W pierwszej kolejności za-
dawano tzw. pytania wstępne dotyczące oceny 
dotychczasowej polityki rozwoju gminy (1, 2), 
wprowadzające do tematu wywiadu i sondujące 
pierwsze opinie liderów.  

Następnie osoby przeprowadzające wywiad 
przechodziły do pytań o najważniejsze mocne 
i słabe strony gminy (3, 4). Odpowiedzi na te py-
tania pozwoliły zidentyfikować kluczowe zasoby 
rozwojowe gminy, a także najważniejsze bariery 
utrudniające prowadzenie skutecznej polityki roz-
wojowej.  

Kolejne pytania dotyczyły rekomendacji w za-
kresie kierunków rozwoju gminy (5, 6) na naj-
bliższe lata. Liderzy mogli w ramach odpowiedzi 
na te pytania wskazać konkretne inwestycje, jakie 
powinny zostać zrealizowane na terenie gminy.  

Czwarta grupa pytań odnosiła się do wyboru 
głównych obszarów konkurowania gminy Su-
chy Las z innymi jednostkami oraz reakcji na 
obecny kryzys epidemiczny (7, 8). W pytaniach 
tych chodziło z jednej strony o wskazanie reko-
mendowanych adresatów strategii, tzn. czy 
gmina Suchy Las powinna skupić się na przyciąga-
niu nowych inwestorów, nowych mieszkańców 
lub kierować swoje działania na inne pola zwięk-
szające jej konkurencyjność. Z kolei pytanie o re-
akcje na kryzys epidemiczny miało na celu identy-
fikację sugestii co do ograniczania wydatków na 
różne cele w związku z potencjalnym zmniejsze-
niem poziomu wpływów finansowych do budżetu 
lokalnego.  

Kolejna para pytań dotyczyła relacji gminy Su-
chy Las z Poznaniem oraz pozostałymi jednost-
kami sąsiednimi (9, 10). Uwarunkowania lokali-
zacyjne, wynikające z faktu sąsiedztwa z dużym 
miastem mają dla gminy Suchy Las znaczenie klu-
czowe. Z kolei relacje z pozostałymi gminami 

także wpływają na funkcjonowanie lokalnej spo-
łeczności, szczególnie w aspekcie różnych siecio-
wych usług publicznych, które wykraczają poza 
granice administracyjne.  

Ostatnie dwa pytania były skierowane tylko do 
tych liderów lokalnych, którzy zamieszkują na co 
dzień teren gminy (część przedstawicieli grupy 
2 i 4 nie mieszka w gminie). Dotyczyły one proble-
mów poszczególnych małych grup społecznych 
(miejscowości, terenów sąsiedzkich) oraz opinii 
na temat funkcjonowania urzędu i usług pu-
blicznych na terenie gminy (11, 12). 

Wywiady z liderami lokalnymi miały charakter 
poufny – zgodnie ze standardami realizacji tego 
typu badań (Babbie 2013). Poufne, tzn. odpowie-
dzi udzielane przez respondentów i umożliwiające 
identyfikację ich autora znane są wyłącznie zespo-
łowi badawczemu, nie zostały i nie będą ujaw-
niane nikomu spoza tego grona. Wszelkie cytaty 
podawane w niniejszym opracowaniu zostały za-
nonimizowane, tzn. są tak przywołane, by nie było 
możliwe powiązanie wypowiedzi z jej autorką/au-
torem. 

Omówienie najważniejszych wniosków płyną-
cych z indywidualnych wywiadów pogłębionych 
zostanie przedstawione w układzie 6 ww. par py-
tań. Odpowiedzi dla każdej z par pytań zostaną 
przedstawione kolejno w poszczególnych podroz-
działach.  
 

Pytanie 1. Jednym z pierwszych etapów opraco-
wania strategii rozwoju każdej gminy jest ocena 
tego jak jednostka rozwijała się dotychczas. Na 
początku chciałabym/chciałbym zapytać Pa-
nią/Pana o to jak ocenia Pani/Pan politykę roz-
woju gminy Suchy Las w ostatnim dziesięciole-
ciu? Czy może Pani/Pan (oceniając tę politykę) 
wskazać trzy największe sukcesy i trzy najwięk-
sze porażki gminy? 
 

Pozytywnym elementem dostrzeganym przez re-
spondentów było wykorzystanie lokalizacji gminy 
w celu przyciągania nowych mieszkańców 
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i przedsiębiorców oraz wyższe dochody i dobra 
kondycja finansowe, które są konsekwencją 
przyciągania nowych mieszkańców i przedsiębior-
ców. Liderzy lokalny są w znacznej części świa-
domi korzyści, które płyną z tych procesów: 

„Jeśli chodzi o trzy największe sukcesy to, być 
może, jest to zachęcenie ludzi to tego, żeby się 
osiedlali w Suchym Lesie, czyli duży przyrost 
demograficzny ludzi, zwłaszcza zamożnych oby-
wateli, co przedkłada się na wpływy z podatków 
od osób fizycznych, czyli tzw. PIT-ów. Każda 
gmina przede wszystkim z tego żyje. Ten dyna-
miczny przyrost ludzi sprawił, że gmina osiąga 
spore dochody z tego tytułu, z tytułu tego po-
datku i to najlepiej zaświadcza o zamożności 
gminy.” 

„Ogólny rozwój gospodarczy… na pewno wzrost 
przychodów do budżetu, który na pewno w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat się podwoił, także to na 
pewno pokazuje, że gmina się rozwija, że jest co-
raz więcej nowych mieszkańców i przedsiębior-
ców, którzy tutaj działają, także to byłby drugi 
sukces.” 

„drugi (sukces) to taki pozytywny trend mieszka-
niowy, to bym powiedziała, na tyle przyjazną 
mieszkańcom politykę prowadzi gmina, że tutaj 
ludzie po prostu chcą mieszkać. W związku z tym 
jest ciągle ten trend mieszkaniowy taki pozy-
tywny, żeby się budować zarówno w budownic-
twie indywidualnym, jak i firmy deweloperskie, 
które na terenie naszej gminy, próbują czy bu-
dują swoje osiedla, co powoduje, że jakby atrak-
cyjność tego miejsca jeszcze wzrasta.” 

Kolejnym sukcesem ostatnich lat w opinii przed-
stawicieli społeczności lokalnej jest zinstytucjo-
nalizowana współpraca gminy z organizacjami 
pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi. 
Chodzi w tym przypadku o relatywnie duże wspar-
cie finansowe kierowane do stowarzyszeń, orga-
nizacji wspierających aktywność kulturalną (ze-
społy artystyczne i in.), społeczną mieszkańców. 
Ponadto dobrze są także oceniane formy wsparcia 
finansowego jednostek pomocniczych (osiedli, 
sołectw). Kwoty przeznaczane na te cele są w opi-
nii przedstawicieli społeczności lokalnej, którzy 
poruszali tę sprawę, relatywnie duże. Poniżej 

przedstawiono jeden z cytatów na potwierdzenie 
opisanych powyżej ocen: 

„Wydaje mi się przede wszystkim wzmożenie 
czegoś w rodzaju aktywności obywatelskiej. To 
znaczy uważam, że dobrym systemem jest pro-
wadzenie takiego modelu aktywizowania jedno-
stek samorządowych czy poszczególnych rów-
nież stowarzyszeń poprzez system, różnego ro-
dzaju funduszy. Takie obywatelskie, na przy-
kład, jeśli chodzi o samorządy typu sołectwa i za-
rządy osiedli, to dysponujemy tak zwanymi zada-
niami lokalnymi, to są konkretnie wszczynane 
fundusze, uważam, że to rozwinęło się bardzo 
dobrze i to powinno się rozwijać, moim zdaniem 
coraz lepiej. Dlatego, że to aktywizuje jak na naj-
niższym szczeblu zarządzania ludność. No i oczy-
wiście daje szanse na jakąś taką aktywność. Ak-
tywizację tych ludzi i bezpośrednio mieszkań-
ców.” 

„oceniam pozytywnie w wymiarze dużej ilości in-
westycji, sprawnej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, czy społecznymi, sportowymi, 
kulturalnymi, to jest bardzo cenna część działal-
ności gminy i wspieranie tych organizacji które 
pozwalają mieszkańcom zrealizować się spor-
towo, kulturalnie, szczególnie dzieciom.” 

Zdaniem liderów lokalnych, ważną mocną stroną 
jest dobrze działająca oświata i pozostałe usługi 
społeczne, szczególnie kulturalne oraz spor-
towo-rekreacyjne. Infrastruktura w tym zakresie 
jest mocno rozbudowana, a oferta jaką kierują do 
mieszkańców gminne jednostki oświatowe i kul-
turalne zyskuje pozytywne oceny: 

„Wydaje mi się że z powodzeniem działają te ta-
kie jednostki kulturalno-oświatowe to jest sukces 
bo one nadal szkoły są na wysokim poziome 
i działania kulturalne na terenie gminy też są na 
wysokim poziomie.” 

„bardzo fajnie rozbudowana baza sportowa. 
Baza obiektów sportowych na terenie gminy, bo 
to są boiska, to są i siłownie zewnętrzne i kom-
pleks boisk, w szczególności tutaj w Suchym Le-
sie, nieopodal hali sportowej, przede wszystkim 
wielka hala sportowa, w której się odbywają róż-
nego typu imprezy sportowe, nie tylko o zasięgu 
gminnym, ale również znacznie szerszym, nawet 
krajowe, czy nawet międzynarodowe zawody. 
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Także na pewno ten kompleks, czy cały zespół 
kompleksów sportowych.” 

Oprócz pozytywnych ocen, w pytaniu pierwszym 
koncentrowano się także na porażkach, spra-
wach, których nie udało się rozwiązać. Wśród nich 
zdecydowanie najczęściej pojawiającym się pro-
blemem był temat infrastruktury drogowej 
i transportu indywidualnego skoncentrowa-
nego w jednym głównym ciągu komunikacyj-
nym – ul. Obornickiej. Respondenci byli zgodni co 
do tego, że jest to sprawa strategiczna, konieczna 
do rozwiązania. Część z nich zdaje sobie także 
sprawę, że skala problemu oraz podział kompe-
tencji zadań pomiędzy poszczególnymi organami 
administracji publicznej utrudnia rozwiązanie 
tego problemu. Poniżej przedstawiono kilka cyta-
tów, które nawiązują do tej sprawy:  

„Jeśli chodzi o porażki, to po pierwsze cały 
aspekt komunikacyjny. Gmina nie potrafiła za-
dbać o należyty dojazd drogowy do Poznania, 
czyli tzw. Nową Obornicką, czyli obwodnicę Su-
chego Lasu i Złotnik, która byłaby główną drogą 
dojazdową do tej wąskiej obwodnicy, którą w tej 
chwili mamy. To jest największa porażka.” 

„Wszyscy musimy przejechać ulicą Obornicką. 
Do niedawna cały tranzyt szedł ulicą Obornicką. 
Na szczęście została północno-zachodnia ob-
wodnica otwarta. Część ruchu tranzytowego po-
szła, kolokwialnie mówiąc bokiem. Natomiast 
takim głównym problemem jest właśnie kwestia 
komunikacyjna. Kwestia tzw. nowej Obornickiej. 
To niestety nie jest zadanie nie tylko dla gminy, 
a nawet z pewnością nie tylko dla gminy, ponie-
waż koszt takiej inwestycji byłby kolosalny 
i gmina, budżet gminy nie jest w stanie tego 
unieść. No a wiadomo, że współdziałanie z jed-
nostkami wyższego rzędu, czyli powiat, woje-
wództwo czy Metropolia Poznań jest trudniejsze 
i wymaga gdzieś połączenia i wybrania prioryte-
tów, a wiadomo, że powiat to nie tylko północna 
strona, południowa, wschodnia czy zachodnia to 
jest główny problem” 

„Mam na myśli, przede wszystkim ulicę Obor-
nicką, która miała zostać potem, jak przeszła pod 
już władanie gminy, przestała być drogą krajową. 
Wydawało się, że ona będzie odciążona, poprzez 

tą obwodnicę, która biegnie przez węzeł Złot-
kowo, potem do Rokietnicy. Wydawało się, że to 
mocno odciąży ulicę Obornicką. Taki był zamysł i 
taki sposób promowania. Było to promowane, 
żeby ludzie jeździli tą obwodnicą, przez Rokiet-
nicę, pomijając ulicę Obornicką. To moim zda-
niem się nie sprawdziło. Ulica Obornicka nadal 
jest szczelnie zakorkowana, bardzo niebez-
pieczna, jak chodzi o przejścia dla pieszych, także 
to bym nazwała, że to nie zostało dobrze rozwią-
zane. Cały układ komunikacyjny przez gminę, to 
bym wskazała jako pierwszą porażkę.” 

Inną porażką, która pojawiła się w wypowiedziach 
przedstawicieli społeczności lokalnej był problem 
z prowadzeniem dialogu, partycypacji społecz-
nej oraz minimalizowanie liczby konfliktów spo-
łecznych wokół różnych spraw publicznych. Re-
spondenci zwykle nie wspominali o braku współ-
pracy gminy, NGO i mieszkańców w zakresie dofi-
nansowywania inwestycji, ale zdarzało się, że ar-
tykułowane były zarzuty w stosunku do procesu 
negocjowania różnych rozwiązań i decyzji. Za-
rzuty te były kierowane zarówno do urzędu jako 
reprezentanta organu wykonawczego, ale też do 
mieszkańców, którzy na organizowane przez lo-
kalnych liderów spotkania przychodzą rzadko 
i rzadko też biorą aktywny udział w wypracowy-
waniu kompromisowych rozwiązań na etapie pla-
nistycznym. Doszło w związku z tym do kilku spo-
łecznych konfliktów, nieporozumień. I te sprawy 
zostawiły w świadomości przedstawicieli społecz-
ności lokalnej pewien ślad. Zagadnienie to obra-
zuje kilka cytatów: 

„Trzeci aspekt sprawy to jest niewłączanie ele-
mentu partycypacji społecznej do rozwoju 
gminy, czyli krótko mówiąc mieszkańcy nie 
uczestniczą w tych instytucjonalnych formach 
konsultacyjnych, one się widocznie chyba nie 
sprawdzają, a gmina też nie potrafi zadbać o 
inne formy, to rodzi pewne konflikty, spory.” 

Wśród ocen negatywnych, które artykułowali lide-
rzy lokalni były sprawy związane z planowaniem 
przestrzennym. Większość liderów nie zna niuan-
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sów i poziomu skomplikowania spraw planistycz-
nych, jednak widzą oni, że proces suburbanizacji 
doprowadził do problemów i niejednokrotnie 
także do konfliktu funkcji. Często nawet te same 
osoby, które doceniały pozytywne skutki finan-
sowe nowych obszarów mieszkaniowych i gospo-
darczych, jednocześnie twierdziły, że odbywa się 
to kosztem ładu przestrzennego.  

„pierwsza porażka to jest brak takiego jedno-
znacznego ogólnego dla całej gminy plany miej-
scowego, uważam że to jest porażka druga to 
jest brak koncepcji takiej urbanistycznej, to jest 
związane z tym pierwszym co mówiłam że brak 
koncepcji urbanistycznej dla poszczególnych 
miejscowości czyli jak gdyby uważam że rozwój 
gminy jeśli chodzi o jej urbanistykę odbywa się 
chaotycznie nie ma koncepcji.” 

„Moim skromnym zdaniem w niektórych czę-
ściach gminy rada pozwoliła na zbyt intensywną 
zabudowę mieszkaniową, za małe działki, zbyt 
mało zieleni brak wolnych przestrzeni. I uważam 
że to jest minus to jest zbyt intensywne.” 

„Kolejną porażką jest wyznaczenie terenów 
związanych z produkcją rolną. Wyznaczenie stref 
rozwoju rolnictwa. Planowanie przestrzenne 
powinno zapobiegać ewentualnym konflik-
tom. Brakuje jasnego wskazania w dokumentach 
planistycznych stref przeznaczonych na rolnic-
two oraz wyznaczenie strefy pośredniej.” 

Ostatnim problemem, który pojawił się w kilku 
wypowiedziach liderów lokalnych jest niespójny 
system ścieżek rowerowych i konieczność zwró-
cenia uwagi na te inwestycje w przyszłości. 
Wśród wszystkich obiektów infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej, ścieżki rowerowe są przez li-
derów oceniane najgorzej i jest relatywnie duże 
oczekiwanie realizacji tego typu inwestycji.  

„drugą porażką jest kwestia ścieżek rowerowych. 
Mamy jakieś fragmenty ścieżek rowerowych, 
w poszczególnych miejscowościach i to też 
w niewielu miejscowościach, ale te ścieżki, nie 
tworzą żadnej sieci. Nie są ze sobą powiązane, 
w związku z tym ja jako mieszkanka Suchego 
Lasu nie mogę sobie swobodnie przejechać do 

wszystkich miejscowości, żeby całą gminę zwie-
dzić, bo takich połączeń nie ma, jest taka jedna, 
taka pseudo ścieżka wzdłuż poligonu, ale frag-
mentarycznie nawet nie przejezdna i to jest 
wszystko natomiast sieci ścieżek rowerowych, 
nadal brakuje mi, może takie zamiary były już od 
wielu lat.” 

Pytanie 2. Gmina Suchy Las jest dość często 
uznawana za jedną z najbogatszych i najlepiej 
rozwiniętych gmin w Polsce. Czy z Pani/Pana 
perspektywy sytuacja wygląda podobnie, czy 
zgadza się Pani/Pan z tą diagnozą? 
 

Znaczna część respondentów podziela tę dia-
gnozę. Lokalni liderzy uczestniczący w badaniu są 
świadomi skali dochodów jakie gmina uzyskuje 
i że jest to ponadprzeciętnie dużo niż w innych 
jednostkach samorządu terytorialnego. Część 
z nich zna także główne wpływy jakie są genero-
wane do budżetu lokalnego (podatek docho-
dowy od osób fizycznych, podatek od nierucho-
mości płacony za poligon w Biedrusku i podatek 
od środków transportowych), np.:  

„Czy się z tym zgadzam? No oczywiście się zga-
dzam, tak jest, trzeba też dodać, że gmina po-
siada też spore wpływy z podatku od nierucho-
mości za poligon, który jest w granicach 17 mln 
zł, to jest dużo pieniędzy, natomiast inwestycje 
na poligon są tanie, prawie że zerowe,” 

„Na przykład, jeśli chodzi o to, że najbogatsza, bo 
mamy wysoki budżet. Jest to związane z tym, że 
wielu mieszkańców, którzy u nas się osiedlają 
mają wysokie dochody, czyli automatycznie 
udział w PIT jest dosyć duży. No jest też dużo 
przedsiębiorstw. Nie są to może bardzo duże 
przedsiębiorstwa, ale jednak które przynoszą 
również tutaj zyski dla budżetu gminy. No i to, że 
była dobra polityka podatkowa odnośnie firm, 
które rejestrują samochody, Ponieważ są niskie 
podatki i wiele firm rejestruje się w gminie Suchy 
Las, żeby właśnie płacić mniejsze podatki, a 
dzięki temu gmina zyskuje na podatkach. Bo do-
chód z tych samochodów duży chyba jest.” 
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Były również osoby, które przy odpowiedzi na to 
pytanie podkreślały osiągnięcia gminy w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych, np.:  

„Gmina właśnie ściąga sporo pieniędzy i może 
właśnie inwestować w drogi czy organizacje po-
zarządowe czy jakieś stowarzyszenia, koła go-
spodyń ostatnio wiem, że były jakieś dotacje ce-
lowe tutaj. Tak, uważam, że jest jedną z najbo-
gatszych i najlepiej rozwijających się gmin w Pol-
sce.” 

Zdarzyło się także kilkukrotnie, że respondenci 
wskazywali na (obok dostrzeżenia wyraźnych 
efektów rozwojowych) zwiększające się zadłuże-
nie jako koszt szybkiego rozwoju, np.: 

„Gmina Suchy Las oprócz tego, że jest gminą za-
możną też posiada gigantyczny dług. W tej 
chwili on sięga między 90 a 100 mln zł, przy rocz-
nym budżecie gminy pomiędzy 170 a 180 mln, 
także to jest bardzo poważny dług.” 

Ponadto, kilka osób zwróciło uwagę na matema-
tyczny efekt wyliczania większości wskaźników 
obrazujących poziom bogactwa gmin. Efekt ten 
polega na istotnej roli mianownika w wyliczaniu 
tych wartości, tj. liczby mieszkańców. Mniejszym 
gminom łatwiej jest osiągnąć wysokie wartości 
wskaźnika per capita i stąd gmina Suchy Las pla-
suje się na czele wielu rankingów, a budżet w war-
tościach bezwzględnych, absolutnych – jest nie 
tak duży jakby można było sobie wyobrazić po 
ocenie miejsca gminy w ogólnopolskich rankin-
gach, np.: 

„Powiem szczerze bo to jest taka dziwna mate-
matyka nazwijmy to, biorąc pod uwagę po-
wierzchnie terenu gminy Suchy Las i ilość miesz-
kańców na tą powierzchnie, to faktycznie na 
mieszkańca, jesteśmy gdzieś tam w czołówce 
jest to 6 miejsce w Polsce. Ale biorąc pod uwagę 
budżet jakim operujemy w stosunku do terenu 
jaki jest to nie tak do końca, tu bym był bardziej 
powściągliwy do takiego wątku, że jest to bogata 
gmina i stać nas na wszystko.” 

„No na pewno diagnoza jest obiektywna, w tym 
sensie, że bez wątpienia jest to jedna z najbogat-

szych gmin, bo tak wskazują badania ekonomi-
stów, kiedy przelicza się dochody gminy, przez 
liczbę mieszkańców, więc jest to jakby czynnik 
obiektywny, więc tutaj nie sposób z tym polemi-
zować. Natomiast czy jest jedną z najlepiej roz-
winiętych gmin w Polsce, to tutaj mam już pewną 
wątpliwość, w świetle tego co mówiłam w tym 
punkcie pierwszym, czyli dla mnie gmina, bardzo 
dobrze rozwinięta gmina to też taka gmina 
w której ten układ komunikacyjny, również 
działa bardzo dobrze, a w naszej gminie nie 
działa bardzo dobrze.” 

Pytanie 3. Każda gmina powinna się rozwijać 
zgodnie z własnymi możliwościami, potencja-
łami które posiada. Czy może Pani/Pan wskazać 
najważniejsze mocne strony gminy Suchy Las, 
tzn. te jej zasoby, które wyróżniają ją od innych 
gmin? Prosiłabym/Prosiłbym o wymienienie mak-
symalnie 3 mocnych stron. 
 

Mocną stroną, potencjałem dostrzeganym przez 
respondentów najczęściej w pierwszej kolejności 
były warunki lokalizacyjne w jakich znajduje się 
gmina Suchy Las. Położenie w aglomeracji po-
znańskiej, bliskość dużego miast wpłynęły na 
szybki rozwój gminy:  

„Przede wszystkim to, że gmina jest zlokalizo-
wana blisko bardzo prężnego ośrodka jakim 
jest Poznań. Nie każda gmina ma takie szczęście, 
umówmy się, a ta gmina ma takie szczęście i to 
jest jej największym atutem. Czyli to położenie 
geograficzne.” 

Wśród mocnych stron pojawiała się także duża 
skala dochodów własnych, która jest konsekwen-
cją uwarunkowań lokalizacyjnych i daje gminie 
możliwość inwestowania na skalę większą niż 
inne, podobnej wielkości jednostki samorządu te-
rytorialnego: 

„No to te dochody, tak. No bo one nie są aż takie 
małe. Jesteśmy w stanie ponosić kilkadziesiąt 
milionów złotych rocznie wydatków inwestycyj-
nych, tak. To jest pierwszy punkt.” 
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Inną mocną stroną wskazywaną przez liderów jest 
szeroko pojęty kapitał ludzki. Respondenci opisy-
wali go zwykle w kontekście wykształcenia, 
otwartości, przedsiębiorczości, aktywności spo-
łecznej (działalność kulturalna i społecznościowa) 
i kreatywności miejscowej społeczności: 

„Kolejna sprawa to jest kapitał ludzki jesteśmy 
gminą podpoznańską. Poznań za torami, tak, 
i mieszka tutaj bardzo dużo wykształconych 
osób, bardzo dużo osób które chcą żyć na wyso-
kim poziomie. Bardzo dużo osób, które przycią-
gnęły pewien status społeczny, finansowy głów-
nie w tym wymiarze, mówią i chcą poświęcać 
czas dla innych, chcą się angażować w działal-
ność stowarzyszeń. Są osoby starsze, które się 
przeprowadziły i chcą się organizować w kluby 
seniora. Są osoby, które chcą dla dzieci organizo-
wać aktywności sportowe, są osoby, które dają 
swoją aktywność kulturalną, orkiestra folklory-
styczna i jest bardzo dużo osób, które chcą to ro-
bić. I z drugiej strony jeszcze, szczególnie w miej-
scowościach dalej od stolicy, czyli Suchego Lasu 
jest bardziej wiejski charakter miejscowości, 
który przejawia się tym, że ludzie się znają, żyją 
ze sobą, spotykać się chcą, chcą spędzać razem 
czas na różnego typu integracyjnych aktywno-
ściach.” 

„Bo jest bardzo dużo osób wykształconych w róż-
nych dziedzinach, co daje możliwość konsultacji 
społecznych różnych projektów. Jeżeli robi się ja-
kiś pomysł do zrobienia czegoś w Sołectwie czy 
na osiedlu. To zaraz znajdzie się kilka osób, które 
mają o tym pojęcie zawodowe. I są w stanie, czy 
program funkcjonalno- użytkowy napisać. Jak 
pani wie cokolwiek by się nie zrobiło, to najpierw 
trzeba rozpisać co to coś ma dać. W sensie bu-
duje budynek to jakie funkcje ma spełnić czy się 
podejmie jakąś działalność organizacyjną, co ta 
działalność ma przynieść i dla kogo. Zaraz znajdą 
się osoby, które mają pojęcie o tym zawodowo. 
Są w stanie to profesjonalnie rozpisać za okrągłe 
0 zł.” 

Część przedstawicieli widzi jako mocną stronę po-
ligon wojskowy, z którego gmina uzyskuje rocz-
nie kilkanaście milionów złotych w ramach po-
datku od nieruchomości za tzw. tereny różne. Jed-
nak sprawa poligonu budzi wśród mieszkańców 

i przedstawicieli społeczności lokalnej ambiwa-
lentne odczucia (tzn. u jednych pozytywne, u in-
nych z kolei – bardzo negatywne). Z jednej strony 
jest on ograniczeniem przestrzennym, strefą nie-
dostępną dla mieszkańców i oddzielającą Biedru-
sku od reszty gminy. Z drugiej jednak strony, Woj-
sko Polskie jest największym płatnikiem podatku 
od nieruchomości i przekazuje rocznie kilkanaście 
milionów złotych do budżetu gminy z tego tytułu. 
Są to środki które pozwalają prowadzić szereg in-
westycji w infrastrukturę publiczną dla mieszkań-
ców. 

„Trzeba sobie zdać sprawę, że 2/3 gminy to jest 
poligon. Na tym poligonie się nie inwestuje, 
z tego poligonu olbrzymie zyski gmina po-
siada, czyli krótko mówiąc jest to taką kurą 
znoszącą złote jaja, ten poligon. Z jednej strony 
jest kilkanaście mln, 15/17 mln wpływów z poli-
gonu, ale z drugiej strony nie ma wydatków na 
poligon, bo on jest użytkowany przez wojsko, 
także tam inwestuje tylko wojsko.” 

„Niewątpliwie poligon znajduje się na terenie 
gminy Suchy Las i generuje ogromne zyski dla 
gminy, tego okoliczne gminy nie  mają.” 

 

Pytanie 4. Obok mocnych stron istnieją także ba-
riery, słabości, które rozwój utrudniają. Czy 
może Pani/Pan wymienić najważniejsze 
Pani/Pana zdaniem słabe strony gminy Suchy 
Las, tzn. te jej wady, które negatywnie wyróż-
niają ją na tle innych gmin? Prosiłabym/Prosił-
bym o wymienienie maksymalnie 3 słabych stron. 
 
Wśród barier identyfikowanych przez przedstawi-
cieli społeczności lokalnej pojawiały się podobne 
oceny jak w przypadku pytania 1 dotyczącego po-
rażek. Najczęściej wskazywaną słabą stroną 
gminy ponownie była główna oś drogowa wzdłuż 
ul. Obornickiej, generująca (wskutek coraz więk-
szego ruchu samochodowego z północnej części 
aglomeracji poznańskiej) efekt kongestii.  

„Na pewno infrastruktura drogowa. Mamy 
jedną Obornicką przez środek tak naprawdę 
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głównej miejscowości. Nie ma tak naprawdę in-
nego dojazdu do miasta Poznania. Jeszcze też 
wylot na północ kraju. W związku z tym to jest 
słaby punkt, jeśli mielibyśmy inne dojazdy 
można by się lepiej rozwijać.” 

„Najważniejszy problem to jest ten problem 
komunikacyjny, który w tych de facto trzech 
punktach negatywnych tam już pokazałem, więc 
nazwę to jako barierę rzeczywiście, z jednej 
strony mamy generalne dobre skomunikowanie, 
z drugiej strony, ruch nazwijmy to tranzytowy, na 
terenie tej starej części Suchego Lasu. Może tak 
powiem bo oczywiście, w północnej części gminy 
ta sytuacja jest lepsza, bo tam nie ma takiego 
korkowania się, więc to jest na pewno bariera” 

„Wadą jest na pewno ul. Obornicka która jest 
mocno zakorkowana. Myślę, że miasto Poznań 
powinno też dołożyć jakichś starań żeby to zmie-
nić, bo ta północna strona to totalna masakra. 
Jest tak zakorkowana ta droga od rana, a gmina 
się rozbudowuje, powstają nowe bloki, osiedla… 
a Obornicka cały czas taka sama” 

Ponadto, wśród barier pojawiały się sprawy śro-
dowiska przyrodniczego. Jedną z nich była jakość 
powietrza i pogarszający się stan czystości. Przed-
stawiciele społeczności lokalnej są świadomi przy-
czyn tego zjawiska, tzn. tzw. niskiej emisji z ko-
tłów na paliwa stałe. Niskiej, tzn. generowanej 
zwykle przed gospodarstwa domowe w zabudo-
wie jednorodzinnej, na niewielkiej wysokości, co 
istotnie pogarsza codzienne funkcjonowanie lu-
dzi, zmuszanych (szczególnie w okresie późnoje-
siennym, zimowym i wczesnowiosennym) do ży-
cia w środowisku z obniżoną jakością powietrza. 
Wśród odpowiedzi na to pytanie pojawiały się 
także argumenty o skoncentrowanej emisji linio-
wej, generowanej przez wzmożony ruch samo-
chodowy. Ten problem dotyczy głównie osób po-
ruszających się pieszo, rowerem oraz mieszkają-
cych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 

„Można byłoby lepiej zadbać o ekologie zwłasz-
cza o emisje pyłów, bo to po prostu gmina po-
winna się wpisać w program ponadlokalny, 
gminny na poziomie powiatu czy jeszcze wyżej, 
żeby sprawy rozwiązywać kompleksowo łącznie 
z emisją spalin samochodowych bo to nie tylko 

chodzi o emisje spalin, które ogrzewają domy na 
paliwo stałe, ale również emisje dwutlenku wę-
gla, który wydzielają samochody i uważam, że 
gmina powinna się do tego dołożyć większej sta-
ranności, żeby poprawić komfort życia i żeby po-
wietrze było zdrowsze a przez to stan zdrowia 
mieszkańców się poprawi.” 

Inną słabą stroną wskazywaną przez mieszkań-
ców, która pojawiła się także we wcześniejszych 
wypowiedziach jest zbyt intensywny napływ mi-
gracyjny i rozwój zabudowy. To z kolei potwier-
dza, że gmina Suchy Las właściwie nieustannie 
konfrontuje się z pozytywnymi i negatywnymi 
skutkami lokalizacji w pierwszy pierścieniu aglo-
meracji poznańskiej: 

„Słaba stroną jest całkowita zabudowa gminy 
pod względem mieszkaniowym a także utrzyma-
nie tej infrastruktury. Dużym minusem także za 
parę lat będzie finansowanie infrastruktury. Dziś 
słabą stroną jest zbyt słabe pokazanie w plano-
waniu przestrzennym stref rozwoju, stref miesz-
kaniowych i stref pośrednich.  Same strefy po-
średnie powinny być większe terytorialnie, 
a także tereny zielone rekreacji. Działki na miesz-
kania jednorodzinne 400,500,600m to są wybit-
nie za małe, gdzie minimum to około 1000m. (…) 
Moim zdaniem w gminie istnieje zbyt inten-
sywna zabudowa (…).” 

Wśród mocnych stron liderzy lokalni wymieniali 
często kapitał ludzki i aktywność społeczną. Jed-
nocześnie jednak pojawiały się wypowiedzi mó-
wiące o niewielkiej skali współpracy między po-
szczególnymi miejscowościami gminy oraz 
słabo wykształconej wspólnej, gminnej tożsa-
mości terytorialnej: 

„Po pierwsze rozczłonkowanie gminy z jednej 
strony ten poligon i te tereny wojskowe są plu-
sem, bo przynoszą dochody ale z drugiej strony 
powodują że gmina jest wyraźnie podzielona nie 
tylko jakby na północ- południe czyli sam Suchy 
Las i Biedrusko na przykład ale także rozszerzone 
wschód-zachód gminy i tutaj rozczłonkowanie i 
brak współpracy poszczególnych części gminy. 
Brak takiej bieżącej, łączącej współpracy jest jed-
nym z minusów.” 
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Pytanie 5. Strategia rozwoju jest dokumentem, 
w którym mamy zaplanować kierunki działań dla 
gminy Suchy Las na najbliższe 10 lat. Proszę po-
wiedzieć, w jakim kierunku powinna się rozwijać 
gmina? Czy powinna to być strategia kontynuacji 
dotychczasowych działań, czy zupełnie nowy 
plan oparty na odmiennym podejściu do rozwoju 
i inwestycji?  
 
W przypadku tego pytania pojawiały się odpowie-
dzi bardzo różne. Były takie, w których respon-
denci artykułowali stanowiska o dalszym rozwoju 
bez istotnych korekt: 

„Wydaje mi się, że jednak gmina Suchy Las ma 
taki zbilansowany rozwój w sensie, że sporo jest 
budowanych nowych siedlisk takich rodzinnych 
i są też strefy przeznaczone dla przedsiębiorstw 
wydaje mi się że strategia powinna być po-
dobna jak dotychczas.” 

Z drugiej strony, relatywnie liczne były także re-
fleksje nieco bardziej krytyczne co do skali subur-
banizacji. Negatywne skutki tego procesu (obok 
tych pozytywnych – głównie finansowych) są co-
raz mocniej odczuwane przez miejscową społecz-
ność i sprawiają, że jest coraz większe oczekiwa-
nie świadomego „zwolnienia” tempa przyrostu 
zabudowy i nowych mieszkańców (można nawet 
powiedzieć, że – szczególnie w poniższej wypo-
wiedzi – dylemat ten stawiany jest jako kluczowy 
dla dalszej strategii gminy): 

„Musimy się zastanowić na pewno do czego 
zmierzamy, czy zmierzamy do dalszej urbaniza-
cji w gminie czy gminy, bo tutaj umówmy się już 
niewiele zrobimy (…) Jeśli określimy się, że 
idziemy w tym kierunku, że ten potencjał ludno-
ściowy jest tym co chcemy rozwijać, no to oczy-
wiście proponowałbym żeby był to właśnie taki 
sposób związany z kontynuacją tych działań, 
o których mówiłem wcześniej, no ale jednak 
z pewną modyfikacją, ponieważ nie można do-
puścić do tego, żeby krótko mówiąc gmina roz-
wijała się nieharmonijnie, żeby ten rozwój był 
niezrównoważony, trzeba zadbać o to żeby głos 

przedsiębiorców, głos deweloperów był sły-
szalny na równi z głosem obywateli. (…) Ja myślę, 
że można by było to kontynuować, powinna 
gmina kontynuować to co robi, ale w oparciu o 
rozwój dużo bardziej zrównoważony, z dużo 
większym takim naciskiem na sprawy ekolo-
giczne, które dla ludzi są coraz bardziej 
istotne. A przede wszystkim żeby ten rozwój był 
powstrzymywany jakby koniecznością zapew-
nienia jakości życia tym, którzy już tutaj żyją.” 

„Ja myślę, że musi nastąpić korekta. Może nie zu-
pełnie odmienny plan, ale musi nastąpić korekta 
tego wyznaczonego. Gmina rzeczywiście prężnie 
inwestuje w rozwój infrastruktury gminy. Ta ko-
rekta musi być bardzo poważna i uwzględnia-
jąca zmieniające się trendy na świecie, takie 
proekologiczne. W każdy projekt trzeba wpisać 
możliwe do uzyskania opcje, które umożliwią 
mniejsze zużycie energii i prostszą komunikację 
bez użycia środków zmotoryzowanych, dbanie o 
zieleń i o zwierzęta. Np. każdy deweloper powi-
nien mieć obowiązek zrobienia nasadzeń o cha-
rakterze retencyjnym. Żeby dostać pozwolenie 
każdy deweloper powinien zaplanować w osiedlu 
miejsca tzw. „zielone skwerki” dla dzieci i dla 
osób starszych, gdzie będą mogli się schować, 
które mają też działania retencyjne. Mniej be-
tonu.” 

 
Pytanie 6. Strategia to także konkretne inwesty-
cje. Czy ma Pani/Pan pomysł, jakie inwestycje są 
dla gminy w okresie najbliższych 10 lat najbar-
dziej konieczne. Proszę o wymienienie przynajm-
niej trzech takich inwestycji lub działań. 
 

Spora część odpowiedzi o kierunki inwestycyjne 
gminy dotyczyła głównego problemu, czyli ulicy 
Obornickiej. Pojawiały się także propozycje roz-
wiązania problemów komunikacyjnych (samo-
chodowych) Biedruska, które w coraz większym 
stopniu staje się dotknięte podobnymi proble-
mami jak Suchy Las i Złotniki położone wzdłuż ul. 
Obornickiej: 

„Zdecydowanie proszę pani inwestycja jaka jest 
nam potrzebna to ul. Obornicka, chociaż jestem 
przekonany, że gmina sama tego nie zrobi. Nato-
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miast gmina powinna zmierzać w kierunku pozy-
skania trzech jedności i miasta Poznania jako li-
dera metropolii poznańskiej i powiatu, na terenie 
którego działamy, województwa, urzędu mar-
szałkowskiego i być może obsługi centralnie wy-
dawanych. I to jest główny i kluczowy cel inwe-
stycji.” 

„No konieczna na pewno w jakiś sposób jest in-
westycja w rozwój infrastruktury drogowej, tej 
komunikacyjnej – to jest niezbędne. Kiedyś to 
było na garnuszku państwa, niegdyś droga kra-
jowa na terenie gminy jest teraz drogą gminną, 
a więc gmina musi o nią dbać, musi w nią inwe-
stować, a to są bardzo drogie inwestycje, jeżeli 
chodzi o inwestycje drogowe. Jeżeli nie będzie 
tego kręgosłupa, takiego komunikacyjnego to 
gmina zacznie się dusić, to nie będzie rozwoju. 
Czyli na pewno, sięgając do środków pomoco-
wych należy kierować inwestycje w komunikację 
(czyli drogi).” 

„Powinniśmy iść w kierunku odciążenia tej ulicy 
Obornickiej i to kiedyś też było, takie plany, żeby 
zbudować taką zachodnią obwodnicę Suchego 
Lasu, to, to bym wskazała jako taką drugą propo-
nowaną inwestycję, zachodnia obwodnica sa-
mego Suchego Lasu, czyli połączenie między Po-
znaniem, a tą obwodnicą, która prowadzi do Ro-
kietnicy. Połączenie po zachodniej stronie na-
szych miejscowości, czyli z ominięciem, gdzieś 
tam wzdłuż, o może jeszcze dodam, wzdłuż to-
rów kolejowych, mniej więcej, tak żeby tamta 
obwodnica mogła być wybudowana, żeby odcią-
żyć, tą aortę naszej gminy, którą jest ulica Obor-
nicka, o której już mówiłam, że jest fatalnym źró-
dłem i spalin i różnych innych niedogodności dla 
mieszkańców.” 

„To są bez wątpienia inwestycje komunikacyjne, 
pierwsza to jest obwodnica Suchego Lasu i Złot-
nik, o której mówi się od dawna, druga to jest ob-
wodnica Biedruska, o której również się mówi od 
dawna, nawet jest studium funkcjonalno-użyt-
kowe zrobione dla tej drogi, a trzecia kwestia to 
jest właściwe ułożenie inwestycji już centralnej, 
rządowej, czyli Północno-Wschodniej Obwod-
nicy Aglomeracji Poznańskiej. Chodzi o to żeby 
ją puścić w głąb poligonu, oddalić od domostw 
mieszkańców i wykorzystać ją do rozładowania 
ruchu tranzytowego przez gminę Suchy Las.” 

W kontekście ul. Obornickiej pojawiają się także 
ciekawe pomysły ograniczenia tej bariery prze-
strzennej i zwiększenia bezpieczeństwa przy jej 
przekraczaniu. Jedna z osób uczestniczących w 
wywiadach zaproponowała budowę bezkolizyj-
nego przejścia prze ulicę Obornicką, które po-
mogłoby w bezpiecznej komunikacji między 
wschodnią i zachodnią częścią Suchego Lasu: 

„Pierwsza to jest bezkolizyjne przejście przez 
ulicę Obornicką w Suchym Lesie, to mogłoby być 
przejście, nie wiem albo jakiś tunel. Ja nie jestem 
oczywiście jakimś inżynierem, nie znam się na 
tym. ale albo przejście pod ulicą Obornicką, czyli 
trochę wyniesienie ulicy Obornickiej, coś takiego 
jak chwilę dalej wiadukt do Poznania, albo też, to 
znaczy tak wyniesienie Obornickiej wyżej, 
a przejście dołem dla pieszych, albo też wybudo-
wanie kładki, która byłaby dla pieszych przej-
ściem przez ulicę Obornicką. Zmierzam do tego, 
że właśnie to co mówiłam w tym pierwszym 
punkcie. Ogromny ruch nadal na ulicy Obornic-
kiej powoduje, że na przykład jedynie ma tam, 
kiedy jest tam na przykład jakaś awaria i nie dzia-
łają światła, to ta ulica staje się kompletnie, jakby 
dzieli miejscowość Suchy Las na dwie części, 
gdzie przejście z jednej części do drugiej już gra-
niczy z ryzykiem utraty życia, tak. Bo tam bez 
przerwy jadą samochody. Dlatego przejście, albo 
dołem, albo górą, przejście przez ulicę Obornicką 
w miejscowości Suchy Las najlepiej gdzieś tutaj 
na wysokości między kościołem, a kompleksem 
handlowym po drugiej stronie ulicy to wydaje mi 
się, że to jest, zresztą były kiedyś jakieś takie za-
kusy, były jakieś takie projekty nawet, widziałam 
takie symulacje komputerowe jakby takie przej-
ście mogło wyglądać.” 

Innym tematem infrastrukturalnym i komunika-
cyjnym są drogi (ścieżki) rowerowe. Mieszkańcy 
dostrzegają konieczność rozwoju istniejącej sieci 
i tworzenia spójnego systemu gminnego, wpię-
tego do metropolitalnego systemu ścieżek rowe-
rowych: 

„Inne inwestycje to jest kwestia komunikacji ro-
werowej, która też jest bardzo ważna. Północne 
miejscowości są w tej chwili odcięte od możliwo-
ści skomunikowania się rowerowego z Suchym 
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Lasem. Jest ścieżka przez las. Ale nigdy nie ko-
rzystałem, bo tam się ludzie boją wjeżdżać. O ile 
Biedrusko ma możliwość wyjazdu w stronę Po-
znania, o tyle miejscowości północne nie mają ta-
kiej możliwości. Moim zdaniem powinny po-
wstać co najmniej trzy kręgosłupy tej ścieżki, 
wzdłuż ul. Obornickiej, wzdłuż torów kolejowych 
i trzeci w kierunku Góry Moraskiej i os. Sobie-
skiego. I to jest bardzo ważna rzecz.” 

„zwiększenie infrastruktury rekreacyjno-sporto-
wej to jest także coś co powinno być zrealizo-
wane. Znaczące zwiększenie ilości i jakości ście-
żek rowerowych, które znajdują się na terenie 
gminy z pierwszeństwem, jeśli chodzi o komuni-
kację z punktem centralnym, którym będą 
obiekty szkolne w gminie w każdej z części gminy 
i ta polityka w ten sposób powinna być prowa-
dzona.” 

Kolejny, często pojawiający się kierunek przy-
szłych inwestycji to Poznańska Kolej Metropoli-
talna. Jest to inwestycja prowadzona wspólnie 
przez samorządy aglomeracji poznańskiej, a jej 
celem jest odciążenie ruchu samochodowego 
i zwiększenie atrakcyjności transportu publicz-
nego. Część liderów widzi w tej inwestycji na-
dzieję na poprawę sytuacji komunikacyjnej: 

„W tej chwili bliskość do Poznania sprawia, że 
gmina może się rozwinąć dzięki kolei Metropoli-
talnej, która została już w tej chwili uruchomiona 
i przebudowana, odcinek między Obornikami a 
Poznaniem, to też daje trochę oddechu, nieza-
leżnie od tej kolei, która będzie takiego rodzaju 
środkiem na szybkie dostanie się do centrum Po-
znania z terenu gminy. Dobra infrastruktura ko-
munikacyjna z dobrymi węzłami przesiadko-
wymi po to żeby się gdzieś nie zatkała, bo jeżeli 
będzie uciążliwością to w pewnym momencie 
będzie taka sytuacja, że ludzie powiedzą że mają 
blisko, ale nie mogą nigdzie dojechać z powodu 
korków. A więc na pewno jest to podstawowy 
element.” 

 

Pytanie 7. Każda gmina konkuruje z innymi o 
różne zasoby. Najczęściej jest to konkurencja o 
przedsiębiorców, nowych mieszkańców oraz tu-
rystów. Wygrana w tej konkurencji niesie ze sobą 

dodatkowe środki finansowe, kapitał i buduje 
rozwój gminy. Jakie powinny być Pani/Pana zda-
niem priorytety gminy, tzn. o który z tych trzech 
zasobów gmina powinna konkurować w pierw-
szej kolejności, o który w drugiej, a który jest naj-
mniej istotny? Na którym z nich powinna się 
szczególnie skupiać? 
 

Odpowiedzi na to pytanie były dość zbieżne. 
Większość osób jako najmniej słuszny kierunek 
strategii wymieniała turystykę (co nie wyklucza 
rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
dla mieszkańców). 

”Może odpowiem negacją, na pewno nie na tu-
rystyce, ponieważ gmina nie posiada zasobów 
turystycznych, które byłyby w stanie kogokol-
wiek tutaj przyciągnąć, no może poza rezerwa-
tem, meteorytem, to może. Poza tym zabytków 
jest bardzo mało, nie są jakoś tam bardzo zna-
czące także jeśli chodzi o akweny wodne to już 
w ogóle jest ciężka sprawa, bo wszystko co jest 
to jest w Poznaniu.” 

„Mamy tutaj piękne okolice, rezerwaty, Dolina 
Samicy Natura 2000. Powstają takie ujeżdżalnie 
koni, takie stajnie, gdzie są turyści przyciągani. 
Mamy zabytkowe kościoły. Ale najważniejsze 
są: mieszkańcy, przedsiębiorstwo i dopiero tu-
ryści.” 

„Najmniej na pewno powinna konkurować 
o turystykę, ponieważ gmina nie ma na tyle 
atrakcji turystycznych które by przyciągały na 
tyle turystów czy zwiedzających, czy innych, 
które mogłyby przynieść dodatkowe dochody 
dla gminy. To są pojedyncze elementy: Pałac 
w Biedrusku, jakiś tam kościółek w Chludowie, 
drewniany, zabytkowy. To nie są atrakcje tury-
styczne, to na pewno nie jest i to powinno być 
rozpropagowane na granicy gminy jest Rezerwat 
Meteoryt gdzie na pewno, to jest kilka takich 
miejsc na świecie gdzie spadł meteoryt i to 
można by było rozpropagować, akurat tą część, 
ale to nie jest taka sytuacja gdzie ta atrakcja mo-
głaby przynieść dochody dla gminy – w tym kie-
runku na pewno nie. Bardziej bym postawił na 
Zrównoważony Rozwój mieszkaniowo-bizne-
sowy.” 
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„nam w rozwoju turystyki przeszkadza poligon, 
bardzo ważne tereny wzdłuż Warty, jeszcze 
w Poznaniu, z których nie można korzystać w na-
szej gminie, ponieważ jest poligon. Ścieżka ro-
werowa w kierunku Biedruska umożliwia skorzy-
stanie z Łysego Młyna i infrastruktury związanej 
z Łysym Młynem. No ale to jest jedno miejsce do 
którego można dojechać, usiąść, zjeść kanapkę 
i wrócić. Jeżeli spojrzymy w perspektywę pół-
nocną, to są trasy rowerowe, tworzą się trasy do 
nordic walking w naszych tutaj okolicznych la-
sach. I to jest być może kierunek, natomiast nie 
ma infrastruktury, zwanej parkingami. Zresztą 
chyba niekoniecznie byśmy chcieli, żeby ma-
sowo przyjeżdżali tutaj do nas turyści i chodzili 
po naszych lasach z kijkami, to jest bardzo nie dla 
nas w wymiarze poprawy komfortu życia i dodat-
kowych atrakcji dla mieszkańców.” 

Natomiast najczęściej wskazywanym kierunkiem 
jest pozyskiwanie przedsiębiorców.  

„Zdecydowanie powinna konkurować o przed-
siębiorców, z tym że o drobnych przedsiębior-
ców, małych i średnich, ponieważ nie mamy też 
możliwości terenowych żeby przygarnąć bardzo 
duże firmy, które by zagospodarowały znaczną 
część powierzchni gminy.” 

„Wydaję mi się, że dbając o to, żeby tu przedsię-
biorczość rosła dbamy o budżet gminy, który 
możemy spożytkować na tworzenie infrastruk-
tury dla mieszkańców.” 

Konkurencja o mieszkańców była wymieniana 
najczęściej na drugim miejscu wśród priorytetów. 
Zdarzały się także odpowiedzi (zbieżne z częścią 
wcześniejszych wniosków), nawiązujące do zbyt 
dużej już skali suburbanizacji i konieczności spo-
wolnienia wzrostu demograficznego w przyszło-
ści: 

„moim zdaniem my nie potrzebujemy nowych 
mieszkańców. Oczywiście nikt tu nie będzie sta-
wiał zasieków i drutu kolczastego, żeby oni nie 
przyszli. (…) Oni będą do nas sami przychodzić, 
nawet jak ich nie będziemy specjalnie w cudzy-
słowie specjalnie zapraszać.” 

 

 

Pytanie 8. Sytuacja epidemiczna w kraju i gminie 
niesie ze sobą szereg różnych problemów. Oprócz 
zagrożenia zdrowia i życia będzie się wiązała z 
istotną obniżką dochodów podatkowych gminy. 
To z kolei może się wiązać z koniecznością ogra-
niczania inwestycji lub szukania oszczędności. 
Proszę wskazać zadania, inwestycje, które 
Pani/Pana zdaniem w takiej sytuacji powinny być 
ograniczone lub odłożone w czasie w pierwszej 
kolejności, a na czym nie powinno się oszczę-
dzać. 
 
W pierwszej kolejności reprezentanci społeczno-
ści lokalnej podkreślali konieczność unikania osz-
czędności w sprawach bezpośrednio dotyczą-
cych mieszkańców, projektach społecznych, 
które są także najczęściej mało kosztowne: 

„Nie powinno się oszczędzać na tych inwesty-
cjach drobnych, które rzutują na tkankę spo-
łeczną, gdyż to są małe oszczędności, a bardzo 
uciążliwe dla mieszkańców, czyli np. drobne in-
westycje, które ludzie planują w ramach budże-
tów lokalnych, które w gminach są i również są w 
Suchym Lesie, czyli np. place zabaw, kosze na 
śmieci, siłownie zewnętrzne, ścieżki rowerowe, 
tego typu niezbyt kosztowne inwestycje po-
winno się realizować a szukać oszczędności 
tam, gdzie są duże pieniądze.” 

„Znaczy wydaje mi się że nie powinno się osz-
czędzać na rzeczach które dotyczą mieszkań-
ców w sensie jakieś dotacje do instytucji poza-
rządowych jakieś kluby sportowe ewentualnie 
te koła gospodyń wiejskich bo i jedni i drudzy 
robią bardzo dużo dla mieszkańców i nie powinni 
tego odcinać. Stan gminy jeśli chodzi tam o ja-
kiejś renowacje budynków czy jakieś poważne 
budowle dróg to myślę że z tym powinni się 
wstrzymać na rzecz tego żeby właśnie miesz-
kańcy mogli sobie korzystać z zajęć dodatko-
wych i wysyłać dzieci na zajęcia dodatkowe.” 

Część respondentów twierdziła także, że skutki 
pandemii nie będą szczególnie odczuwalne w 
perspektywie strategicznej, czyli najbliższych 10 
lat: 
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„Sytuacja finansowa gminy jest na tyle dobra, że 
my chyba nie będziemy rezygnować z inwestycji, 
jedynie będziemy je przesuwać w czasie i to 
w perspektywie jednego do dwóch lat. Z per-
spektywy strategicznej, nie uważam, żeby CO-
VID zrobił nam jakąś większą krzywdę. Przedsię-
biorcy jak się przestawią, ludzie będą musieli pra-
cować, głównym źródłem dochodu gminy są 
wpływy z PITu i są dochody z podatku od nieru-
chomości. Podatki od nieruchomości będzie 
trzeba płacić, nie ważne co by się działo, czy pra-
cujemy, czy nie pracujemy. Dochody z PITu 
mogą spaść, ale to nie będzie sytuacja, która spo-
woduje, że nagle nam tutaj ubędzie. Gmina w 
ubiegłym roku wydała 73 mln zł polskich na inwe-
stycje, a spadek dochodów szacujemy wstępnie 
na kwotę kilkunastu mln złotych i to tylko w roku 
2020. W 2021 powinno być już normalnie.” 

Przy tym pytaniu pojawiły się także odpowiedzi 
bez jednoznacznej opinii. Respondenci argumen-
towali taką postawę brakiem wiedzy na temat bu-
dżetu gminy oraz szczegółowych planów inwesty-
cyjnych, a także trudnych do przewidzenia skut-
ków finansowych pandemii. 
 
Pytanie 9. Gmina Suchy Las funkcjonuje w bez-
pośrednim sąsiedztwie Poznania i jest z tym mia-
stem nieodłącznie związana. Proszę powiedzieć 
jak Pani/Pan ocenia dotychczasową współpracę 
gminy z Poznaniem? Czy powinna ona ulec zmia-
nie? Jeśli tak, to w jakim kierunku? 
 
Oceny przedstawicieli społeczności lokalnej 
gminy Suchy Las co do współpracy z Poznaniem 
mają różny charakter, choć przeważają opinie 
mało pozytywne. Wśród konkretnych argumen-
tów pojawiało się kilka szczegółowych spraw. 
Pierwszą z nich była infrastruktura drogowa i bu-
dowa Nowej Obornickiej, która mogłaby rozwią-
zać część problemów komunikacyjnych gminy Su-
chy Las i północnej części Poznania. Wśród re-
spondentów widoczne jest poczucie zawodu wo-
bec braku działań samorządu miasta Poznania 

w tym zakresie oraz deklarowanym przez przed-
stawicieli miasta odłożeniu tej inwestycji na odle-
głą perspektywę czasową.  
 

„Pamiętamy wszyscy o sytuacji, która wydarzyła 
się na przełomie ‘14 i ‘15 roku, gdzie Poznań 
chciał 3 gminy wciągnąć do swojej granicy admi-
nistracyjnej, to zrodziło szereg spektakularnych 
protestów we wszystkich tych gminach, no i ten 
pomysł upadł, natomiast pozostał w świadomo-
ści społecznej i teraz jest duża doza nieufności je-
śli chodzi o jakiekolwiek propozycje Poznania 
względem gmin ościennych. Ta cała sytuacja po 
prostu nie przysłużyła się do tego żeby później 
się jakoś rozwijała ta współpraca z naszym gigan-
tem, naszej gminy.” 

„Miasto Poznań... ono ma swoje priorytety w nie-
których sytuacjach nie współpracują tak jak po-
winni współpracować. Nie chcą dokładać do nie-
których inwestycji które by były bardzo ważne 
np. inwestycja ulicy Sucholeskiej jeśli chodzi 
o przejazd kolejowy, wiem, że tam miał być pro-
jekt finansowany z gminy Suchy Las, zresztą miał 
to robić Poznań ale Poznań się nie zgodził bo 
stwierdził że nie ma tyle pieniędzy. Jakby to ująć 
krótko, mi się wydaje że z starostwem jest lepsza 
współpraca niż z miastem Poznań.” 

 
Inną inwestycją budzącą negatywne emocje 
wśród respondentów a związaną z relacjami na li-
nii gmina Suchy Las-Poznań jest Zakład Zago-
spodarowania Odpadów, który jest spółką komu-
nalną miasta Poznania. Przedstawiciele społecz-
ności lokalnej podkreślali negatywne skutki od-
działywania tego obiektu i jego wpływ na komfort 
życia mieszkańców (choć trzeba też dodać, że 
gmina Suchy Las uzyskuje znaczne środki finan-
sowe z opłaty środowiskowej oraz podatku od nie-
ruchomości za ZZO). 

„Poznań bardzo korzysta, jeżeli chodzi o są-
siedztwo naszej gminy z wielką uciążliwością 
składowisko odpadów co się tutaj znajduje no 
i uciążliwości tutaj ponoszą mieszkańcy i miasto 
też to powinno zauważać i brać pod uwagę, bo 
wiadomą jest rzeczą, że zwłaszcza teraz jak się 
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zbliżają upały, odpady zielone, które tutaj są gro-
madzone wydają… w powietrzu unosi się siarko-
wodór i niestety w takiej ilości przeszkadza 
mieszkańcom i nie pozwala komfortowo czy wła-
ściwie żyć.” 

Podstawą do budowania pozytywnych relacji 
z Poznaniem może być Poznańska Kolei Metro-
politalna, rozwijana w ramach współpracy mię-
dzygminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. 
Szczególną rolę odgrywa w niej Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań, choć trzeba przyznać, że 
chyba najistotniejszym partnerem jest miasto Po-
znań. Przedstawiciele społeczności lokalnej trak-
tują inicjatywę PKM jako dobry prognostyk przy-
szłych relacji z Poznaniem, choć niektórzy z nich 
dostrzegają bariery linii kolejowej, do której do-
stęp ma gmina Suchy Las. Bariery te wiążą się 
przede wszystkim z mało korzystnym rozkładem 
przystanków kolejowych na obszarze samego Po-
znania (brak istotnego przystanku przed głównym 
dworcem kolejowym).  

„Za sukces należałoby potraktować te perspek-
tywy kolejki metropolitarnej na okolicznych te-
renach ale wiadomo, że dużo jeszcze trzeba przy 
tym robić.” 

„Mamy w tej chwili Poznańską Kolej Metropoli-
talną, no ale co z tego jak jest odrębny bilet 
prawda, a jak się na Podolanach pociąg za-
trzyma no to następnym miejscem jest Dwo-
rzec Zachodni. Czyli nie jest ta kolej właściwie, 
mimo ogromnych pieniędzy, skomunikowana z 
Poznaniem.” 

Zdaniem respondentów przyszła współpraca z Po-
znaniem powinna dotyczyć także innych elemen-
tów infrastruktury sieciowej, w tym szczególnie 
ścieżek i dróg rowerowych. Spójny system dróg 
tego typu powinien zresztą być priorytetem całej 
aglomeracji poznańskiej. 

„Na pewno kwestie wszelkiego rodzaju ścieżek 
rowerowych, my nie możemy sami ich budo-
wać, musimy to robić wspólnie z partnerami to 
że stworzono przy udziale powiatu poznańskiego 
ścieżkę z Biedruska do Radojewa to okej mamy, 
ale sami byśmy w Suchym Lesie jako gmina tego 

nie zrobili. Na pewno brakuje nam w tym mo-
mencie, ciągu dalszego do Poznania, i to jest 
widoczne, że wspólnie z powiatem udało się 
dojść na peryferie Poznania no i niestety dalej już 
nie ma ścieżki nie możemy tego ciągnąć żeby da-
lej tą ścieżkę zrobić. Są takie inwestycje które 
muszą być robione wspólnie, nie ze wszystkimi 
ale z gminami bliższymi. 

Pytanie 10. A jaka jest Pani/Pana opinia na te-
mat relacji z pozostałymi sąsiadami gminy Suchy 
Las, czyli gminami Rokietnica, Oborniki, Muro-
wana Goślina i Czerwonak? Czy jest Pani/Pan w 
stanie wskazać jakieś wspólne problemy lub po-
tencjały które dzięki współdziałaniu z sąsiadami 
można byłoby lepiej i szybciej zrealizować?  
 

Relacje z pozostałymi sąsiadami gminy Suchy Las 
budziły wśród liderów lokalnych zdecydowanie 
mniej emocji. Były zwykle neutralne i albo dość 
ogólne (prawdopodobnie w związku z mniejszą 
skalą kontaktów i wspólnych międzysamorządo-
wych projektów) albo nawiązujące do konkret-
nych przedsięwzięć (przede wszystkim w zakresie 
infrastruktury sieciowej oraz środowiska przyrod-
niczego). Zdaniem przedstawicieli społeczności 
lokalnej współpraca z gminami Rokietnica oraz 
Czerwonak powinna polegać na rozwoju ponad-
lokalnego systemu ścieżek rowerowych w opar-
ciu o istniejące odcinki wewnątrzgminne.  

„Tak, jeśli chodzi o Rokietnice to moglibyśmy 
zbudować wspólne ścieżki rowerowe, połącze-
nia tutaj Soboty i Golęczewa, Soboty i Złotkowa. 
Jeśli chodzi o Czerwonak to na pewno współ-
praca tutaj też właśnie ścieżek rowerowych, 
współpraca przy rozwoju ścieżek rowerowych 
z gminą Czerwonak. Natomiast jeśli Pani wymie-
niła jeszcze Oborniki. To tutaj nie widzę pro-
blemu, nawet komunikacja wspólna działa do-
brze.” 

Relacje z gminą Czerwonak są oczywiście nieco 
utrudnione ze względu na istotną barierę prze-
strzenną, jaką jest rzeka Warta. Niektórzy respon-
denci wskazują konieczność budowy nowej prze-
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prawy przez rzekę (np. w związku z budową pół-
nocno-wschodniej obwodnicy Poznania). Zabie-
ganie o tą inwestycję (oraz kładkę pieszo-rowe-
rową o funkcji rekreacyjno-turystycznej) jest po-
dawane jako potencjalna płaszczyzna współpracy 
z gminą Czerwonak.  

„Jeśli chodzi o Czerwonak graniczymy tak na-
prawdę poprzez rzekę Wartę więc znowu poja-
wia się nie do końca nasza samodzielność decy-
zyjna, ale od dawna się mówiło, żeby przy okazji 
budowy obwodnicy rejonu północno wschod-
niego udało się zrobić kolejną przeprawę przez 
rzekę. Budowa tego typu obwodnicy powoduje 
że cały ten układ infrastruktury dróg lokalnych 
gmin musiałby być dopasowany. (…) Na pewno 
dużą sprawą byłoby wybudowanie jakiejś prze-
prawy przez Wartę do Czerwonaka, gdyż jest to 
duży potencjał.” 

W przypadku relacji z gminą Oborniki podkreśla 
się rolę cennych zasobów przyrodniczych, 
w tym Puszczy Noteckiej i konieczność ich zrów-
noważonego rozwoju (turystyka i rekreacja oparta 
na utrzymaniu jakości przyrodniczej). 

„Tak samo jak sprawy związane z… są np. gminy 
z bardzo atrakcyjnymi obiektami turystycznymi 
tu np. za Obornikami jest piękna Puszcza No-
tecka, można byłoby też tą współpracę zacieśnić 
żeby to działało lepiej, z korzyścią bardziej może 
nawet dla gminy Oborniki.” 

 

Pytanie 11. Chciałabym/chciałbym jeszcze zapy-
tać Panią/Pana o funkcjonowanie miejscowości, 
w której Pani/Pan mieszka i relacje z innymi miej-
scowościami gminy. Czy obserwuje Pani/Pan 
współpracę między mieszkańcami Pani/Pana 
miejscowości z mieszkańcami pozostałych wsi, a 
jeśli tak, to których wsi? Czy Pani/Pana zdaniem 
gmina Suchy Las to jedna wspólnota gminna, czy 
bardziej zbiór funkcjonujących osobno miejsco-
wości, nie mających ze sobą większego kon-
taktu? 
 

Spora część respondentów dostrzega swoiste roz-
dzielenie i atomizację poszczególnych miejsco-
wości i społeczności w nich mieszkających. To wo-
kół tych małych grup społecznych budują się ini-
cjatywy aktywizujące społeczność. Przyczyny nie 
zawsze łatwych relacji opisał szeroko jeden z re-
spondentów (sens tej wypowiedzi jest szerzej re-
prezentowany i koresponduje z innymi opiniami): 

„Są to trudno porównywalne jednostki. Pewnie 
niektóre z nich są to typowe stare miejsca za-
mieszkania przez ludzi którzy uprawiali kiedyś 
role i zmieniły one swoją funkcję bo często spo-
tkać można tam już mieszkańców zajmujących 
się innymi działaniami, ale specyfika tych wsi 
sprawia, że są to trochę takie stare rody. I te rody 
one rzeczywiście tworzą pewny klimat tych miej-
scowości szczególnie Chludowa czy Golęczewa. 
Jeśli chodzi z kolei o takie jednostki jak Suchy 
Las, os. Grzybowe, to tutaj problem stanowi to, 
że trudno w ogóle mówić o wielkiej integracji, bo 
pierwsze pokolenie, które się tutaj urodziło do-
piero zaczyna dorastać. Integracja nowych osie-
dli z mieszkańcami starej części Suchego Lasu 
jest dość trudnym zjawiskiem. Integracja pomię-
dzy poszczególnymi osiedlami i tymi starszymi 
jednostkami jest trochę utrudniona, gdyż dla 
wielu ludzi gmina Suchy Las stanowi po prostu 
sypialnię. Główna aktywność kulturalna, zawo-
dowa jest nadal pomimo progresu w Poznaniu. 
W związku z tym ta integracja słabo następo-
wała, ale powoli się to zmienia. Ludzie nie mają 
nawet kiedy, bo ich zawodowe ścieżki nie przeni-
kają się z ścieżkami zawodowymi czy proble-
mami innych miejscowości. 70% mieszkańców 
gminy Suchy Las mieszka tak naprawdę w części 
Południowej, która jest mocno zurbanizowana 
i złączona z Poznaniem. Zatem raczej jest to taka 
atomizacja tych miejscowości.” 

Pojawiały się także opinie, które akcentowały jed-
nak działania, przedsięwzięcia integrujące lokalne 
społeczności. Wśród osób, które to akcentowały 
byli zwykle aktywni przedstawiciele lokalnej spo-
łeczności, którzy angażują się w projekty spo-
łeczne, często ogólnogminne. To z kolei rodzi 
większą integrację i sprzyja nawiązywaniu kontak-
tów pomiędzy miejscowościami: 
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„Z jednej strony to jest zbiór osobnych miejsco-
wości ze względu na dojazd do poszczególnych 
miejscowości, ale są takie przedsięwzięcia orga-
nizowane przez gminę Suchy Las, gdzie spoty-
kają się mieszkańcy wszystkich miejscowości 
i jest wspólna impreza, wspólne przedstawianie 
wszystkich sołectw, to w jakiś sposób też już jed-
noczy, i jest taka instytucja która nazywa się „dę-
bowy liść” gdzie zrzesza się seniorki i seniorów z 
tak naprawdę wszystkich miejscowości. To nie są 
społeczności odseparowane od siebie, nie są one 
do końca zazębione że jeden za wszystkich wszy-
scy za jednego, to na pewno tak nie funkcjonuje. 
Nastawienie młodych ludzi jest takie żeby żyć sa-
memu i w samotności, istnieje taki trend. Ale 
jakby zapytać mieszkańca nawet w Biedrusku, 
żeby wymienił inne miejscowości Suchy Las to na 
pewno 4-5 jeszcze by wymienił.” 

 

Pytanie 12. Na koniec poproszę Panią/Pana jesz-
cze o opinię na temat dwóch spraw. Po pierwsze, 
jak Pani/Pan ocenia komunikacje, współpracę 
mieszkańców w Pani/Pana miejscowości, a po 
drugie – jak w Pani/Pana opinii przebiega komu-
nikacja pomiędzy mieszkańcami a urzędem? Czy 
w tym zakresie są rzeczy, które można usprawnić 
lub poprawić, czy też wszystko funkcjonuje na 
bardzo wysokim poziomie? 
 

Ocena funkcjonowania relacji społecznych w miej-
scowości zamieszkania była na ogół dość pozy-
tywna. Potwierdza to wcześniej pojawiające się 
wątki dobrze kształtującej się współpracy w ra-
mach poszczególnych miejscowości: 
 
W przypadku oceny komunikacji na linii urząd-
mieszkańcy (zostały przywołane odpowiedzi 
mieszkańców, którzy nie są jednocześnie pracow-
nikami samorządowymi) opinie są podzielone. 
Wśród pierwszej grupy pojawiają się pozytywne 
komentarze nie wnoszące istotnych uwag do 
działania urzędu: 

„A jeśli chodzi o komunikację z urzędem, też nie 
mam jakiś zastrzeżeń. Dosyć dobrze jest strona 
gminna opisana. Także kontakty są albo mailowe 

albo telefoniczne, także tutaj myślę, że nie ma 
żadnych minusów akurat.” 

„Wydaje mi się, że wszystko jest tutaj poprawnie, 
poprawnie funkcjonuje. Nie mam żadnej, żad-
nych problemów z załatwieniem spraw w urzę-
dzie. Wszystko to przebiega regulaminowo, tak 
bym to powiedział. Także nie mam tu też żad-
nych zastrzeżeń.” 

Z drugiej strony pojawiały się także uwagi scep-
tyczne, identyfikujące słabe strony komunikacji 
z mieszkańcami, wraz z pewnymi pomysłami roz-
wiązania problemów: 

„W urzędzie brakuje jednolitego przekazu, tzn. 
nie ma takiego człowieka, takiej grupy ludzi, czy 
dwóch czy trzech osób, które by nadawały ton 
polityce informacyjnej. Krótko mówiąc: obywa-
tel powinien mieć możliwość skontaktowania się 
np. z jedną osobą, z jednym człowiekiem, z jed-
nym rzecznikiem prasowym takiego urzędu, czy 
rzecznikiem urzędowym, który by potrafił go 
skierować na właściwe tory. Czyli krótko mó-
wiąc, w tym jakby gąszczu spraw różnych po-
mógłby mu się odnaleźć. Tego nie ma, także nie-
raz ludzie tracą mnóstwo czasu żeby ta komuni-
kacja się odbywała w sposób właściwy, ale mnó-
stwo niepotrzebnego czasu i zapału tracą na 
ustalenie z kim powinno się rozmawiać w danej 
sprawie. Także myślę, że tę w gruncie drobną 
kwestię można by było w stosunkowo krótkim 
czasie naprawić. To by na pewno usprawniło cały 
proces komunikacyjny.” 

 

6.2. Ankieta internetowa oraz pocztowa 
z mieszkańcami gminy Suchy Las 

Konsultacje społeczne prowadzi się wg różnych 
metod i na różnym etapie opracowania doku-
mentu. W przypadku prac diagnostycznych na te-
renie gminy Suchy Las starano się stosować ilo-
ściowe i jakościowe techniki badawcze. Pierwot-
nie autorzy diagnozy planowali realizację badań 
bezpośrednich, jednak wskutek ograniczeń pan-
demicznych konieczna była rezygnacja z tych pla-
nów. Dlatego zamiast dokonywać badań społecz-
nych opartych na metodzie wywiadu kwestiona-
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riuszowego, zdecydowano się zrealizować an-
kietę internetową uzupełnioną ankietą pocz-
tową (obie techniki oparte na tym samym kwe-
stionariuszu) dostarczaną bezpośrednio wraz 
z gazetą gminną. Kwestionariusz ankiety opraco-
wali przedstawiciele UAM, natomiast dobór i po-
zyskanie respondentów do próby, a także tech-
niczne wykonanie badania było realizowane przez 
Urząd Gminy Suchy Las. Ankieta internetowa oraz 
ankieta pocztowa są to metody, w których zada-
wane pytania, zebrane w formie kwestionariusza, 
są ustalone i identyczne dla wszystkich respon-
dentów (Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001). 
Z punktu widzenia badań społecznych, ankiety in-
ternetowa oraz pocztowa traktowane są jako me-
tody ilościowe.  

Tabela 6.2.1. Struktura wiekowa próby badawczej 

Grupa wiekowa 
Liczba responden-

tów 

Odsetek 
respon-
dentów 

18-30 lat 38 15% 

31-40 lat 91 35% 

41-50 lat 82 31% 

51-60 lat 28 11% 

więcej niż 60 lat 22 8% 

źródło: opracowanie własne. 

W przypadku badań przeprowadzonych na te-
renie gminy Suchy Las, zastosowano kwestiona-
riusz składający się z 13 głównych pytań. Wśród 
nich były cztery pytania otwarte oraz dziewięć za-
mkniętych, o różnym stopniu skomplikowania. 
Niektóre wymagały jednej odpowiedzi, inne z ko-
lei zawierały kilkanaście podpytań, w przypadku 
których trzeba było określić swoją ocenę na skali 
liczbowej (najczęściej 1-5). Pytania odnosiły się 
bezpośrednio do oceny mocnych i słabych stron 
gminy Suchy Las oraz czynników rozwoju lokal-
nego i ich wykorzystania oraz wyboru kierunków 
rozwoju gminy. Populację badawczą w przypadku 
tych badań stanowili pełnoletni mieszkańcy 

gminy Suchy Las. Do próby badawczej udało się 
włączyć 261 respondentów (249 wypełniło kwe-
stionariusz ankiety internetowej, a 12 dostarczyło 
wypełniony kwestionariusz ankiety pocztowej 
dystrybuowany jako załącznik do prasy lokalnej 
i zwracaną do odpowiednio przygotowanych 
miejsc).  

Rycina 6.2.1. Struktura przestrzenna próby badawczej 
w badaniach ankietowych 
źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety internetowej i 
ankiety pocztowej. 

Strukturę wiekową respondentów przedsta-
wiono w tabeli 6.2.1. Wśród uczestników badania 
przeważały osoby w wieku 31-40 (35% wszystkich 
respondentów) i 41-50 (31% wszystkich respon-
dentów). W mniejszym stopniu reprezentowane 
w próbie są osoby starsze niż 60 lat (łącznie 20 
osób), wśród których połowa skorzystała ze złoże-
nia kwestionariusza w formie papierowej. To po-
twierdza problemy znane z innych badań opar-
tych na doborze próby z Internetu i trudności we 
włączeniu osób starszych. Wyciąganie wniosków 
w oparciu o tak liczną próbę powinno zatem być 
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traktowane jako jeden z elementów partycypacji 
społecznej, a nie w pełni reprezentatywne badanie 
społeczne w oparciu o które można generalizować 
opinię społeczną. 

 
Rycina 6.2.2. Odpowiedzi na pytanie: Jak się Pani/Panu żyje w 
gminie Suchy Las? 
źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

Próbę włączoną do badania cechuje także zróż-
nicowana struktura przestrzenna (ryc. 6.2.1). 
Istotną grupę stanowią mieszkańcy południowej 
części gminy, tj. obu osiedli samorządowych Su-
chego Lasu (w sumie 104 osoby). Są to także jedne 
z najbardziej licznych jednostek pomocniczych, 
duży odsetek respondentów z tych obszarów nie 
jest więc niczym zaskakującym. Mniej chętnie 
brały udział w badaniu ankietowym osoby z jedno-
stek takich jak Biedrusko, Złotkowo i Złotniki 
Wieś. Niedoszacowania poszczególnych grup 
wiekowych i przestrzennych są uzupełnianie in-
nymi technikami partycypacyjnymi (warsztaty, 
wywiady pogłębione), które mają mieć wobec sie-
bie charakter uzupełniający, komplementarny. 

Dlatego w każdej z nich, tam gdzie było to moż-
liwe, dbano o odpowiednio doszacowaną repre-
zentację poszczególnych grup. 

Pierwszym pytaniem kwestionariuszowym po-
ruszonym w ankiecie była ogólna ocena subiek-
tywnie odczuwanej jakości życia w gminie Suchy 
Las. Odpowiedzi na pytanie „Jak się Pani/Panu 
żyje w gminie Suchy Las?” zamieszczono na ryci-
nie 6.2.2. Największą grupę stanowiły osoby pozy-
tywnie oceniające jakość życia w gminie: 26% 
twierdzi, że żyje się w gminie bardzo dobrze, 
a 46%, że raczej dobrze. Z kolei opinii negatyw-
nych było dużo mniej – ok. 1% osób stwierdziło, że 
w gminie żyje się bardzo źle, a 4% osób, że raczej 
źle. Nieco ponad 20% mieszkańców ma neutralną 
ocenę jakości życia w gminie (ani źle, ani dobrze).  

 
Rycina 6.2.3. Odpowiedzi na pytanie: Jak się Pani/Panu żyje w 
gminie Suchy Las? w różnych grupach wiekowych 
źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

To pozytywne nastawienie do życia w gminie 
Suchy Las różni się nieznacznie w zależności od 
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grupy wiekowej w jakiej znajdują się respondenci 
(ryc. 6.2.3). Najwyższy odsetek opinii pozytyw-
nych można zauważyć w grupie osób powyżej 60 
roku życia oraz w wieku 31-40 lat. Z kolei większy 
odsetek odpowiedzi negatywnych obserwuje się 
w grupie najmłodszej (18-30) oraz 51-60 (choć 
w tej grupie jest także relatywnie wysoki odsetek 
odpowiedzi bardzo pozytywnych).  

Oprócz pytania o ogólną ocenę jakości życia w 
gminie, zadano mieszkańcom także pytanie o do-
tychczasową politykę rozwojową prowadzoną 
przez władze lokalne. W tym przypadku odnoto-
wujemy niższy odsetek ocen skrajnie pozytyw-
nych (tylko ok. 5%) i relatywnie wysoki odsetek 
odpowiedzi neutralnych (ok. 39%). Wśród respon-
dentów zabierających zdanie po jednej z warto-
ściujących stron opinii (pozytywnej/negatywnej) 
przeważają osoby z opinią pozytywną, jednak su-
maryczny odsetek deklaracji „bardzo dobrze” 
i „raczej dobrze” nie przekracza 50% i przyjmuje 
poziom ok. 44%.  

 
Rycina 6.2.4. Struktura odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia 
Pani/Pan dotychczasową politykę rozwojową prowadzoną 
przez władze gminy? 
źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

 
Rycina 6.2.5. Struktura odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia 
Pani/Pan dotychczasową politykę rozwojową prowadzoną 
przez władze gminy? w różnych grupach wiekowych. 
źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

Największy odsetek ocen pozytywnych cechuje 
grupę 60+ (ryc. 6.2.5), choć ponownie to w grupie 
51-60 jest największy udział odpowiedzi „bardzo 
dobrze”. Z kolei oceny negatywne częściej poja-
wiają się w grupach 41-50 i 51-60, w których osią-
gają ok. 20%. Oceny neutralne są najpopularniej-
szą deklaracją osób najmłodszych (18-30), co ko-
reluje z poglądami mówiącymi o tym, że zwykle 
młode osoby, uczące się jeszcze w szkole średniej 
lub na studiach wyższych nie są tak mocno zainte-
resowane oceną działalności politycznej. Wynika 
to głównie z innych priorytetów, mniejszego kon-
taktu z efektami działalności władz lokalnych (np. 
zwykle brak dzieci, które korzystają z publicznej 
infrastruktury oświatowej; brak domu, do której 
podłączana jest infrastruktura techniczna itd.).  
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Rycina 6.2.6. Struktura odpowiedzi na pytanie: Gmina Suchy 
Las jest dość często uznawana za jedną z najbogatszych i najle-
piej rozwiniętych gmin w Polsce. Czy z Pani/Pana perspektywy 
sytuacja wygląda podobnie, czy zgadza się Pani/Pan z tą dia-
gnozą? 
źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

Kolejne pytanie ogólne, które miało identyfiko-
wać generalne opinie co do ocen i preferowanych 
kierunków rozwoju dotyczyło opinii z częstym 
skojarzeniem jakie gmina Suchy Las budzi wśród 
osób z zewnątrz. W wielu rankingach gmin jest to 
jednostka plasująca się na czołowych pozycjach. 
Uznano zatem za sensowne zbadanie, w jakim 
stopniu ten wizerunek „zamożnych i bogatych” 
jest podzielany przez mieszkańców gminy (pyta-
nie to zadano zresztą także lokalnym liderom i in-
nym przedstawicielom w ramach indywidualnych 
wywiadów pogłębionych). Respondenci udzielali 
odpowiedzi wybierając wartość ze skali 1-10, 
gdzie wartość 1 oznaczała „nie zgadzam się z tą 
opinią”, a 10 „zgadzam się z tą opinią”. Odpowie-
dzi na to pytanie przedstawiono na ryc. 6.2.6. 
Wśród opinii mieszkańców przeważa zgoda co do 
tej kwestii (ok. 62% odpowiedzi), choć ok. 38% 

wybrało wartości na skali 1-10, które są bliższe od-
miennemu poglądowi. Ponad połowa osób (53%) 
wybrała jednak wartości bliskie średniej (4-7), co 
oznacza, że nie negują one wartości obiektyw-
nych wskaźników finansowych, jednak nie jest to 
powód do identyfikacji lub budowania wizerunku 
wokół elitarnych haseł związanych z majętnością, 
bogactwem. 

 
Rycina 6.2.7. Struktura odpowiedzi (wg grup wiekowych) na py-
tanie: Gmina Suchy Las jest dość często uznawana za jedną z 
najbogatszych i najlepiej rozwiniętych gmin w Polsce. Czy z 
Pani/Pana perspektywy sytuacja wygląda podobnie, czy zgadza 
się Pani/Pan z tą diagnozą? 
źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

Opinie co do tej kwestii są zróżnicowane w po-
szczególnych grupach wiekowych (ryc. 6.2.7). 
Największy odsetek opinii aprobujących ten ze-
wnętrzny wizerunek jest widoczny w grupie osób 
pow. 60 roku życia. Z kolei wysoki odsetek ocen 
znajdujących się po lewej (negatywnej) stronie 
skali jest odnotowywany w grupie osób najbar-
dziej aktywnych zawodowo (51-60 i 41-50). Grupy 
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18-30 oraz 31-40 są zbliżone do wartości średnich 
dla całego zbioru respondentów biorących udział 
w badaniu. 

 
Rycina 6.2.8. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy plan roz-
woju gminy Suchy Las na najbliższe 10 lat powinien być raczej 
strategią kontynuacji, czy zupełnie nową strategią, opartą na in-
nych priorytetach? Proszę wyrazić swoją opinię na 10-stopnio-
wej skali, gdzie „1” oznacza strategię kontynuacji, a „10” zupeł-
nie nową strategię rozwoju. 
źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

Kolejne pytanie było ostatnim z grupy pytań 
ogólnych. Tym razem zapytano respondentów 
o stopień kontynuacji przyszłej strategii rozwoju 
gminy z dotychczas podejmowanymi przez wła-
dze lokalne działaniami. Odpowiedzi na tak posta-
wione pytanie zaprezentowano na ryc. 6.2.8. 
Można na niej zauważyć większy odsetek odpo-
wiedzi rekomendujących zmianę kierunków dzia-
łań (73%) względem tych, które opowiadały się za 
kontynuacją dotychczasowej strategii (27%). 
Szczególnie widoczne są różnice między warto-
ściami skrajnymi (1-2 i 9-10) na korzyść ocen nega-
tywnych (34% wobec 6%). Niemniej jednak ist-
nieje relatywnie spora grupa osób, która deklaro-
wała oceny bliższe neutralnym (wartości 4-7). 

Można zatem wnioskować, że przyszłe kierunki 
rozwoju w świetle wyników tego badania powinny 
ulec modyfikacji. Odpowiedzi na pozostałem py-
tania sugerują także kierunki tych zmian (m.in. 
rozwiązanie problemów transportowych, rozbu-
dowa sieci infrastruktury technicznej, większa 
koncentracja na działaniach ograniczających 
chaos przestrzenny, negatywny wpływ na środo-
wisko).  

 
Rycina 6.2.9. Struktura odpowiedzi (wg grup wiekowych) na py-
tanie: Czy plan rozwoju gminy Suchy Las na najbliższe 10 lat po-
winien być raczej strategią kontynuacji, czy zupełnie nową stra-
tegią, opartą na innych priorytetach? Proszę wyrazić swoją opi-
nię na 10-stopniowej skali, gdzie „1” oznacza strategię kontynu-
acji, a „10” zupełnie nową strategię rozwoju. 
źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety. 

Kolejne pytanie w badaniu ankietowym doty-
czyło najważniejszych mocnych strony gminy Su-
chy Las. Respondenci mieli za zadanie ocenić 10 
propozycji przygotowanych przez autorów bada-
nia. Ocena ta polegała na przyznaniu każdemu po-
tencjałowi wartości od 1 do 10, przy czym wartość 
1 oznacza „najważniejszy potencjał”, a wartość 10 
„najmniej ważny potencjał”. Można właściwie po-
wiedzieć, że respondenci zostali poproszeni 
o stworzenie rankingu mocnych stron spośród 
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uprzednio zaproponowanych. Propozycje auto-
rów badania pochodziły z badań jakościowych 
oraz wykonanych analiz techniką desk reseach 
i były wśród nich:  

− przyroda, środowisko, 

− sąsiedztwo Poznania, 

− atrakcyjne tereny pod inwestycje, 

− dobrze rozwinięty transport publiczny (ko-
lej, autobusy), 

− bogata oferta kulturalna, 

− duża liczba imprez sportowych i rekreacyj-
nych, 

− edukacja i opieka przedszkolna, 

− korzystne trendy demograficzne (migra-
cje, przyrost naturalny), 

− wojsko, poligon i czerpane z tego korzyści 
podatkowe, 

− małe przedsiębiorstwa z terenu gminy. 
Średnie odpowiedzi wśród wszystkich responden-
tów oraz w poszczególnych grupach wiekowych 
przedstawiono w tabeli 6.2.2. Wyniki te zostaną 
przedstawione razem z odpowiedziami na kolejne 
pytanie kwestionariuszowe, które było pytaniem 
otwartym i uzupełniającym do tego i brzmiało 
„Czy widzi Pani/Pan inne ważne potencjały, 
mocne strony gminy Suchy Las? Jeśli tak, proszę 
je wskazać”. Wśród wszystkich zaproponowanych 
mocnych stron za najważniejszą została uznana 
bliskość Poznania (ocena 3,3). Korzystanie przez 
gminę Suchy Las z lokalizacji w strefie podmiej-
skiej jest bez wątpienia przyczyną sukcesów go-
spodarczych, finansowych oraz dobrej sytuacji de-
mograficznej. Jest to bezpośrednia przyczyna 
atrakcyjności osiedleńczej Suchego Lasu, a obec-
nie także Biedruska, Złotnik i pozostałych miej-
scowości. Bliskość Poznania wpłynęła także na 
dobre wyniki gospodarcze i dużą skalę przedsię-
biorczości na terenie gminy. Wysokie oceny tej 
mocnej strony są widoczne prawie we wszystkich 
grupach wiekowych. Pewnym wyjątkiem jest je-
dynie grupa osób najstarszych, uznająca ten czyn-
nik za mniej ważny. Poniżej zamieszczono także 

kilka cytatów, odpowiedzi na pytanie otwarte o 
potencjały, mocne strony gminy (pisownia orygi-
nalna): 

„Blisko obwodnicy Poznania” 

„Bliskość drogi S11 i A2” 

„Bliskość Poznania.” 

„Infrastruktura, szybki dojazd do Poznania, mała 
społeczność, bezpieczeństwo” 

„Lokalizacja’ 

„Położenie geograficzne” 

„Potencjał to lokalizacja, jednak niszczony przez 
nadmierny rozwój błędnych inwestycji, nie dba-
jących o mieszczkańca, który tu chce spędzać 
czas po pracy. Brak terenów zielonych, rekrea-
cyjnych, ścieżek rowerowych dobrze przemyśla-
nych.” 

„Potencjałem jest położenie Gminy Suchy Las 
wokół terenów zielonych i blisko Poznania.” 

„Świetne miejsce do życia, w spokojnej części 
aglomeacji nadal dobrze skomunikowane i połą-
czone z infrastrukturą miejską Poznania.” 

Drugim najcenniejszym potencjałem gminy Suchy 
Las (zdaniem respondentów) jest przyroda, śro-
dowisko (ocena 4,1). Elementy środowiska przy-
rodniczego mają dla mieszkańców znaczenie pod-
stawowe. Podkreślają oni (szczególnie osoby z 
najmłodszej grupy wiekowej) konieczność zacho-
wania wysokiej jakości zasobów środowiska. To z 
kolei związane jest z większą aktywnością spo-
łeczną związaną z ochroną zasobów środowisko-
wych. Dotyczą tego zarówno akcje, wpisy na fo-
rach internetowych dotyczące jakości powietrza. 
Szeroko komentowanym wydarzeniem środowi-
skowym w gminie była także sprawa wycięcia lip 
w związku z przebudową drogi. Wszystkie te wy-
darzenia, wraz z wyraźnie obserwowaną w Polsce 
większą społeczną koncentracją na tematach 
przyrodniczych, powinny stanowić istotny wy-
znacznik dla planowania strategii rozwoju na ko-
lejną dekadę. 
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Tabela 6.2.2. Średnie oceny potencjałów, mocnych stron gminy Suchy Las, tj. odpowiedzi na pytanie „Co jest Pani/Pana 
zdaniem największym potencjałem, mocną stroną gminy Suchy Las? Proszę nadać poniższym propozycjom wartości od 1 
do 10, gdzie 1 oznacza najważniejszy potencjał, a 10 – najmniej ważny) 

Lp Mocna strona razem 
Grupy wiekowe 

18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

1 Sąsiedztwo Poznania  3,3 3,2 3,2 3,0 3,0 4,6 

2 Przyroda, środowisko 4,1 3,3 4,2 4,2 4,2 4,1 

3 Małe przedsiębiorstwa z terenu gminy  4,8 4,4 4,9 4,9 4,6 5,1 

4 Edukacja i opieka przedszkolna  5,5 5,9 5,2 5,9 6,0 4,4 

5 Atrakcyjne tereny pod inwestycje  5,6 5,0 5,8 5,7 5,3 5.3 

6 
Wojsko, poligon i czerpane z tego korzyści 
podatkowe 

5,9 5,0 5,9 6,2 6,6 4,7 

7 
Korzystne trendy demograficzne (migracje, 
przyrost naturalny)  

6,0 5,5 6,1 6,1 6,3 5,7 

8 
Dobrze rozwinięty transport publiczny (ko-
lej, autobusy)  

6,1 6,4 6,2 6,2 5,6 6,0 

9 Bogata oferta kulturalna  6,3 7,5 6,3 6,0 5,6 6,2 

10 
Duża liczba imprez sportowych i rekreacyj-
nych  

7,3 8,7 7,2 6,9 7,3 6,2 

źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Kolejną ważną mocną stroną gminy jest zda-
niem mieszkańców mała przedsiębiorczość. 
W diagnozie szczegółowej poświęconej podmio-
tom gospodarczym analizowaliśmy ponadprze-
ciętnie wysokie wartości wskaźników opisujących 
poziom aktywności gospodarczej wśród najmniej-
szych podmiotów. Badanie społeczne tylko po-
twierdza podobny, społeczny odbiór tej mocnej 
strony. 

Dalsze mocne strony uzyskiwały już podobne 
oceny. Pomiędzy średnią oceną mocnej strony nr 
4 a mocnej strony nr 8 jest mniejsza różnica niż 
między mocną stroną nr 3 i mocną stroną nr 4. 
W grupie tych kilku mocnych stron znalazły się 
edukacja i opieka przedszkolna (5,5), atrakcyjne 
tereny pod inwestycje (5,6), wojsko, poligon 

i czerpane z tego korzyści finansowe (5,9), ko-
rzystne trendy demograficzne (6,0) oraz dobrze 
rozwinięty transport publiczny (6,1). Na ostatnich 
pozycjach plasują: bogata oferta kulturalna (6,3) 
oraz duża liczba imprez sportowych i rekreacyj-
nych (7,3). 

Pytanie 7 w kwestionariuszu ankiety dotyczyło 
z kolei problemów, słabych stron gminy Suchy 
Las. Zestawienie wyników odpowiedzi na to pyta-
nie przedstawiono w tabeli 6.2.3. W tym przy-
padku respondenci mieli do wyboru 8 zapropono-
wanych słabych stron: 

− Ulica Obornicka – wymiary i stan techniczny 
niedopasowane do wielkości ruchu samo-
chodowego, 
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− Chaos przestrzenny – konflikty funkcji go-
spodarczej, mieszkaniowej i transportowej, 

− Niewielki poziom udziału społecznego w po-
dejmowaniu decyzji, 

− Degradacja środowiska przyrodniczego, 

− Brak wspólnej, gminnej świadomości (luźno 
powiązane ze sobą i położone w oddaleniu 
osiedla i sołectwa), 

− Duża skala lokalnego sporu politycznego, 

− Droga w utrzymaniu infrastruktura pu-
bliczna, 

− Poligon jako bariera przestrzenna i teren 
wyłączony z zainwestowania. 

Za największy problem, słabą stronę gminy zo-
stała uznana ul. Obornicka i jej niedopasowanie 
do wielkości ruchu samochodowego, jaki prze-
nosi. To kolejny już przykład dostrzegania tej sła-
bej strony przez społeczność lokalną. Istotna jest 
także różnica średniej wartości wskazań pomię-
dzy pierwszą (2,5) a drugą słabą stroną (3,5). To 
potwierdza tylko, że nie budzi wątpliwości jaki 
problem dotyka mieszkańców gminy w najwięk-
szym stopniu. 

Tabela 6.2.3. Średnie oceny problemów, słabych stron gminy Suchy Las, tj. odpowiedzi na pytanie „Co jest Pani/Pana zda-
niem największym problemem, słabą stroną gminy Suchy Las? Proszę nadać poniższym propozycjom wartości od 1 do 8, 
gdzie 1 oznacza największy problem, a 8 – najmniejszy) 

Lp Mocna strona razem 
Grupy wiekowe 

18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

1 
Ulica Obornicka – wymiary i stan techniczny 
niedopasowane do wielkości ruchu samo-
chodowego 

2,5 2,9 2,3 2,4 2,7 2,1 

2 
Chaos przestrzenny – konflikty funkcji go-
spodarczej, mieszkaniowej i transportowej 

3,5 3,8 3,5 3,6 2,5 3,7 

3 
Niewielki poziom udziału społecznego w po-
dejmowaniu decyzji 

4,3 4,1 4,5 4,3 4,0 3,7 

4 Degradacja środowiska przyrodniczego 4,3 3,8 4,0 4,5 4,7 5,0 

5 
Brak wspólnej, gminnej świadomości (luźno 
powiązane ze sobą i położone w oddaleniu 
osiedla i sołectwa) 

4,7 4.5 4,9 4,8 4,9 3,7 

6 Duża skala lokalnego sporu politycznego 5,2 5,4 5,2 5,4 5,4 4,2 

7 
Droga w utrzymaniu infrastruktura pu-
bliczna 

5,4 5,2 5,9 5,2 4,7 4,9 

8 
Poligon jako bariera przestrzenna i teren 
wyłączony z zainwestowania 

5,9 6,4 5,8 5,7 6,4 5,2 

źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Drugą ważna słabą stroną wskazaną przez miesz-
kańców gminy jest chaos przestrzenny – kon-
flikty funkcji gospodarczej, mieszkaniowej 

i transportowej. Jest to zbieżne z częścią wcze-
śniej prezentowanych analiz. Potwierdza to także 
konieczność wyhamowywania suburbanizacji na 
terenie gminy, na tyle na ile jest to możliwe (tj. 
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w zgodzie z już istniejącymi obszarami przezna-
czonymi pod zabudowę). 

Obok chaosu przestrzennego, mieszkańcy do-
strzegają problemy niewielkiego udziału społecz-
nego w podejmowaniu decyzji (4,3) oraz degrada-
cji środowiska przyrodniczego (4,3). Pierwsza 
z tych słabych stron może mieć dwojakie przy-
czyny – z jednej strony problemy w komunikacji 
urząd-mieszkańcy, a z drugiej – mało aktywny 
udział większej grupy mieszkańców w procesie 
podejmowania decyzji publicznych. W związku 
z tą diagnozą sensowne wydaje się rozważenie 
nowych sposobów komunikacji i dotarcie do szer-
szego grona odbiorców gminnych działań, w tym 
na etapie ich projektowania.  

Jako mniej ważne słabe strony zostały uznane 
„brak wspólnej, gminnej świadomości” (4,7) oraz 
duża skala lokalnego sporu politycznego (5,2). 
Również koszty utrzymania infrastruktury pu-
blicznej oraz poligon wojskowy nie zostały uznane 
za szczególnie ważną słabą stronę (oceny odpo-
wiednio: 5,4 i 5,9).  

W kolejnym pytaniu, mieszkańcy mogli także 
wskazać swoje propozycje słabych stron, proble-
mów gminy. Wśród nich pojawiały się m.in. takie 
określenia (pisownia oryginalna, pominięto okre-
ślenia wulgarne): 

− Brak ciągłości szlaków komunikacyjnych  

− Brak spowalniania ruchu samochodowego 
np na ul. Powstańców, Firmowej. 

− Brak oferty integrującej seniorów. 

− Brak lodowiska, dopłat do basenu. 

− Zbyt długie, zapętlone trasy autobusów. 

− Brak dbałości o czyste powietrze w sezonie 
grzewczym 

− Brak drogi dla pieszych i rowerzystów na 
odcinku drogi Meteorytowej łączącej Re-
zerwat z ulicą Morasko i Jaśkowiaka. Połą-
czenie tych obszarów jeszcze lepiej wpły-
nęło by na atrakcyjność gminy ze względu 
na walory przyrodnicze i dostęp do nich 

i lepiej skomunikowało by Aleksandrowo 
Północ z Umultowem. 

− Brak inwestycji chroniących przyrodę i te-
renów zielonych. Zbyt duża zabudowa 
mieszkaniowa. 

− Brak kanalizacji na wielu ulicach  

− Smród z kompostowni Morasko 

− Wiele domów pali węglem i drewnem czyli 
jesień i zima to smród i smog przy wielu uli-
cach 

− Brak konkretnej koncepcji na architekturę 
zieleni (oazy zieleni, itp.), na jej kształt, 
strategii ochrony naszego mikroklimatu. 

− Brak możliwości korzystania z drogi prze-
biegającej przez poligon w celu rekreacyj-
nym (rower, spacer). Tym samym brak 
możliwości organizowania rajdu rowero-
wego im. Bogusławskiego oraz przerwanie 
pierścienia rowerowego wokół Poznania. 

− Komunikacja - brak dróg alternatywnych 
do ul. Obornickiej w obliczu ogromnej ilo-
ści wciąż budujących się wokół niej lokali 
mieszkaniowych. 

− Zamiast wciąż budować nowe osiedla, na-
leży skupić się na utrzymaniu i poziomie 
zadowolenia obecnych mieszkańców. 

− Brak połączenia bezpośredniego z Biedru-
skiem w porównaniu z innymi miejscowo-
ściami w gminie. 

− Brak połączenia rowerowo-pieszego 
wzdłuż ul. Obornickiej 

− Brak realnej efektywnej współpracy z aglo-
meracją poznańską, a szczególnie Mia-
stem Poznań w realizacji niezbędnych ele-
mentów infrastruktury komunikacyjnej ta-
kich jak wiadukt w ciągu ulicy Sucholeskiej, 
budowa "Nowoobornickiej" jako małej ob-
wodnicy Suchego Lasu, a także brak per-
spektywicznych wizji rozwoju układu tran-
zytu komunikacyjnego na osi Południe - 
Północ przez teren Gminy z uwzględnie-
niem drogi ekspresowej S11. 
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− Brak skomunikowania pieszego i rowero-
wego z Poznaniem od strony ulicy Sucho-
leskiej (przejazd na Podolany).  

− Brak autobusu z miejscowości Biedrusko 
do gminy- problem dla osób, które nie 
mają samochodu. Załatwienie sprawy 
w urzędzie staje się wyprawą na cały dzień. 

− Dużym minusem jest bliskość wysypiska 
śmieci, które emituje uporczywy zapach. 

− Mało ścieżek rowerowych. Przedłużające 
się realizacje projektów. Brak dobrej 
współpracy ze starostą. 

− Podział gminy na centrum (blisko Suchego 
Lasu) i resztę świata (północ) 

− Brak imprez sportowych - Sucholeska dy-
cha ma zawsze fatalną organizację, nie 
przyciąga, nie wykorzystuje potencjału 
miejsca i całego pomysłu  

− Widoczne podziały ekonomiczne wśród 
mieszkańców  

− Silne zanieczyszczenie powietrza w okre-
sie zimowym szczególnie w rejonie Po-
ziomkowa, Powstańców Wielkopolskich, 
Jagodowa. 

W kolejnym pytaniu poproszono mieszkańców o 
określenie rankingu głównych kierunków strate-
gicznych na najbliższą dekadę, spośród 4 podsta-
wowych wyborów (przyciąganie mieszkańców, 
przedsiębiorców, turystów lub rozwój „slow”). 

Tabela 6.2.4. Średnie oceny preferowanych kierunków rozwoju gminy Suchy Las, tj. odpowiedzi na pytanie „Proszę zapo-
znać się z czterema poniższymi zdaniami, które opisują potencjalne priorytety rozwojowe gminy Suchy Las. Proszę ułożyć 
ich ranking, tzn. zdecydować, który priorytet powinien być dla gminy pierwszorzędny (1), który drugorzędny (2), który 
trzeciorzędny (3), a który najmniej istotny (4).” 

Lp Kierunek rozwoju 
średnia 
pozycja 

Grupy wiekowe 

18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

1 Przyciąganie nowych inwestorów 2,08 1,81 2,07 2,06 2,54 2,00 

2 Rozwój slow, oparty o własne zasoby 2,12 2,14 2,19 2,11 1,93 2,05 

3 Przyciąganie turystów 2,90 3,28 2,76 2,93 2,71 3,05 

4 Przyciąganie nowych mieszkańców 2,91 2,78 2,99 2,89 3,07 2,67 

źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
Odpowiedzi na to pytanie zostały przedstawione 
w tabeli 6.2.4. Potwierdzają one wcześniejsze re-
zultaty, tzn. priorytet dla przyciągania nowych in-
westorów i zwolnienie tempa suburbanizacji. 

Mieszkańcy dopiero na ostatnim miejscu zamie-
ścili priorytet dotyczący przyciągania nowych 
osób na obszar gminy.  

Ostatnie pytanie zamknięte z badania ankieto-
wego dotyczyło kierunków działań na przyszłość 
spośród zaproponowanych przez autorów bada-
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nia (tab. 6.2.5). Mieszkańcy wśród bardzo waż-
nych przedsięwzięć wskazali ochronę powietrza 
i środowiska przyrodniczego (średnia pozycja = 
4,19). Kolejne najważniejsze działania dotyczą 
spraw infrastrukturalnych – budowy i remontów 
dróg/chodników (średnia pozycja = 4,69) oraz bu-
dowy ścieżek rowerowych (średnia pozycja 
=5,04). Następnie wskazano na sprawę związaną 
z drogami i infrastrukturą sieciową, tj. rozwój 
transportu publicznego (średnia pozycja = 5,26). 
Na kolejnych pozycjach plasują się takie działania 
jak: rozwój szkolnictwa podstawowego, przed-
szkoli i żłobków (6,14), rozbudowa infrastruktury 
wodociągowej ikanalizacyjnej (6,24), przyciąga-
nie nowych inwestorów (6,95), rozbudowa sieci 
szerokopasmowej (6,98), poszerzenie oferty spor-

towo-rekreacyjnej (7,05), poszerzenie oferty kul-
turalnej (7,43), rozwój turystyki (8,49) oraz przy-
ciąganie nowych mieszkańców (8,67).  

Kolejne pytanie miało charakter otwarty i koń-
czyło badanie ankietowe. Poproszono w nim 
mieszkańców o wskazanie dwóch najważniej-
szych inwestycji, które (ich zdaniem) powinny zo-
stać w gminie zrealizowane w najbliższej przyszło-
ści. W odpowiedzi na to pytanie pojawiło się sporo 
oddolnych propozycji, choć większość z nich po-
krywała się z już artykułowanymi działaniami 
(Nowa Obornicka, rozwiązanie problemów trans-
portowych, ochrona powietrza, rozbudowa sys-
temu infrastruktury sieciowej, w tym szczególnie 
kanalizacyjnej, wodociągowej oraz rowerowej 
i drogowej). 

Tabela 6.2.5. Średnie oceny kierunków działań jakie powinna obrać gmina Suchy Las, tj. odpowiedzi na pytanie „Na któ-
rych działaniach powinny się skupić władze gminy Suchy Las? Proszę z poniższych propozycji ułożyć ranking, w którym 
działanie na miejscu 1 jest najważniejsze, a na 12 – najmniej ważne.” 

Lp Działanie 
średnia 
pozycja 

Grupy wiekowe 

18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

1 
Ochrona jakości powietrza i środowiska 
przyrodniczego 

4,19 4,00 4,91 3,88 3,19 4,25 

2 Budowa i remonty dróg/chodników 4,69 4,03 4,62 4,93 5,22 4,25 

3 Budowa ścieżek rowerowych 5,04 6,03 4,90 4,93 4,59 4,75 

4 Rozwój transportu publicznego 5,26 4,69 5,81 5,00 5,15 5,35 

5 
Rozwój szkolnictwa podstawowego, przed-
szkoli i żłobków 

6,14 5,56 5,21 7,17 7,00 6,35 

6 
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i 
kanalizacyjnej 

6,24 5,94 6,45 6,43 6,41 4,86 

7 Przyciąganie nowych inwestorów 6,95 6,44 7,92 6,37 7,74 4,65 

8 Rozbudowa sieci szerokopasmowej 6,98 7,08 7,21 6,93 6,89 5,65 
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Lp Działanie 
średnia 
pozycja 

Grupy wiekowe 

18-30 31-40 41-50 51-60 60+ 

9 Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej 7,05 8,06 6,67 7,11 7,59 5,95 

10 Poszerzenie oferty kulturalnej 7,43 8,42 7,16 7,28 7,48 7,45 

11 Rozwój turystyki 8,49 9,39 7,97 9,07 8,19 7,35 

12 Przyciąganie nowych mieszkańców 8,67 8,36 9,16 8,81 8,67 6,55 

źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Wśród najczęściej wskazywanych inwestycji poja-
wiały się: 

1. Rozwiązanie problemów transportowych 
w Suchym Lesie, tj. alternatywa dla Obor-
nickiej, północno-wschodnia oraz bezkoli-
zyjny przejazd kolejowy w ciągu ul. Sucho-
leskiej (x76) 

2. Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych 
(x26) 

3. Ograniczenie niskiej emisji i ochrona śro-
dowiska oraz transformacja energetyczna 
(x23) 

4. Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej 
(x17) 

5. Budowa obwodnicy Biedruska oraz dróg 
lokalnych na osiedlach w Biedrusku i ronda 
przy wjeździe do miejscowości (x12), 

6. Rozbudowa systemu transportu publicz-
nego, w tym lepsze skomunikowanie Bie-
druska i rozwój PKM (x11) 

7. Budowa szkoły w Biedrusku (x10) 
8. Budowa obiektów sportowych i rekreacyj-

nych (x8) 
9. Próba uruchomienia drogi dla rowerów 

przez poligon (x6) 
10. Lodowisko (x4) 
11. Budowa szkoły w Złotnikach (x3) 

Wnioski płynące z badania ankietowego są ko-
lejną składową, która zostanie uwzględniona jako 
element partycypacji społecznej przy ustalaniu 
głównych kierunków rozwoju gminy w najbliższej 
perspektywie strategicznej. 

6.3. Spotkania warsztatowe 

Ostatnia część konsultacji społecznych, których 
celem było podsumowanie diagnozy stanu istnie-
jącego gminy Suchy Las były warsztaty strate-
giczne. Zostały one zorganizowane w dwóch edy-
cjach (ryc. 6.3.1). Pierwsza to warsztat dla zespołu 
strategicznego, przedstawicieli Urzędu Gminy 
oraz jednostek gminnych. Warsztat ten odbył się 
14 września 2020 r. o godz. 15:00 w formie kontak-
towej (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego). 
Druga edycja to z kolei seria czterech warsztatów 
z mieszkańcami, które były dedykowane proble-
mom rozwojowym poszczególnych części gminy 
Suchy Las. W tym podrozdziale zostanie przedsta-
wione podsumowanie rezultatów wszystkich pię-
ciu spotkań. 
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Ryc. 6.3.1. Warsztaty przeprowadzone w ramach konsultacji 
społecznych 
źródło: opracowanie własne. 

Spotkania warsztatowe co do zasady miały po-
dobny przebieg, choć różniły się nieco szczegó-
łami. Na początku każdego spotkania przedstawi-
ciel Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, czyli wykonawcy diagnozy szczegółowej, 
przedstawił propozycje mocnych i słabych stron 
(opierały się one na wynikach badań desk research 
oraz wynikach badań jakościowych). Zestawienie 
mocnych i słabych stron, które podlegały ocenie 
podczas wszystkich pięciu spotkań warsztato-
wych znajduje się w tab. 6.3.1 i 6.3.2. Prezentacja 
propozycji mocnych i słabych stron zawierała 
także uzasadnienie wyboru danego czynnika. Na-
stępnie dokonywano podziału całej grupy osób 
obecnych podczas warsztatu na zespoły robocze. 
Po dokonaniu tego podziału, rozpoczynano prace 
w tych zespołach. 

Tabela 6.3.1. Mocne strony zaproponowane do analizy 
w ramach warsztatów strategicznych 

Lp Mocna strona 

1 
Dobra dostępność transportu publicznego, w tym 
szczególnie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (5 przy-
stanków) 

2 Atrakcyjne tereny mieszkaniowe 

3 
Atrakcyjne tereny pod inwestycje produkcyjne, maga-
zynowe i usługowe (dobra dostępność transportowa) 

4 
Bardzo dobra sytuacja finansowa (PIT, podatek od nie-
ruchomości, podatek od środków transportowych) 

5 
Korzystna sytuacja demograficzna (dodatnie saldo mi-
gracji, przyrost naturalny) 

6 Wysoki poziom przedsiębiorczości 

7 
Dobrze rozwinięta Infrastruktura sportowa, kulturalna 
i integracyjna 

8 
Opieka żłobkowa, wychowanie przedszkolne i szkoły – 
dobra dostępność, wysoka jakość 

9 
Optymalny układ jednostek pomocniczych – niewielka 
liczba względnie zwartych sołectw i osiedli 

10 
Aktywność społeczna (kluby, organizacje pozarzą-
dowe, OSP) 

11 
Dziedzictwo historyczne Golęczewa jako atrakcja tury-
styczna 

źródło: opracowanie własne. 

Celem prac był wybór najważniejszy mocnych 
i słabych stron gminy Suchy Las. Wyboru tego 
można było dokonać spośród zaproponowanych 
czynników. Była jednak także możliwość zapropo-
nowania nowych mocnych i słabych stron, niepo-
jawiających się wśród propozycji autorów dia-
gnozy. Podczas spotkania z przedstawicielami ze-
społu strategicznego umożliwiono wybór 6 czyn-

Warsztat z zespołem strategicznym 
(14.09.2020 r.)

Warsztat z mieszkańcami: 

Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo 

(12.01.2021 r.)

Warsztat z mieszkańcami: 

Biedrusko (14.01.2021 r.)

Warsztat z mieszkańcami: 

Suchy Las (19.01.2021 r.)

Warsztat z mieszkańcami: 

os. Jelonek, os. Grzybowe, Złotkowo, Złotniki 
Osiedle, Złotniki Wieś (21.01.2021 r.)
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ników, natomiast w przypadku spotkań z miesz-
kańcami rozszerzono tę liczbę do 7 (ze względu na 
zdalną formę spotkania i trudności komunika-
cyjne, łatwiej i szybciej było uzgodnić większą 
liczbę czynników). Po wyborze kluczowych czyn-
ników rozwojowych gminy dokonywano ich po-
rządkowania – od najważniejszego do najmniej 
ważnego. W przypadku spotkania z zespołem 
strategicznym, które odbyło się w formie kontak-
towej, porządkowanie to polegało na rozdzieleniu 
przez każdego uczestnika grupy roboczej 100 
punktów na poszczególne mocne i słabe strony. 
Natomiast podczas spotkań z mieszkańcami, 
członkowie grup roboczych uzgadniali wspólny 
ranking bez indywidualnego rozdzielania punk-
tów na poszczególne czynniki rozwojowe. Zmiana 
metody pracy była konsekwencją odmiennej 
formy spotkania i trudności w komunikacji zdal-
nej. Ponadto, warsztaty z mieszkańcami zawie-
rały także drugą część. Polegała ona na „burzy 
mózgów” zmierzającej do identyfikacji najważ-
niejszych przedsięwzięć, projektów do realizacji w 
kolejnym okresie strategicznym w poszczegól-
nych miejscowościach i jednostkach pomocni-
czych. Przedsięwzięcia te zostaną przedstawione 
w niniejszym opracowaniu i będą jedną ze składo-
wych do określenia wizji, celów i kierunków dal-
szych działań strategicznych. 

Tabela 6.3.2. Słabe strony zaproponowane do analizy 
w ramach warsztatów strategicznych 

Lp Słaba strona 

1 

Niewydolny układ transportowy (ruch samochodowy 
skanalizowany w ul. Obornickiej niedostosowanej 
parametrami do wielkości przemieszczeń oraz droga 
przez centrum Biedruska) 

2 
Tranzyt samochodowy na drogach lokalnych i osie-
dlowych zmniejszający poziom bezpieczeństwa 
i komfortu zamieszkania 

3 
Niska emisja wskutek ogrzewania domów piecami 
na paliwa stałe 

Lp Słaba strona 

4 
Stan techniczny niektórych dróg lokalnych, osiedlo-
wych 

5 
Poligon wojskowy – bariera przestrzenna ogranicza-
jąca integrację, rozwój zabudowy i korzystanie z te-
renów przyrodniczych 

6 
Braki spójnej infrastruktury turystycznej i atrakcyjnej 
oferty dla turystów 

7 
Braki w infrastrukturze sieciowej (kanalizacja, świa-
tłowód) 

8 
Składowisko odpadów, biokompostownia – nega-
tywne oddziaływanie na środowisko 

9 
Brak poczucia wspólnej gminnej tożsamości – róż-
nice północ/południe, „odcięcie” Biedruska, rdzenni 
vs nowi mieszkańcy 

10 
Niski poziom uczestnictwa społecznego w podejmo-
waniu decyzji publicznych i rozwiązywaniu sporów 

11 
Duży poziom wydatków bieżących – koszty wysokiej 
jakości życia, które w okresie kryzysu mogą wygene-
rować problemy finansowe 

źródło: opracowanie własne. 

Początkowo zakładano realizację warsztatów 
w formie kontaktowej, zorganizowanych w po-
szczególnych sołectwach i jednostkach pomocni-
czych. Ostatecznie jednak nie udało się tego zało-
żenia doprowadzić do skutku ze względu na ogra-
niczenia wynikające z przedłużającego się stanu 
epidemii. Zorganizowano zatem spotkania online 
za pośrednictwem platformy zoom. Odbyły się 
one w styczniu 2021 r. w ramach czterech części 
dedykowanych poszczególnym jednostkom po-
mocniczym (tab. 6.3.3). Pierwsze spotkanie 
(12.01) zostało skierowane do mieszkańców pół-
nocnej części gminy, czyli Chludowa, Golęczewa i 
Zielątkowa. Podczas tego spotkania pracowały 
trzy zespoły robocze. Kolejne spotkanie (14.01) 
było dedykowane mieszkańcom Biedruska. Tym 
razem również pracowały trzy grupy robocze. 
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W kolejnym tygodniu odbyły się dwa pozostałe 
spotkania. Pierwsze z nich (19.01) zmierzało do 
identyfikacji opinii i ocen mieszkańców Suchego 
Lasu – tego dnia także udało się utworzyć trzy ze-
społy robocze. Ostatnie spotkanie, poświęcone 
problemom i kierunkom rozwoju osiedla Jelonek, 
osiedla Grzybowego, Złotkowa, Złotnik Osiedla 
oraz Złotnik Wsi także umożliwiło pogrupowanie 
uczestników w trzy zespoły robocze. W sumie za-
tem w prace warsztatowe udało się włączyć 
mieszkańców, którzy stworzyli 12 zespołów robo-
czych.  

Tabela 6.3.3. Podstawowe informacje faktograficzne do-
tyczące spotkań warsztatowych online 

Jednostki Dzień Godz. 
Liczba 

grup ro-
boczych 

Liczba osób 
(w tym orga-

nizatorzy) 

Chludowo, Go-
lęczewo, Zie-
lątkowo 

12.01 
17:00-
19:30 

3 42 (16) 

Biedrusko 14.01 
17:00-
19:30 

3 28 (12) 

Suchy Las i Su-
chy Las 
Wschód 

19.01 
17:00-
19:30 

3 42 (13) 

Jelonek, Os. 
Grzybowe, 
Złotkowo, 
Złotniki Osie-
dle, Złotniki 
Wieś 

21.01 
17:00-
19:30 

3 34 (14) 

źródło: opracowanie własne. 

Rezultaty prac warsztatowych z zespołem stra-
tegicznym przedstawiono w tabelach 6.3.4 (klu-
czowe mocne strony) i 6.3.5 (kluczowe słabe 
strony).  
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Tabela 6.3.4. Ranking mocnych stron będący podsumowaniem spotkań warsztatowych z zespołem strategicznym 

Lp Mocna strona ∑ gr. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 

1 
Bardzo dobra sytuacja finansowa (PIT, podatek od nieru-
chomości, podatek od środków transportowych) 

365 115 95 35 120 

2 
Dobrze rozwinięta Infrastruktura sportowa, kulturalna i in-
tegracyjna 

270 60 60 80 70 

3 Wysoki poziom przedsiębiorczości 215 80 35 40 60 

4 
Opieka żłobkowa, wychowanie przedszkolne i szkoły – do-
bra dostępność, wysoka jakość 

185 55 30 65 35 

5 
Aktywność społeczna (kluby, organizacje pozarządowe, 
OSP) 

140 35 50 45 10 

6 Atrakcyjne tereny mieszkaniowe 55  20 35  

7 
Dobra dostępność transportu publicznego, w tym szczegól-
nie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (5 przystanków) 

55 55    

8 
Korzystna sytuacja demograficzna (dodatnie saldo migra-
cji, przyrost naturalny) 

5    5 

9 
Atrakcyjne tereny pod inwestycje produkcyjne, magazy-
nowe i usługowe (dobra dostępność transportowa) 

0     

10 
Dziedzictwo historyczne Golęczewa jako atrakcja tury-
styczna 

0     

11 
Optymalny układ jednostek pomocniczych – niewielka 
liczba względnie zwartych sołectw i osiedli 

0     

źródło: opracowanie własne na podstawie wyników spotkań warsztatowych z mieszkańcami gminy Suchy Las.

Wybory czterech grup roboczych wyłonionych 
z zespołu strategicznego doprowadziły do stwo-
rzenia rankingu mocnych stron. Wśród nich za 
najistotniejszą została uznana bardzo dobra sy-
tuacja finansowa (PIT, podatek od nieruchomo-
ści, podatek od środków transportowych) 
(waga 365). Kolejną mocną stroną (choć w tym 
przypadku waga była znacznie niższa) wskazaną 
przez wszystkie grupy była dobrze rozwinięta in-
frastruktura sportowa, kulturalna i integracyjna 

(waga 270). Wśród mocnych stron wskazanych 
przez wszystkich uczestników było: wysoki po-
ziom przedsiębiorczości (waga 215), opieka 
żłobkowa, wychowanie przedszkolne i szkoły – 
dobra dostępność, wysoka jakość (waga 185), 
oraz aktywność społeczna (kluby, organizacje 
pozarządowe, OSP) (waga 140). Trzy spośród za-
proponowanych mocnych stron nie zostały wy-
brane przez żadną z grup warsztatowych. 
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Tabela 6.3.5. Ranking słabych stron będący podsumowaniem spotkań warsztatowych z zespołem strategicznym 

Lp Słaba strona ∑ Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 

1 

Niewydolny układ transportowy (ruch samochodowy ska-
nalizowany w ul. Obornickiej niedostosowanej parame-
trami do wielkości przemieszczeń oraz droga przez cen-
trum Biedruska) 

630 190 90 220 130 

2 
Poligon wojskowy – bariera przestrzenna ograniczająca in-
tegrację, rozwój zabudowy i korzystanie z terenów przy-
rodniczych 

210 50 90  70 

3 
Tranzyt samochodowy na drogach lokalnych i osiedlowych 
zmniejszający poziom bezpieczeństwa i komfortu zamiesz-
kania 

165 55 45 25 40 

4 
Brak poczucia wspólnej gminnej tożsamości – różnice pół-
noc/południe, „odcięcie” Biedruska, rdzenni vs nowi miesz-
kańcy 

85  35  50 

5 
Składowisko odpadów, biokompostownia – negatywne od-
działywanie na środowisko 

80 45 15 20  

6 
Braki spójnej infrastruktury turystycznej i atrakcyjnej oferty 
dla turystów 

70 35 25  10 

7 
Duży poziom wydatków bieżących – koszty wysokiej jako-
ści życia, które w okresie kryzysu mogą wygenerować pro-
blemy finansowe 

40 25  15  

8 
Niski poziom uczestnictwa społecznego w podejmowaniu 
decyzji publicznych i rozwiązywaniu sporów 

10   10  

9 Stan techniczny niektórych dróg lokalnych, osiedlowych 10   10  

10 Braki w infrastrukturze sieciowej (kanalizacja, światłowód) 0     

11 
Emisja zanieczyszczeń wskutek ogrzewania domów pie-
cami na paliwa stałe, stan środowiska 

0     

źródło: opracowanie własne na podstawie wyników spotkań warsztatowych z mieszkańcami gminy Suchy Las.

Ranking słabych stron wybranych przez przedsta-
wicieli zespołu strategicznego potwierdza wy-
raźny i największy problem gminy: niewydolny 
układ transportowy (ruch samochodowy skana-
lizowany w ul. Obornickiej niedostosowanej pa-
rametrami do wielkości przemieszczeń oraz 
droga przez centrum Biedruska) (waga 630). Ta 
najważniejsza słaba strona wyraźnie odstaje od 
pozostałych. Jako istotne ograniczenie dla roz-
woju lokalnego został przez zespół strategiczny 

wskazany poligon wojskowy. Z jednej strony sta-
nowi on barierę przestrzenną, uniemożliwiającą 
przejazd między Biedruskiem a zachodnią częścią 
gminy, a z drugiej – wyłączenie tego terenu z moż-
liwości użytkowania istotnie ogranicza rozwój 
przestrzenny gminy. Wśród pozostałych proble-
mów znalazły się sprawy związane z lokalnym 
tranzytem samochodowym oraz problemy wy-
pracowaniu wspólnej gminnej tożsamości. W 
przypadku słabych stron nie odnotowano jednak 
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tak dużej zgodności grup co do ich roli. Tylko dwie 
słabe strony zostały bowiem wybrane przez 
wszystkie grupy. Wybory przedstawicieli zespołu 
strategicznego pokazują także nieco inną optykę 
patrzenia na niektóre czynniki rozwoju – np. 
żadna z grup nie dostrzegła istotnej roli emisji za-
nieczyszczeń wskutek ogrzewania domów pie-

cami na paliwa stałe, podczas gdy wśród miesz-
kańców ta słaba strona jest częściej uznawana za 
istotną. Z drugiej strony, członkowie zespołu do-
strzegli problem wysokich wydatków bieżących, 
który może stać się obiektywnym ograniczeniem 
rozwoju, utrudniającym realizowanie nowych in-
westycji w przyszłości.  

Tabela 6.3.6. Ranking mocnych stron będący podsumowaniem spotkań warsztatowych z mieszkańcami gminy Suchy Las 

Lp Mocna strona 
Rangi nadawane przez grupy 

∑ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

1 

Bardzo dobra sytuacja finansowa 
(PIT, podatek od nieruchomości, 
podatek od środków transporto-
wych) 

57 7 1 5 6 7 7 6 2 7 5 4  

2 Atrakcyjne tereny mieszkaniowe 49 1  2 7 5 3 3 7  7 7 7 

3 
Aktywność społeczna (kluby, orga-
nizacje pozarządowe, OSP) 

44 5 6 7  4 4 4 5 3 2  4 

4 
Korzystna sytuacja demograficzna 
(dodatnie saldo migracji, przyrost 
naturalny) 

42 4 4 4 4 3 6 7  1 3 6  

5 Wysoki poziom przedsiębiorczości 37 6 3  2 1  5  6 6 3 5 

6 

Dobra dostępność transportu pu-
blicznego, w tym szczególnie Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej (5 
przystanków) 

32 2 5 3 5   1 1 5 4 5 1 

7 
Opieka żłobkowa, wychowanie 
przedszkolne i szkoły – dobra do-
stępność, wysoka jakość 

19 3   1 2 5  4   1 3 

8 
Dobrze rozwinięta Infrastruktura 
sportowa, kulturalna i integracyjna 

18   6   2  3 2 1 2 2 

9 

Atrakcyjne tereny pod inwestycje 
produkcyjne, magazynowe i usłu-
gowe (dobra dostępność transpor-
towa) 

17    3   2 6    6 

10 
Dziedzictwo historyczne Golę-
czewa jako atrakcja turystyczna 

11  7       4    

11 

Optymalny układ jednostek po-
mocniczych – niewielka liczba 
względnie zwartych sołectw i osie-
dli 

10  2 1  6 1       

źródło: opracowanie własne na podstawie wyników spotkań warsztatowych z mieszkańcami gminy Suchy Las. 
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Tabela 6.3.7. Ranking słabych stron będący podsumowaniem spotkań warsztatowych z mieszkańcami gminy Suchy Las 

Lp Słaba strona 
Rangi nadawane przez grupy 

∑ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

1 

Niewydolny układ transportowy 
(ruch samochodowy skanalizowany 
w ul. Obornickiej niedostosowanej 
parametrami do wielkości prze-
mieszczeń oraz droga przez cen-
trum Biedruska) 

83 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 

2 

Tranzyt samochodowy na drogach 
lokalnych i osiedlowych zmniejsza-
jący poziom bezpieczeństwa i kom-
fortu zamieszkania 

45  1 6  5  6 6 3 6 6 6 

3 
Braki w infrastrukturze sieciowej 
(kanalizacja, światłowód) 

36 1 5 2 1   5 4 4 5 4 5 

4 
Emisja zanieczyszczeń wskutek 
ogrzewania domów piecami na pa-
liwa stałe, stan środowiska 

35 5 6 1  2  4 5 5 1 3 3 

5 

Brak poczucia wspólnej gminnej 
tożsamości – różnice północ/połu-
dnie, „odcięcie” Biedruska, rdzenni 
vs nowi mieszkańcy 

28 6 2 3 5 6 5 1      

6 

Poligon wojskowy – bariera prze-
strzenna ograniczająca integrację, 
rozwój zabudowy i korzystanie z te-
renów przyrodniczych 

23   5 7 3 6   2    

7 
Niski poziom uczestnictwa społecz-
nego w podejmowaniu decyzji pu-
blicznych i rozwiązywaniu sporów 

21 2   3 1 1 1 3 1 3 5 1 

8 
Stan techniczny niektórych dróg lo-
kalnych, osiedlowych 

19 3 4   4 4     2 2 

9 

Duży poziom wydatków bieżących 
– koszty wysokiej jakości życia, 
które w okresie kryzysu mogą wy-
generować problemy finansowe 

18 4   2  3 2 2  4 1  

10 
Braki spójnej infrastruktury tury-
stycznej i atrakcyjnej oferty dla tu-
rystów 

17  3 4 4  2      4 

11 
Składowisko odpadów, biokompo-
stownia – negatywne oddziaływa-
nie na środowisko 

9        1 6 2   

12 
Opieka żłobkowa, wychowanie 
przedszkolne i szkoły – dobra do-
stępność, wysoka jakość 

3       3      

źródło: opracowanie własne na podstawie wyników spotkań warsztatowych z mieszkańcami gminy Suchy Las. 
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Kolejnym etapem realizacji warsztatów strate-
gicznych była seria spotkań online z przedstawi-
cielami społeczności lokalnej. Podczas czterech 
warsztatów wirtualnych pracowało w sumie 12 ze-
społów roboczych (po trzy podczas każdego ze 
spotkań). Rezultaty prac diagnostycznych przed-
stawicieli mieszkańców przedstawiono w tabe-
lach 6.3.6 i 6.3.7. Pokazują one najczęściej wybie-
rane mocne i słabe strony. W przypadku tych 
warsztatów doszło (jeden raz) do wskazania od-
dolnej słabej strony (tj. opieka żłobkowa, wycho-
wanie przedszkolne i szkoły – dobra dostępność, 
wysoka jakość). Rezultaty prac grup roboczych 
podczas warsztatów z mieszkańcami przedsta-
wiają pewne podobieństwa do pracy zespołu stra-
tegicznego. Dotyczą one wysokiej rangi najwięk-
szej słabej strony gminy, tj. niewydolnego układu 
transportowego (ruch samochodowy skanalizo-
wany w ul. Obornickiej niedostosowanej para-
metrami do wielkości przemieszczeń oraz droga 
przez centrum Biedruska): 11 grup uznało tę 
słabą stronę za najważniejszą, 1 grupa – za drugą 
najważniejszą. Z kolei w przypadku mocnych 
stron, wybory mieszkańców także pokrywają się 
w części z wyborami zespołu strategicznego – za 
najważniejszą została uznana bardzo dobra sytu-
acja finansowa (PIT, podatek od nieruchomości, 
podatek od środków transportowych).  

W drugiej części każdego warsztatu z miesz-
kańcami, grupy robocze przedstawiały propozycje 
inwestycji do realizacji. Propozycje te były wypra-
cowywane podczas „burzy mózgów” bez sugero-
wania przez autorów diagnozy jakichkolwiek roz-
wiązań i pomysłów. W poniższym fragmencie zo-
staną one przedstawione w punktach zgodnie z 
treścią przedstawioną podczas warsztatów. Wraz 
z pozostałymi rezultatami prac będą one pod-
stawą do określania strategii rozwoju gminy Su-
chy Las do 2030 r. 
 
Przedsięwzięcia grupy 1.1 (Chludowo): 

− Szeroko pojęta infrastruktura sportowa w 
Chludowie między ul. Dworcową, Sodową 
i Tysiąclecia: boisko sportowe, skate park, 
mini miasteczko ruchu drogowego" 

− Realizacja wybranego przez radę sołecką 
projektu adaptacji terenu przy ,,Balatonie'' 

− Budowa parkingu przy centrum kultury 
Stary Bar 

− Realizacja projektu ,,rynek Chludowo'' 
wraz z instalacją sieciową  

− Projekt wsparcia wymiany pieców, powią-
zany z akcją edukacyjną 

− Budowa podstawowej infrastruktury 
(ławki) wzdłuż ul. Obornickiej i w pozosta-
łej części sołectwa 

− Budowa toalety publicznej przy CK Stary 
Bar 

− Budowa monitoringu na terenie Chludowa 
 
Przedsięwzięcia grupy 1.2 (Golęczewo): 

− Drogi rowerowe, infrastruktura drogowa 
wpasowujące się w lokalne uwarunkowa-
nia społeczno- kulturowe  

− Budowa systemów monitoringu (główne 
skrzyżowania, wyjazdy z wioski, wiaty 
przystankowe)  

− Rozbudowa infrastruktury sportowej i re-
kreacyjnej (słupki, oświetlenie boisk, si-
łownia na powietrzu, plac zabaw)  

− Prace nad planami zagospodarowania 
przestrzennego północnej części miejsco-
wości wpisujące się w dziedzictwo kultu-
rowe wsi (budownictwo jednorodzinne/ 
bliźniacze)  

− Budowa szkoły ośmioklasowej wraz z boi-
skami  

− Zagospodarowanie terenu wokół stawu i 
nasadzenia drzew w całej miejscowości  

− Wirtualny Park Historii Golęczewa i roz-
woju wsi  

− Rewitalizacja starej remizy strażackiej  
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− Budowa magazynu za świetlicą na po-
trzeby OSP i społeczności lokalnej  

− Wykorzystanie walorów środowiska natu-
ralnego Natura 2000 - Dolina Samicy, na 
potrzeby tworzenia szlaków turystycz-
nych, pieszych i rowerowych  

− Oznakowanie wjazdów do Golęczewa 
"sympatycznymi znakami świetlnymi" 
(oznaczającymi prędkość) 

 
Przedsięwzięcia grupy 1.3 (Zielątkowo): 

− Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

− Budowa nowej świetlicy jako miejsce inte-
gracji  

− System dystrybucji informacji o lokalnych 
wydarzeniach (SMS/media społeczno-
ściowe) 

− kontynuacja budowy infrastruktury 

− zadrzewianie 
 
Przedsięwzięcia grupy 2.1 (Biedrusko): 

− Budowa alternatywnej drogi z i do Biedru-
ska od strony Poznania plus budowa dru-
giego mostu nad Wartą (nowej przeprawy) 

− Obwodnica z uwzględnieniem wjazdu na 
północno wschodnią ramę Poznania  

− Budowa szkoły w Biedrusku 

− Rozwój i inwestycje w tereny rekreacyjne i 
sportowe w Biedrusku 

− Stworzenie filii centrum kultury w domu 
osiedlowym w Biedrusku 

− Budowa przystani rzecznej na rzece War-
cie 

− Podjęcie działań o przejęcie nowych tere-
nów od poligonu wojskowego 

− Budowa skate parku, pumptracku  

− Budowa monitoringu (poprawa bezpie-
czeństwa)  

− Integrowanie Biedruska z resztą gminy  

− Wyrównywanie dostępu do infrastruktury i 
usług w gminie 

 

Przedsięwzięcia grupy 2.2 (Biedrusko): 

− Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, 
drogowej (budowa obwodnic Suchego 
Lasu i Złotnik oraz Biedruska) 

− Rozwój komunikacji publicznej (taniej, 
bardziej komfortowo)  

− Baza dydaktyczna, oświatowa - publiczna 
szkoła podstawowa w Biedrusku i Złotni-
kach  

− Stworzenie wspólnie z wojskiem z ul. Ła-
giewnickiej połączenia z Biedruskiem  

− Budowa/ poszerzanie racjonalnej sieci 
dróg rowerowych  

− Zwiększenie zainteresowania meldunkiem 
na terenie gminy Suchy Las 

 
Przedsięwzięcia grupy 2.3 (Biedrusko): 

− Większy ośrodek zdrowia 

− Rozbudowanie połączeń autobusowych 
(lepiej rozplanowane, dłuższe kursy) 

− Rozbudowa terenów zielonych (poprawa 
komfortu) 

− Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na 
terenie Biedruska (wsparcie nowych ma-
łych przedsiębiorstw)  

− Obwodnica 
 
Przedsięwzięcia grupy 3.1 (Suchy Las): 

− "Nowa Obornicka" i wiadukt na ul. Sucho-
leskiej, ul. Morasko 

− Sieć dróg rowerowych 

− Większa dostępność do usług publicznych 

− Dofinansowania dla dzieci na zajęcia spor-
towe, kulturalne 

− Dostęp do szerokopasmowego internetu 

− Poprawa komunikacji urząd-mieszkaniec 

− Zmniejszanie długu gminy 

− Większy dostęp do zajęć kulturalnych i 
sportowych na terenie gminy 

− Wieloletni plan współpracy ze stowarzy-
szeniami 

− Wsparcie dla dzieci i młodzieży  
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− Poprawa bezpieczeństwa (monitoring) 

− Poprawa dostępności do sieci kanalizacyj-
nej 

− Działania na rzecz ochrony środowiska 

− Profesjonalizacja zarządzaniem gminy 

− Ład przestrzenny w gminie 

− Oferta dla seniorów 
 
Przedsięwzięcia grupy 3.2 (Suchy Las): 

− Budowa sieci zintegrowanych ścieżek ro-
werowych (wzdłuż ulicy Obornickiej od 
wiaduktu Narutowicza aż do Chludowa, 
połączenie z placówkami szkolnymi) 

− Budowa wiaduktu nad torami przy ulicy 
Sucholeskiej 

− Budowa ulicy Nowej Obornickiej – obwod-
nica Suchego Lasu 

− Usunięcie reklam- zastosowanie uchwały 
krajobrazowej 

− Podpisanie oficjalnego partnerstwa z fran-
cuską gminą Cherrueix 

− Budowa parku centralnego (za kościołem), 
w tym 30 drzew na 30-lecie samorządu 

− Budowa zbiorników retencyjnych – mała 
retencja 

− Zintegrowany monitoring gminny 

− Pomniki przyrody  

− Zwiększenie nakładów na nasadzenia i pie-
lęgnacje- rośliny miododajne i drzewa 

− Budowa sieci kanalizacyjnej i dróg w połu-
dniowej części Suchego Lasu (Mokra, 
Polna, Chmielna i okolice) 

− Budowa ronda Perłowa Sucholeska 

− Rozwój terenu aktywnej edukacji 

− Budowa sieci drogowej w rejonie Obornic-
kiej i Sprzecznej 

 
Przedsięwzięcia grupy 3.3 (Suchy Las): 

− Budowa obwodnicy Suchego Lasu i Złotnik 
(Nowa Obornicka) 

− Obwodnica Biedruska 

− Przystanek PKM w Suchym Lesie i budowa 
wiaduktu 

− Rozwój sieci dróg rowerowych 

− Praca nad Strategią Ochrony Środowiska 
w gminie 

− Studium Transportowe Gminy 

− Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego 
 
Przedsięwzięcia grupy 4.1 (os. Grzybowe): 

− Rozbudowa nowej Obornickiej 

− Budowa wiaduktu wzdłuż ulicy Suchole-
skiej 

− Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i dro-
gowej 

− Rozwój infrastruktury rowerowej (budowa 
ścieżek rowerowych i towarzyszącej infra-
struktury) 

− Budowa zintegrowanego systemu moni-
toringu 

− Dostęp do szerokopasmowego Internetu 
do wszystkich mieszkańców 

− Rozwój atrakcyjnej oferty dla młodzieży 

− Poprawa efektywności działań doraźnych 
 
Przedsięwzięcia grupy 4.2 (Złotniki Osiedle): 

− "Nowa Obornicka", obwodnica Biedruska 

− Powstanie centralnego obwodu szkol-
nego, Budowa szkoły podstawowej pu-
blicznej w Złotnikach 

− Otwarcie drogi przez poligon  

− Budowa centrum integracji społecznej do 
dyspozycji mieszkańców (Złotniki, Jelo-
nek) 

− Budowa parków, skwerów, terenów zielo-
nych 

− Właściwy przebieg północno-wschodniej 
obwodnicy Poznania. Odsunięcie koryta-
rza od osiedla. Wyodrębnienie terenów 
zielonych dla osiedla. 

− Platforma do partycypacji społecznej do-
tyczących decyzji gminnych 
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− Zajęcia dodatkowe, miejsca spotkań dla 
młodzieży 

 
Przedsięwzięcia grupy 4.3 (Złotkowo, Złotniki 
Wieś): 

− Budowa ścieżek rowerowych 

− Izolacja terenów o różnym przeznaczeniu 

− Dostosowanie planów zagospodarowania 
w celu uniknięcia powstania inwestycji 
konfliktowych 

− Rozbudowa infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej, aranżacja miejsc rekreacyjnych  

− Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjno-
wodociągowej oraz światłowodowej  

− Wykup lub przejęcie terenów ulic Leśnej, 
Klonowej i Dębowej od lasów państwo-
wych  

− Zakup drona w celach smogowych 

− Dogodne i bezpieczne połączenie wschod-
niej części Złotkowa ze stacją PKM i rozwój 
PKM 

− Zintegrowanie sieci PKM z komunikacją 
metropolitalną  

 

6.4. Wnioski i uwagi zgłoszone przez mieszkań-
ców 

Oprócz konsultacji zorganizowanych przez Urząd 
Gminy w Suchym Lesie wraz z przedstawicielami 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, do autorów diagnozy wpłynęły także wnioski 
pisemne przedstawicieli części mieszkańców.  

Pierwszy z nich został przesłany przez miesz-
kańców Chludowa zaangażowanych w działal-
ność rolniczą. W wniosku tym mieszkańcy wnieśli 
o „utrzymanie i umożliwienie kontynuowania 
dalszego rozwoju prowadzonej przez nas dzia-
łalności rolniczej. Mieszkamy na terenie gminy 
wiejskiej i prowadzimy nasze gospodarstwa ma-
jące wielopokoleniową tradycję w sposób odpo-
wiedzialny, dbając o otoczenie i środowisko natu-
ralne. Mamy zatem naszym zdaniem pełne prawo 

oczekiwać od władz Gminy ochrony naszych inte-
resów jako pełnoprawnych jej mieszkańców”. 
Grupa skupiona wokół Stowarzyszenia Rolników 
Indywidualnych i Producentów Żywności w Chlu-
dowie zwróciła się tym samym z prośbą „o wypra-
cowanie takiego kompromisu, który pozwalając 
utrzymać nasze miejsca pracy spowoduje jed-
nocześnie złagodzenie konfliktu wynikającego 
z wprowadzenia funkcji mieszkaniowej na te-
reny rolnicze i wiążące się z tym bezpośrednie są-
siedztwo gospodarstw rolnych z zabudową miesz-
kaniową jednorodzinną i zamieszkałymi w na-
szym sąsiedztwie nowoprzybyłymi mieszkań-
cami.” Jest to ważny głos w dyskusji nad rozwo-
jem gminy i potwierdza część wcześniej artykuło-
wanych sugestii uwrażliwiających lokalne władze 
na rozwój przyszłych terenów mieszkaniowych. 
Postulaty te zostały powtórzone w kolejnym pi-
śmie skierowanym do władz lokalnych przez Sto-
warzyszenie, a ich charakter był podobny do ww. 
Ponadto, Sołtys wsi Chludowo zwróciła się suge-
stią by w przypadku połączenia gminnej sieci wo-
dociągowej, zlokalizowanej w północnej części 
gminy z systemem poznańskim, pozostawić obec-
nie istniejące, lokalne ujęcia wody w Chludowie i 
Zielątkowie jako awaryjne i zapasowe. Drugim po-
stulatem Pani Sołtys było włączenie Chludowa do 
sieci połączeń autobusowych na trasie z Poznania 
w kierunku Obornik. 

Sugestie i uwagi mieszkańców Zielątkowa 
dotyczyły szeregu zagadnień o różnym stopniu 
ogólności. Te bardziej szczegółowe powinny być 
przedmiotem wdrażania w ramach bieżącej dzia-
łalności jednostek samorządu lokalnego. Z kolei te 
długofalowe – zostać uwzględnione w konsulta-
cjach społecznych diagnozy strategicznej. Uwagi 
te kładły nacisk na dbanie o zasoby środowiska 
przyrodniczego (powietrza, wód, terenów zie-
leni) i wspieranie zmian ograniczających jego za-
nieczyszczanie. Ponadto, wśród mieszkańców po-
jawiły się propozycje tworzenia sieciowych roz-
wiązań turystycznych i rekreacyjnych bazujących 
na walorach przyrodniczych gminy. Mieszkańcy 
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Zielątkowa zwrócili również uwagę na koniecz-
ność dbania o bezpieczeństwo na drogach lokal-
nych i uporządkowanie przestrzeni publicznej. 
Ważnym elementem podnoszonym przez miesz-
kańców jest podkreślenie roli lokalnych instytucji 
kulturalnych, oświatowych i społecznych. Są 
one miejscem współpracy mieszkańców, budowa-
nia więzi społecznych i wspólnej tożsamości tery-
torialnej, która pomaga w dbaniu o przestrzeń 
miejscowości. Ponadto, mieszkańcy zwracają 
także uwagę na konieczność rozbudowy sieci in-
frastruktury kanalizacyjnej oraz modernizacji in-
frastruktury drogowej. 
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7. Ocena aktualności celów po-
przedniej strategii rozwoju gminy 

W poniższym fragmencie zostanie dokonana syn-
tetyczna ocena aktualności celów określonych w 
poprzedniej strategii rozwoju gminy Suchy Las. 
Większość z tych celów jest nadal aktualna i wy-
maga dalszych działań wdrożeniowych. Nie ozna-
cza to oczywiście, że nowa strategia będzie kopią 
poprzedniej. Wręcz przeciwnie, sugestie miesz-
kańców, liderów lokalnych i przedstawicieli ze-
społu strategicznego prowadzą do wniosku, że 
powinna nastąpić korekta dotychczasowych kie-
runków rozwoju obejmująca zmieniającą się rze-
czywistość wewnętrzną oraz zewnętrzne czynniki 
rozwoju (w tym możliwe do pozyskania środki fi-
nansowe z budżetu państwa i UE).  
 
Cel 1.1. Wspieranie rozwoju efektywnych usług 
społecznych 

− Stworzenie możliwości absorpcji środków 
UE i pozaunijnych dotacji na rzecz podnie-
sienia jakości życia mieszkańców gminy. 

 
Cel nadal aktualny. Procesy demograficzne i spo-
łeczne na obszarze gminy zrodziły konieczność 
rozbudowy niektórych elementów infrastruktury 
społecznej (np. szkoła w Biedrusku, inne obiekty 
oświatowe). Warto jednak dodać, że wobec wyso-
kiego poziomu wydatków bieżących, relatywnie 
wysokiego zadłużenia, gmina powinna szukać op-
tymalizacji wydatków na infrastrukturę (bez cięć 
lub zamykania obiektów). Ponadto, należy wspie-
rać podmioty prywatne i pozarządowe w pozyski-
waniu środków zewnętrznych oraz kontynuować 
wsparcie stowarzyszeń i fundacji z obszaru gminy, 
zajmujących się realizacją zadań z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony środowiska, sportu i rekreacji, 
bezpieczeństwa.  
 
Cel 2.1. Tworzenie warunków dla dalszego roz-
woju gospodarczego gminy 

− Inicjowanie i podejmowanie działań na 
rzecz wzrostu zainteresowania przez inwe-
storów strategicznych terenami inwesty-
cyjnymi gminy 

− Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w in-
frastrukturę techniczną, w tym dla potrzeb 
wysokich technologii (HT) 

− Podnoszenie innowacyjności przedsię-
biorstw 

− Stworzenie optymalnych warunków dla 
tworzenia nowych i funkcjonowania mikro 
i małych przedsiębiorstw 

 
Cel nadal aktualny. Na obszarze gminy działa je-
den z najnowocześniejszych parków technolo-
gicznych w Polsce. To wzmocniło potencjał gminy 
w zakresie sektorów innowacyjnych. Należy kon-
tynuować politykę wsparcia sektorów nowocze-
snych technologii, ponieważ one w znacznym 
stopniu podnoszą poziom lokalnego rozwoju go-
spodarczego. Dane pokazujące dynamikę liczby 
przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą potwierdzają pozy-
tywne zmiany w tym zakresie. 
 
2.2. Zachowanie spójności zamierzeń gospodar-
czych i społecznych z warunkami zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Suchy Las 

− Sporządzenie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego zgodnie 
z zatwierdzonym harmonogramem prac 
planistycznych 

 
Cel nadal aktualny. Badania społeczne oraz ana-
lizy chłonności demograficznej gminy wraz z bi-
lansami terenów, przeznaczonych pod zabudowę 
powinny w przyszłości prowadzić do ograniczania 
nadpodaży gruntów pod zabudowę, gdyż wpływa 
ona na rozpraszanie miejsc zamieszkania i zwięk-
sza koszty publiczne działania różnych systemów 
infrastruktury technicznej.  
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3.1. Podjąć działania w kierunku budowy i mo-
dernizacji infrastruktury drogowej wraz z jej 
najbliższym otoczeniem oraz umożliwiać roz-
wój infrastruktury przewozów pasażerskich 

− Stworzenie sprawnego systemu komuni-
kacji wewnętrznej terenów osadniczych 

− Budowa sieci ścieżek rowerowych łączą-
cych poszczególne obszary gminy Suchy 
Las 

− Rozwój systemu komunikacji autobusowej 
i wspieranie rozwoju komunikacji kolejo-
wej 

 
Cel nadal aktualny. W okresie realizacji ostatniej 
strategii rozwoju gminy zrealizowano relatywnie 
dużo inwestycji drogowych, jednak nie rozwiązały 
one wszystkich problemów komunikacyjnych, co 
potwierdzają badania diagnostyczne. Ponadto, 
należy skupić się na rozwoju systemu ścieżek ro-
werowych, w tym także wśród terenów przyrodni-
czych (nie tylko wzdłuż dróg samochodowych) 
oraz na współpracy w ramach Metropolii Poznań 
nad rozwojem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 
 
3.2. Podjąć działania w kierunku przebudowy, 
modernizacji i rozbudowy infrastruktury tech-
nicznej gminy 

− Rozbudowa sieci wodociągowych i kanali-
zacyjnych na terenie gminy 

− Modernizacja oświetlenia ulicznego 

− Rozbudowa sieci dostępowej w oparciu o 
nowoczesne rozwiązania technologiczne 
(sieć światłowodowa) 

 
Cel nadal aktualny. Rozwój zabudowy mieszka-
niowej generuje konieczność rozbudowy infra-
struktury technicznej (wodociągowej i kanaliza-
cyjnej). Wydaje się, że wobec istniejących praktyk 
rynkowych, dalsza rozbudowa sieci światłowodo-
wej powinna bazować na realizacji inwestycji spó-
łek prywatnych, a gmina powinna dokonać prywa-
tyzacji majątku komunalnego w tym zakresie. 

 
3.3. Stworzyć system promocji gminy Suchy Las 

− Tworzenie płaszczyzn współpracy między-
narodowej w różnych dziedzinach życia 
społecznego i gospodarczego 

− Kształtowanie pozytywnego wizerunku 
gminy w środkach masowego przekazu o 
zasięgu lokalnym i ponadlokalnym 

− Przeprowadzenie kampanii, mającej na 
celu umocnienie tożsamości mieszkańców 
z miejscem zamieszkania 

 
Cel nadal aktualny. Cześć ww. zadań ma charakter 
ciągły – należy je kontynuować. Warto także roz-
ważyć (w świetle przeprowadzonej diagnozy) 
wzmocnienie mechanizmów partycypacji spo-
łecznych, zwiększającej udział w procesach podej-
mowania decyzji publicznych osób niezaangażo-
wanych bezpośrednio w działalność lokalnych or-
ganizacji. 
 
3.4. Stworzyć warunki do wykorzystania istnie-
jących i tworzenia nowych obszarów chronio-
nych dla zwiększenia potencjału zasobów przy-
rodniczych sprzyjających rozwojowi turystyki 

− Lepiej wykorzystać istniejące tereny leśne 
i zbiorniki wodne dla rozwoju turystyki (tu-
rystyka kwalifikowana) i agroturystyki 

− Budowa infrastruktury terenów rekreacyj-
nych w obszarach predysponowanych do 
rozwoju turystyki; budowa stanicy wodnej 
przy rzece Warcie w Biedrusku 

− Wspieranie rozwoju usług rekreacyjnych i 
turystyki weekendowej w gminie 

 
Cel nadal aktualny. Niektórych zadań nie udało się 
zrealizować. Po wybudowaniu kładki pieszo-ro-
werowej na Warcie pomiędzy Owińskami i tere-
nami leśnymi w Biedrusku otworzy się okazja do 
uruchomienia potencjału rekreacyjnego wschod-
niej części gminy (który już wskutek budowy 
ścieżki rowerowej i modernizacji Łysego Młyna 
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mocno się rozwinął). Należy także wypracować 
rozwiązania dla pozostałych obszarów przyrodni-
czych (zachodnia część gminy oraz środkowa, 
szczególnie w okolicach Złotnik). Docelowo sie-
ciowe rozwiązania rekreacyjne powinny wpisywać 
się w strategię rozwoju ponadlokalnego Metropo-
lii Poznań. 
 
3.5. Podjęcie działań w zakresie poprawy gospo-
darki mieszkaniowej i rozwoju różnych form bu-
downictwa mieszkaniowego na terenie gminy 
Suchy Las 

− Dostosowanie bazy mieszkań socjalnych 
i komunalnych do potrzeb społecznych. 

 
Cel nadal aktualny. Rozwój mieszkalnictwa na ob-
szarze gminy Suchy Las był oparty przede wszyst-
kim na rynku komercyjnym (dopuszczanie no-
wych terenów pod zabudowę mieszkaniową). In-
tensywność tego kierunku działań powinna zostać 
zmniejszona, tzn. skala nowych terenów przezna-
czanych pod zabudowę powinna zostać ograni-
czona. Gmina zabezpiecza tereny mieszkaniowe 
pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne 
w planach miejscowych, przez co oferta na rynku 
mieszkaniowym jest zróżnicowana. Mimo rosną-
cej zamożności, nadal istnieje grupa mieszkańców 
wymagająca wsparcia w zakresie zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych. W tym celu w kolejnych 
latach konieczne będzie pozyskanie nowych 
mieszkań do zasobu komunalnego i socjalnego. 
 
4.1. Działania na rzecz racjonalizacji i uspraw-
nienia systemu zarządzania oświatą 

− Modernizacja obiektów infrastruktury 
oświatowej 

 
Cel nadal aktualny. Gmina powinna rozbudować 
istniejącą infrastrukturę oświatową o nową szkołę 
w Biedrusku. Budowa kolejnych obiektów będzie 
uzależniona od trendów demograficznych (migra-

cje, dzietność), które na tym etapie pokazują uby-
tek liczby dzieci w wieku szkolnym w ciągu najbliż-
szych kilku lat. 
 
4.2. Podniesienie jakości usług w obiektach uży-
teczności publicznej 

− Standaryzacja usług, w tym dostosowanie 
infrastruktury do istniejących potrzeb w 
obiektach, w których realizuje się zadania 
polityki społecznej gminy 

− Kreowanie usług kulturalnych w oparciu o 
nowe technologie 

 
Cel nadal aktualny. W związku ze zmianą ze-
wnętrznych uwarunkowań (zdalne formy komuni-
kacji, zmiany technologiczne) należy doskonalić 
sposoby realizacji usług kulturalnych i administra-
cyjnych w zgodzie z potrzebami mieszkańców. 
Działania związane z podniesieniem jakości usług 
instytucji szeroko pojętej użyteczności publicznej 
są działaniem ciągłym. Standaryzacja usług po-
wiązana jest coraz częściej z wprowadzaniem e-
administracji, co jest zauważalne zwłaszcza w cza-
sie epidemii COVID. Sytuacja ta przyspieszyła 
także wprowadzanie nowych technologii do dzia-
łań instytucji kultury, poprzez zajęcia on-line czy 
prowadzone w podobny sposób transmisje wyda-
rzeń. 
 
4.3. Opracowanie oferty usług rekreacyjnych i 
sportowych na terenie gminy Suchy Las 

− Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fi-
zycznej i sportu oraz innych form aktyw-
nego wypoczynku na terenie gminy 

− Zwiększenie oferty kulturalnej gminy Su-
chy Las 

 
Cel nadal aktualny. Szczególnie w zakresie aktyw-
ności fizycznej na wolnym powietrzu. Zamknięte 
obiekty sportowe (pływalnia, hala) są w bardzo 
dobrym stanie. Jednak często artykułowana przez 
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mieszkańców była potrzeba rozbudowy infra-
struktury ścieżek rowerowych, w tym na terenach 
przyrodniczych. 
 
4.4. Poprawa jakości ochrony środowiska na te-
renie gminy Suchy Las 

− Wspieranie i edukacja mieszkańców w te-
macie nowych technologii grzewczych 
oraz niskiej emisji spalin 

− Wdrożenie zasad systemu selektywnej 
zbiórki odpadów surowcowych na terenie 
całej gminy 

 
Cel nadal aktualny. Badania jakości powietrza jed-
noznacznie pokazują ciągle istniejący problem za-
nieczyszczenia. Gmina uzyskała środki ze-
wnętrzne na wsparcie rozwoju instalacji fotowol-
taicznych, jednak należy pamiętać, że nie da się 
prawdopodobnie rozwiązać w krótkiej perspekty-
wie problemu niskiej emisji wyłącznie źródłami 
odnawialnymi. Realizowane działania powinny 
prowadzić do zwiększenia korzystania z sieci ga-
zowej w wytwarzaniu ciepła oraz dalszej rozbu-
dowy instalacji fotowoltaicznych i innych bazują-
cych na źródłach odnawialnych. 
 
4.5. Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy Suchy Las 

− Tworzenie programów edukacji ekologicz-
nej dzieci i młodzieży 

− Edukacja społeczności lokalnej poprzez lo-
kalne media w zakresie nowych technolo-
gii ochrony środowiska i zagrożeń ekolo-
gicznych 

 
Cel nadal aktualny. Wyniki badań społecznych, re-
zultaty spotkań warsztatowych oraz przykłady ak-
cji społecznych z terenu gminy potwierdzają, że 
doszło na jej obszarze do wzrostu świadomości 
ekologicznej. Jednak równocześnie sprawy zwią-
zane ze środowiskiem przyrodniczym stały się za-

rzewiem sporów na linii lokalny samorząd-miesz-
kańcy. Gmina Suchy Las powinna w najbliższej 
perspektywie strategicznej mocno akcentować 
konieczność ochrony zasobów przyrodniczych 
wraz z dalszą edukacją ekologiczną (szczególnie w 
zakresie zanieczyszczania powietrza wskutek lo-
kalnej niskiej emisji) 
 
4.6. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie gminy 

− Rozszerzenie działań prewencyjnych dzia-
łań Straży Gminnej 

− Realizowanie przedsięwzięć w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa wśród dzieci i mło-
dzieży 

− Dalsza realizacja wspólnych projektów 
przez Straż Gminną i Policję 

− Rozbudowa systemu monitoringu wizyj-
nego na terenie gminy Suchy Las 

 
Część celu zbyt szczegółowa, całość zadań z nim 
związanych nadal aktualna. Szczególnie sprawy 
związane z rozbudową monitoringu w poszcze-
gólnych miejscowościach były często podno-
szone. Również bezpieczeństwo na drogach lokal-
nych jest istotne z punktu widzenia najbliższej 
perspektywy strategicznej.  
 
4.7. Tworzenie podstaw dla rozwoju współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 

− Wspieranie i współpraca z instytucjami 
społeczeństwa obywatelskiego 

− Wspieranie lokalnych organizacji pozarzą-
dowych 

 
Cel nadal aktualny. Diagnoza potwierdza ponad-
przeciętną, zorganizowaną aktywność lokalnej 
społeczności. Stowarzyszenia, kluby, fundacje, są 
wspierane przez samorząd lokalny i wsparcie fi-
nansowe inicjatyw oddolnych z ostatniego okresu 
strategicznego było pozytywnie oceniane. Należy 
kontynuować dobrą współpracę na linii samorząd-
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organizacje pozarządowe i rozszerzać zakres 
wsparcia inicjatyw oddolnych.  
 
4.8. Budowanie zintegrowanego systemu 
wsparcia zapobiegającego kryzysom w rodzinie 
oraz wzmacniającego pozycję dziecka 

− Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji 
oraz rozwijanie i usprawnianie systemu 
wsparcia rodziny, w szczególności: psy-
chologicznego, prawnego, socjalnego 

 
Cel zbyt szczegółowo sformułowany. Należy kon-
tynuować wsparcie rodzin i osób w trudnej sytua-
cji bytowej w ramach bieżącej działalności gminy 
w zakresie pomocy społecznej i pomocy pedago-
gicznej w lokalnej oświacie.  
 
4.9. Działania na rzecz stworzenia zintegrowa-
nego systemu wsparcia i aktywizacji osób nie-
pełnosprawnych 

− Integracja osób niepełnosprawnych ze śro-
dowiskiem. 

 
Cel zbyt szczegółowo sformułowany. Należy kon-
tynuować wsparcie i aktywizację osób niepełno-
sprawnych w ramach bieżącej działalności gminy 
w zakresie pomocy społecznej.  
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8. Synteza analizy strategicznej i 
dalsze kroki prac nad Strategią 

Najczęstszym narzędziem stosowanym w celu 
syntezy diagnozy wewnętrznych i zewnętrznych 
uwarunkowań funkcjonowania jednostek samo-
rządu terytorialnego jest analiza SWOT (Parysek 
1997, Dutkowski 2003, Dziemianowicz i in. 2012). 
Polega ona na podsumowaniu diagnozy poprzez 
określenie mocnych stron (strengths), słabych 
stron (weaknesses), szans (opportunities) i zagro-
żeń (threats) mogących wpłynąć na sytuację roz-
wojową obszaru (zob. Obłój 2014). Różnice po-
między tymi czterema elementami są często 
przedmiotem dyskusji i powodem wielu nieporo-
zumień metodycznych. Nie budzi wątpliwości, że 
mocne strony oraz szanse to pewne pozytywne 
czynniki, natomiast słabe strony i zagrożenia – ne-
gatywne. Problem pojawia się jednak przy defi-
niowaniu różnic między mocnymi stronami i szan-
sami oraz między słabymi stronami i zagroże-
niami. W tym celu stosuje się w praktyce trzy roz-
różnienia, choć tylko jedno z nich jest zgodne z 
istotą tej metody (Dziemianowicz i in. 2012). W 
pierwszym przypadku (najczęściej stosowanym i 
jedynym w pełni poprawnym) mocne i słabe 
strony od szans i zagrożeń rozróżnia się 
z uwzględnieniem miejsca ich powstania – tym 
sposobem można wyodrębnić te czynniki, które 
identyfikujemy w obrębie danej jednostki (czyn-
niki wewnętrzne) oraz te, które identyfikujemy 
w jej otoczeniu (czynniki zewnętrzne). Drugie 
z nich (nazywane analizą instytucjonalną) defi-
niuje szanse i zagrożenia jako czynniki, na które 
analizowany obiekt nie ma bezpośredniego 
wpływu, natomiast mocne i słabe strony leżą 
w obszarze jego oddziaływania. Trzecim sposo-
bem jest analiza dynamiczna, w świetle której 
czynnikiem różnicującym silne strony i szanse 
oraz słabe strony i zagrożenia jest czas ich wystę-

powania, tj. szanse i zagrożenia dotyczą przyszło-
ści, natomiast mocne i słabe strony – teraźniejszo-
ści (Dziemianowicz i in. 2012).  

W celu przeprowadzania analizy SWOT gminy 
Suchy Las przyjmuje się następujące ustalenia de-
finicyjne: 

− Mocne strony – wszystko to, co stanowi atut, 
przewagę, zaletę gminy Suchy Las (sytuacja 
wewnętrzna); 

− Słabe strony – wszystko to, co stanowi sła-
bość, barierę, wadę gminy Suchy Las (sytua-
cja wewnętrzna); 

− Szanse – wszystko to, co stwarza gminie Su-
chy Las szansę korzystnej zmiany (okoliczno-
ści zewnętrzne); 

− Zagrożenia – wszystko to co stwarza gminie 
Suchy Las niebezpieczeństwo zmiany nieko-
rzystnej (okoliczności zewnętrzne). 

Tabela 8.1. Schemat analizy SWOT. 
  Charakter oddziaływania czynnika 
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źródło: opracowanie własne. 

Macierz SWOT gminy Suchy Las (tab. 8.2) zo-
stała sformułowana z uwzględnieniem wiedzy 
ekspertów zewnętrznych i lokalnych (badania 
społeczne, warsztaty strategiczne, wywiady po-
głębione).  
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Tabela 8.2. Macierz SWOT dla gminy Suchy Las 

WAGA MOCNE STRONY WAGA SŁABE STRONY 

0,25 
Bardzo dobra sytuacja finansowa (PIT, podatek od 
nieruchomości, podatek od środków transporto-
wych) 

0,40 
Niewydolność lokalnych układów transportowych 
(Obornicka, Biedrusko) i związany z tym tranzyt na 
drogach lokalnych 

0,22 
Wysoki poziom przedsiębiorczości oraz atrakcyjne 
tereny inwestycyjne (brownfield, park technolo-
giczny) 

0,15 
Emisja zanieczyszczeń wskutek ogrzewania do-
mów piecami na paliwa stałe, stan środowiska  

0,18 Atrakcyjne tereny mieszkaniowe 0,12 

Brak poczucia wspólnej gminnej tożsamości – róż-
nice północ/południe, „odcięcie” Biedruska, rdzenni 
vs nowi mieszkańcy oraz niski poziom uczestnictwa 
społecznego w podejmowaniu decyzji publicznych 
i rozwiązywaniu sporów 

0,10 
Względnie korzystna sytuacja demograficzna i ak-
tywność lokalnej społeczności  

0,10 

Braki w infrastrukturze technicznej (wodociąg, ka-
nalizacja, drogi lokalne wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą wzmacniającą poziom bezpieczeństwa) i 
społecznej 

0,09 Cenne zasoby środowiska przyrodniczego  0,09 
Problemy przestrzenne, konflikty funkcji, nadpo-
daż terenów pod zabudowę 

0,09 
Dostępność transportu publicznego, w tym szcze-
gólnie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz zmo-
dernizowane węzły przesiadkowe 

0,07 Wysoki poziom wydatków bieżących 

0,07 
Relatywnie dobrze rozwinięta infrastruktura spo-
łeczna (kultura, sport, szkoły, przedszkola) 

0,07 
Braki w infrastrukturze rekreacyjnej bazującej na 
walorach przyrodniczych (szczególnie ścieżki rowe-
rowe) 

WAGA SZANSE WAGA ZAGROŻENIA 

0,35 Bliskość Poznania 0,25 
Przesuwanie w czasie budowy przez Poznań Nowej 
Obornickiej i rozwiązania problemu transporto-
wego w strefie sąsiadującej z gminą 

0,20 
Środki finansowe na projekty środowiskowe zwią-
zane z transformacją energetyczną, ochroną środo-
wiska 

0,25 
Zmiany klimatu, zagrożenia dla środowiska przy-
rodniczego 

0,15 
Środki zewnętrzne na integrację miejskich obsza-
rów funkcjonalnych  

0,15 
Konkurencja pozostałych gmin pierwszego pierście-
nia aglomeracji poznańskiej 

0,12 
Rozbudowa ponadlokalnego systemu drogowego 
(S11, północno-wschodnia obwodnica Poznania) 

0,13 
Zwiększanie się poziomu obciążenia gmin zada-
niami bez dodatkowych środków finansowych na 
ich prowadzenie 

0,10 

Zwiększenie zainteresowania w społeczeństwie 
zdrowym stylem życia (aktywne spędzanie wolnego 
czasu na łonie przyrody) oraz podniesienie ogól-
nego poziomu świadomości ekologicznej 

0,12 
Rozwój mieszkalnictwa w gminach drugiego pier-
ścienia Metropolii (tranzyt drogowy przez obszar 
gminy Suchy Las) 

0,08 
Metropolitalne inicjatywy współpracy międzysamo-
rządowej (przede wszystkim Metropolia Poznań) 

0,10 
Problemy gospodarcze wynikające z długofalowych 
konsekwencji pandemii 
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Kolejnym etapem syntezy ustaleń diagnostycz-
nych oraz propozycji rozwiązań strategicznych 
będzie analiza TOWS/SWOT, której celem jest 
identyfikacja głównych kierunków rozwoju strate-
gicznego. Będzie ona wykonana na etapie pro-
jektu strategii rozwoju gminy. 
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