
                 

 
 

RAPORT Z KONSULTACJI PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ  

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZBÓJNO 

 

W miesiącach maj-czerwiec 2021 r. w Gminie Zbójno zasięgane były opinie w ramach 

konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno. Przedmiotowe konsultacje prowadzone były 

za pomocą następujących narzędzi: 

- badania ankietowe z użyciem ankiety papierowej oraz narzędzia internetowego kMAP.pl, 

- spotkania z interesariuszami w stałym punkcie konsultacyjnym, w mobilnych punktach 

konsultacyjnych oraz podczas spotkań otwartych, 

- spacer badawczy. 

Poniżej prezentujemy uwagi, opinie i postulaty dotyczące wyłożonego do publicznego 

wglądu projektu Studium zgłoszone przez mieszkańców za pomocą powyższych narzędzi 

konsultacyjnych: 

 

Uwaga, opinia, postulat zgłoszony przez 

mieszkańców 

Ocena możliwości uwzględnienia uwagi, 

opinii, postulatu w opracowywanym Studium 

Utworzenie ścieżki rowerowej na trasie Zbójno-

Klonowo wzdłuż drogi wojewódzkiej 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Utworzenie plaży z pomostem nad jeziorem                  

w miejscowości Sitno 

Rekomendacja do uwzględnienia 

 

Remont drogi Adamki-Zbójenko 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

Utworzenie basenu w Działyniu Rekomendacja do uwzględnienia 

Utworzenie ścieżki rowerowej na trasie Zbójno-

Zosin wzdłuż drogi powiatowej 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

Utworzenie chodnika w Klonowie wzdłuż drogi 

wojewódzkiej 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

Remont drogi wojewódzkiej Zbójno-Golub-

Dobrzyń 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

 

Remont pałacu w Zbójnie 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

Utworzenie oświetlenia ulicznego w Ciepieniu Rekomendacja do uwzględnienia 



                 

 
 

 

Sprzeciw przeciwko budowie kolei CPK 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

Utworzenie tarasu widokowego w Rembiosze Rekomendacja do uwzględnienia 

Utworzenie skate parku przy Zespole Szkół               

w Zbójnie 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Odbudowa cmentarza ewangelickiego w 

Zbójenku 

Rekomendacja do uwzględnienia 

 

Remont pałacu w Zbójnie 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

Utworzenie ścieżki rowerowej na trasie Zbójno-

Sitno wzdłuż drogi wojewódzkiej 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Utworzenie plaż przy jeziorach znajdujących się 

na terenie Gminy Zbójno 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Budowa myjni samochodowej w Działyniu Rekomendacja do uwzględnienia 

 

Nie wyrażamy zgody na port komunikacyjny 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

Brak myjni w najbliższej okolicy Rekomendacja do uwzględnienia 

 

Sugeruję remont pałacu w miejscowości Zbójno 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

Nad jeziorem Wojnowskim powinna powstać 

plaża dostępna dla wszystkich mieszkańców.                     

W gminie brak jest kąpielisk 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Ogólnodostępna plaża przy jeziorze Wielickim Rekomendacja do uwzględnienia 

Przy drodze wojewódzkiej ze Zbójna do 

Klonowa powinna powstać ścieżka rowerowa                               

z uwagi na duży ruch, to poprawiłoby 

bezpieczeństwo 

Rekomendacja do uwzględnienia 

W Oborach można by stworzyć miejsce do 

zainwestowania na terenie po starej bazie SKR. 

Budynki można by wyremontować i utworzyć         

w nich jakąś firmę 

Rekomendacja do uwzględnienia 



                 

 
 

Przy drodze wojewódzkiej chodnik i ścieżka 

rowerowa 

Rekomendacja do uwzględnienia 

W Zbójnie brak jest terenu pod inwestycje Rekomendacja do uwzględnienia 

W Zbójnie brak jest terenu, na którym można                   

by rozwijać działalność gospodarczą 

Rekomendacja do uwzględnienia 

W Zbójnie przy drodze gminnej Zbójno-Ciepień 

można wyznaczyć teren pod zabudowę 

mieszkaniową 

Rekomendacja do uwzględnienia 

W całej gminie brakuje ścieżek do nordic 

walking albo do spacerów lub biegania 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Po dawnym urzędzie gminy mogły by powstać 

mieszkania komunalne albo socjalne 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Nad jeziorem we Wielgiem powinno powstać 

miejsce rekreacji i wypoczynku dla 

mieszkańców 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Na terenie Gminy Zbójno nie ma ścieżek 

rowerowych w związku z czym przydałaby się 

ścieżka przy drodze powiatowej Wielgie-

Działyń 

Rekomendacja do uwzględnienia 

W Rembiosze proponuję utworzenie tarasu 

widokowego z uwagi na ciekawe tereny wokół. 

Byłoby to zachętą dla turystów do odwiedzenia 

gminy. Gmina powinna nastawić się na 

turystykę ze względu na drumliny, które są 

unikatowe 

Rekomendacja do uwzględnienia 

W Gminie Zbójno dużo jest jezior dlatego 

rozwój gminy powinien iść w kierunku rozwoju 

turystyki i agroturystyki. Brak jest infrastruktury 

turystycznej i agroturystycznej dlatego nie ma 

zachęty dla turystów 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Sprzeciw dla budowy kolei CPK przebiegającej 

przez Wielgie 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

W Gminie Zbójno brak jest terenów 

inwestycyjnych gdzie mogły by powstać nowe 

firmy i miejsca pracy. Takie tereny powinny 

powstać w Zbójnie i Działyniu 

Rekomendacja do uwzględnienia 



                 

 
 

Krajobrazy w okolicach Obór są bardzo 

atrakcyjne w związku z czym lepiej byłoby                  

je obserwować z tarasu widokowego 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Nie wyrażamy zgody na budowę pendolino                

w Zbójnie 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

Plaża nad jeziorem w Sitnie Rekomendacja do uwzględnienia 

Chodniki Klonowo-Zbójno Zbójno-Sitno Rekomendacja do uwzględnienia 

Nowa droga Ciepień Rekomendacja do uwzględnienia 

Droga Adamki, Wielgie, Sitno Rekomendacja do uwzględnienia 

Ścieżka rowerowa w kierunku Klonowa Rekomendacja do uwzględnienia 

Budowa drogi Łukaszewo-Wojnowo Rekomendacja do uwzględnienia 

 

Remont pałacu Zbójno 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

Oświetlenie fotowoltaiczne na obszarach gęsto 

zaludnionych 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Budowa chodników w miejscowościach gęsto 

zaludnionych 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Naprawa drogi wojewódzkiej oraz budowa 

nowego chodnika w Klonowie 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Przebudowa przepustów pod drogami 

powiatowymi w Oborach 

Brak możliwości uwzględnienia w dokumencie 

problematyki wykraczającej poza zakres 

merytoryczny studium 

Klonowo budowa nowych chodnika, naprawa 

drogi wojewódzkiej 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Przedłużenie chodnika w Łukaszewie Rekomendacja do uwzględnienia 

Chodnik Łukaszewo Rekomendacja do uwzględnienia 

Nowa droga Kazimierzewo Rekomendacja do uwzględnienia 

Nowa droga we Wielgiem Rekomendacja do uwzględnienia 

Nowa droga w Ciepieniu Rekomendacja do uwzględnienia 



                 

 
 

Poszerzenie drogi Działyń Rekomendacja do uwzględnienia 

Oświetlenie miejsca dla pieszych przy 

cmentarzu w Działyniu 

Rekomendacja do uwzględnienia 

Wojnowo rondo-chodnik Rekomendacja do uwzględnienia 

Droga wojewódzka Zbójno-Giżynek Rekomendacja do uwzględnienia 

Wojnowo – Rudusk miejsce nad jeziorem Rekomendacja do uwzględnienia 

 


