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1. Wstęp 

1.1. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest umowa z gminą miasta Wronki z dnia 16.02.2016r. 

 

1.2. Cel opracowania analizy wyboru lokalizacji 
 
Celem opracowania jest ocena i wybór najkorzystniejszej lokalizacji dla planowanego zespołu 

szkolno-przedszkolnego, na obszarze Miasta Wronki lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Wybór ten 

oparto o analizę wszystkich istotnych czynników, tj. m.in.:  

• techniczno-prawnych, 

• terenowych 

• ekologicznych 

• komunikacyjnych. 

Do analizy przyjęto trzy potencjalne lokalizacje określone przez inwestora Miasto i Gminę Wronki, co 

do których zastosowano wstępne kryteria brzegowe, które każda zaakceptowana do analizy 

lokalizacja powinna spełniać. Ta pierwsza weryfikacja oparta jest o kryteria niestopniowalne, a w jej 

wyniku uzyskano wynik dla każdej lokalizacji w postaci: spełnia – nie spełnia. Zastosowano 

następujące warunki brzegowe: 

1. Posiadanie przez inwestora prawa własności lub prawa do dysponowania na cele budowlane 

2. Minimalna powierzchnia działki wynosi 1,5ha 

3. kształtem zapewnić możliwość efektywnego posadowienia planowanych budynków, boisk 

szkolnych, elementów zagospodarowania terenu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej 

 

2. Opis projektowanego obiektu 

2.1 Założenia funkcjonalno-u żytkowe  

 

Obiekty wchodzące w zakres inwestycji: 

1. Budynek zespołu szkolno-przedszkolnego 

2. Hala sportowa 

3. Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią. 

4. Droga dojazdowa (w tym droga pożarowa) wraz z powierzchnia parkingową 

5. Infrastruktura techniczna: przyłącza techniczne, ogrodzenie terenu 

 

BUDYNEK 1. Budynek dydaktyczny  – zespół szkolno-przedszkolny 

Założenia funkcjonalne: 

• sale i klasopracownie dydaktyczne, 

• świetlice, 
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• biblioteka, 

• aula, 

• hala sportowa, 

• szatnie, 

• kuchnia z zapleczem, 

• stołówka, 

• pomieszczenia administracyjne i obsługowe, 

• pomieszczenia sanitarne, 

• gabinety dla specjalistów; 

Szacowane parametry budynku obliczone na podstawie ww. założeń funkcjonalnych:  

- ilość uczniów - 700  

- ilość oddziałów - 28 w tym: • 4 oddziały dla „zerówek”  

• 12 oddziałów dla klas I-III  

• 12 oddziałów dla klas IV-VI  

- 2 świetlice z podziałem dla starszych i młodszych dzieci  

- Szacowana powierzchnia netto budynku zespołu szkolno-przedszkolnego:  6 548 m2 

 

BUDYNEK 2. Hala  sportowa   

boiska do: • piłki ręcznej 40 x 20m •  

boisko do koszykówki 28 x 18m  

boisko do • siatkówki 18 x 9m  

- sala pomocnicza do prowadzenia W-F,  

- sale korekcyjne,  

- siłownia  

- zaplecze szatniowe,  

- węzły sanitarne  

- pom. gospodarcze, magazynowe, techniczne 

Powierzchnia netto bud. B – 3 110,35 m2 

 

Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne  

- boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej, ręcznej, siatkowej, tenisa) pokryte nawierzchnią 

poliuretanową  

- bieżnia i skocznia  

- place zabaw z nawierzchnią poliuretanową 

- budynek parterowy – zaplecze dla infrastruktury sportowej 

 

Inwestycja obejmuje: 

• budowę Budynku 1, 2 oraz kompleksu boisk 

• uzbrojenie i urządzenie terenu, 

• pielęgnacja zieleni. 
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• budowę wjazdu na teren działki oraz parkingu. 

 

2.2 Analiza kosztów budowy 

 

2.2.1 Podstawa wyceny szacunkowej 
 

Na etapie opracowania analizy lokalizacji, jako metodę określenia kosztu inwestycji przyjęto analizę 

porównawczą obiektów referencyjnych, z ekstrapolacją liniową. 

Podstawa wyceny: 

Wskaźniki Cenowe Inwestycji:  WKI – SEKOCENBUD 

 Wskaźniki Cenowe Obiektów: BCO – SEKOCENBUD, obiekty 

referencyjne: 

- obiekt nr 1342 - Szkoła podstawowa 

- obiekt nr 1512 - Szkolna hala sportowa 

Wskaźniki Cenowe Robót:  BRB, BRR, BRZ – SEKOCENBUD 

 Poziom wyceny – I kwartał 2016r. 

Obiekty referencyjne przyjęte jako podstawa weryfikacji wyceny: 

 

1 OBIEKT REFERENCYJNY: 

POZYTYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA  im Arkadiusza Rybickiego  

Adres: Gdańsk Kokoszki, ulica Azaliowa 

Powierzchnia użytkowa budynku dydaktycznego: 5847 m2 

powierzchnia użytkowa – 10 901,45 m2,  

ilość uczniów: 625 osób 

Koszt realizacji: 36 mln PLN 

 2 OBIEKT REFERENCYJNY: 

GIMNAZJUM W KOSSAKOWIE 

Adres: ul Wiejska 1, Kossakowo 

Powierzchnia użytkowa bud. dydaktycznego: 6 332 m2  

Ilość uczniów: ok. 680 

Koszt realizacji: 32 mln PLN 

2.2.1 Szacunkowe parametry inwestycji 
 

Na podstawie analizy obiektów referencyjnych, metodą ekstrapolacji liniowej parametrów powierzchni 

użytkowej ustalono następujące parametry: 

Powierzchnia użytkowa budynku dydaktycznego:  6548 m2 

Powierzchnia Hali sportowej: 3 110 m2 

Szacunkowy koszt realizacji: 31,9 mln PLN 
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2.3 Analiza zakupu niezb ędnego wyposa żenia 
 

Do analizy zakresu i kosztów wyposażenia placówki przyjęto taką samą metodę referencyjną, jak dla 

budynków, porównując przedmiotowy obiekt do obiektów referencyjnych, ekstrapolując koszty ich 

wyposażenia.  

Koszt wyposażenia obiektów: 2,05mln PLN 

3. Analiza opisowa wariantów realizacyjnych 
 

Zgodnie z zamierzeniem inwestora dla przedmiotowej inwestycji rozważa się trzy warianty 

lokalizacyjne: 

Wariant 1: (lokalizacja 1):  osiedle Borek, Wronki 

Wariant 2: (lokalizacja 2):  Nowa Wieś 

Wariant 3: (lokalizacja 3)  osiedle Zamość, Wronki 

Wariant 0: W celu uzyskania szerszego spektrum analitycznego przeanalizowano również wariant 

bezinwestycyjny, czyli tzw. 0. 

 
  Rys. 3.1 Potencjalne lokalizacje inwestycji – mapa miasta i okolic 
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3.1  Wariant 1 (lokalizacja 1): Osiedle BOREK 
 

Pierwsza ze wskazanych przez inwestora lokalizacji dotyczy terenu znajdującego się w północno-

wschodniej części miasta Wronki, po południowej stronie rzeki Warty. Ta część miasta stanowi swego 

rodzaju dzielnicę przemysłową, w której znajdują się linie produkcyjne dwóch dużych producentów  

AGD oraz elektroniki: Amica Wronki oraz Samsung. Wokół tych zakładów powstaje związana z nimi 

infrastruktura, m.in. przedszkole dla pracowników firmy Amica. Teren oznaczony w przedmiotowym 

opracowaniu jako lokalizacja 1 sąsiaduje z przedszkolem zakładów produkcyjnych Amica oraz z 

przedszkolem publicznym. 

Teren tworzą trzy działki ewidencyjne o dosyć dużej powierzchni, jednak stosunkowo mocno 

nieregularnym kształcie, w związku z czym w ramach tych działek można wyodrębnić dwie 

potencjalne lokalizacje, określone na potrzeby niniejszego opracowania jako lokalizacja A i B.  

Numery działek ewidencyjnych w ramach wariantu 1 lokalizacji: 

Lokalizacja 1A - 860/2    - powierzchnia . 2,5579 ha 

   856/2      - powierzchnia 1,2006 ha 

Lokalizacja 1B - 864/9    - powierzchnia 7,5966 ha 

Potencjalne strefy do zainwestowania A i B znajdują się w odległości od ok. 200 do 500m od koryta 

rzeki Warty, lokalizacja A w części położona jest na terenie zagrożonym bezpośrednio powodzią.  
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   Rys. 3.1.1 Lokalizacja 1: osiedle Borek, Wronki. (strefy inwestycyjne oznaczone schematycznie) 

 

Północną granicę działki nr 864/9  stanowi rzeka Warta, jednak teren w bezpośredniej bliskości rzeki 

jest problematyczny pod względem inwestycyjnym, i nie był brany pod uwagę, tym bardziej że na 

przedmiotowych działkach daje się wyodrębnić dużo atrakcyjniejsze strefy inwestycyjne.  

W północnej części teren sąsiaduje z oczyszczalnią ścieków Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Z 

o.o. we Wronkach. Nowoczesne procesy technologiczne stosowane w zakładzie pozwalają ograniczyć 

do minimum uciążliwości związane z nieprzyjemnymi zapachami. 

Od strony wschodniej granica działki 846/9 stanowi granicę administracyjną miasta: w bezpośrednim 

sąsiedztwie znajduje się teren zalesiony, atrakcyjny pod względem rekreacyjnym.  

Od Południowej strony teren graniczy ze zwartą zabudową wielorodzinną osiedla Borek. Znajdują się 

tu również dwa przedszkola, z których jedno jest placówką miejską, natomiast drugie stanowi 

jednostkę należącą do znajdujących się nieopodal zakładów AMICA Wronki S.A.  

Teren jest dobrze skomunikowany, dojazd do terenu jest realizowany od ulicy Mickiewicza, ulicami 

Osiedle Borek oraz Prasłowiańską.  

Teren dostępny pod przedmiotową inwestycję dla realizacji przedsięwzięcia  w strefie A to ok. 3,7 ha, 

natomiast w strefie B to ok. 2,2 ha. 

 

Infrastruktura 

 

Teren posiada bardzo dobry dostęp do infrastruktury technicznej w zakresie wszystkich niezbędnych 

mediów, tj. wodociągów, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, a także miejskiej sieci 

ciepłowniczej. Osiedle Borek znajduje się w grupie kilku lokalizacji objętych zasięgiem miejskiej sieci 

ciepłowniczej, opartej na kotłowni Amica Wronki S.A. zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 52. 

Teren posiada dobry dostęp do dróg publicznych poprzez sieć dróg osiedlowych, którymi prowadzi 

dojazd od ulicy Mickiewicza. 

 

Ukształtowanie terenu 

Kotlina Gorzowska jest największym mezoregionem Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, szlakiem 

odpływu na zachód wód rzeczno-lodowcowych fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Dwa 

submezoregiony, które wchodzą w jej skład, obejmują teren Wronek. Obornicka Dolina Warty 

(315.332) to odcinek Warty od ujścia Wełny pod Obornikami do ujścia Noteci. Dolina na tym odcinku 

ma 2-4 km szerokości. Dno doliny zajęte jest przez łąki, ale po obu jego stronach na wyższych 

tarasach rosną bory sosnowe. 

Pozostałe tereny położone na północ od doliny Warty to submezoregion Międzyrzecze Warty i Noteci 

obejmujący wysokie tarasy lodowcowo-rzeczne, pochylające się ze wschodu na zachód od około 60m 

do 40 m.n.p.m. Charakterystyczną cechą krajobrazu są wydmy o wysokości względnej 20-40 m 

(ponad 90 m.n.p.m.). porośnięte zwartym kompleksem Puszczy Noteckiej. Są to wydmy różnego typu. 

Na północ od Sierakowa i Wronek przeważają wydmy poprzeczne. 
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Teren w omawianej lokalizacji ma charakter równinny, w strefie A z nieznacznym spadkiem w stronę 

koryta rzeki.  

   

   
fot. 3.1.2 lokalizacja 1A, widok terenu w stanie istniejącym 

 

   
fot. 3.1.3 lokalizacja 1B, teren obecnie zagospodarowany jako boisko trawiaste 
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fot. 3.1.4 lokalizacja 1B, widok na garaże w północnej części działki 

 

Wody powierzchniowe. 

Teren jest położony w pobliżu rzeki Warty, jego spora część wysunięta najbardziej na północny 

zachód znajduje się w obrębie obszaru zalewowego, bezpośrednio zagrożonego powodzią. Tereny 

określone jako strefa A i B znajdują się poza obszarem zalewowym. 

 

 
Rys. 3.1.5 Oznaczenie terenów zalewowych (źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Wronki 2010,2012r) 
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Budowa geologiczna 

 

Osady kenozoiczne spoczywają na utworach mezozoicznych, które stanowią głównie opoki, wapienie, 

margle i piaski glaukonitowe górnej kredy. Strop mezozoiku zalega przeciętnie na głębokości około 

200 m. Osady mezozoiku przykryte są utworami trzeciorzędowego oligocenu. Są to głównie piaski 

drobnoziarniste, iły i mułki o miąższości około 60 m. Na nich zalegają osady mioceńskie, których 

miąższość waha się od 75 do 100 m. Ostatnim ogniwem trzeciorzędu jest seria plioceńskich iłów 

poznańskich. Na południe od Wronek miąższość osadów wynosi 25-50 m, natomiast na zachód od 

Wronek nawet na głębokości do 75 m. Zaburzony przez lądolód układ warstw powoduje 

występowanie wychodni iłów w samych Wronkach i dolinie Warty. W północnej części obszaru 

miąższości pliocenu są zdecydowanie mniejsze – we fragmencie wschodnim poniżej 25 m, a 

zachodnim nawet poniżej 10 m. (Wrzesiński D., 2003r.) Spąg utworów czwartorzędowych zalega 

przeciętnie na rzędnej od 0 do 25 m n.p.m. we wschodnim pasie na zachód od Wronek i szerokiej 

strefie na wschód od miasta. Miąższość czwartorzędu na analizowanym terenie jest niewielka i 

nieznacznie zmienia się od poniżej 10 m, w dolinie Warty i na południe od niej, do poniżej 25 m, na 

pozostałym obszarze. W części południowej, zasadniczo po dolinę Warty, są nimi prawie wyłącznie 

gliny zwałowe, natomiast na północ od Warty – utwory piaszczyste. (Wrzesiński D., 2003r.) W 

północnej części gminy znajdują się pola wydmowe uformowane z piasków drobnoziarnistych. W 

formach wklęsłych wypełnionych utworami organicznymi występują torfy i gytie. 

 

Wody podziemne. 

Głębokość zalegania zwierciadła wód gruntowych na przeważającym obszarze mieści się w granicach 

od 1- 2 m p.p.t., głównie w dolinie Warty oraz rozciągającej się na południe od niej strefie 

wysoczyznowej. Przebieg hydroizobat w tym rejonie nawiązuje do ukształtowania terenu. Wyraźnie 

głębiej wody podziemne zalegają w strefie pagórków wydmowych na obszarze Puszczy Noteckiej, 

miejscami nawet ponad 10 m p.p.t. 

Na części terenu gminy Wronki znajduje się fragment głównego zbiornika wód podziemnych – GZWP 

nr 146 – Subzbiornik Jezioro Bytyńskie-Wronki-Trzciel (Ryc. 2). Jest on zbiornikiem porowym, którego 

powierzchnia wynosi 750 km2 a średnia głębokość to 130 m. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 20 tys. 

m3 /d. 

 

Obszary chronione 

W bezpośredniej bliskości opisywanej lokalizacji nie znajdują się żadne obszary chronione. Jednak 

dolina rzeki Warty jest istotnym elementem przyrodniczym regionu. Pradolina Warty, przebiegająca 

przez środek województwa wielkopolskiego, stanowi główny element regionalnego systemu 

przyrodniczego jako tzw. oś ekologiczna. Gmina Wronki znajduje się na terenie obszaru węzłowego o 

znaczeniu krajowym „Puszcza Notecka” (3K). Obszar ten obejmuje m.in. cenne przyrodniczo 

mokradła związane z obszarami sandrów.  
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Obszary europejskiej sieci ochrony przyrody NATURA 2000 

 

Na terenie gminy występują siedliska objęte ochroną w ramach sieci NATURA 2000. 

Należą do nich: 

- Obszar specjalnej ochrony ptaków – „Puszcza Notec ka” (PLB 300015) , który jest najważniejszą 

w regionie ostoją ptaków drapieżnych 

Oraz obszary specjalnej ochrony siedlisk: 

- „Torfowisko Rzeci ńskie” (PLH 300019) - Torfowisko Rzecińskie położone jest w rozległym 

obniżeniu między wydmami Puszczy Noteckiej, w obrębie międzyrzecza Warty i Noteci, ok. 7 km na 

północny zachód od Wronek. Planuje się tu utworzenie rezerwatu przyrody ze względu na unikatową 

w Wielkopolsce ostoję tzw. mechowisk z cenną florą mchów i storczyków. 

- „Jezioro Kubek” (PLH 300006) - Obszar leży na pograniczu wysokiej i środkowej terasy Obornickiej 

Doliny Warty oraz pól wydmowych Międzyrzecza Warty i Noteci, na północ od Sierakowa. Na terenie 

gminy Wronki występuje jedynie północny fragment obszaru objętego ochroną. Jezioro Kubek chroni 

znakomicie zachowany kompleks zbiorowisk naturalnych związanych m.in. ze szczególnym układem 

warunków siedliskowych powstających na styku dwóch fizjotopów - typowych dla Puszczy Noteckiej 

zalesionych wydm i stosunkowo rozległej misy jeziornej u ich podstawy. Występuje tu bardzo dobrze 

wykształcony, rozległy kompleks olsów i towarzyszącej im roślinności związanej z krystalicznymi 

wodami źródlanymi. 

 

Rys. 3.1.6 Wronki na tle istniejących i proponowanych obszarów NATURA 2000. 

     Źródło:URL: http://www.mos.gov.pl 

 

Omawiany teren nie koliduje ze zbiornikami wód podziemnych ani innymi obiektami prawnie 

chronionymi. 
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Teren 1 lokalizacji nie jest zlokalizowany w bezpośredniej bliskości obszarów chronionych w ramach 

europejskiej sieci NATURA 2000.  

 

Dost ępno ść komunikacyjna  

Teren jest dobrze skomunikowany, jego lokalizacja zapewnia dostępność z sieci dróg dojazdowych 

wokół osiedla Borek, tj. ul. Prasłowiańskiej oraz ul. Osiedle Borek, które obie łączą się z większą  ul. 

Mickiewicza. Ulica Mickiewicza stanowi główną arterię komunikacyjną z terenem miasta, wzdłuż niej 

znajdują się w tym rejonie duże zakłady przemysłowe Amica WRONKI oraz SAMSUNG. Z uwagi na 

dużą liczbę zatrudnienia w tych zakładach istnieje ryzyko okresowych utrudnień komunikacyjnych 

wynikających z występującego w tzw. godzinach szczytu intensywnego jednoczesnego obciążenia ul. 

Mickiewicza pojazdami pracowników zakładów, którzy zaczynają lub kończą pracę. Należy jednak 

wziąć pod uwagę, że okresy zwiększonego nasilenia ruchu pojazdów wynikające z dowożenia i 

odwożenia dzieci ze szkoły będzie równoważyć w znacznym stopniu fakt, że duża część uczniów 

będzie dowożona przez rodziców bądź opiekunów zatrudnionych w ww. zakładach przemysłowych. 

Przy takim spojrzeniu lokalizację na tym terenie należy uznać za atut. 

Należy też zauważyć, że obszar ten posiada duży potencjał rozwojowy w zakresie komunikacyjnym, i 

należy rozważać go w kontekście budowy planowanej obwodnicy południowo wschodniej miasta, 

która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Wronki będzie 

przebiegała w odległości ok. 1,1km na wschód (pomiar wg. ulicy Mickiewicza, od skrzyżowania z ul. 

Prasłowiańską do punktu projektowanego przecięcia z obwodnicą miasta). Można więc uznać, że po 

wybudowaniu obwodnicy dostępność komunikacyjna tych terenów znacznie się zwiększy.  

Dodatkowe obciążenie sieci ulic dojazdowych osiedla Borek nie powinno spowodować utrudnień 

komunikacyjnych, tym bardziej że istnieje tu pewien potencjał w postaci zmiany organizacji ruchu, 

poprzez ustanowienie odcinków jednokierunkowych, które narzucają kierunek komunikacji wg. 

pożądanej koncepcji.  

 

 

Zapisy Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy 

Wronki 

 

Lokalizacja 1 znajduje się w obrębie I strefy funkcjonalnej , tj. Strefie występowania intensywnych 

procesów urbanizacyjnych. Strefa ta obejmuje miasto Wronki wraz z terenami przyległymi, na których 

dochodzi do intensyfikacji zagospodarowywania terenów (Nowa Wieś, Popowo) oraz terenami jeszcze 

nie zainwestowanymi wydzielonymi z terenów wiejskich przez przebieg projektowanej obwodnicy 

miasta. 

Zgodnie ze Studium, Kierunki rozwoju w strefie I dotyczyć będą : 

- zapewnienia właściwego poziomu życia mieszkańców poprzez równorzędny dostęp do usług o 

określonym standardzie oraz zapewnienie wysokich parametrów zagospodarowania przestrzennego i 

środowiska; 

- rozwoju różnorodnych form działalności gospodarczej oraz aktywizację mieszkańców do 

prowadzenia działalności i pracy na terenie Wronek; 
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- podniesienia standardu i dostępności do sieci infrastruktury technicznej oraz systemu komunikacji 

drogowej, pieszej i rowerowej; 

- ochronie i rozwijaniu istniejących walorów krajobrazowo-przyrodniczych, odnowie substancji 

budowlanej, rewaloryzacji obszarów zdegradowanych; 

- rozwoju funkcji sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w oparciu o istniejące cieki wodne oraz 

tereny zielone. 

Teren 1 wariantu lokalizacyjnego znajduje się na obszarze oznaczonym w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego jako tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowo-

usługowej  mieszanej intensywności. 

Istotne jest, że na terenie 1 lokalizacji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania została 

oznaczona proponowana orientacyjna  funkcji centrotwórczych. Zgodnie z zapisami studium na 

terenach zabudowy mieszkaniowej miasta, należy tworzyć lokalne centra jako uzupełniające ośrodki 

koncentracji funkcji centrotwórczych, pozwalające: 

a) krystalizować przestrzeń miejską i zaspokajać lokalne potrzeby mieszkańców, 

b) koncentrować ważniejsze usługi publiczne, usługi oświaty, usługi sakralne wraz z uzupełniającymi 

usługami komercyjnymi, przestrzeniami publicznymi oraz zielenią urządzoną, 

c) lokalizowane zgodnie z przyjętymi zasadami kształtowania struktury osiedli mieszkaniowych w 

oparciu o parametry, wskaźniki i normy urbanistyczne. 

 

3.2  Wariant 2 (lokalizacja 2)  - Nowa Wie ś 

 
Lokalizacja 2 położona jest na południe od miasta Wronki, na obszarze wiejskim, w Nowej Wsi 

zlokalizowanej ok. pół kilometra na południe od Wronek. Działka położona jest wzdłuż ulicy szkolnej, 

w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej  

Znajduje się tutaj Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera, mieszcząca się w niskiej zabudowie 

zorganizowanej wokół niewielkiego boiska pośrodku.  

W budynkach znajdują się pomieszczenia edukacyjne, świetlice, stołówka, kuchnia, etc. Przestrzeń w 

budynkach wykorzystywana jest maksymalnie, duże braki w stosunku do potrzeb powodują, że wiele z 

pomieszczeń pełni więcej niż jedną funkcję. 

 

Działka ewidencyjna:     184/3,   pow. 1,4383 ha 
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fot. 3.2.1 lokalizacja 2: Nowa Wieś 

 

Infrastruktura 

W rozpatrywanej lokalizacji jest dostęp do energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji sanitarne. Brak 

jest mediów związanych z energią cieplną, ogrzewanie w okolicznych gospodarstwach domowych jest 

realizowane w formie indywidualnych kotłowni opalanych węglem.  

 

Ukształtowanie terenu 

Pojezierze Poznańskie (315.51) jest wysoczyzną otoczoną z czterech stron dolinami: Warty, Obry 

oraz Bruzdą Zbąszyńską na zachodzie. Obszar gminy Wronki położony na południe od Warty wchodzi 

w skład dwóch mikroregionów – Pojezierza Międzychodzko - Pniewskiego (315.512), które stanowi 

strefę marginalną fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego długości około 75 km i szerokości 10-20 

km oraz Równiny Szamotulskiej (315.518) - płaskiej moreny dennej. 
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fot. 3.2.2 lokalizacja 2: Nowa Wieś – ukształtowanie terenu 

 

Budowa geologiczna 

Osady kenozoiczne spoczywają na utworach mezozoicznych, które stanowią głównie opoki, wapienie, 

margle i piaski glaukonitowe górnej kredy. Strop mezozoiku zalega przeciętnie na głębokości około 

200 m. Osady mezozoiku przykryte są utworami trzeciorzędowego oligocenu. Są to głównie piaski 

drobnoziarniste, iły i mułki o miąższości około 60 m. Na nich zalegają osady mioceńskie, których 

miąższość waha się od 75 do 100 m. Ostatnim ogniwem trzeciorzędu jest seria plioceńskich iłów 

poznańskich. Na południe od Wronek miąższość osadów wynosi 25-50 m, natomiast na zachód od 

Wronek nawet na głębokości do 75 m. Zaburzony przez lądolód układ warstw powoduje 

występowanie wychodni iłów w samych Wronkach i dolinie Warty. W północnej części obszaru 

miąższości pliocenu są zdecydowanie mniejsze – we fragmencie wschodnim poniżej 25 m, a 

zachodnim nawet poniżej 10 m. (Wrzesiński D., 2003r.) Spąg utworów czwartorzędowych zalega 

przeciętnie na rzędnej od 0 do 25 m n.p.m. we wschodnim pasie na zachód od Wronek i szerokiej 

strefie na wschód od miasta. Miąższość czwartorzędu na analizowanym terenie jest niewielka i 

nieznacznie zmienia się od poniżej 10 m, w dolinie Warty i na południe od niej, do poniżej 25 m, na 

pozostałym obszarze. W części południowej, zasadniczo po dolinę Warty, są nimi prawie wyłącznie 

gliny zwałowe, natomiast na północ od Warty – utwory piaszczyste. (Wrzesiński D., 2003r.) W 

północnej części gminy znajdują się pola wydmowe uformowane z piasków drobnoziarnistych. W 

formach wklęsłych wypełnionych utworami organicznymi występują torfy i gytie. 
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Wody podziemne 

 

Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 JCWPd (jednolitych części wód2). Gmina 

Wronki znajduje się w granicach obszaru JCWPd nr 42 (PL_GB_6500_042). W ramach tej jednostki 

wody podziemne piętra trzeciorzędowego monitorowane są w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w 

mieście Wronki. Na podstawie wyników badań wody z w/w punktu w latach 2004-2006r., stwierdzono, 

że zaliczana jest do IV klasy czystości, jako wody o niezadowalającej jakości ze względu na wskaźniki 

w zakresie stężeń żelaza, ogólnego węgla organicznego, wodorowęglanów i amoniaku. 

 

Obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000  

Teren 1 lokalizacji nie jest zlokalizowany w bezpośredniej bliskości obszarów chronionych w ramach 

europejskiej sieci NATURA 2000.  

 

Zapisy Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy 

Wronki 

 

Teren 2 lokalizacji w dużym zakresie obejmuje obszary oznaczone jako tereny upraw rolnych wg. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wronki 

2010,2012r. Część na której zlokalizowane są w stanie aktualnym budynki istniejącej szkoły 

podstawowej, w studium został oznaczony jako tereny usług oświaty. 

Studium określa dodatkowo zasady ochrony przestrzennych walorów krajobrazu kulturowego miasta i 

gminy Wronki: 

- utrzymanie rolniczego użytkowania terenów otwartego krajobrazu rolniczego. 

 

Dost ępno ść komunikacyjna 

Teren zlokalizowany jest poza granicami miasta Wronki. Posiada dobry dostęp do drogi publicznej, w 

odległości ok. 0,2km na północ od tej lokalizacji przebiegać będzie planowana nitka obwodnicy 

południowej miasta Wronki.  

 

3.3  Wariant 3 (lokalizacja 3): Osiedle Zamo ść 

 

Teren wskazany jako lokalizacja 3 znajduje się w północno wschodniej części miasta Wronki, w 

obrębie osiedla Zamość.  

Nr działki: 179, powierzchnia 0,354 ha 

Działka w rozpatrywanej lokalizacji nie spełnia warunku brzegowego, ponieważ ma zbyt  małą 

powierzchnię, dlatego nie będzie poddawana analizie w dalszej części opracowania. 
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3.4  Wariant bezinwestycyjny 
 

Analizując stan aktualny w dwóch placówkach, których likwidację uznaję się za optymalną w celu 

powołania przedmiotowego zespołu szkolno-przedszkolnego, należy zwrócić uwagę na następującego 

ograniczenia i niedogodności: 

- liczba miejsc w salach dydaktycznych w porównaniu do liczby uczniów wymusza dwuzmianowy 

system pracy; 

- istniejące boiska szkolne nie odpowiadają współczesnym wymogom stawianym boiskom 

wielofunkcyjnym (nawierzchnia, wymiary, infrastruktura towarzysząca), umożliwiającym prowadzenie 

zajęć wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych z zakresie wielu dyscyplin 

sportowych; 

- brak sal gimnastycznych spełniających wymagania wymiarowe; 

- świetlice w obu szkołach prowadzone są w pomieszczeniach pełniących również inne funkcje – sali 

lekcyjnej, stołówki; 

- brak auli; 

- brak hali sportowej; 

- brak kuchni z zapleczem. Obecnie posiłki są dowożone i wydawane uczniom na miejscu; 

- stołówki funkcjonują w pomieszczeniach pełniących również inne funkcje – sali lekcyjnej, świetlicy; 

- brak przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych. 

 

Opisany powyżej czynniki ograniczają możliwości rozwojowe szkół, uniemożliwiają większą 

dostępność infrastruktury społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz dla lokalnej społeczności, w 

tym dla użytkowników komercyjnych. Obecny stan infrastruktury sportowej w szkołach stanowi barierę 

dla wszechstronnego rozwoju fizycznego uczniów oraz możliwości organizacji szkolnych i 

międzyszkolnych zawodów sportowych, stanowiących bazą dla optymalnego rozwoju fizycznego 

uczniów i ewentualnej dalszej kariery sportowej wychowanków.  

 

Dodatkowo wykonano analizę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) dla wariantu 

bezinwestycyjnego. Przyjęto założenia analogiczne do tych dla analizowanych wariatów 

lokalizacyjnych realizacji inwestycji, dzięki czemu możliwe jest porównanie z wariantami 

realizacyjnymi. 

Liczba użytkowników: 1656 

Koszty utrzymania: 4 599 047,61 zł rocznie 

DGC = 2777 zł/os 

 

Podsumowanie: 

Wariant bezinwestycyjny nie tylko nie odpowiada na ewidentne braki infrastrukturalne analizowanych 

placówek, lecz także jest wariantem droższym z punktu widzenia wydatków rocznych przeznaczonych 

na jednego użytkownika.  
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For. 3.4.1 Boisko szkolne 

 

4. Analiza punktowa wariantów lokalizacyjnych 
 
Na podstawie samej analizy opisowej nie uzyskujemy jeszcze wyników pozwalających na dokonanie 

porównania rozpatrywanych wariantów i podjęcie decyzji. Aby takie porównanie było możliwe, należy 

dane opisowe odpowiednio przetworzyć, stosując skalę pomiarową. Dla bardziej precyzyjnego 

pomiaru wyodrębniane się kryteria, wg których przeprowadzana jest ocena; wynik tej oceny jest 

oznaczany na skali pomiarowej  dla każdego przyjętego kryterium z osobna.  

 

4.1 Kryteria analityczne  

 
Dla przedstawienia analizy punktowej rozpatrywanych lokalizacji dla budynku szkoły przyjęto 

identyczne kryteria dla każdej rozpatrywanej lokalizacji. Kryteria wybrano tak, aby w sposób 

kompleksowy przedstawiały ocenę analizowanego zagadnienia i w możliwie jak najwięcej ograniczyły 

subiektywizm. Brano pod uwagę jedynie te kryteria, które wymagają arbitralnego przyjęcia skali 

pomiarowej. Kryteria, które z samej natury danych przedstawiane są w skali absolutnej, np. 

ekonomiczne, ocenione zostały w rozdziale dotyczącym analiz istotnych dla sektora. 

 
Kryteria przyj ęte do analizy 
 

1. Techniczno – prawne 

2. Terenowe 

3. Ekologiczne 

4. Komunikacyjne i logistyczne 
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Poniżej przedstawiono zestawienie wybranych kryteriów wraz z poszczególnymi wskaźnikami 

odpowiedniego kryterium, które służyć mają ocenie punktowej.    

 
 
 

Kryterium Przyj ęte wska źniki do oceny 

1. Techniczno – prawne  

 1.1 aktualne użytkowanie terenu, stan prawny 
działki  

 1.2 zgodność z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego i planami 
strategicznymi miasta 

 1.3 wielkość działki, możliwość rozbudowy 
infrastruktury sportowej 

 1.4 infrastruktura techniczna działki (dostępność 
mediów - woda, energia elektryczna, gaz i 
kanalizacja) 

 1.5 dostępność terenu, drogi dojazdowe 

2. Terenowe  

 2.1 uwarunkowania geologiczne 

 2.2 uwarunkowania hydrogeologiczne 

 2.3 odległość od cieków wodnych (zagrożenia 
powodziowe) 

3. Ekologiczne  

 3.1 ocena stanu środowiska; powietrze, 
powierzchnia ziemi, wody, hałas  

 3.2 występowanie obszarów ochrony przyrody i 
ochrony gatunkowej 

 3.3 występowanie obszarów i obiektów objętych 
ochroną archeologiczną  
i konserwatorską  

4. Komunikacyjne i logistyczne  

 4.1 rozwiązania komunikacyjne w pobliżu 
lokalizacji 

 4.2 odległość dowozu dzieci z tereny miasta i 
gminy 

Tab. 4.1.1 Zestawienie poszczególnych kryteriów wraz z wskaźnikami 
 

 

4.2 Charakterystyka poszczególnych kryteriów 
 
Kryteria Techniczno – Prawne 
 
Kryteria techniczno – prawne mają za zadanie ocenić możliwość lokalizacji inwestycji badając aspekt 

prawny i techniczny terenu, pozwalający na lokalizację szkoły. 
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W tym miejscu zawarte są kryteria, które mają za zadanie sprawdzić zgodność potencjalnej lokalizacji 

z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innymi  planami rozwojowymi 

i strategicznymi miasta. 

Oprócz warunków prawnych, uwzględniono również ocenę wielkości terenu pod względem możliwości 

lokalizacji budynków szkoły wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w zakresie obiektów 

sportowych. Ocenie poddano również możliwości istniejącej infrastruktury (doprowadzenie mediów) 

lub konieczność jej budowy i możliwości jej doprowadzenia.  

 
Kryteria terenowe 
 
Uwarunkowania wchodzące w skład tych kryteriów sprawdzają możliwość lokowania inwestycji pod 

względem, warunków geologicznych i hydrogeologicznych. Wskaźniki te pozwalają na określenie 

zasadności lokowania szkoły na zaproponowanych terenach pod względem możliwości posadowienia 

budynków. 

 

Kryteria Ekologiczne 

Wskaźniki w tej grupie kryteriów dotyczą  oceny pod względem stanu środowiska, bliskości 

występowania obszarów chronionych oraz występowania obiektów ochrony konserwatorskiej. 

 
 
Kryteria komunikacyjne i logistyczne 
 
Wskaźniki komunikacyjne i logistyczne wskazują ocenę rozwiązań komunikacyjnych pozwalających na 

możliwości dowozu dzieci z terenu całej gminy. Ocena wynika z analizy różnych możliwości rozwiązań 

transportowych i komunikacyjnych dla danej lokalizacji, w kontekście sąsiadującego 

zagospodarowania terenu. 

 

4.3 Opis przyj ętej skali pomiarowej 
 
Do oceny poszczególnych lokalizacji przyjęto kryteria zestawione w tabeli 3.1. Każde  

z kryteriów było oceniane na podstawie przyjętych wskaźników (uwarunkowań) według oceny 

eksperckiej od 0 do 3 punktów. 

Jako; 

       0 - przyjęto ocenę - niedostateczną,  

       1 – ocenę dostateczną,  

       2 – ocenę dobrą,  

       3 -  ocenę bardzo dobrą.  

 

4.4 Ocena wariantów lokalizacyjnych na skali pomiar owej wg. przyj ętych kryteriów  
 
W poniższej tabeli przestawiono oceny punktowe analizowanych wariantów wg. każdego z przyjętych 

kryteriów.  
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KRYTERIUM UWARUNKOWANIA SZCZEGÓŁOWE 

WARIANTY  
LOKALIZACYJNE 

1. Osiedle 
BOREK 

2. NOWA 
WIEŚ 

1.Techniczno- prawne 1.1 aktualne użytkowanie terenu, stan prawny 
działki 

3 2 

1.2 zgodność z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego i planami 
strategicznymi gminy 

3 1 

1.3 wielkość działki, możliwość rozbudowy 
infrastruktury sportowej 

3 0 

1.4 infrastruktura techniczna działki (dostępność 
mediów - woda, energia elektryczna, ciepło 
sieciowe i kanalizacja sanitarna) 

3 1 

1.5 dostępność terenu, drogi dojazdowe 2 2 

Kryterium Techniczno-prawne RAZEM 14 6 

2. Terenowe 2.1 Uwarunkowania geologiczne 3 2 

2.2 Uwarunkowania hydrogeologiczne 3 2 

 Kryterium terenowe RAZEM 6 4 

3. Ekologiczne 3.1. Ocena stanu środowiska; powietrze, 
powierzchnia ziemi, wody, hałas  

2 3 

3.2. Występowanie obszarów ochrony przyrody i 
ochrony gatunkowej  

3 3 

3.3. Występowanie obszarów i obiektów objętych 
ochrona archeologiczną i konserwatorską   

3 1 

 Kryterium ekologiczne RAZEM 8 7 

4. Komunikacyjne i 
logistyczne 

4.1. Rozwiązania komunikacyjne  
w pobliżu lokalizacji 

2 2 

4.2. Odległość dowozu dzieci z terenu miasta  
i gminy 

2 1 

    Kryterium komunikacyjne i logistyczne RAZEM 4 3 

 
Sumaryczna ocena punktowa  32 20 

Tabela 4.4.1 Zestawienie ocen punktowych 
 
 
 
 
L.p.  Lokalizacja  Ogólna  

punktacja 
 liczba ocen w poszczególnych przedziałach  

b.dobra  
(3) 

dobra  
(2) 

dostateczna  
(1) 

1. Osiedle BOREK 32 7 4 0 

2 NOWA WIEŚ 20 2 5 4 

Tabela 4.4.2 Zbiorcze zestawienie ocen punktowych 
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Przedstawiona w powyższej tabeli ocena punktowa wzmacnia wyniki przedstawionej wcześniej oceny 

wstępnej. Najwyższą lokatę zajmuje: 

1. Lokalizacja nr 1. Osiedle BOREK (32 punkty) z liczbą ocen bardzo dobrych 7  

i dobrych  4. 

2. Lokalizacja  nr 2. Nowa Wieś  23 punkty , z liczbą ocen bardzo dobrych 2  i  dobrych  5. 

 
 

5. Analiza SWOT wariantów lokalizacyjnych  
 
Analiza SWOT funkcjonuje głównie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, ale może być wykorzystana 

jako narzędzie pomocnicze przy porównawczej ocenie rozwiązania planistycznego, w tym przypadku 

lokalizacji szkoły podstawowej dla miasta i gminy Wronki. Analiza SWOT polega na posegregowaniu 

posiadanych informacji dla każdej z analizowanych lokalizacji, ocenie i określeniu w obszarze 

czterech grup czynników strategicznych. Dla każdej z poddanych ocen lokalizacji sprecyzowano:  

� Mocne strony  (Strengths) S : czynniki wewnętrzne: wszystkie fakty, okoliczności, które 

stanowią atut, przewagę, zaletę budowy szkoły w danej lokalizacji, 

� Słabe strony  (Weaknesses) W: czynniki wewnętrzne: okoliczności, które aktualnie stanowią 

słabość, wadę, barierę dla realizacji w opisywanej lokalizacji. 

� Szanse  (Opportunities) O: czynniki zewnętrzne: pozytywne: zjawiska i tendencje, które 

odpowiednio wykorzystane przy realizacji inwestycji staną się impulsem dla rozwoju miasta , 

w szczególności dzielnicy, na której znajduje się lokalizacja. 

� Zagro żenia  (Treats) T: czynniki zewnętrzne: negatywne natury społecznej, ekologicznej lub 

technicznej, które mogą utrudnić, opóźnić a nawet uniemożliwić realizację inwestycji w danej 

lokalizacji. 

5.1. Lokalizacja 1: osiedle BOREK 

 
Tabela 5.1 Opisowa analiza SWOT dla lokalizacji 1: osiedle Borek 

Mocne strony lokalizacji  Słabe strony lokalizacji  

- duży teren dający potencjalnie dużą swobodę 

lokalizacji oraz rozbudowy infrastruktury szkoły 

- bliska dostępność sieci ciepłowniczej, 

- lokalizacja w sąsiedztwie dużych zakładów pracy 

(jednolitość komunikacyjna), 

- bezpośrednie sąsiedztwo terenów leśnych – 

rekreacyjnych, które mogą zostać włączone do 

programu sportowo-rekreacyjnego szkoły 

 

- przewidywane okresowe problemy 

komunikacyjne w godzinach szczytu ( ze 

względu na bliskość dużych zakładów pracy) 

 

Szanse Zagro żenia  

- infrastruktura sportowa wynajmowana po godzinach 

będzie czynnikiem znacznie poprawiającym stan 

- możliwy opór społeczny dotyczący budowy 

dużego obiektu edukacyjnego 
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zdrowia mieszkańców 

- infrastruktura sportowa i edukacyjna (np. biblioteka 

z mediateką) staną się impulsem rozwoju 

społeczności obywatelskiej  

 

5.2. Lokalizacja 2: Nowa Wie ś 
 

Tabela 5.2 Opisowa analiza SWOT dla lokalizacji 2: Nowa Wieś 
Mocne strony lokalizacji  Słabe strony lokalizacji  

- czynniki ekonomiczne, wynikające z lokalizacji 

budynku szkoły na terenach wiejskich (patrz analizy 

specyficzne dla sektora) 

- wielkość działki znacząco ogranicza 

możliwości zabudowy oraz całkowicie wyklucza 

rozbudowę infrastruktury sportowej 

Szanse Zagro żenia  

- budowa dużego obiektu edukacyjnego, z bogatą 

infrastrukturą  sportową i edukacyjną (np. biblioteka z 

mediateką) staną się impulsem rozwoju lokalnego 

- możliwy opór społeczny dotyczący budowy 

dużego obiektu edukacyjnego w sąsiedztwie 

zabudowy jednorodzinnej 

 

6. Analizy specyficzne dla sektora  

 

Ze względów formalnych, wynikających z przygotowywanego w następnych etapach studium 

wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego, część danych wyodrębniona jako analizy 

specyficzne dla sektora została przeanalizowanych jako odrębna, wyszczególniona grupa. W ramach 

tej grupy znalazły się następujące kryteria oceny wariantów lokalizacyjnych: 

1. Koszty finansowania placówki – analizowane jako różnica w poziomie finansowania placówki w 

potencjalnym  wariancie lokalizacyjnym, w odniesieniu do kosztów aktualnych, ponoszonych dla 

zakresu który przeniesiony zostanie do projektowanego budynku  . 

2. Koszt  

6.1 Opis zało żeń przyj ętych do analizy 
 

Obecnie w gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych: 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka (SP_1); 

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego (SP_2); 

- Szkoła Podstawowa Nowa Wieś im. Arkadego Fiedlera (SP_NW); 

- Szkoła Podstawowa Chojno im. Agnieszki Bartol (SP_CH); 

- szkoła podstawowa w ramach Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Biezdrowie (ZS_B). 
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Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższe zestawienie przedstawia podstawowe dane dotyczące szkół podstawowych. 

 SP_1 SP_NW SP_CH SP_2 ZS_B 

1 - liczba sal dydaktycznych 11 9 8 11 19 

2 - liczba miejsc w salach dydaktycznych 276 233 147 275 437 

3 - boisko szkolne tak  tak tak tak tak  

4 - sala gimnatyczna  nie nie tak / nie nie nie 

5 - świetlica sala 

lekcyjna 

tak /nie tak  tak tak  

6 - biblioteka tak tak tak tak tak 

7 - aula  nie nie  nie nie  nie 

8 - hala sportowa  nie  nie nie tak tak 

9 - kuchnia z zapleczem  nie  nie  nie nie tak 

10 - stołówka  nie tak / nie tak tak tak 

11 - gabinety dla specjalistów tak tak / nie tak tak tak 

12 - przystosowanie dla niepełnosprawnych  nie tak / nie tak tak tak / nie 
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13 - dowożenie do szkoły tak tak tak tak tak 

14 - liczba uczniów dowożonych 76 94 42 18 206 

15 - liczba kursów [dowóz / odwóz] 2 / 3 2 / 2 1 / 1 1 / 1 7 / 7 

16 - liczba uczniów 439 258 84 381 344 

 

Analizując budowę nowego zespołu szkolno-przedszkolnego w kontekście możliwości zmian w 

dotychczasowej strukturze szkół podstawowych przyjęto następujące założenia o charakterze 

obligatoryjnym, wynikające z wytycznych Zamawiającego: 

- liczba uczniów: 700; 

- system pracy: jednozmianowy; 

- poprawa jakości infrastruktury szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Wronki. 

 

Na podstawie przedstawionych wyżej danych oraz przyjętych założeń należy zauważyć, iż 

optymalnym rozwiązaniem jest powołanie nowego zespołu szkolno-przedszkolnego w miejsce 

obecnie funkcjonujących dwóch placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 1 we Wronkach 

(SP_1) oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (SP_NW).  

Uzasadnienie: 

Ad 1-3) Obecnie liczba miejsc w salach dydaktycznych w porównaniu do liczby uczniów wymusza 

dwuzmianowy system pracy.  

Ad 4) Istniejące boiska szkolne nie odpowiadają współczesnym wymogom stawianym boiskom 

wielofunkcyjnym (nawierzchnia, wymiary, infrastruktura towarzysząca), umożliwiającym prowadzenie 

zajęć wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych z zakresie wielu dyscyplin 

sportowych.  

Ad 5) Brak sal gimnastycznych spełniających wymagania wymiarowe.  

Ad 6) Świetlice w obu szkołach prowadzone są w pomieszczeniach pełniących również inne funkcje – 

sali lekcyjnej, stołówki. 

Ad 8) Brak auli. 

Ad 9) Brak hali sportowej. 

Ad 10) Brak kuchni z zapleczem. Obecnie posiłki są dowożone i wydawane uczniom na miejscu. 

Ad 11) Stołówki funkcjonują w pomieszczeniach pełniących również inne funkcje – sali lekcyjnej, 

świetlicy.  

Ad 12) W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w jednym pomieszczeniu pracuje higienistka, pedagog i 

logopeda. 

Ad 13) Brak przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż obie szkoły oddalone są od siebie o ok. 3 km, co w 

porównaniu z pozostałymi szkołami spoza miasta Wronki stanowi zdecydowanie najmniejszą 

odległość, a tym samym będzie generować najmniejszy dodatkowy koszt wynikający z konieczności 

zapewnienia uczniom dowozu na zajęcia 
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Założenia odnośnie stanu projektowanego: 
 

Sposób wykorzystania 

nowopowstałych / 

zmodernizowanych 

obiektów, np. sal 

dydaktycznych, itd. / 

zakupionego sprz ętu  

Budynek dydaktyczny (sale lekcyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych; aula; dwie świetlice; biblioteka z czytelnią dostępne dla 

mieszkańców dzielnicy; stołówka z zapleczem kuchennym przystosowanym 

do żywienia cateringowego). Hala sportowa (boisko do piłki ręcznej 40 x 20m; 

boisko do koszykówki 28 x 18m; boisko do siatkówki 18 x 9m; sala 

pomocnicza do prowadzenia W-F; sale korekcyjne; siłownia; zaplecze 

szatniowe; węzły sanitarne; pom. gospodarcze, magazynowe, techniczne). 

Boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej, ręcznej, siatkowej, tenisa) pokryte 

nawierzchnią poliuretanową; bieżnia i skocznia, place zabaw)  

Liczba u żytkowników 

projektu w wyniku 

realizacji inwestycji  

(liczba ta zawiera użytkowników korzystających z wszelkich form działalności 

placówek, tj. jeden użytkownik może korzystać z kilku ofert placówki) 

Liczba użytkowników przed realizacją inwestycji: 1659 

Liczba użytkowników po realizacji inwestycji: 3400 (szczegółowe wyliczenie 

poniżej) 

Poszerzenie 

dotychczasowej oferty 

jednostki  

Aktualna oferta szkół: zajęcia dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia 

sportowe, usługi opiekuńcze, inne. 

W wyniku realizacji projektu dotychczasowa oferta zostanie poszerzona a 

warunki prowadzenia obecnej ulegną poprawie w zakresie komfortu oraz 

jakości dostępnej infrastruktury. 

Poszerzenie oferty o: 

- dostępność dla osób niepełnosprawnych; 

- dostępność dwóch niezależnych świetlic; 

- dostępność hali sportowej; 

- dostępność boiska wielofunkcyjnego; 

- dostępność auli; 

- dostępność kuchni z zapleczem; 

- możliwość komercyjnego wynajmu hali sportowej i boiska wielofunkcyjnego; 

- możliwość organizacji imprez sportowych i artystycznych o charakterze 

lokalnym; 

Dane historyczne 

dotycz ące liczby osób  

korzystaj ących z 

dotychczasowej oferty 

jednostki  

Tabele poniżej przedstawiają dane historyczne dotyczące liczby osób 

korzystających z dotychczasowej ofert szkół (źródło: Samorządowa 

Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach). 

 

6.2 Dane historyczne – Liczba osób korzystaj ących z dotychczasowej infrastruktury 
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LICZBA UŻYTKOWNIKÓW / ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

zajęcia lekcyjne – SP_1 350 405 410 433 431 434 

zajęcia lekcyjne – SP_NW 194 213 234 244 257 266 

zajęcia lekcyjne – razem 544 618 644 677 688 700 

zajęcia pozalekcyjne – SP_1 160 107 196 177 192 137 

zajęcia pozalekcyjne – SP_NW 221 192 151 298 134 301 

zajęcia pozalekcyjne – razem 381 299 347 475 326 438 

zajęcia sportowe – SP_1 45 32 24 35 20 25 

zajęcia sportowe – SP_NW 25 57 42 93 70 68 

zajęcia sportowe – razem 70 89 66 128 90 93 

usługi opiekuńcze – SP_1 117 139 118 151 139 160 

usługi opiekuńcze – SP_NW 40 57 47 60 90 58 

usługi opiekuńcze – razem 157 196 165 211 229 218 

Inne – SP_1 92 117 58 143 135 135 

Inne – SP_NW 56 35 45 71 90 75 

Inne – razem 148 152 103 214 225 210 

 

6.3 Dane historyczne - Przychody dotychczasowe 

 

PRZYCHODY / ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

▪ przychody z wynajmu – SP_1 400,00 zł   445,22 zł 100,00 zł  

▪ przychody z wynajmu – SP_NW  700,00 zł 1000,00 zł 3200,00 zł 2350,00 zł 2930,08 zł 

▪ przychody z wynajmu – razem 400,00 zł 700,00 zł 1000,00 zł 3645,22 zł 2450,00 zł 2930,08 zł 

 

6.4 Analiza liczby u żytkowników po realizacji inwestycji 
 

 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

zajęcia lekcyjne 700 

zajęcia pozalekcyjne 630 
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zajęcia sportowe 350 

usługi opiekuńcze 210 

inne 210 

użytkownicy komercyjni 300 

użytkownicy czytelni 500 

uczestnicy imprez sportowych i artystycznych 500 

RAZEM 3400 

 

Powyższe liczby oparto na następujących założeniach: 

- zajęcia lekcyjne: obecna suma uczniów szkół SP_1 i SP_NW; 

- zajęcia pozalekcyjne: 90% uczniów; 

- zajęcia sportowe: 50% uczniów; 

- usługi opiekuńcze: 30% uczniów; 

- inne: 30% uczniów; 

- użytkownicy komercyjni: liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej w ciągu tygodnia (10 

grup po 10 osób) oraz w weekendy (200 osób); 

- użytkownicy czytelni: 500 osób (społeczność lokalna); 

- uczestnicy imprez sportowych i artystycznych: 10 imprezy innych niż sportowe w ciągu roku (50 

uczestników w każdej). 

6.5 Analiza ró żnic w finansowaniu w obu wariantach 
 

Założenia wspólne dla wszystkich wariantów: 

- zatrudnienia: zmniejszenie o 5,72 etatu (przy obliczeniach związanych z liczbą etatów zastosowano 

procentowy udział zmniejszania liczby etatów w oparciu o obecną strukturę zatrudnienia); 

- średnie wynagrodzenie nauczycieli: 

- stażyści: 2717,59 zł; 

- kontraktowi: 3 016,52 zł; 

- mianowani: 3 913,33 zł; 

- dyplomowani: 5 000,37 zł; 

- dowozy: średni koszt 1 km w wysokości 4,53 zł - oszacowano na podstawie wyniku przetargu na 

obsługę dowozów w roku szkolnym 2015/2016; 

- ceny wynajmu hali podano na podstawie cennika dla Gimnazjum we Wronkach. 

 

 

WARIANT 1 – osiedle Borek, Wronki  
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Założenia: 

- różnice w finansowaniu wynikające z oszczędności lub braku konieczności ponoszenia danych 

wydatków (dalej opisywane jako 'in minus') oraz różnice wynikające z konieczności dodatkowych 

wydatków lub straty dotychczasowego wsparcia w formie subwencji (dalej opisywane jako 'in plus') : 

- in minus: 

- zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli; 

- brak konieczności wypłacania nauczycielom dodatku wiejskiego; 

- brak konieczności wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego; 

- przychody z tytułu wynajmu hali użytkownikom komercyjnym. Ze względu lokalizację w 

bezpośredniej bliskości osiedla mieszkaniowego oraz zakładów produkcyjnych Amica i 

Samsung należy podkreślić wysoką atrakcyjność i łatwość korzystania z oferty dla 

użytkowników komercyjnych. 

- in plus: 

- utrata dodatkowej subwencji wynikającej z zastosowania wagi P1 (dla uczniów szkół 

podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w 

miastach do 5000 mieszkańców); 

- dodatkowe dowozy uczniów; 

- wzrost opłat eksploatacyjnych i kosztów utrzymania infrastruktury. 

 

 

 

 

 

 

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE RÓŻNIC W FINANSOWANIU 

 

IN MINUS 585 723,70 zł 

zatrudnienie nauczycieli 282 257,56 zł 

dodatek wiejski 102 358,14 zł 

dodatek mieszkaniowy 38 808,00 zł 

przychody z wynajmu 162 300,00 zł 

IN PLUS 1 246 586,76 zł 

waga P1 503 049,65 zł 

dowozy 54 504,96 zł 

koszty utrzymania     689 032,15 zł 

WYNIK -660 863,06 zł 
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WARIANT 2 – Nowa Wie ś 

 

Założenia: 

- różnice w finansowaniu wynikające z oszczędności lub braku konieczności ponoszenia danych 

wydatków (dalej opisywane jako 'in minus') oraz różnice wynikające z konieczności dodatkowych 

wydatków lub straty dotychczasowego wsparcia w formie subwencji (dalej opisywane jako 'in plus') : 

- in minus: 

- zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli; 

- zyskanie dodatkowej subwencji wynikającej z zastosowania wagi P1 (dla uczniów szkół 

podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w 

miastach do 5000 mieszkańców); 

- przychody z tytułu wynajmu hali użytkownikom komercyjnym. Ze względu lokalizację 

poza bezpośrednią bliskością gęstej zabudowy mieszkalnej i oddalenia od największych 

pracodawców w regionie przyjęto mniejsze wykorzystanie hali przez użytkowników 

komercyjnych oraz innych za wyjątkiem uczniów uczęszczających za zajęcia lekcyjne na 

poziomie 30% założeń dla wariantu 1. Pozostałe kategorie użytkowników pozostawiono 

bez zmian. 

- in plus: 

- konieczność wypłacania nauczycielom dodatku wiejskiego; 

- konieczność wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego; 

- dodatkowe dowozy uczniów; 

- wzrost opłat eksploatacyjnych i kosztów utrzymania infrastruktury. 
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LICZBA UŻYTKONWNIKÓW DLA WARIANTU 2 

 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

zajęcia lekcyjne 700 

zajęcia pozalekcyjne 189 

zajęcia sportowe 105 

usługi opiekuńcze 63 

inne 63 

użytkownicy komercyjni 90 

użytkownicy czytelni 150 

uczestnicy imprez sportowych i artystycznych 500 

RAZEM 1860 

 

 

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE RÓŻNIC W FINANSOWANIU 

IN MINUS 1 193 280,82 zł 

zatrudnienie nauczycieli 282 257,56 zł 

waga P1 853 723,27 zł 

przychody z wynajmu 57 300,00 zł 

IN PLUS 810 200,71 zł 

dodatek wiejski 150 686,74 zł 

dodatek mieszkaniowy 44 520,96 zł 

dowozy 76 647,60 zł 

koszty utrzymania     689 032,15 zł 

WYNIK 383 080,11 zł 

 

 

Podsumowanie: 

 

Zmiana finansowa: 

Biorąc pod uwagę analizowane aspekty wpływające na zmianę kosztów funkcjonowania 

obiektów w stanie aktualnym w porównaniu z dwoma lokalizacyjnymi wariantami realizacji 

inwestycji należy zwrócić uwagę, iż realizacji inwestycji w wariancie 2 przynosi oszczędności na 

poziomie 383 tys. zł, z kolei realizacja wariantu 1 wiąże się z koniecznością poniesienia 

dodatkowych kosztów w wysokości 660 tys. zł.  
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6.6 Analiza wska źnika DGC: koszt uzyskania efektu społecznego 
 

Oba warianty przeanalizowano stosując metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC), która 

pozwala porównać warianty w kontekście wysokości kosztów jednostkowych, wymaganych do 

osiągnięcia celu, a wyrażonych w koszcie uzyskania efektu dla jednego użytkownika. Opierając się na 

kosztach utrzymania i liczbie użytkowników (założono wzrost liczby użytkowników w wariancie 1 o 100 

przez pierwsze 5 lat po oddaniu inwestycji do użytku ze względu na atrakcyjne położenie w 

bezpośredniej bliskości gęstej zabudowy mieszkaniowej oraz nakładów pracy). 

 

DGC dla wariantu 1:  1460 zł/os (koszt wymagany dla osiągnięcia efektu w przeliczeniu na jednego 

użytkownika), 

 

DGC dla wariantu 2:  2267 zł/os 

 

6.7 Analiza zmiany ekologicznej  
 

Oba warianty analizowano przestawiając różnicę w ogólnym kilometrażu rocznym dowozów rocznych 

pomiędzy danym wariantem a stanem istniejącym. 

Zmiana ekologiczna: 

- dowozy uczniów dla wariantu 1 – zmiana przedstawiająca wzrost o dystansu o 12 032 km; 

- dowozy uczniów dla wariantu 2 – zmiana przedstawiająca wzrost o dystans 16 920 km. 

Powyższe parametry oznaczają tzw. koszty ekologiczne wynikające z dojazdów na większą odległość, 

a tym samym powodujących większa emisja spalin : w tym przypadku dla wariantu 2. 

 

6.8 Analiza zmiany społeczno - ekonomicznej  

 
Dostępność infrastruktury oświatowej oferującej dodatkowo usługi dla społeczności lokalnej (czytelnia, 

infrastruktura sportowa) przynosi wymierne korzyści społeczne-ekonomiczne osobom 

zamieszkującym w bezpośredniej bliskości przedmiotowej szkoły i w niedalekiej okolicy. Ze względu 

na znaczącą dysproporcję pod tym względem pomiędzy analizowanymi wariantami lokalizacyjnymi 

(na korzyść wariantu 1), należy uznać, że ten wariant przynosi więcej korzyści społeczno-

ekonomicznych. Dodatkowo należy zauważyć, że jest to zgodne z kierunkami działania wskazanymi w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Wronki, zgodnie z którym na 

rozpatrywanym terenie realizowane będą funkcje centrotwórcze.  
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GRUPA 

KRYTERIÓW 

NAZWA KRYTERIUM 

SZCZEGÓŁOWEGO 
NR. 

KRYTERIUM 

WARIANTY LOKALIZACYJNE  

OS. BOREK NOWA WIEŚ 

Kryteria 
specyficzne dla 
sektora 

Różnice w finansowaniu 

 [jednostka:  1 zł ] 
K13 -660 863,06 383 080,11 

Dynamiczny koszt jednostkowy 
wskaźnik DGC [ jednostka:1zł/os] K14 1460 2267 

Zmiana ekologiczna pod 
względem odległości dowozu 
rocznego  

K15 12 032 16 920 

Zmiana społeczno - ekonomiczna K16 1 0 
   Tab. 6.8.1 grupa kryteriów specyficznych dla sektora 
 

7. Analiza wielokryterialna (modelowa) 
 

Dwa warianty lokalizacyjne, tj. osiedle Borek we Wronkach oraz Nowa wieś zostały opisane i 

scharakteryzowane wg przyjętej skali punktowej. Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła opisać je 

w taki sposób,  aby możliwe było dokonanie oceny i porównania ich między sobą. Samo porównanie 

punktowo wycenionych kryteriów nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi, na pytanie, która z 

lokalizacji jest najkorzystniejsza. W celu rozwiązania tego problemu przeprowadzono analizę 

wielokryterialną  wykonaną metodą programowania kompromisowego. 

Analiza wielokryterialna to matematyczny wybór rozwiązania najkorzystniejszego, wykonywana biorąc 

pod uwagę wszystkie uwarunkowania i dokonując pełnego opisu wybieranych wariantów, a następnie 

ich ocenę. W niniejszym opracowaniu przedstawiono taką analizę, przyjmując na tym etapie, 

odpowiednio wyznaczone kryteria oceniające. 

7.1. Przyj ęcie kryteriów do analizy 
 

Charakterystyka poszczególnych lokalizacji z próbą wartościowania przyjętych  

i opisywanych wskaźników (w skali 0-3) została przedstawiona w tabeli 4.4 i była brana także pod 

uwagę przy określaniu kryteriów i wag dla tych kryteriów w  analizie wielokryterialnej. Wszystkie 

wskaźniki oceniające lokalizację powinny dać pełen obraz opisujący każdą z nich oraz pozwalający na 

porównanie poszczególnych rozwiązań. Dlatego też dobór wskaźników oceniających oraz znalezienie 

ich miar stanowi najtrudniejsze zadanie w kompleksowej ocenie lokalizacji planowanej inwestycji.  

Dla pełnego opisu zadania ilość kryteriów jest bardzo duża, a dodatkowo niejednokrotnie reprezentują one 

sprzeczne ze sobą cele. Przyjęte kryteria oceniające lokalizację, zostały więc, zgodnie z analizą SWOT  

ujęte w następujące grupy: 

• Techniczno – prawne, 

• Terenowe, 

• Ekologiczne,  

• Komunikacyjno– logistyczne, 

• Specyficzne dla sektora  
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Jak widać macierz kryteriów jest stosunkowo duża, poszczególne kryteria niejednokrotnie 

reprezentują sprzeczne ze sobą cele. Jednak dla pełnego obrazu i łatwiejszego wyboru lokalizacji 

należy w założeniach wziąć pod uwagę wszelkie możliwe kryteria, które mogą być później 

eliminowane w trakcie obliczeń poszczególnych ich wartości.  

Z uwagi na dużą dysproporcję w sile kryteriów szczegółowych w ramach analiz specyficznych dla sektora, 

postanowiono analizować je odrębnie jako kolejne grupy kategorii, przy czym zrezygnowano z kryterium 

zmiany ekologicznej, ze względu na jego małą siłę różnicującą poszczególne warianty. 

Wartości przyjęte do analizy zamieszczono w tabeli 7.1.1, stanowiącej macierz problemu decyzyjnego. 

Dla łatwości zapisu przyjęte do analizy lokalizacje opisano w tabeli w skrócie: 

• Osiedle BOREK – W1 

• NOWA WIEŚ     -  W2 
 

Tabela 7.1.1 Przyjęte wg analizy SWOT wartości kryteriów dla poszczególnych lokalizacji 

GRUPA 

KRYTERIÓW 

NAZWA KRYTERIUM 

SZCZEGÓŁOWEGO 
NR. 

KRYTERIUM 

WARIANTY LOKALIZACYJNE  

W1 W2 

Techniczno- 
prawne 

aktualne użytkowanie terenu, stan 
prawny działki K1 3 2 

zgodność z miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego i planami 
strategicznymi gminy 

K2 3 3 

wielkość działki, możliwość 
rozbudowy infrastruktury 
sportowej 

K3 3 0 

infrastruktura techniczna działki 
(dostępność mediów - woda, 
energia elektryczna, gaz i 
kanalizacja) 

K4 3 1 

dostępność terenu, drogi 
dojazdowe k5 2 2 

Terenowe 
Uwarunkowania geologiczne K6 3 2 

Uwarunkowania 
hydrogeologiczne K7 3 2 

Ekologiczne 

Ocena stanu środowiska; 
powietrze, powierzchnia ziemi, 
wody, hałas 

K8 2 3 

Występowanie obszarów ochrony 
przyrody i ochrony gatunkowej K9 3 3 

Występowanie obszarów i 
obiektów objętych ochrona 
archeologiczną i konserwatorską 

K10 3 1 

Komunikacyjne 
i logistyczne 

Rozwiązania komunikacyjne  
w pobliżu lokalizacji K11 2 2 

Odległość dowozu dzieci z terenu 
miasta i gminy K12 2 1 

* z natury rozpatrywanego zjawiska wynika punkt zerowy na skali, jak i jednostka miary 
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7.2. Przeliczenie warto ści kryteriów specyficznych dla sektora do jednolite j skali 

 
Kryterium różnicy w finansowaniu        [jedn.1 zł ] K13 -660 863,06 383 080,11 

Kryterium DGC                                   [ jedn.: 1 zł/os] K14 1460 2267 

Zmiana społeczno - ekonomiczna K15 1 0 

Zmiana ekologiczna odległości dowozu rocznego * K16 12 032 16 920 

  Tab. 7.2.1 kryteria specyficzne dla sektora 

 

Z uwagi na to, że zastosowana skala musi być jednolita dla każdego kryterium, wartości kryteriów 

K13-K15 oceniono w skali 0-3, dzięki czemu macierz wszystkich wartości przygotowano do wykonania 

analizy modelowej. 

GRUPA 

KRYTERIÓW 

NAZWA KRYTERIUM 

SZCZEGÓŁOWEGO 
NR. 

KRYTERIUM 

WARIANTY LOKALIZACYJNE  

W1 W2 

1. Techniczno- 
prawne 

aktualne użytkowanie terenu, stan 
prawny działki K1 3 2 

zgodność z planami 
strategicznymi gminy K2 3 1 

wielkość działki, możliwość 
rozbudowy infrastruktury 
sportowej 

K3 3 0 

infrastruktura techniczna działki 
(dostępność mediów - woda, 
energia elektryczna, gaz i 
kanalizacja) 

K4 3 1 

dostępność terenu, drogi 
dojazdowe k5 2 2 

2. Terenowe 
Uwarunkowania geologiczne K6 3 2 

Uwarunkowania 
hydrogeologiczne K7 3 2 

3. Ekologiczne 

Ocena stanu środowiska; 
powietrze, powierzchnia ziemi, 
wody, hałas 

K8 2 3 

Występowanie obszarów ochrony 
przyrody i ochrony gatunkowej K9 3 3 

Występowanie obszarów i 
obiektów objętych ochrona 
archeologiczną i konserwatorską 

K10 3 1 

4. Komunikacyjne 
i logistyczne  

Rozwiązania komunikacyjne  
w pobliżu lokalizacji 

K11 2 2 

Odległość dowozu dzieci z terenu 
miasta i gminy K12 2 1 

 SUMA 32 20 
 

5. Kryterium ró żnicy w finansowaniu        K13 0 3 

6. Kryterium DGC                                  K14 3 1 

7. Zmiana społeczno - ekonomiczna K15 3 0 

SUMARYCZNA OCENA KOŃCOWA 38 24 
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7.3 Hierarchia wa żności kryteriów  
 

Każda lokalizacja jest oceniona w ramach danego kryterium poprzez nadanie jej odpowiedniej 

wartości 0-4. To jednak nie wystarczy, żeby przeprowadzić kompletny i rzetelny proces decyzyjny: 

istotnym jest jeszcze zróżnicowanie wagi każdego z kryteriów. Ściślej mówiąc chodzi o to, że 

poszczególne kryteria z punktu widzenia inwestycyjnego  nie są równoważne. Nadanie im 

odpowiednich wartości jest tak naprawdę kluczowe dla interpretacji uzyskanych wyników. 

Zróżnicowanie ważności poszczególnych kryteriów zależy od perspektywy, z jakiej rozpatrywana jest 

inwestycja. Np. przyjmując optykę czysto finansową, dotyczącą przyszłego finansowania działalności 

placówki, należy nadać odpowiednio wysoką wagę temu kryterium.  

Hierarchia ważności kryteriów odzwierciedlana jest za pomocą współczynników wagowych. W 

niniejszym opracowaniu współczynniki wagowe dla poszczególnych kryteriów zostały przyjęte przez 

autorów opracowania. Przyjęte wartości są przedstawione w tabeli  

z ostatecznymi wynikami obliczeń.  

 

7.4 Wyniki  analizy wielokryterialnej  
 

Do obliczeń zastosowano metodę analizy wielokryterialnej (programowania kompromisowego), w 

założeniach której strategie porządkuje się w zależności od ich odległości od tzw. punktu idealnego. 

Jest to hipotetycznie założona strategia w założeniach której wszystkie kryteria osiągają wartości 

najkorzystniejsze (w tym przypadku wartości maksymalne). Metoda daje możliwość dodatkowego 

ważenia kryteriów poprzez zastosowanie we wzorze wykładnika potęgowego α. Wykładnik ten 

pozwala na dodatkowe zważenie każdej odchyłki od punktu idealnego, proporcjonalnie do ich 

wielkości. Im wartość α jest większa tym większego znaczenia nabierają duże odchylenia strategii od 

punktu idealnego.  

Matematyczny zapis miary szukanej odległości badanego wariantu od punktu idealnego ma postać: 

∑
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−=
M

m
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α χ . 

Wybór najlepszej strategii odbywa się wg. następującej zasady: 

 

NnsLsLss njj ,...,2,1);(..min)( ==⇔= αα  

 

Poszczególne przypadki obliczeniowe uwzględniające różne wartości współczynnika α zostały 

przedstawione w trzech różnych kolumnach w tabeli 7.3.1 

 W tabeli 7.3.1 w kolumnie pierwszej umieszczono również opisaną hierarchię ważności kryteriów, 

przyjętą tu przez autorów opracowania. Określa ona wagę grup poszczególnych kryteriów (techniczno 

– prawnych : terenowych : ekologicznych : komunikacyjno – logistycznych : specyficznych dla sektora. 

Np. w pierwszym wierszu wszystkie kryteria mają wagę 1, w drugim wierszu grupa kryteriów 

specyficznych dla sektora otrzymała wagę 5, podczas gdy wszystkie pozostałe otrzymały wagę 1, itd. 
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W zależności od przyjętych wag grup kryteriów w kolejnych kolumnach przedstawione są wyniki 

analizy. Szeregują one analizowane warianty lokalizacyjne szkoły podstawowej, biorąc pod uwagę 

wartości oraz wagę każdego z kryteriów.  

 

TABELA WYNIKÓW ANALIZY MODELOWEJ - WIELOKRYTERIALNE J 

 
Lp, Hierarchia wa żności 

kryteriów 
Uszeregowanie wariantów 

α = 1 α = 2 α = 5 

1. 1:1:1:1:5:1:1 W1 W2 W2 

2. 1:5:2:1:1:1:1 W1 W1 W1 

3. 1:1:1:2:1:2:2 W1 W1 W1 

4. 1:1:1:1:5:2:2 W1 W2 W2 

5. 2:1:2:1:1:1:1 W1 W1 W1 

6. 1:1:1:1:1:2:5 W1 W1 W1 

7. 5:1:1:2:1:1:1 W1 W1 W1 

8. 1:1:2:5:1:1:1 W1 W1 W1 

9. 1:1:1:2:5:1:1 W1 W2 W2 

10. 1:1:1:1:1:2:1 W1 W1 W1 

11. 1:2:1:2:1:2:1 W1 W1 W1 

12. 2:1:2:1:2:1:2 W1 W1 W1 

13. 1:1:5:1:1:1:1 W1 W1 W1 

14. 1:1:2:1:1:1:2 W1 W1 W1 

15. 1:1:1:1:1:5:1 W1 W1 W1 

16. 1:1:1:1:1:2:2 W1 W1 W1 

17. 1:5:1:2:1:2:1 W1 W1 W1 

Tabela 7.4.1 Wyniki analizy wielokryterialnej wyboru wariantu lokalizacji 
 
 

7.5. Interpretacja wyników analizy modelowej  
 

• Wykonano 51 przypadków obliczeniowych przyjmując różne hierarchie ważności 

poszczególnych grup kryteriów: wśród wyników 45 razy jako najkorzystniejsza wybrana 

została lokalizacja osiedle BOREK (W1)  natomiast 6 razy jako najkorzystniejsza wybrana 

została lokalizacja NOWA WIEŚ (W2), 

• Lokalizacja NOWA WIEŚ jest korzystniejsza pod względem kosztów finansowania placówki, w 

związku z tym przy położeniu dużej wagi na kryterium różnic w finansowaniu, to właśnie ten 

wariant jest wybierany jako najkorzystniejszy 

• Lokalizacja osiedle BOREK jest korzystniejsza pod względem wszystkich kryteriów poza 

kryterium kosztów finansowania placówki, w związku z tym we wszystkich przypadkach, kiedy 

zmniejsza się znacząco wagę kryterium kosztów finansowania placówki, a zwiększa wagę 

pozostałych kryteriów wybierany jest wariant 1 w tej lokalizacji. 
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8. Podsumowanie i wnioski 
 

 

Streszczenie procedury 

Celem niniejszego opracowania było dokonanie wyboru najkorzystniejszej lokalizacji dla realizacji 

budowy szkoły podstawowej z zespołem przedszkolnym, przy zastosowaniu różnych narzędzi 

analitycznych. 

Na podstawie przyjętych kryteriów brzegowych, opartych o parametry powierzchniowe działki 

budowlanej wynoszącej min. 1,5ha, wyłoniono dwie lokalizacje spełniające wymagania: 

1. lokalizacja na terenie osiedla BOREK we Wronkach – pow.  ponad 10ha 

2. lokalizacja w NOWEJ WSI k/Wronek. – pow. 1,4383 ha 

Trzecia lokalizacja brana pod uwagę nie przeszła tego etapu weryfikacji, z uwagi na skrajną różnicę w 

powierzchni względem parametru brzegowego (pow. 1,5ha - 0,354ha = 1,146ha) . Warto dodać, że 

lokalizacja w drugim rozpatrywanym wariancie również nie spełnia parametru brzegowego, jednak z 

uwagi na niewielką różnicę przyjęto tę lokalizację do analizy. 

Każda z tych potencjalnych lokalizacji została skrótowo opisana, w kontekście jej położenia, istniejącej 

aktualnie infrastruktury technicznej, ukształtowania terenu, warunków geologicznych i 

hydrogeologicznych, odległości od wód powierzchniowych i obszarów prawnie chronionych. 

W dalszej części opracowania dokonano analizy punktowej rozpatrywanych lokalizacji stosując ocenę 

ekspercką, przyjmując odpowiednie kryteria tej oceny – techniczno-prawne, terenowe, ekologiczne, 

komunikacyjne i logistyczne, oraz specyficzne dla sektora. W ramach tych kryteriów określono 

odpowiednie podkryteria, z których każde było oceniane wg. przyjętej 4 punktowej skali; 0 – ocena 

niedostateczna, 1 – dostateczna, 2 – dobra, 3 bardzo dobra. 

Dodatkowo dla każdego wariantu przeprowadzono analizę SWOT, gdzie zostały opisane cztery grupy 

czynników strategicznych; mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.  

Osobnej analizie poddano kryteria specyficzne dla analizowanego sektora, związane z różnymi 

aspektami finansowania placówki. Najważniejsze z nich to: 

- zmiana poziomu finansowania w stosunku do stanu obecnego, 

- analiza dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). 

Zrezygnowano z dalszego uwzględnienia w analizie tzw. zmiany ekologicznej, tj. różnicy w kosztach 

dowozu uczniów w ramach poszczególnych wariantów, z uwagi na niewielką siłę różnicującą 

poszczególne warianty,  charakteryzującą to kryterium. 

Wartości uzyskane przez poszczególne warianty w ramach kryteriów specyficznych dla 

analizowanego sektora  zostały następnie przeliczone i zapisane w jednolitej skali w odniesieniu do 

pozostałych kryteriów, dzięki czemu uzyskano jednolitą macierz, co z kolei umożliwiło wykonanie na 

niej dalszych działań analitycznych. 

Na tak przygotowanej macierzy danych przeprowadzono bardziej zaawansowaną analizę 

wielokryterialną opartą na analizie modelowej, polegającej na matematycznym wyborze 

najkorzystniejszego rozwiązania, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania i dokonując pełnego 

opisu wybieranych wariantów.  Do obliczeń zastosowano metodę programowania kompromisowego. 
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Dokonanie oceny, porównanie i wybór najkorzystniejszego z zaproponowanych rozwiązań poddanych 

ocenie możliwe jest dzięki liczbowemu określeniu wskaźników oceniających. 

 

Wnioski 

 

1. Na podstawie przeprowadzonej oceny punktowej można stwierdzić, że najkorzystniejszym 

wariantem jest lokalizacja inwestycji w wariancie 1 na osiedlu BOREK w m. Wronki – wynik 38 pkt. 

2 wariant, czyli lokalizacja w Nowej Wsi zajęła drugie miejsce z wynikiem 24 punktów. 

2. Z kolei wyniki analiz specyficznych dla sektora wskazują bardzo wyraźnie na lokalizację w Nowej 

Wsi jako wariant korzystniejszy. Jest to warte uwagi w przypadku położenia nacisku przede 

wszystkim na kryteria finansowania placówki, pomijając pozostałe kryteria. 

3. Analiza modelowa potwierdza wcześniej uzyskane wyniki: w przypadku nadania wysokiej wagi 

kryteriom związanym z oszczędnościami finansowania placówki, jako korzystniejszy wskazywany 

jest wariant 2, tj. Nowa Wieś. W przypadku natomiast nadania wysokiej wagi pozostałym kryteriom, 

a w szczególności tych związanych z wielkością działki inwestycyjnej, jej potencjału rozwojowego 

oraz  w zakresie przyszłej rozbudowy dodatkowej infrastruktury sportowej, zdecydowanie lepsze 

rekomendacje uzyskuje wariant 1, tj. lokalizacja na osiedlu Borek. 

4. Analiza wariantu bezinwestycyjnego pokazała, że taki wariant nie tylko nie odpowiada na ewidentne 

braki infrastrukturalne analizowanych placówek, lecz także jest wariantem droższym z punktu 

widzenia wydatków rocznych przeznaczonych na jednego użytkownika.  

 

 

 

 

 

 

 


