


GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI LOKALIZACJA

Obszar: 131,6 km2 (13 160 ha)
   gmina obejmuje 27,7 % pow. powiatu  aleksandrowskiego    
   /największa gmina powiatu/  
       
Ludność: 11 901 mieszkańców  (stan: 31.12.2021 r.)

   



średnia liczba osób/ sołectwo – 425 mieszkańców
/10 miejscowości przekracza średnią/

Rożno-Parcele      (1158 mieszkańców)
   Otłoczynek (13 mieszkańców)

     
      

Podział administracyjny gminy:
28 sołectw 
41 miejscowości

GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI CHARAKTERYSTYKA



Struktura użytkowania gruntów:

PRZEMYSŁ i BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1425 ha (11% obszaru gminy) 

UŻYTKI ROLNE 9547 ha (72,5 %)  

grunty orne                8223 ha (62,5 %)
sady                             148 ha (  1,1 %)
trwałe użytki zielone 1176 ha (  8,9 %)

LASY 2188 ha (16,6 %)

GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI CHARAKTERYSTYKA



○ bliskość aglomeracji toruńskiej, bydgoskiej, włocławskiej

   podróż: koleją do Warszawy: 2,5 godziny
      autem autostradą A1 do centrum Gdańska: ok 1,5 godziny 
      autem na międzynarodowe lotnisko w Bydgoszczy: 60 min

○ bezpośrednie sąsiedztwo 2 ośrodków miejskich: Aleksandrów Kujawski i Ciechocinek

○ rozwinięta sieć dróg lokalnych, krajowa droga E75 
○ węzeł autostradowy A1 w miejscowości Odolion 
○ ważny szlak kolejowy (pasażerski, przeładunkowy)

     
      

GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI CHARAKTERYSTYKA



GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI inwestuj

○ położenie geograficzno-infrastrukturalne (A1, droga krajowa E75, priorytetowy węzeł kolejowy) 

○ wydzielony Specjalny Obszar Gospodarczy Ośno (SOGO) – (80 ha) / współpraca z Uniwersytetem  
  
    Łódzkim, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Centrum Obsługi Inwestora Urzędu 
    Marszałkowskiego woj. Kujawsko-Pomorskiego, Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

○ 400 aktywnych podmiotów gospodarczych głównie o profilu handlowym, budowlanym i 
   transportowym; 

○ Tytuł Lidera Wspierania Przedsiębiorczości 2013. Srebrna pieczęć Izby Przemysłowo-Handlowej    
   Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Certyfikat ISO 9001:2008, Certyfikat Euro Renoma 2015



GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI mieszkaj

○ jedna z najbardziej skanalizowanych gmin w Woj. Kujawsko-Pomorskim

○ bezpłatne przedszkola, żłobek, 6 szkół podstawowych, świetlice wiejskie, place zabaw

○ System Bezpłatnego Powiadamiania SMS (aplikacja BLISKO) dla mieszkańców gminy

○ cyklicznie odbywające się imprezy kulturalne i sportowe (Ogólnopolskie Spotkania Poetów 
   BIAŁA LOKOMOTYWA, Festiwal Parzybroda), czynna współpraca samorządu 
   z organizacjami pozarządowymi, 5 klubów sportowych, 15 Kół Gospodyń Wiejskich 

○ "Najbardziej przyjazna gmina w województwie kujawsko-pomorskim" wg plebiscytu dziennika     
    Rzeczpospolita Mała ojczyzna 2012



GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI wypoczywaj

○ jezioro z zapleczem turystycznym, agroturystyka; lokalne specjały kuchni kujawskiej

○ przez Gminę przebiega Wiślana Trasa Rowerowa łącząca Beskidy z Bałtykiem

○ miejsca historyczne: szlak bursztynowy, rodzinny dom Edwarda Stachury w miejscowości   
   Łazieniec, Kujawsko-Pomorski szlak Fryderyka Chopina, rzeźby Wacława Bębnowskiego   
   (kościół św. Jana Chrzciciela w Służewie)

○ bliskość uzdrowiska Ciechocinek oraz Torunia wpisanego na światową listę UNESCO
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