
Nazwa przedsięwzięcia Nazwa działania

Inwentaryzacja drzew rosnących na terenie miasta Złotowa wraz z oceną 

stanu ich zdrowia 

Miejskie Parki Kieszonkowe – aranżacja skwerów i terenów zielonych na 

terenie miasta Złotów - projektowanie

Opracowanie analizy źródeł zanieczyszczania Jeziora Zaleskiego wraz z 

planem jego oczyszczania

Opracowanie strategii zintegrowanej gospodarki wodnej i planu 

gospodarowania wodą dla miasta oraz akcja promocyjna

Opracowanie miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatu

Opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Projektu Założeń 

do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska

Mała retencja na terenie Złotowa - dokumentacja

Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - 

peloid

Wykonanie operatu klimatycznego wraz ze świadectwem

Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw - 

woda

Wykonanie odwiertu geologicznego - woda

Wykonanie odwiertu geologicznego - peloid

Opracowanie audytu natężenia ruchu, przepustowości w mieście i potrzeb w 

zakresie miejsc parkingowych

Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne typu LED - 

dokumentacja

Panele fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej - dokumentacja

Opracowanie dokumentu strategicznego z zakresu inteligentnego miasta

Akcja informacyjna i edukacyjna dotycząca korzyści dla mieszkańców z 

prowadzenia polityki smart city

Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej Złotowa - dokumentacja

Opracowanie strategii rozwoju turystyki w Powiecie Złotowskim

Przygotowanie ponadlokalnej Strategii Rozwoju Miasta Złotów

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miasto Złotów

Opracowanie programu promocji miasta

Opracowanie gry/gier edukacyjnych w postaci aplikacji dla Parku 

Zwierzyniec 

Oznakowanie najciekawszych miejsc w przestrzeni miasta oraz wydanie 

materiałów turystycznych

Organizacja kongresu oświatowego - nowoczesne metody edukacyjne - szkoła 

przyszłości

Wykonanie diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy – dostosowanie 

kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy

Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier

Moja droga do sukcesu – żywa książka z przedsiębiorczości - cykl spotkań 

znanych osobistości z młodzieżą

„Razem możemy więcej”- integrowanie trzech sektorów działalności 

społeczno - gospodarczej w Złotowie 

Opracowanie Programu Wspierania Przedsiębiorczości

Tworzenie warunków do 

rozwoju efektywnej i 

dostosowanej do potrzeb 

lokalnego rynku pracy 

edukacji

Tworzenie warunków do 

współpracy i 

współdziałania trzech 

sektorów

Plan Rozwoju Lokalnego - Gmina Miasto Złotów - Złotów. Wielkopolskie Zdroje

Opracowanie 

dokumentów  

strategicznych i analiz 

służących przygotowaniu 

miasta do zmian klimatu 

oraz ochronie zasobów 

naturalnych

Opracowanie diagnozy 

wykorzystania  zasobów 

naturalnych miasta w 

celach leczniczych

Wykonanie odwiertów 

geologicznych w celu 

diagnozy zasobów 

naturalnych miasta 

(woda peloid).

Przygotowanie 

dokumentacji w celu 

tworzenia inteligentnego, 

ekologicznego i 

bezpiecznego miasta

Opracowanie 

strategicznych 

dokumentów i 

materiałów służących 

rozwojowi 

przestrzennemu miasta 

oraz podnoszeniu jego 

atrakcyjności 

turystycznej



Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i 

Przedsiębiorczości "Mierz wysoko"  

Remont budynków przy wieży ciśnień na siedzibę Miejskiego Biura Karier i 

Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości "Mierz wysoko" -  

dokumentacja  

Kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi

Organizacja Krajeńskiej Konferencji Klimatycznej

Myśl globalnie, działaj lokalnie – edukacja ekologiczna mieszkańców Złotowa

Przeprowadzenie dialogu technicznego w zakresie wprowadzenia 

komunikacji miejskiej w Złotowie

Przeprowadzenie procedury PPP w zakresie budowy krytych kortów 

tenisowych

Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego (własność ENEA) - 

procedura PPP

Przygotowanie dokumentacji uzbrojenia terenu w obrębie ul. Królowej 

Jadwigi i ul. Domańskiego pod zaplanowane w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego funkcje

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców - dokumentacja

Uzbrojenia terenu inwestycyjnego -ul. Jastrowska - dokumentacja

Kompleksowa promocja miejskich terenów inwestycyjnych

Opracowanie dokumentacji związanej z dojazdem do terenu inwestycyjnego 

nr 4 - ul. Kujańska

Utworzenie pola namiotowego z infrastrukutrą sanitarną i stanowiska dla 

kamperów - dokumentacja

Zagospodarowanie terenu wokół jez. Proboszczowskiego - dokumentacja

Atrakcyjna plaża miejska przy Jeziorze Zaleskim - dokumentacja

Budowa tężni solankowej - dokumentacja

Rozbudowa pływalni Laguna o brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię i część 

gastronomiczną, część SPA, grota solna - dokumentacja

Remont boisk na stadionie miejskim – płyta główna trawiasta - dokumentacja

Remont boiska na stadionie miejskim – boisko treningowe – dokumentacja

Park Wilhelma – miejsce spotkań - wykonanie ekspertyzy geologicznej oraz 

opracowanie dokumentacji projektowej

Budowa budynku komunalnego wielomieszkalnego - ul Polna

Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - realizacja

Rozbudowa zasobów mieszkaniowych Złotowskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Jastrowskiej 

Uzbrojenie terenu w obrębie ul. Królowej Jadwigi i ul. Domańskiego pod 

funkcje mieszkaniowe

Przyjazna biblioteka bez barier- remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami - dokumentacja

Przyjazny środowisku komunalny budynek mieszkalny - dokumentacja

Rozbudowa Przedszkola nr 2 - dokumentacja

Remont amfiteatru - dokumentacja

SukceSukcesywna likwidacja otwartych palenisk poprzez system dotacji na 

wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców

Kompleksowa termomodernizacja oraz podłączenie komunalnych budynków 

mieszkalnych do ogrzewania nisko emisyjnego

Ładowarka do samochodów elektrycznych - realizacja

Przygotowanie 

inwestycji służących 

mieszkańcom - lepszemu 

dostępowi do mieszkań, 

opieki i kultury

Likwidacja źródeł 

zanieczyszczenia 

powietrza w Złotowie

Tworzenie warunków do 

współpracy i 

współdziałania trzech 

sektorów

Racjonalna gospodarka 

odpadami i edukacja 

ekologiczna 

mieszkańców

Przygotowanie służących 

rozwojowi miasta 

inwestycji miejskich- 

uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych oraz 

przygotowanie 

przedsięwzięć w formule 

PPP

Przygotowanie 

inwestycji  w 

infrastrukturę służącą 

spędzaniu czasu wolnego 

Tworzenie 

zróżnicowanej oferty 

mieszkaniowej i 

usługowej miasta



Panele fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej - realizacja

Dotacje do paneli fotowoltaicznych na prywatnych budynkach - program 

wieloletni

Remont budynku Dworca PKP - realizacja

Przejęcie i remont budynku Dworca PKP - dokumentacja

Modernizacja, nadbudowa budynku gospodarczego Muzeum Ziemi 

Złotowskiej - realizacja

Modernizacja, nadbudowa budynku gospodarczego Muzeum Ziemi 

Złotowskiej - dokumentacja

Budowa PSZOK na terenie Związku Gmin Krajny wraz z zapleczem 

administracyjno-edukacyjnym

Utworzenie Repair Cafe, punktu wymiany rzeczy używanych i prowadzenie 

edukacji ekologicznej - miejsca naprawy rzeczy używanych

Remont pałacu Działyńskich oraz rozbudowa kompleksu pałacowego na cele 

hotelowe i rekreacyjne

Budowa budynku ośrodka hotelowo-rehabilitacyjnego z pokojami i 

gabinetami rehabilitacyjnymi.

Powstanie hostelu/schorniska młodzieżowego przystosowanego dla osób 

niepełnosprawnych

Organizowanie szkoleń międzynarodowych dla trenerów RaceRunning, 

obozów sportowych dla racerunnerów z Polski i zza granicy

Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla 

kamperów - realizacja

Zagospodarowanie Jeziora Miejskiego pod rekreację wodną

Budowa tężni solankowej - realizacja

Rozbudowa pływalni Laguna - realizacja

Modernizacj boiska treningowego na stadionie miejskim Wioślarska 5

Realizacja doraźnych działań w zakresie oczyszczenia Jeziora Zaleskiego - 

bariery biologiczne

Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej Złotowa - realizacja

Dbam o planetę – segreguję! Zakup i postawienie w kilku lokalizacjach w 

mieście pojemników na różne/specyficzne odpady

Panele fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej - realizacja

Przyjazna środowisku rekreacja i społeczna edukacja klimatyczna 

Przyjazna biblioteka bez barier- remont i dostosowanie biblioteki do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami - realizacja

Budowa centrum multiopieki

Rozbudowa Przedszkola Nr 2 - realizacja

Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców (36 ha) - realizacja

Remont siedziby Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości „Mierz 

wysoko" - realizacja

Miejskie Parki Kieszonkowe – aranżacja skwerów i terenów zielonych na 

terenie miasta Złotów - realizacja

Działania naprawcze służące oczyszczeniu Jeziora Zaleskiego

Budowa infrastruktury w zakresie małej retencji na terenie Złotowa

Wymiana opraw i lamp ulicznych na energooszczędne typu LED (własność 

GMZ) - realizacja

Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej Złotowa - etap 2

Atrakcyjna plaża miejska przy ul. Jeziornej

Park Wilhelma – miejsce spotkań - realizacja inwestycji

Tworzenie dostosowanej 

do potrzeb odbiorców 

infrastruktury spędzania 

czasu wolnego

Ekologiczna i 

energooszczędna 

infrastruktura miejska

Realizacja inwestycji 

służących podnoszeniu 

atrakcyjności 

inwestycyjnej miasta i 

realizacji potrzeb 

pracujących 

mieszkańców.

Realizacja inwestycji  

służących przygotowaniu 

miasta do zmian klimatu 

oraz ochronie zasobów 

naturalnych

Realizacja inwestycji  w 

infrastrukturę służącą 

spędzaniu czasu wolnego 

Likwidacja źródeł 

zanieczyszczenia 

powietrza w Złotowie

Poprawa stanu 

infrastruktury 

zabytkowej i 

przygotowanie jej do 

pełnienia nowych funkcji

Budowa PSZOK-u i 

prwoadzenie 

kompleksowej edukacji 

ekologicznej

Powstanie ośrodka 

hotelowo-

rehabilitacyjnego z 

szerokim zapleczem 

usług leczniczych

Powstanie hostelu i 

zwiększenie możłiwości 

szkoleniowych w 

zakresie RaceRunning



Zagospodarowanie terenu wokół jez. Proboszczowskiego - budowa pola 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych typ RaceRuning

Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej - realizacja

Przebudowa obiektu lodowiska - formuła zaprojektuj - wybuduj

Remont boiska na stadionie miejskim – płyta główna trawiasta - realizacja

Remont amfiteatru - realizacja

Autobus do szkoły – bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych 

przewozów uczniów do szkół

Organizacja przewozów dla osób 60+/ seniorów, oraz osób z 

niepełnosprawnościami

Utworzenie i utrzymanie Domu Senior Wigor II

Projekt „Trener Senioralny” – organizacja zajęć/aktywności fizycznej dla 

seniorów

Realizacja inwestycji  w 

infrastrukturę służącą 

spędzaniu czasu wolnego 

Zwiększenie zakresu 

usług świdczonych przez 

miasto na rzecz osób 

niesamodzielnych


