UCHWAŁA Nr XXXIV/191/2009
RADY GMINY DOBRE
z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Byczyna Kolonia na lata
2009-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 oraz
z 2008 r. Nr 156, poz. 974), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Byczyna Kolonia na lata 2009 – 2016,
przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego w sołectwie Byczyna Kolonia z dnia 27 listopada
2009r., stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc § 6 uchwały Nr VIII/50/07 Rady Gminy Dobre z dnia 31 lipca 2007r.
w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości na lata 2007 – 2013.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Depta

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/191/2009
Rady Gminy Dobre
z dnia 18.12.2009r.
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I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDZIE
REALIZOWANA OPERACJA
1.1. Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba
ludności

Plan Gminy Dobre, źródło: www.ugdobre.pl

Miejscowość Byczyna Kolonia położona jest w południowej części województwa
kujawsko – pomorskiego, w północnej części powiatu radziejowskiego, w gminie Dobre.
Sołectwo położone jest peryferyjnie w stosunku do większych ośrodków miejskich regionu,
do których należą Włocławek (odległość 35 km od Dobrego), Toruń (65 km), Bydgoszcz (80
km) i z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Gmina w podziale administracyjnym
województwa sąsiaduje:
•

od północy z gminą Zakrzewo (powiat aleksandrowski),

•

od zachodu z gminą Kruszwica (powiat inowrocławski),

•

od południa z gminą Radziejów (powiat radziejowski),

•

od wschodu z gminą Osięciny (powiat radziejowski).

Pod względem geograficznym, Byczyna Kolonia położona jest w południowej części
Równiny Inowrocławskiej, na styku z Pojezierzem Kujawskim. Rzeźba terenu jest mało
zróżnicowana, w krajobrazie dominują duże przestrzenie z niewielkimi spadkami terenu.

W wewnętrznym podziale administracyjnym gmina Dobre dzieli się na 19 jednostek
sołeckich z 22 miejscowościami. Siedzibą gminy jest wieś Dobre. Podstawową funkcją
gminy jest rolnictwo. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 7 083,54 ha1, co stanowi 11,7%
ogólnej powierzchni powiatu radziejowskiego. Użytki rolne zajmują 6 244,56 ha, co stanowi
88,16% ogólnej powierzchni gminy. Powierzchnia m. Byczyna Kolonia stanowi 5,22 % całej
gminy i wynosi 369,18 ha, w tym użytki rolne 367,39 ha.
Byczynę Kolonia zamieszkuje 96 osób 2{cała gmina 5.695 osób3}, co stanowi ok. 1,7
% całej populacji gminy. Gęstość zaludnienia wynosi ok. 27 osób/km2, natomiast całej gminy
80 osób/km2.

1.2. Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających
wpływ na powstanie układu przestrzennego
Byczyna jako osada pochodzi z czasów ceramiki wstęgowej i kultury pucharów lejkowatych. Zachowały
się również elementy osady z okresu kultury łużyckiej epoki brązu. Dokumenty Kodeksu Dyplomacji
Polskiej (KDP II/2 nr 446) mówią, że Byczyna była własnością Kapituły włocławskiej już przed rokiem
1257. Początki kościoła w Byczynie nie są źródłowo udokumentowane. Pierwsza wzmianka o istnieniu
parafii pojawiła się dopiero w rejestrach świętopietrza z lat 1325-1327. Z owego przekazu dowiadujemy
się, tylko że tutejszy pleban Stephanus zapłacił dziesięciny liońskiej 4 skojce i 1 grosz. Słownik Królestwa
Polskiego podaje, ze pierwotny kościół był pod wezwaniem Aleksego i św. Jadwigi. Odmienne stanowisko
prezentują autorzy kościelni, gdyż uważają że był on pod wezwaniem św. Jadwigi i Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski.
Parafia wzmiankowana tytularnie kościołem w 1527 r. pod wezwaniem iw. Jadwiga.
Po zgorzeniu pierwotnego kościoła bp włocławski w 1681 r. wystawił nowy. Jednka i ten podupadł.
Kolejny

kościół

drewniany

wystawiony

był

w

1780r.

przez

scholastyka

kruszwickiego

Floriana

Pajerskiego. Natomiast M. Borucki, opisując ziemię Kujawską lat 80-tych ubiegłego wieku, podaje, że
świątynię w Byczynie wystawił bp włocławski Marcin Chyczewski.. Najcenniejszym zbytkiem w kościele
jest chrzcielnica rokokowa z II poł. XVIII w z rzeźbą anioła trzymającego czarę, pochodzącą z kościoła
kolegialnego w Kruszwicy. Parafia pod koniec XVIII wieku liczyła 1884 dusz, a w XIX wieku już 2100.
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Do kościoła w Byczynie należały wsie: Biegunowo, Bodzanowo, Kłonowo, Kwilna, Pilichowi, Szalonki,
Szczeblotowa, Ułomie, Nagórki i Piołunowo.
Przy parafii istniał szpital. W dziewiętnastym wieku kościołem w Byczynie zarządzał: Leon Michalski,
Emilian Dąbski, który w 1882r. wystawił nowy murowany kościół. Konsekracji dokonał bp włocławski
Wincenty Teofil Topiel. Ostatnim proboszczem w XIX w. był Walenty Rabin. Byczyna była wsią kościelną
należącą do biskupów włocławskich tzw. klucza włocławskiego. Liczyła 15 łanów. W 1634r. wieś miała 21
domów. Niestety, bo 30 lat później w Byczynie było tylko 5 domostw. Dopiero od roku 1674 liczba
zabudowań i osób z każdym rokiem wzrastała, np. 3 szlachciców, 38 osób pochodzenia plebejskiego,
proboszcz i czeladnik rolny. W 1775r. ilość domów wzrosła do 26, a mieszkańców było 141.
W 1789r. Byczyna stała się własnością gracjalną sufragana kujawskiego Jana Dembowskiego. Wieś
liczyła wówczas 155 osób w tym 1 proboszcz, 99 osób w rodzinach gospodarzy rolnych, 41 służących
przy kościele. Liczba zabudowań wynosiła 25 domów. Stan zaludnienia w 1827 r. przedstawia się
następująco: 24 zabudowania i 204 mieszkańców.
Kolonia Byczyna posiadała 658 mórg i 32 domy. Natomiast folwarek posiadał 465 mórg, tj. 1/3 ornej,
pszennej 330, łąk 26, pastwisk 48, ogrodów 7 i 30 mórg nieużytków.
Probostwo posiadało 101 mórg. W 1881r. właścicielem Byczyny był Antoni Rudnicki. Wówczas folwarek
ma 16 mórg, kolonia 657 mórg i Byczyna podduchorna 5 mórg.
Na cmentarzu parafialnym znajduje się grób chłopskiego przywódcy powstania styczniowego Bartłomieja
Nowaka, który ostatnie lata życia spędził w Bodzanowie.
Na tym terenie również rozegrał się epizod powstania narodowowyzwoleńczego 1863r. Od XIX w. w
Byczynie funkcjonuje szkoła elementarna.

Wieś do roku 1939
Pierwotny charakter zabudowy wsi to typowa rzędówka. Po północnej stronie drogi rozmieszczono
zabudowania, a po południowej ogrody. Ogrody i zabudowania otoczone zostały nieprzycinanymi
szpaleramiami drzew i krzewów. W bezleśnej okolicy są to jedyne zadrzewienia stanowiące remizy dla
drobnej zwierzyny dzikiej, w tym szczególnie bażantów. Przy każdym gospodarstwie znajdowały się
stawy, głównie glinianki, pozostałość po kopaniu gliny. W 1939 była to zamożna wieś, w której średnia
wielkość gospodarstwa przekraczała powierzchnię 20 ha. W tym czasie właścicielami gospodarstw (od
strony Dobrego wzdłuż drogi w kierunku Pilichowa) były następujące rodziny: Wiśniewskich, Sobczaków,
Deptów,

Banaszkiewiczów,

Romeckich,

Mańkowskich,

Maciejewskich,

Ziemniewiczów,

Witońskich,

Zaborowskich, Kołudkiewiczów, Łaskich, Skowrońskich, Misterów, Erwińskich i Pokorzyńskich.

Wieś w latach 1940-2000
W czasie II wojny światowej wysiedlono wszystkich mieszkańców wsi, osadzając na ich miejscu
niemieckich osadników. Wysiedlenie wsi odbyło się w letnią niedzielę (tuż przed żniwami) 1940 roku.
Wieś otoczona została przez żandarmerię, znaczną część mieszkańców zatrzymano w kościele w
Byczynie. Wysiedlani mogli zabrać ze sobą tylko podręczny bagaż. Nastąpiło rozdzielenie rodzin wysegregowaną młodzież odtransportowano do Radogoszczy w Łodzi - obozu przejściowego, przed
dalszą wywózką na roboty do Niemiec. Część mieszkańców wsi trafiła do Generalnej Guberni, a nie liczni
pozostali w dalszej okolicy ówczesnego Kraju Warty jako robotnicy w majątkach niemieckich przy czym
kilku wróciło i pracowało w Byczynie Kolonii w majątkach przejętych teraz przez Niemców. Po wojnie już
nie wszyscy wrócili na ogołocone ojcowizny. Gospodarstwa zostały bez inwentarza żywego, a także przed
spodziewaną wojenną grabieżą wcześniej ukrytch ceniejszych rzeczy. Jeszcze w 1940 roku na podwórzu
gospodarstwa Banaszkiewiczów spalona została biblioteka licząca kilka tysięcy tytułów, w której znaczną
część stanowiły starodruki otrzymane w spadku po ks. Kazimierzu Głowackim - zmarłym w 1934 roku,
proboszczu parfii Bytoń.

Wieś została zelektryfikowana na początku drugiej połowy XX w.

1.3. Przestrzenna struktura miejscowości
Miejscowość Byczyna Kolonia posiada dobry układ komunikacyjny, łączy się z zewnętrznym
układem komunikacji regionu za pomocą drogi wojewódzkiej Nr 266 relacji Ciechocinek –
Sompolno, dróg powiatowych Nr 2809C Siniarzewo – Płowce, Nr 2810C Byczyna Bełszewo i Nr 2812C Biskupice - Byczyna oraz dróg gminnych Nr 180119C Dobre Wieś –
Byczyna Kolonia. Drogi powiatowe w sieci komunikacji kołowej pełnią rolę powiązań z
wojewódzkim układem komunikacyjnym oraz z siedzibami i miejscowościami gmin
ościennych.
Miejscowość charakteryzuje się zwartą zabudową ulicową z jednoznacznie zlokalizowanym
centrum miejscowości, mieszczącym się w okolicy istniejącej świetlicy wiejskiej w Byczynie
Kolonia. Nie ma jednak zorganizowanej i zagospodarowanej przestrzeni publicznej,
sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów społecznych, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać,
czy spędzać wolny czas.
Byczyna Kolonia jest miejscem intensywnej zabudowy jednorodzinnej.
Gospodarka
W porównaniu z sąsiednimi gminami, na lokalnym rynku pracy gmina Dobre uważana
była za rejon uprzemysłowiony. Obecnie według danych z ewidencji działalności
gospodarczej Urzędu Gminy na dzień 23.01.2007r., na terenie gminy Dobre zarejestrowanych
jest 157 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w różnych branżach, w tym 5
we wsi Byczyna Kolonia. Część zarejestrowanych podmiotów gospodarczych posiada

zawieszoną działalność gospodarczą lub wykonują ją na terenie innej gminy, jedynie
zamieszkując na terenie gminy Dobre.
Występujące w gminie, przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym, handlowym
czy usługowym mają zasięg miejscowy, ale niektóre z nich w typowo rolniczym powiecie
radziejowskim mogą być już uznane za duże zakłady pracy.
Miejscowość zaopatrzona jest w telefony, wodę pitną (wodociągi), gaz, a także w kanalizację. Odnowiono
również główne drogi przejazdowe przez miejscowość (położono nowy asfalt, oznakowano), a także
wybudowano chodniki, które umożliwiają ludziom spokojne poruszanie się i spokojne dojście do kościoła.
Wszystkie te inicjatywy zostały zrealizowane dzięki staraniom mieszkańców, a z pomocą Wójta Gminy
Dobre.

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE
MIEJSCOWOŚCI
Infrastruktura

techniczna

ma

duże

znaczenie:

stanowi

element

trwałego

zagospodarowania, czynnik przyciągający kapitał i nowe inwestycje na ten teren
miejscowości i gminy Dobre oraz wyznacza poziom i standard życia ludności. Jest to
niezbędną tkanką, która wypełnia przestrzeń, wiąże osiedla, wsie, miejsca pracy umożliwiając
prawidłową działalność wszystkich dziedzin gospodarki. Poziom rozwoju infrastruktury
mierzony różnymi wskaźnikami, jest jednym z najważniejszych wyznaczników poziomu
rozwoju kraju, województwa, gminy. Brak podstawowych elementów infrastruktury
technicznej może zniechęcać do podejmowania działalności gospodarczej na danym terenie.
Rozbudowa infrastruktury lokalnej ma dwojaki cel: zmniejszenie kosztów, jakie ponosi
inwestor lokalizujący swą działalność na danym terenie, poprawę warunków życia, co może
stać się ważnym czynnikiem przyciągającym nowe inwestycje.
Byczyna Kolonia zwodociągowana jest w 100%. W zakresie usług kanalizacyjnych
sytuacja jest mniej korzystna. Ścieki gromadzone w nieszczelnych szambach, dowożone są do
Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dobrem wozami asenizacyjnymi. Niemniej jednak epoka
szamba zaczyna przemijać. Budownictwo jednorodzinne realizowane na terenach wiejskich,

nieskanalizowanych

wymaga

tanich,

nowoczesnych

i

ekologicznych

systemów

rozwiązywania problemów ścieków.
Rozwiązaniem wydaje się być montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, których wg
stanu na grudzień 2008r. w sołectwie Byczyna Kolonia były 4 szt. na 199 szt. w całej gminie.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią kompletny zestaw do utylizacji ścieków
bytowo-gospodarczych, w oparciu o procesy biologiczno-fizyczne.
Gmina Dobre nie jest zaopatrywana w gaz przewodowy. Posiada jedynie „Koncepcję
programową gazyfikacji" gminy. Zgodnie z tą koncepcją oraz z „Analizą efektywności
gazyfikacji" byłego województwa włocławskiego istnieje możliwość zgazyfikowania gminy
Dobre. Źródłem zasilania będzie projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 relacji
Radziejów - Dobre, jako odgałęzienie od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 Gustorzyn Mogilno.
Aby gazyfikacja była możliwa należy:
- wybudować gazociąg DN 150 Radziejów - Dobre
- wybudować stację redukcyjno - pomiarową l°
wybudować sieć gazociągów rozdzielczych średniego ciśnienia

stan obiektów dziedzictwa kulturowego

W czasie okupacji Niemcy uszkodzili pomnik Bartosza Głowackiego. Pomnik został
odrestaurowany w 1964 staraniem Kółka Rolniczego z Byczyny-Kolonii, przez Karola
Stolarskiego z Włocławka.
Wojciech Bartosz, od 1794 z nazwiskiem Głowacki (ur. ok. 1756 r. w Rzędowicach, zm. w 1794 w
Kielcach)

–

polski

chłop,

kosynier

w

czasie

insurekcji

kościuszkowskiej,

chorąży

grenadierów

krakowskich.
Wziął udział w insurekcji kościuszkowskiej, w bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1794 r. odznaczył się
wielkim męstwem (zdobył działo rosyjskie gasząc lont czapką), za co został mianowany chorążym;
otrzymał także nazwisko Głowacki. Śmiertelnie ranny podczas bitwy pod Szczekocinami 6 czerwca 1794
r., zmarł i został pochowany w Kielcach. Po klęsce powstania stał się symbolem waleczności i męstwa.

Cmentarz
Przy wsi znaduje się Choleryczny Lasek – miejsce pochówku osób zmarłych na cholerę. W lasku tym do
połowy XX w. stał krzyż choleryczny. Zmarłych na tę chorobę nie chowano na cmentarzu parafialnym,
który znajdował się wówczas wokół kościoła.
Na cmentarzu w Byczynie pochowany jest Franciszek Beciński (1897-1975) – poeta, piewca Kujaw oraz
Bartłomiej

Nowak

(1823-1890)

–

chłopski

przywódca

powstania

styczniowego

na

Kujawach.

Wcześniejszy obelisk z czerwonej cegły na jego grobie zastąpiony został nagrobkiem z lastryko. Na
pionowo stojącej prostokątnej tablicy znajduje się napis: Pułkownik Bartłomiej Nowak chłopski przywódca
powstania styczniowego na Kujawach UR. 23.VIII. 1823 r. w Jaksicach k/ Inowrocławia, ZM. 20.I. 1920
r. "BOHATER". (Wykonawca napisu na tablicy przedłużył życie płk. Nowaka równo o lat 30).
Zachował się grobowiec Eugenii Pogonowskiej ze Szczeblotowa, wdowy zmarłej w 1915. Grobowce
ziemian ze względu na naturalne zniszczenia, bez konserwacji uległy zagładzie w drugiej połowie XX
wieku. W grobowcu rodziny Banaszkiewiczów i Ratajów spoczywa Katarzyna (1877-1957) z Głowackich,
córka Józefa z Anusina, posła do Dumy w Petersburgu.

Parki historyczne
Na terenie gminy znajdują się 2 założenia dworsko-parkowe oraz jedno założenie
ogrodowe związane z willą dyrektora cukrowni. Stan zachowania poszczególnych założeń
przedstawia się następująco:
Dobre - w obrębie założenia zachowane są dwa dwory („stary” i „nowy”), budynek
gospodarczy, park, spichlerz oraz brama murowana z początku XX w. Utrzymana jest funkcja

mieszkalna dworów, utrzymana funkcja gospodarcza na terenie dawnego folwarku. W
obrębie parku zachowany liczny starodrzew. Układ kompozycyjny parku zniekształcony
brakiem właściwej pielęgnacji i współczesnymi formami użytkowania (wprowadzona
współczesna zabudowa, uprawy warzywne, przedepty, ślady wygrodzeń itp). Założenie
wymagające rewaloryzacji.
Dobre - zachowany dwór murowany z 1902 r. , brama wjazdowa z początku XX w.,
fragment ogrodzenia wewnętrznego. Dawny układ kompozycyjny założenia zniekształcony
współczesnymi zabudowaniami fabrycznymi. Zachowany częściowo starodrzew parkowy.
Dobre - założenie ogrodowe związane z dawną willą dyrektora cukrowni zachowane
w stanie zniekształconym, w dużej części zniszczone, z wprowadzonymi współczesnymi
formami

zagospodarowania

z

zachowanym

starodrzewem.

Założenie

wymagające

rewaloryzacji.

Zespół cukrowni w Dobrem zachowany jest w historycznym układzie przestrzennym z
zachowanymi

licznymi

historycznymi

budynkami

fabrycznymi,

kolonią

budynków

mieszkalnych pracowników cukrowni, budynkami publicznymi, gospodarczymi itp.
Utrzymana jest funkcja zespołu. Ogólny stan techniczny obiektów jest dobry, niezbędne jest
jednak prowadzenie remontów bieżących. Budynki pełniące kiedyś funkcje reprezentacyjne
winny być poddane remontom kapitalnym przywracającym dawny reprezentacyjny charakter
(np. dawny kantor, willa dyrektora, domy mieszkalne urzędników).
Parafia w Byczyna
Parafia św. Jadwigi w Byczynie należy do dekantu radziejowskiego.
Do

parafii

Byczyna

należą

wsie:

Bodzanowo,

Bodzanowo

Drugie,

Szczeblotowo, Ułomie, Nagórki, Kwilno, Kłonówek,Kłonowo,Piołunowo.

Byczyna-Kolonia,

Pilichowo,

Kościół parafialny w Byczynie

Kościół w Bycznie wzmiankowany był już w 1326. W średniowieczu przy kościele parafialnym
funkcjonował szpital – przytułek dla starców i osób chorych. Kościół parafialny (drewniany) pierwotnie
pw. św. Aleksego i św. Jadwigi po pożarze odbudowany został w 1684 roku. Nowy kościół drewniany
wybudowano 1780 r., a murowany w stylu neogotyckim pw. św. Jadwigi i NM Panny wybudowano w
latach 1880-1882. Kościół wybudowany został staraniem proboszcza ks. Emiliana Dąbskiego. Kościół ten
poświęcił w 1882 biskup kujawski Wincenty Popiel, gdy proboszczem był ks. Leon Michalski. Parafia w
tym czasie liczyła 2100 wiernych.
W kościele znajdują się trzy ołtarze, a w oknach kolorowe witraże. Wnętrze kościoła jest malowane. Na
sklepieniu prezbiterium przedstawiona jest alegoria zmartwychwstania Korony Królestwa Polskiego.
Okupanci niemieccy w roku 1940 aresztowali proboszcza ks. Wincentego Wrzalińskiego - który zmarł
później w obozie w Dachau. W dniu aresztowania proboszcza, zatrzymano także mieszkańców ByczynyKolonii. Kościół zamknięty został dla wiernych.
Ogrodzenie zespołu kościoła parafialnego Byczyna – 2 poł. XIX w.

Kapliczka
Byczynie

murowana

w

XIX/XX wiek

Wiatrak

koźlak

drewn. z 1 ćw. XIX w.
i
drewn.

z

wiatrak

1914 r.

paltrak

Wykaz zabytków w Byczynie
•

Kościół parafialny rzymskokatolicki mur. pw. Św. Jadwigi i NMP Królowej
Polski – 1882r. wpisany do rejestru zabytków pod nr 257/A z dnia
18.04.1988r.

Wykaz obiektów objętych ochroną konserwatorską
•

Pomnik Bartosza Głowackiego

•

Wiatrak koźlak drewn. z 1 ćw. XIX w.

•

Wiatrak paltrak drewn. z 1914 r.

•

Figura Chrystusa z 1 poł. XX w.

•

Kapliczka mur. z figurkami NMP i św. Antoniego z XIX/XX w.

III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI,
W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANA OPERACJA

Analiza SWOT
W ramach niniejszego Planu Odnowy Miejscowości Byczyna Kolonia dokonano
identyfikacji uwarunkowań, które wpływają lub mogą wpływać na środowisko w którym
funkcjonuje.

3.1. Określenie słabych i mocnych stron sołectwa Byczyna Kolonia.
Mocne strony (STRENGHST)
1. Wyposażenie miejscowości w oświetlenie uliczne.
2. Atrakcyjne położenie turystyczne okolicy
3. Pełne zwodociągowanie miejscowości.
4. Rozbudowana baza oświatowa.
5. Bogate walory historyczne
6. Wysoka aktywność władz gminy.

Słabe strony (WEAKNESSES)
1. Niezadowalający stan techniczny dróg.
2. Brak chodników dla pieszych.
3. Brak zagospodarowania centrum wsi.
4. Brak bazy turystycznej.
5. Brak miejsc spotkań młodzieży i mieszkańców.
6. Brak kanalizacji sanitarnej.
7. Brak odpowiedniej infrastruktury krajoznawczo-turystycznej.
8. Słabo rozwinięty sektor usług i handlu.
9. Brak terenów zielonych przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku.
10. Niezadowalająca estetyka miejscowości.

3.2. Szanse i zagrożenia determinujące rozwój m. Byczyna Kolonia.
Szanse (OPPORTUNITIES)
1. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu o pomoc zewnętrzną.
2. Możliwość pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.
3. Rozszerzenie programu edukacji (kursy dokształcające, przekwalifikowania zawod. itp.
4. Pozyskanie kapitału zewnętrznego.
5. Moda na powrót do korzeni i kultywowanie tradycji.
6. Promowanie idei liderów wiejskich i powszechna edukacja społeczna.
7. Rozbudowa obiektów rekreacyjnych, wypoczynkowych i terenów zielonych.

8. Lokowanie inwestycji gospodarczych na wsi.
9. Wzrost atrakcyjności związany z rozbudową lokalnej infrastruktury.

Zagrożenia (THREATS)
1. Odpływ młodych ludzi, emigracja zarobkowa.
2. Dalsze ubożenie społeczeństwa.
3. Wzrost patologii społecznych.
4. Niski przyrost naturalny.
5. Pogarszające się warunki bytowe społeczeństwa.
6. Niestabilne, ciągle zmieniające się przepisy prawa.

Na podstawie tej analizy opracowano kierunki rozwoju miejscowości Byczyna
Kolonia:
1} poprawa sytuacji ekonomicznej poprzez:
–

tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnych zakładów przetwórstwa rolnospożywczego,

–

tworzenie warunków i zachęt dla inwestorów,

–

podniesienie poziomu wykształcenia i przygotowania zawodowego dla potrzeb rynku
pracy,

–

tworzenie klimatu społecznej akceptacji dla inwestycji,

–

tworzenie warunków dla optymalizacji produkcji rolnej.

2} poprawa warunków środowiska przyrodniczego w wyniku:
–

zmian sposobu użytkowania gleb niskich klas bonitacyjnych,

–

poprawy gospodarki wodnej,

–

poprawy walorów estetyczno-krajobrazowych,

–

rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadami stałymi.

3} poprawa infrastruktury gospodarczej i technicznej w wyniku:
–

poprawa stanu technicznego dróg,

–

przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i NN,

–

zmiana nośników energetycznych i ochrona powietrza,

–

stworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla rozwoju kultury, sportu i turystyki,

–

poprawa sytuacji społecznej i zdrowotnej mieszkańców,

–

powołanie instytucji zajmującej się rozwiązaniem problemów społecznych.

Rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej jest bezpośrednio związany
procesami zachodzącymi w otoczeniu społeczności lokalnych. W obecnym systemie
gospodarki rynkowej, otoczeniem, które może mieć wpływ na wykorzystanie szans
rozwojowych jest zarówno otoczenie bliskie jak i dalsze. Gospodarka województwa wywiera
bezpośredni wpływ na procesy zachodzące w powiatach i gminach, które z kolei mają wpływ
na gospodarkę najmniejszej nawet miejscowości. Otoczenie dalsze, w postaci gospodarki
kraju i gospodarki światowej we współczesnych czasach ma nie mniejsze znaczenie jak stan
gospodarki w najbliższym sąsiedztwie. Procesy społeczne i ekonomiczne, zachodzące w
krajach bezpośrednio sąsiadujących z Polską jak i dalszych znajdują odbicie w kondycji
poszczególnych firm i całych branż gospodarczych. Ważnym czynnikiem warunkującym
rozwój są strategie rozwoju formowane na poziomie kraju, województwa, powiatu i gminy.
W związku z tym przy ustalaniu celów odnowy miejscowości Byczyna Kolonia wzięto pod
uwagę:
Ø Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW)
Ø Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Ø Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015,
Ø Narodową Strategię Spójności (NSRO),
Ø Narodową Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Ø Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013,
Ø Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Ø Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Ø Strategię Rozwoju Powiatu Radziejowskiego,
Ø Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Radziejowskiego,
Ø Strategię Rozwoju Gminy Dobre,
Ø Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dobre,
Ø Realizowane zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
Ø Oczekiwania mieszkańców sołectwa Byczyna Kolonia.
Wszystkie działania związane z realizacją projektów zawartych w Planie Odnowy
Miejscowości Byczyna Kolonia są spójne z działaniami realizowanymi na podstawie wyżej
wymienionych dokumentów.

IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I
PRZEDSIEWZIEĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które
zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Byczyna Kolonia. Jako
zadanie priorytetowe wskazano rozbudowę świetlicy wiejskiej w Byczynie Kolonia wraz z
wyposażeniem. Przedstawione przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2009-2016 i
będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i w oparciu o Wieloletni Plan
Inwestycyjny. Jedno z tych zadań będzie finansowane przez Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Natomiast inne inwestycje sfinansowane będą
przy udziale budżetu gminy i dostępnych funduszy pozabudżetowych. Część wskazanych
przedsięwzięć nie posiada jeszcze dokumentacji technicznej, która sporządzana będzie
systematycznie w miarę dostępności środków finansowych.

Propozycje zmian 2009 - 2016
wysunięte i zatwierdzone przez Zebranie Wiejskie, które odbyło się w dniu 15.01.2007 r. we
wsi Byczyna Kolonia:
1. Regulacja spraw geodezyjnych dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych,
2. Budowa drogi gminnej Byczyna – Szalonki 1,8 km,
3. Budowa drogi gminnej Byczyna Kolonia – w stronę granicy z Osięcinami,
4. Zamontowanie oświetlenia ulicznego koło p. Łaskiego i Mikołajczaka,
5. Remont świetlicy wiejskiej,
6. Zakup pojemników do odpadów koło cmentarza (plastik i szkło),
7. Remont dróg kamiennych,
8. Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
9. Rozwiązanie problemu związanego z utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Planowane zadania do realizacji w latach 2009 – 2016
/obejmujące zasięgiem sołectwo Byczyna Kolonia/

Lp
.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

1.

2.

Okres
realizacji
rozpoczęcia
zakończe
nia
3.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
5.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
6.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
7.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
8.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
9.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
10.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
11.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
12.

X

X

X

X

X

X

Dział

13.

I. Ochrona środowiska
1.

Rekultywacja I
kwatery składowiska
odpadów
komunalnych w
Byczynie

2008
2010

20.144
w tym:
a) 20.144

90.000
w tym:
a) 23.000
d) 67.000
WFOŚ

900
X

X

II. Rozwój bazy oświatowo-kulturalno-sportowej, administracyjnej, bezpieczeństwa i porządku
1.

Rozbudowa świetlicy
wiejskiej w Byczynie
Kolonia wraz z
wyposażeniem

2010
2010

X

247.600
w tym:
a) 247.600

X

X

III. Infrastruktura wsi

X

X

921
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2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
5.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
6.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
7.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
9.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
10.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
11.

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
12.

X

X

X

a) środki
własne
b)pożyczka
c) dotacja
d) inne
8.
100.000
w tym:
a) 100.000

X

X

X

X

Dział

13.
600

Opis przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

I.
1.

nazwa:

Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów komunalnych w

Byczynie
2.

cel:

3.

-

rozwój infrastruktury technicznej, dostosowanej do wymogów UE,

-

wzrost poziomu życia ludności,

-

osiągnięcie odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego.

przeznaczenie:
-

zadanie polega na rekultywacji kwatery składowiska odpadów
komunalnych. Celem jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania
składowania odpadów w m. Byczyna na tereny przyległe oraz
środowisko wód podziemnych. Przewiduje się podjęcie działań
mających na celu wyeliminowanie wpływu wód deszczowych i
roztopowych na bryłę składowiska, poprawę estetyki otoczenia,
wyeliminowanie wywiewania odpadów z nieosłoniętej

bryły

składowiska, ograniczenie negatywnego oddziaływania powstającego
gazu składowiskowego,

wyeliminowanie możliwości infiltracji

zanieczyszczeń z terenu składowiska.
4.

harmonogram realizacji: 2010

5.

1) kwota końcowa: ok. 100.000,2) źródło finansowania: środki własne gminy Dobre, Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, inne.

II.
Opis zadania priorytetowego
1. nazwa:
„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Byczynie Kolonia wraz z wyposażeniem”

2. cel i przeznaczenie:
Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” jest rozbudowa świetlicy wiejskiej w
Byczynie Kolonia wraz z wyposażeniem.

Kompleksowa rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Byczynie Kolonia ma na celu
dostosowanie jej do funkcji zadań użyteczności publicznej, a zwłaszcza jako miejsce spotkań:
Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Strażaków, Emerytów i Rencistów oraz samych
mieszkańców.
Rozbudowywana świetlica położona jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 107 w miejscowości Byczyna Kolonia, będącej własnością gminy Dobre.
Celem zadania priorytetowego jest kompleksowa przebudowa budynku świetlicy wiejskiej.
Wpłynie to na poprawę dostępności mieszkańców do szeroko rozumianej kultury oraz na
wzrost integracji społeczności lokalnej gminy Dobre.
3. harmonogram realizacji: 2010
4. 1) kwota końcowa: ok. 247.600,2) źródło finansowania: środki własne gminy Dobre, środki Unii Europejskiej, inne.

III.
1.

nazwa:
Przebudowa drogi gminnej Nr 180119C Dobre Wieś – Byczyna Kol. 2 km

2.

cel i przeznaczenie:
-

poprawa stanu technicznego drogi,

-

poprawa warunków ruchu drogowego i wzmocnienie bezpieczeństwa
na drodze.

-

Usprawnienie połączeń komunikacyjnych,

-

Poprawa środowiska naturalnego i estetyki krajobrazu.

3.

harmonogram realizacji: 2012

4.

1) kwota końcowa: ok. 100.000,2) źródło finansowania: środki własne gminy Dobre, inne.

Przewodniczący Rady
Piotr Depta

