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Zarządzanie miastem rozumiem jako dostosowywanie go do potrzeb mieszkańców  
i zmieniających się warunków zewnętrznych. Zrównoważony rozwój to najważniejsze wyzwanie  
w zarządzaniu miastem. Wysoka jakość życia mieszkańców, wydajna gospodarka odpadami, 
dbałość o aspekty środowiskowe, przemyślany rozwój przestrzenny, przyjazna infrastruktura, 
korzystne warunki rozwoju przedsiębiorczości, partycypacja społeczna to priorytety, którymi 
żyjemy na co dzień. Lidzbark Warmiński to miasto peryferyjne, które zmaga się z wieloma 
problemami charakterystycznymi dla miast średniej wielkości. To także miasto wielu możliwości  
i tylko od nas zależy czy wykorzystamy je we właściwy sposób. Patrząc na zestawienia tego 
raportu widzę ogromne zaangażowanie wielu osób, które pracują, aby nam tutaj żyło się lepiej.    
I chociaż nie wszystko udaje się zrealizować, Lidzbark rozwija się dynamicznie, ale w 
zrównoważony sposób. Mam nadzieję, że idziemy we właściwym kierunku. 
 
      Jacek Wiśniowski  

      Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego 
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Rys. 1 Zakres Raportu Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński  



PROFIL ORGANIZACJI 

Nazwa organizacji: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

Herb miasta: wizerunek Baranka Bożego na błękitnym tle stojącego na zielonej murawie trzymającego w 
prawej ugiętej nodze złoty pastorał otoczony w górnej części 7 punktami złotego koloru. Baranek zwrócony 
jest w lewą stronę 

Siedziba organizacji: 

         Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim 

         ul. Świętochowskiego 14 

        11-100 Lidzbark Warmiński 

 

Organ wykonawczy: Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego - Jacek Wiśniowski  

 

Organ stanowiący i kontrolny: Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim  

Przewodnicząca Rady Miejskiej - Dorota Michalak 

 

Statut:   http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=131834   

Strona www:  http://www.lidzbarkw.eu/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/umlidzbarkwarminski/  
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Lidzbark Warmiński w liczbach  
 

Powierzchnia – 14,35 km2 

Liczba mieszkańców – 15.482, w ostatniej dekadzie liczba ludności zmalała o ok. 10%. 

Zgodnie z diagnozą strategiczną województwa warmińsko-mazurskiego w Lidzbarku Warmińskim podobnie jak 
w Nidzicy, Braniewie, Szczytnie, Kętrzynie, Bartoszycach i Węgorzewie występuje bardzo niekorzystna sytuacja 
demograficzna. 

Silna depopulacja zwłaszcza wśród osób młodych, aktywnych i dobrze wykształconych, ogranicza potencjał 
rozwojowy miasta. (Potencjał miast województwa 03.12.2018, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania przestrzennego w Olsztynie, 
Patrycja Szarek – Iwaniuk) 

Ponadto, społeczeństwo Lidzbarka Warmińskiego starzeje się. Procesy te odpowiadają tendencjom krajowym, 
europejskim, a nawet światowym, w tym m.in. rosnącej mobilności oraz coraz wyższej jakości życia. 



Miejskie jednostki organizacyjne, spółki 
miejskie i instytucje kultury 

 Centrum Usług Wspólnych (obsługa administracyjna przedszkoli, szkół i biblioteki); 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (udzielanie pomocy społecznej w szczególności przyznawanie  
i wypłacanie świadczeń zgodnie z ustawami, pracy socjalnej, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury 
socjalnej); 

Ośrodek Sportu i Rekreacji (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, tworzenie warunków do 
rozwoju sportu  wśród dzieci i młodzieży, wspomaganie sportu wyczynowego, administrowanie  
i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi); 

Miejska Biblioteka Pedagogiczna (wspieranie procesu kształcenia się i doskonalenia nauczycieli; wspieranie 
działalności szkół i placówek, w tym bibliotek szkolnych) 

Lidzbarski Dom Kultury (m.in.: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, 
dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury) 

Miejska Biblioteka Publiczna (gromadzenia i udostępniania zbiorów, działania na rzecz promocji kultury) 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków); 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (wywóz odpadów stałych i ciekłych, w tym gruzu, 
utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni, zarządzanie cmentarzami); 

Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. (administracja wspólnotami mieszkaniowymi); 

Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (budownictwo i obsługa nieruchomości). 



ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY 
ZEWNĘTRZNE 

 
Członkostwo w stowarzyszeniach: 

Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow (promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego życia); 

Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia Cittaslow 

Stowarzyszenie Zamki Gotyckie (m.in.: promowanie średniowiecznych zabytków, opracowanie szlaku 
turystycznego obejmujące powyższe obiekty); 

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich (m.in.: reprezentowanie interesów gmin członkowskich 
wobec władz administracji rządowej i samorządowej, podejmowanie inicjatyw i współpraca  
w różnorodnych formach i strukturach w celu popierania idei samorządności); 

Stowarzyszenie Dom Warmiński (rozwój gospodarki turystycznej Warmii poprzez udostępnianie  
i popularyzowanie jej dziedzictwa kulturowego); 

Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur (m.in. wszechstronny rozwój uzdrowisk oraz 
miejscowości o walorach uzdrowiskowych z województwa warmińsko-mazurskiego); 

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” (m.in. działanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszaru działania, rozwój społeczeństwa obywatelskiego). 

Europejska Federacja Miast Napoleońskich (stowarzyszenie ma na celu zrzeszenie miast 
europejskich, miejscowości, gmin, związków gmin, których historia została naznaczona wpływami 
napoleońskimi). 

 



Miasta partnerskie 

Lidzbark Warmiński posiada szerokie kontakty z miastami partnerskimi zlokalizowanymi w kraju i zagranicą. 
Na liście takich partnerów znajdują się: 

 Sowietsk w Obwodzie Kaliningradzkim, Rosja, 

 Oud-Beijerland w Holandii, 

 Wertle w Niemczech, 

 Milanówek. 

  

Stale poszerzana jest baza partnerów strategicznych miasta, co zaowocowało w 2018r. podpisaniem umowy 
partnerskiej z litewskim miastem Visaginas. Ponadto w 2018r. miasto przystąpiło do Federacji Miast 
Napoleońskich. 

 



Nagrody i wyróżnienia w 2018 r.  

Ranking samorządowy opracowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Lidzbark Warmiński zajął 

65 miejsce na 236 gmin miejskich. Badanie było skomplikowane ponieważ opierało się na dochodach 

własnych, wydatkach inwestycyjnych, środkach unijnych pozyskiwanych na realizację zadań. Badaniem 

objęto 2792 samorządy. 

 

Nominacja do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2019r. za efektywne pozyskiwanie funduszy, dynamiczny 

rozwój gminy oraz działania na rzecz społeczności lokalnej. Nominacji udzielały Polska Agencja 

Przedsiębiorczości oraz Forum Przedsiębiorczości we współpracy z Gazetą Prawną i Biznes Puls w Gazecie 

Wyborczej; 

Ranking Pisma Samorządu terytorialnego Wspólnota - 10 miejsce w rankingu wykorzystania środków 
unijnych na 262 miasta powiatowe w Polsce. 5 miejsce w rankingu wydatków inwestycyjnych na 267 miast 
powiatowych w Polsce; 

II miejsce w konkursie TOP Inwestycje Polski Wschodniej za Lidzbarski Bulwar. 

Rys. 2 Bulwar w Lidzbarku Warmińskim 
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Według badań ankietowych przeprowadzonych 

w ramach Raportu Zrównoważonego Rozwoju 

Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński większość 

respondentów jest zadowolona z życia  

w Lidzbarku Warmińskim, w tym 51% 

ankietowanych wskazała odpowiedź raczej tak 

a 27% zdecydowanie tak. 22% respondentów, 

w tym 17% raczej nie, nie jest zadowolona  

z życia w Lidzbarku Warmińskim.  

 

W badaniu przeprowadzonym w maju  

i czerwcu 2019 udział wzięło 306 mieszkańców 

miasta. 

 

Jakość życia  
w mieście w świetle 

opinii publicznej 

27% 

51% 

17% 
5% 

Rys. 4 Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z życia w 
Lidzbarku Warmińskim? 

Zdecydowanie tak Raczej  tak Raczej  nie Zdecydowanie nie

Źródło: opracowanie własne 



Jakość życia  
w mieście w świetle 

opinii publicznej 
O  takim też zadowoleniu świadczą również 

szczegółowe pytania dotyczące zadowolenia z: 

 warunków mieszkaniowych: raczej tak 51% 

respondentów i 26% zdecydowanie tak, 

 życia rodzinnego: zdecydowanie tak z 48%  

i 41% raczej nie, 

 kontaktów z przyjaciółmi, znajomymi:  raczej 

tak 51% i 32% zdecydowanie tak, 

 pracy zawodowej: raczej tak 40% i 18% 

zdecydowanie tak,  

 sytuacji finansowej gospodarstwa domowego: 

raczej tak 41% i zdecydowanie tak 12%, 

 swojego stanu zdrowia: raczej tak 59%  

i zdecydowanie tak 20%, 

 ogólnej sytuacji gospodarczej, społecznej oraz 

politycznej w Lidzbarku Warmińskim: raczej 

tak 50%. 

W przypadku dwóch pytań dot. sytuacji 

gospodarczej, społecznej oraz politycznej  

w Polsce i perspektyw na przyszłość ponad połowa 

respondentów odpowiedziały negatywnie.  
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Rys.5 Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z ...? 

Zdecydowanie nie Raczej  nie Raczej  tak Zdecydowanie tak

Źródło: opracowanie własne 



Jakość życia  
w mieście w świetle 

opinii publicznej 
W ramach badań ankietowych zapytano 
mieszkańców również o potencjał gospodarczy 
Lidzbarka Warmińskiego. 72% respondentów 
oceniło pozytywnie promocję walorów 
turystycznych i przyrodniczych Lidzbarka 
Warmińskiego. 27% ankietowanych wskazało na 
niewystarczającą promocję turystyczną. 

Aż 88% respondentów oceniło, że Lidzbark 
Warmiński jest miejscem atrakcyjnym 
turystycznie (zabytki, położenie, przyroda, baza 
noclegowo-gastronomiczna). 

55% ankietowanych osób uważa, że miasto 
wykorzystało swój potencjał gospodarczy, 
natomiast 45% uważa, że miasto powinno 
szukać innych niż dotychczasowe kierunki 
rozwoju.  

92% respondentów zauważyło zaangażowanie 
władz miasta w rozwój infrastruktury 
współfinansowanej ze środków europejskich. 
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Czy uważa Pan(i), że Lidzbark Warmiński
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noclegowo-gastronomiczna)?

Czy w Pan(i) ocenie promocja walorów
turystycznych i przyrodniczych Lidzbarka
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Rys.6 Potencjał gospodarczy 
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Źródło: opracowanie własne 



Jakość życia  
w mieście w świetle 

opinii publicznej 
W badaniu mieszkańcy zostali zapytani, jakie 
problemy społeczne występują w Lidzbarku 
Warmińskim. 

Większość respondentów wskazało, że dochody 
mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego są niskie. 
Tylko 27% ankietowanych stwierdziło, że są na 
wystarczającym poziomie. 

50% ankietowanych uważa, że trudno jest znaleźć 
pracę na terenie miasta.  

33% respondentów ani dobrze ani źle ocenia sposób 
rozwiązywania problemów społecznych i profilaktyki. 

Jedna trzecia respondentów niejednoznacznie 
określiła sposób rozwiązywania problemów 
społecznych (33% odpowiedzi ani dobrze ani źle). 

Podobnie oceniana jest dostępność pomocy 
społecznej w mieście. 

Stosunkowo niskie zarobki są główną przyczyną 
zdecydowanie negatywnych odpowiedzi na pytanie: 
czy Lidzbark oferuje mieszkańcom godne warunki 
życia i rozwoju. 
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Rys.7 Problemy społeczne 
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Źródło: opracowanie własne 



Jakość życia  
w mieście w świetle 

opinii publicznej 

Jednym z mierników określających poziom życia 

ludności i zaspokojenia potrzeb materialnych są 

dochody  mieszkańców. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 

połowa respondentów osiąga dochody mniej niż 

średnia wynagrodzenia w powiecie lidzbarskim 

tj. 2.467,71 zł.   

30% respondentów osiąga dochody takie same 

lub powyżej średniego wynagrodzenia w woj. 

warmińsko-mazurskim, tj. 2.716,26 zł. 

Wyniki te potwierdzają wypowiedzi odnotowane 

w trakcie spotkań konsultacyjnych, że poziom 

dochodów w Lidzbarku Warmińskim jest 

niezadawalający i stosunkowo niski. 

7% 
4% 

16% 

24% 17% 

13% 

19% 

Rys.8 Jaki jest poziom Pana(i) dochodów netto  
(„na rękę”)? 

nie osiągam żadnych dochodów do 1 000 zł

od 1 000, 01 zł do 1 700 zł 1 700,01 zł do 2 200 zł

2 200,01 zł do 2 700 zł 2 700,01 zł do 3 500 zł

powyżej 3 500,01 zł

Źródło: opracowanie własne 



Głównym źródłem dochodów miasta są podatki, których ogólna kwota powoli, ale systematycznie 
rośnie. Rośnie także dochód na pojedynczego mieszkańca, ok. 10% rocznie. 

 

Rys. 9 Dochody Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w latach 
2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych 
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Rys. 10 Dochód na jednego mieszkańca Gminy Miejskiej 
Lidzbark Warmiński 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych 
na stronie http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl   
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Wydatki podobnie jak dochody systematycznie rosną i za 2018 r. wynosiły 86 642 170 zł. 

 

Rys.11 Wydatki Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na latach 
2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych 
na stronie http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/ 

 

Rys.12 Wydatki Lidzbarka Warmińskiego na jednego mieszkańca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych 
na stronie http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl 
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Wydatki Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 

W 2018 roku znacząco wzrosły wydatki na oświatę i wychowanie, co związane było z reformą edukacji.  

W 2017 i 2018 spadły wydatki na pomoc społeczną co wiąże się z uruchomieniem pakietu świadczeń 

programu Rodzina. Rosną systematycznie wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. 

W 2018 znacząco wzrosły też wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ze względu na 

zrealizowane inwestycje w tym zakresie. 

Rys.13  Szczegółowe wydatki Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl 
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Dochody i wydatki – porównanie 2018 rok 
Aby zobrazować poziom wydatków i dochodów Lidzbarka Warmińskiego porównano ich poziom  
z wybranymi miastami województwa warmińsko-mazurskiego oraz dwoma innymi miastami tzw. "ściany 
wschodniej". Bartoszyce, Ostróda i Iława jako „punkty odniesienia" zostały wskazane przez mieszkańców 
Lidzbarka w trakcie spotkań konsultacyjnych. Sokołów Podlaski i Krasnystaw wybrano pod kątem podobnego 
uwarunkowania rozwojowego. Oba miasta leżą we wschodniej części Polski, są peryferyjnie  położone wobec 
dużych ośrodków miejskich i mają podobne uwarunkowania rozwoju gospodarczego jak Lidzbark Warmiński 
(jeden duży i rozpoznawalny podmiot gospodarczy, w Lidzbarku -   Polmlek, w Krasnymstawie OSM 
Krasnystaw, w Sokołowie – Sokołów SA) 

Rys.14 Dochody i wydatki – porównanie 2018 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetów gmin 
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Dochód na jednego mieszkańca  
w porównywanych miastach w latach 2016-2018  

 

Pomimo tego, że wydatki i dochody Bartoszyc, Ostródy i Iławy są znacznie wyższe niż w Lidzbarku 
Warmińskim, dochód na jednego mieszkańca w Lidzbarku jest stosunkowo wyższy. 

 

 

Rys. 15 Dochód na jednego mieszkańca gmin w latach 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetów 
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GOSPODARKA 

W Lidzbarku Warmińskim nie ma dominującej gałęzi przemysłu, rozwijają się produkcja, usługi, handel, 
przetwórstwo rolno-spożywcze, przetwórstwo mięsne. 

Sektory gospodarki z największym potencjałem to: 

 przetwórstwo rolnicze, 

 turystyka, 

 produkcja. 

W trakcie przygotowywania niniejszego dokumentu przeprowadzono wśród mieszkańców Lidzbarka 
Warmińskiego ankietę, w której poproszono m.in. o wskazanie trzech sektorów/branż gospodarki, które 
mogą rozwijać się w mieście. Odpowiedzi wskazują, że respondenci dobrze znają potencjał swojego miasta, 
ponieważ największą liczbę odpowiedzi uzyskały następujące branże/sektory: 

 turystyka, 

 przemysł, 

 gastronomia, 

 usługi, 

 handel, 

 przemysł spożywczy. 

 

Źródło: www.lidzbarkw.eu 

http://www.lidzbarkw.eu/


Branże z największym potencjałem 
wskazane przez respondentów 

Rys. 16 Wskazane przez mieszkańców sektory/branże gospodarki, które mogą rozwijać się w mieście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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GOSPODARKA 

Rys. 17 Wykaz najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie Lidzbarka Warmińskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne, wywiady telefoniczne 

 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Sektor Orientacyjna liczba 

zatrudnionych  

(z uwzględnieniem 

sezonowości) 

1 Warmińska Sp. z o.o. Przemysłowy/szwalniczy Ok 150  

2 Polmlek Sp. z o.o. Przemysłowy/mleczarski 0k 650 

3 Fabryka Opakowań Foliowych 

Rossoplast D. I R. 

Rossochaccy Spółka Jawna  

Przemysłowy 

Chemiczny Ok 120 

4 „SZKŁO” Sp. z o.o. Przemysłowy/szklarski Ok 100 

5 Produkcja Wenglorz Sp. z o.o. 

Sp.k. 

Przemysłowy Ok 100 

6 "SPOŁEM" Powszechna 

Spółdzielnia Spożywców w 

Lidzbarku Warmińskim Usługi 

Handel Ok 80 

7 Hotel Krasicki Usługi/ hotelarstwo/gastronomia Ok 50 

8 Termy Warmińskie Spółka z 

o.o.   

Usługi/ hotelarstwo/gastronomia Brak danych 

9 Budokop Piotr Głodowski Przemysłowy/budowlany Ok 50 

10 Zespół Opieki Zdrowotnej Służba zdrowia  250 - 300 



Podmioty gospodarcze – dane liczbowe 

Według rejestru Regon w Lidzbarku Warmińskim w 2018 r. było zarejestrowanych 1688 podmiotów 
gospodarczych. 

Nowo zarejestrowane podmioty według rejestru REGON w 2018 r.  – 146  

Saldo podmiotów gospodarczych w 2018 r. (różnica pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi  
a wyrejestrowanymi) – 43  

Specjalna Strefa Ekonomiczna  

Na terenie Miasta działa Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która oferuje zwolnienie  
z podatku dochodowego dla przedsiębiorców inwestujących na terenie WMSSE S.A. Podstrefa Lidzbark 
Warmiński obejmuje obszar o powierzchni 42,09 ha, na jej terenie działalność prowadzą firmy takie jak 
Polmlek czy Budokop. 

(Od 5 września 2018 cała Polska jest objęta Strefą. Zwolnienia z podatku od nieruchomości daje gmina 
zgodnie z zapisami Uchwały V/38/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z 25 lutego 2015 roku  
w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński pomocy regionalnej na wspieranie nowych 
inwestycji.)  

Sprzedaż działek inwestycyjnych – Strefa Przemysłowa Lidzbark Warmiński 

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński sprzedała w latach 2018 – 2019,  pięć działek inwestycyjnych  
o łącznej powierzchni 6, 8027 ha. 

Do sprzedaży pozostały trzy działki o łącznej powierzchni 7, 1558 ha. 

Punkt Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim  

Punkt został powołany w celu podniesienia jakości obsługi przedsiębiorców i inwestorów w Urzędzie 

Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.  

 

GOSPODARKA 



TURYSTYKA 
Lidzbark Warmiński należy do Polskiej Krajowej Sieci  Miast Cittaslow (miast dobrej jakości życia). Położony  
w sercu Warmii, w zakolu dwóch rzek Łyny i Symsarny,  otoczony jeziorami i lasami Lidzbark Warmiński jest 
miejscem wymarzonym na krótszy lub dłuższy urlop, indywidualny czy rodzinny. Miasto niezwykłej historii, 
zabytków, atrakcji kulturalnych.  Przez miasto przechodzi wiele szlaków, pieszych, rowerowych, kajakowych  
i samochodowych, np. pieszy doliną Symsarny, samochodowy Szlak Zamków Gotyckich, rowerowy GreenVelo, 
Kopernikowski, kajakowy rzeką Łyną. 

Zabytki: 

 Gotycki Zamek Biskupów Warmińskich – jeden z najważniejszych zabytków Lidzbarka Warmińskiego.  
W 2018 r. Zamek odwiedziło 50.506 turystów*. Uznany przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.  

 Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła    Rys. 18 Zamek Biskupów Warmińskich  

 Cerkiew Prawosławna pw. św. Ap. Piotra i Pawła 

 Wysoka Brama      

 Letnie Ogrody Biskupie       

 Oranżeria Ignacego Krasickiego 

 Mury obronne 

 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża                                                      
 

 

Wypoczynek                                                                                      Fot. Grzegorz Kumorowicz 

Jedną z największych atrakcji turystycznych są Termy Warmińskie, które są pierwszym ośrodkiem termalnym 
zlokalizowanym na północy Polski. Obiekt termalny w wyjątkowy sposób łączy wysoki standard usług 
hotelowych z bogatą ofertą SPA. To doskonałe miejsce do wypoczynku i relaksu. 

       

W ramach OSIR funkcjonuje kąpielisko miejskie zlokalizowane w Wielochowie (2 km od granic miasta). Nowa 
infrastruktura plaży oraz wygodny dojazd ścieżką rowerową przyciągają nad jezioro rzeszę mieszkańców  
i turystów.  
 
*Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  



Baza hotelowa i gastronomiczna w Lidzbarku Warmińskim: 
Liczba obiektów hotelarskich w Lidzbarku Warmińskim (hotele, hostele, pokoje gościnne, inne)  – 14 
Liczba dostępnych miejsc noclegowych – 777 
Średnia cena za nocleg – 173 zł 
Liczba obiektów gastronomicznych (bary, restauracje, pizzerie, puby i smażalnie ryb, kawiarnie, cukiernie) - 
20 
 
W Lidzbarku Warmińskim działa Centrum Informacji Turystycznej.  Z danych zebranych przez Centrum 
wynika, że w 2018 r. odwiedziło je 4.316 turystów. Najwięcej w sezonie letnim (maj - wrzesień).  
 

 Liczba turystów polskich ogółem – 3.511 

Dominujące województwa:   

 mazowieckie – 863,  

 pomorskie – 339,  

 warmińsko-mazurskie – 324,  

 śląskie – 293, łódzkie – 272,  

 małopolskie – 234. 

 

Liczba turystów zagranicznych – 805.  

Dominujące kraje to: 

 Niemcy – 382, 

 Rosja – 162, 

 Anglia – 92, 

 Francja – 47, 

 Litwa – 26, 

 Włochy – 16. 

 

TURYSTYKA 

Źródło: www.lidzbarkw.eu , Centrum Informacji Turystycznej w Lidzbarku Warmińskim 

http://www.lidzbarkw.eu/


Uzdrowisko  
w świetle badań 
opinii publicznej 

Turystyka uzdrowiskowa to jeden z tych 

trendów, który pozwala wydłużyć sezon 

turystyczny poza miesiące letnie. Lidzbark 

Warmiński  ma wszystkie atuty, żeby  z tego 

trendu skorzystać. Jest duża szansa, aby 

oprócz turystów przyjeżdżali tutaj kuracjusze. 

Warunki są sprzyjające:  oprócz unikalnych 

warunków środowiskowych istnieje potencjał 

czynników leczniczych: unikalny klimat, złoża 

borowin i termalnych wód solankowych. 

Unikalność nieskażonej przyrody jest dużym 

atutem w rozwoju uzdrowisk. Ponadto ogólne 

trendy demograficzne (starzejące się 

społeczeństwo) prognozują zwiększony popyt 

między innymi na usługi rehabilitacyjne. 

Szansę na rozwój w tym zakresie dostrzegają 

także respondenci. 
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Rys.19 Czy widzi Pan(i) szansę rozwoju 
miasta opartą na infrastrukturze 

uzdrowiskowej? 

Tak Raczej tak Nie Raczej nie Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne 



Rynek pracy w 2018 roku 

W 2017r. w Lidzbarku Warmińskim było 4.037 osób pracujących, w tym 54,82% kobiet. 

Liczba pracujących na 1000 ludności miasta wyniosła 254 (w woj. warmińsko-mazurskim 200, a w kraju 247). 

W 2018r. było 564 zarejestrowanych bezrobotnych (60,28% stanowiły kobiety). 

Stopa bezrobocia w powiecie lidzbarskim wyniosła 16,9% (w woj. warmińsko – mazurskie 11,7%,  
a w kraju 6,6). 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie lidzbarskim wynosi 3.445,72 zł (w woj. warmińsko-mazurskim 
3.802,98 zł, a w kraju 4.527,89 zł). 

Rys.20 Aktywność zawodowa mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim 
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Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy 2018r.: 493 osoby (do 30 roku życia 137 
osób, w tym 70 do 25 roku życia).  
Wśród osób bezrobotnych najwięcej było osób 
długotrwale bezrobotnych, tj. 305 osób 
powyżej 50 roku życia – 184.  
W Powiatowym Urzędzie Pracy było 150 ofert 
pracy, większość dla mężczyzn. Główną 
przyczyną nie przyjmowania pracy był zbyt 
niski poziom płac. 
Największym problemem rynku pracy jest brak 
ofert pracy dla kobiet. 
 



Rynek nieruchomości w Lidzbarku Warmińskim 
w 2018 r. 

Rys.21 Średnie ceny nieruchomości   

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY  

Rys. 22 Interesariusze Lidzbarka Warmińskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Instytucje społeczne  

np. MOPS, Lidzbarski Dom Kultury, Miejska Biblioteka 
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Psychologiczno – Pedagogiczna, szkoły, przedszkola, 

służba zdrowia 
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Pracodawcy 
np. lokalni i krajowi przedsiębiorcy, Warmińskie 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców, inwestorzy 

Pracownicy np. Urzędu Miejskiego i spółek miejskich 

Dostawcy np. energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody itp. 

Turyści np. z Polski, z zagranicy 

Środowisko 

np. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z 

o.o. w Lidzbarku Warmińskim, Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lidzbarku 

Warmińskim, przedsiębiorstwa 

Media np. lokalne, regionalne 



Budżet obywatelski 
W 2018 r. w Lidzbarku Warmińskim zrealizowano II Edycję Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego podczas 

której do podziału było 300 tys. zł, a wartość pojedynczego projektu nie mogła być wyższa niż 50 tys. zł. 

Dofinansowane mogły być projekty realizujące zadanie znajdujące się w kompetencji gminy dotyczące:  

 ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów 

małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów dzielnicowych, 

likwidacji elementów zakłócających estetykę; 

 rekreacji – tj. modernizacji, doposażaniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz 

terenów rekreacyjnych. 

Wnioskodawcy zgłosili łącznie 10 projektów. Do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 7, natomiast 

do realizacji wybrano 6 projektów. W głosowaniu wzięło udział 1.543 osoby, w tym głosów ważnych było 

1.406, a nieważnych 137. Szacowana kwota wybranych projektów do realizacji wynosiła 297.895 złotych.  

Tytuły projektów otrzymanych dofinansowanie: 

 Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kalinowskiego; 

 Obudowa śmietnika z cegły typu klinkier; 

 Zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park osiedlowy; 

 Doposażenie miejskich placów zabaw w podwójne huśtawki typu „Expression Swing” oraz stojaków 

na rowery; 

 Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej „Przy Pomniku”; 

 Modernizacja, doposażenie placu zabaw przy ulicy Lipowej 

 



Organizacje pozarządowe  

Organizacje pozarządowe biorące udział w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych  
i korzystające z form pozakonkursowych łącznie zaplanowały działania na kwotę 647.406,00 zł. 
Dofinansowanie z budżetu miasta wyniosło 301.970,00 zł. W realizowanych projektach, udział wzięło 
ponad 4.000 mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego.   

Na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
dofinansowanie przyznano trzem organizacjom na łączną kwotę 50.000zł. 

W Otwartym Konkursie Ofert w 2017r. dofinansowanie otrzymały 24 projekty w ramach 4 zadań 
konkursowych. Zadania dotyczyły: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji Lidzbarka 
Warmińskiego poprzez sporty motorowe, działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym, ochrona  
i promocja zdrowia.  

Z dofinansowania zadań w ramach „małych grantów” od stycznia do grudnia 2018r. skorzystało 9 
organizacji a łączna kwota wsparcia realizowanych zadań wyniosła 19.970,00 złotych. Realizacja zadania 
publicznego w ramach ”małego grantu” polegała na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom 
społecznym, promowaniu, wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia. 

 



Konsultacje społeczne  

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim prowadzi 5 form komunikacji z mieszkańcami miasta: portal 
samorządowy www, e-mail, Facebook, Messanger, http://lidzbarkw.eu/konsultacje . 

Konsultacje społeczne są częścią procesu budowy wspólnoty lokalnej i tym samym pozwalają 

mieszkańcom na współuczestnictwo i zaangażowanie w rozwój miasta. Dzięki konsultacjom społecznym 

wszystkie planowane inwestycyjne i projekty miejskie mogą być lepiej dostosowane do potrzeb  

i oczekiwań mieszkańców. Dlatego też władze Lidzbarka Warmińskiego wychodząc naprzeciw 

mieszkańcom utworzyli stronę http://lidzbarkw.eu/konsultacje, na której podejmowane są różnorodne 

tematy dotyczące zmian, inwestycji, nazewnictwa ulic i projektów miejskich. 

     Rys. 23 Strona internetowa poświęcona konsultacjom społecznym 

Źrodło: http://lidzbarkw.eu/konsultacje 
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Edukacja przedszkolna 

W Lidzbarku Warmińskim wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach publicznych  
i niepublicznych. 

Rys. 24 Placówki miejskie i prywatne 

 

 

 
 *oddział żłobkowy znajduje się w przedszkolu niepublicznym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centrum Usług Wspólnych 

Z wywiadu telefonicznego przeprowadzonego wśród placówek oświatowych wynika, że liczba miejsc  
w przedszkolach jest wystarczająca. Jedynie w jednej placówce niepublicznej wskazano, że poprzez reformę 
oświaty łączone są w grupie dzieci z różnych roczników i poprzez co, mniej dzieci jest przyjmowanych do 
przedszkola. 

W roku szkolnym 2017/2018 liczba placówek przedszkolnych na terenie Lidzbarka Warmińskiego nie uległa 
zmianie, jednak w Przedszkolu nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym utworzono dodatkowy oddział 
przedszkolny dla najmłodszych przedszkolaków. 

Obiekty placówek, oprócz jednego przedszkola niepublicznego, nie są dostosowane do osób 
niepełnosprawnych.  

Liczba instytucji Liczba oddziałów Liczba dzieci 

Żłobek*       

niepubliczny 1 1 30 

Przedszkola 

publiczne 2 8 186 

niepubliczne 4 15 433 

Razem 6 24 619 



Edukacja szkolna 
Uczniowie uzyskali w 2018 r. lepsze średnie wyniki z egzaminów na koniec gimnazjum w porównaniu ze 
średnimi wynikami w powiecie i województwie warmińsko-mazurskim. 

Sytuacja demograficzna w lidzbarskich szkołach podstawowych w ostatnich latach powoli się zmienia, liczba 
dzieci sukcesywnie wzrasta. Od roku szkolnego 2012/2013, gdy w szkołach podstawowych uczyło się 925 
uczniów, do 1 września 2017 r. przybyło 170 uczniów.  

Stosunek liczby uczniów do nauczycieli w szkołach podstawowych w 2018r. wynosił 10,43. 

Stosunek liczby uczniów do nauczycieli w gimnazjach w 2018r. wynosił 7,71. 

Rys. 25 Szkoły w Lidzbarku Warmińskim  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centrum Usług Wspólnych  
w Lidzbarku Warmińskim i ze Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim 

 

 

 

 

 

 



Edukacja  
w świetle badań 
opinii publicznej 

W przeciwieństwie do wywiadu 

telefonicznego, aż 46% respondentów 

wskazało na niewystarczającą liczbę 

przedszkoli i żłobków w mieście. Tylko 20% 

stwierdziło, że liczba placówek jest 

wystarczająca. 

20% 

46% 

34% 

Rys.26 Czy Pana(i) zdaniem liczba 
przedszkoli i żłobków w mieście jest 

wystarczająca? 

Tak Nie Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne 



Edukacja  
w świetle badań 
opinii publicznej 

Według badań przeprowadzonych w ramach 

Raportu, poziom szkół w mieście rozumiany 

jako dostępność i jakość kształcenia oceniana 

jest dobrze przez 42% respondentów, 33% 

uważa poziom szkół i edukacji za średni, 10% 

bardzo dobrze i 9% nisko .  

Źródło: opracowanie własne 

10% 

42% 

33% 

9% 
5% 

Rys. 27 Jak Pan(i) ocenia poziom szkół w mieście 
(dostępność i jakość kształcenia)? 

Bardzo dobry Dobry Średni Niski Trudno powiedzieć



Oferta spędzania 
czasu wolnego  

w świetle badań 
opinii publicznej 

W ramach Raportu oceniano również formy 

spędzenia wolnego czasu. Wzięto pod uwagę 

ofertę kulturalną jak również ofertę sportową i 

rekreacyjną. 

Podczas badań ankietowych zapytano 

mieszkańców, czy oferta spędzania wolnego 

czasu jest dostosowana do wszystkich 

mieszkańców, tj. do dzieci, młodzieży, dorosłych i 

seniorów. Otrzymano 88% pozytywnych 

odpowiedzi i tylko 2% negatywnych.   

 

47% 

41% 

8% 

2% 2% 

Rys.28 Jak ocenia Pan(i) infrastrukturę sportowo-
rekreacyjną (boiska, sale sportowe, baseny, place 

zabaw, siłownie zewnętrzne, parki, ławeczki)  
w mieście? 

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Nie wiem, trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne 



KULTURA  

W Lidzbarku Warmińskim znajduje się wiele instytucji, które prowadzą działalność kulturalną, mi.in. Lidzbarski 
Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera wraz z Domem Środowisk Twórczych „Ratusz” 
oraz Miejska Biblioteka Pedagogiczna, mająca swoją siedzibę w Oranżerii Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury 
im. I. Kwinto w Lidzbarku Warmińskim. 

Rys.29 Dotacje z Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=147881 

Nakłady na inwestycje kultury powoli, ale systematycznie rosną. 
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Instytucje kultury w Lidzbarku Warmińskim 
Lidzbarki Dom Kultury:                                                                          Rys. 30 Logo Lidzbarskiego Domu Kultury 

Liczba uczestnictw w imprezach zorganizowanych przez LDK – 85.195 
Liczba osób zapisanych do grup artystycznych – 924 
Liczba osób zapisanych do kół/klubów/sekcji   – 447 
Liczba osób uczestniczących w kursach – 66                                                    
                              Źródło: https://www.facebook.com/mbp.lw/  

Źródło: Lidzbarki Dom Kultury 

               Rys.31  Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Miejska Biblioteka Publiczna w liczbach       
Liczba odwiedzin osób, korzystających z usług MBP – 48.687.    
MBP przeprowadziła 138 form edukacyjnych, w których wzięło udział 3.538 uczestników: 

 zajęcia edukacyjne – 77 zajęć i 1.925 uczestników;   
 zajęcia edukacyjne specjalne – 30 zajęć i 814 uczestników; 
 wycieczki edukacyjne – 18 wycieczek i 476 uczestników; 
 wykłady/prelekcje/warsztaty – 13 wykładów i 323 uczestników. 

                                      Źródło: https://www.facebook.com/mbp.lw 

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim  

Młodzieżowy Dom Kultury im. I. Kwinto w Lidzbarku Warmińskim 

Podstawowym celem działalności placówki, którego organem prowadzącym jest Powiat Lidzbarski jest 
zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. MDK w swojej 
ofercie ma pracownie m.in.: muzyczną, wokalną, plastyczną „Warmińska Galeria Młodego Artysty”, plastyczną – 
rękodzielniczą, sportową, taneczną i teatralną. 

Rys.32 Logo Młodzieżowego Domu Kultury  

 

 

 

     Źródło: http://www.mdklw.pl/ 
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Promocja kulturalna  

Lidzbark Warmiński charakteryzuje się dużą liczbą cyklicznych wydarzeń kulturalnych, historycznych, 

muzycznych czy kulinarnych o znaczeniu ponadlokalnym a nawet ponadregionalnym np. Lidzbarskie Wieczory 

Humoru i Satyry. 

W ramach działań Urzędu Miejskiego organizowane są również imprezy kulturalne, sportowe  

i reakcyjne, między innymi:  

 Festiwal Serów Farmerskich i Tradycyjnych,  

 Lidzbarskie Wieczory Jazzowe,  

 Festiwal Kultury Myśliwskiej,  

 Tydzień Cittaslow,  

 Koncerty kameralne,  

 Varmia Musica Akademia,  

 Koncert Przyjaźni Polsko-Amerykańsko-Kanadyjskiej,  

 Zjazd fanów Korony Królów,  

 Zawody konne w skokach przez przeszkody,  

 Noc Perseidów,  

 Bike Festiwal,  

 Konferencja Modele Rozwoju Miast,  

 Cykl koncertów z Państwową Szkołą Muzyczną. 

Większość wydarzeń odbywa się w historycznej scenerii lidzbarskiego deptaka przy Wysokiej Bramie, sali 

widowiskowej Lidzbarskiego Domu Kultury, małym amfiteatrze na Bulwarze oraz Amfiteatrze Miejskim. 

Opracowaniem kalendarza imprez miejskich oraz ich koordynacją zajmuje się Promocja Miasta. 

Rys.33 Publiczność podczas wydarzeń kulturalnych 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Źródło: mat. LDK 



Kultura w świetle 
badań opinii 

publicznej 
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami aż 
68% respondentów ocenia ofertę kulturalną 
bardzo dobrze i dobrze. 

Potwierdzeniem bardzo dobrego  poziomu 
oferty kulturalnej jest duże zainteresowanie 
wśród mieszkańców miasta i wysokie 
uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Aż 
39% ankietowanych wskazało uczestnictwo  
w imprezach kulturalnych od 3 do 5 razy  
w roku, 30% uczestniczyło 1-2 razy w roku  
i 27% zaznaczyło odpowiedź 6 i powyżej.  

Tylko 4% respondentów odpowiedziało 
negatywnie, co oznacza, że repertuar 
kulturalny nie był dopasowany do tej grupy 
mieszkańców.   

Podczas konsultacji społecznych wskazano 
częste nakładanie się imprez kulturalnych  
w tym samym czasie oraz brak 
ogólnodostępnych informacji o wydarzeniach 
kulturalnych w przestrzeni publicznej. 

27% 

41% 

24% 

6% 

1% 

Rys.34 Jak ocenia Pan(i) ofertę kulturalną 
w mieście? 

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Nie wiem, trudno powiedzieć

4% 

30% 

39% 

27% 

Rys.35 Ile razy w roku uczestniczy Pan(i) w 
wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta? 

Nie uczestniczę 1-2 razy do roku 3-5 razy do roku 6 i powyżej

Źródło: opracowanie własne 

Źródło: opracowanie własne 



Kultura w świetle 
badań opinii 

publicznej 

Potwierdzeniem szerokiej oferty edukacyjnej  

i kulturalnej są otrzymane odpowiedzi na 

pytanie dotyczące dostępności zajęć 

dodatkowych dla dzieci i młodzieży. 

67% respondentów pozytywnie ocenia ofertę 

zajęć dodatkowych w Lidzbarku Warmińskim.    

Tylko 9% ankietowanych zaznaczyło negatywną 

odpowiedź. 

18% 

49% 

9% 

24% 

Rys.36 Jak Pan(i) ocenia dostępność zajęć 
dodatkowych dla dzieci i młodzieży? 

Bardzo dobrze Dobrze Źle Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne 



Kościoły i obiekty sakralne 
 Kościół pw. św. Andrzeja Boboli, 

 Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, 

 Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, 

 Kaplica zamkowa pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 

 Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim, 

 Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego, 

 Sala Królestwa Świadków Jehowy w Lidzbarku Warmińskim, 

 Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Lidzbarku Warmińskim, 

 Kaplica, ul. Ornecka, 

 Kościół Chrystusowy w Lidzbarku Warmińskim. 

 

Rys.38 Cerkiew (Parafia greckokatolicka  
pw. Świętych Cyryla i Metodego w Lidzbarku Warmińskim)                      Rys. 39 Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim 

 

 

 

 

 

 

Fot. Mieczysław Kalski                          Fot. Mieczysław Kalski  

 

Rys.37 Cerkiew Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Andrzej Otrębski 



SPORT I REKREACJA 
Najważniejsze obiekty sportowo-rekreacyjne: 

 stadion lekkoatletyczno – piłkarski z oświetleniem (zgodny z normami PZLA i FIFA), 
 2 hale sportowe, 
 plaża nad jeziorem Wielochowo, 
 skatepark, 
 lodowisko, 
 2 boiska sportowe Orlik 2012, 
 siłownie zewnętrzne,  
 11 placów zabaw, 
 strzelnica sportowa, 
 motocross, 
 2 przystanie kajakowe  
 trasy piesze i rowerowe - przez Miasto  

przebiega jeden ze szlaków GreenVelo. 
 Bulwar nad Łyną 
 Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny 
 korty tenisowe 

 

Za realizację zadań Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, tworzenie 
warunków do rozwoju sportu  wśród dzieci i młodzieży, wspomaganie sportu wyczynowego jak również 
administrowanie i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi odpowiedzialny jest Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim. 

OSiR realizuje swoje zadania w różnych formach, w tym m.in. poprzez inspirowanie i otaczanie opieką 
inicjatyw w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych; aktywne uczestnictwo  
w rozwoju sportu w szkołach; organizowanie imprez własnych i zleconych; koordynację zamierzeń  
i działań wszystkich organizacji sportowych w Mieście przy uwzględnieniu ich niezależności; koordynację 
inicjatyw w zakresie tworzenia i budowy urządzeń rekreacyjnych; świadczenie usług hotelarskich 
transportowych, rekreacyjnych; a także prowadzenie szkoleń  w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.* 

* Strategia rozwiazywania problemów społecznych Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2016-2023 

Rys.40 Plaża nad jeziorem Wielochowo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. Kamil Onyszk 



Sport i rekreacja 
w świetle badań 
opinii publicznej 

Większość respondentów, w tym 41% dobrze  

i 33% bardzo dobrze, ocenia pozytywnie ofertę 

sportowo-rekreacyjną w Lidzbarku Warmińskim.  

18% ankietowanych wskazało na średnią ofertę 

sportowo-rekreacyjną w mieście, a tylko 4% na 

złą. 

33% 

41% 

18% 

4% 4% 

Rys.41 Jak ocenia Pan(i) ofertę sportowo-
rekreacyjną (np. oferta klubów 

sportowych, imprezy sportowe, mecze, 
rajdy) w mieście? 

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Nie wiem, trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne 



ZDROWIE 
Na terenie Lidzbarka Warmińskiego funkcjonuje Zakład Opieki Zdrowotnej, będący jednostką powiatową 
świadczącą różnorodne usługi medyczne. W strukturach ZOZ funkcjonuje m.in.:  

 Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lidzbarku Warmińskim, w tym oddziały szpitalne: 
chorób wewnętrznych, chirurgiczny, ginekologiczny, pediatryczny oraz chirurgii urazowo-
ortopedycznej; 

 Powiatowy ośrodek lecznictwa pozaszpitalnego obejmujący: 

 Powiatowy Ośrodek Terapii – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu; 

 Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji – Ośrodek Rehabilitacji Dziennej; 

 Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna, w skład której wchodzą: 

 poradnie  specjalistyczne  w  Lidzbarku  Warmińskim:  ginekologiczna,  chirurgii ogólnej,  
otorynolaryngologiczna,  neurologiczna,  chorób  zakaźnych, chirurgii urazowo-
ortopedycznej, kardiologiczna, endokrynologiczna, terapii uzależnienia od alkoholu  
i współuzależnienia, okulistyczna oraz medycyny sportowej; 

 POZ – nocna i świąteczna pomoc medyczna; 

 Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego w Lidzbarku Warmińskim. 

Infrastrukturę opieki zdrowotnej tworzą tu również przychodnie, gabinety stomatologiczne, gabinety 
rehabilitacji leczniczej, praktyki lekarzy specjalistów, a także poradnia zdrowia psychicznego. 

Zdrowie w liczbach: 

 Liczba przychodni – 10, w tym 3 podległe samorządowi terytorialnemu;  

 Liczba porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – 84.657, w tym 8.420 w placówkach 
podległych samorządowi terytorialnemu; 

 Liczba aptek ogólnodostępnych – 9; 

 Liczba łóżek szpitalnych na 10 tys. ludności powiatu – 26. 

Źródło: GUS, 2018 

 



Zdrowie w świetle 
badań opinii 

publicznej 

Według badań opracowanych w ramach 

Raportu 34% respondentów ocenia dostęp i 

poziom publicznych usług ochrony zdrowia  

jako raczej niski i 29% niski. 

Według badań pogłębionych, 37% 

ankietowanych czas oczekiwania na wizytę  

w najbliższej przychodni do lekarza 

rodzinnego jest średni. Natomiast 74% 

respondentów uważa, że czas oczekiwania 

na wizytę u specjalisty jest długi. 

0,1% 

12% 

22% 

34% 

29% 

2% 

Rys.42 Jak ocenia Pan(i) dostęp i poziom 
publicznych usług ochrony zdrowia (NFZ)?  

Bardzo dobry Dobry
Ani dobry, ani zły Raczej niski
Niski Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne 



BEZPIECZEŃSTWO 
Lidzbark Warmiński realizuje zadania dotyczące zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa, 
zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. 

O stan bezpieczeństwa na terenie Lidzbarka Warmińskiego dba Komenda Powiatowa Policji  
w Lidzbarku Warmińskim. 

Dane dotyczące bezpieczeństwa w mieście można obserwować na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 
znajdującej się pod linkiem https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html.  

 

 Rys.43 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

 

          Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html   
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Bezpieczeństwo - współpraca  
Straży Miejskiej i Policji 

Działania edukacyjne nt. bezpieczeństwa w szkołach: 

Lidzbarscy dzielnicowi wspólnie z policjantami z zespołu prewencji oraz Strażnicy Miejscy w 2018 r. spotykali 
się z uczniami. Tematem rozmów było m.in. bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym i w 
Internecie. 

Na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński funkcjonuje Straż Miejska, będąca umundurowaną  formacją  
samorządową. Straż Miejska wykonując zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw 
i aktów prawa miejscowego przeprowadziła łącznie w 2018r. 1.704 czynności interwencyjnych. 

Liczba wspólnych patroli w roku – 81; 

Liczba szkoleń – 1 - szkolenie uzupełniające dotyczących zmian wprowadzonych  w  przepisach  ruchu  
drogowego w zakresie objętym upoważnieniem do kontroli ruchu drogowego; 

Liczba zaangażowanych strażników i liczba akcji prewencyjnych - „Znicz”, „Pieszy”; liczba strażników 3; 

Inne wspólne inicjatywy - „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Bezpieczeństwo nad wodą”,  „Bezpieczne 
wakacje”. 

Rys.44 Najczęściej popełniane wykroczenia w Lidzbarku Warmińskim 

 
 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ewidencji wyników działań Straży Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim za 2018 r. 
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Bezpieczeństwo – Straż Pożarna 

Jednym ze wskaźników skuteczności działania jednostek straży pożarnych w walce z pożarami i przy likwidacji 
skutków innych miejscowych zagrożeń jest stosunek wartości mienia zniszczonego wskutek powstałych 
zagrożeń do wartości mienia uratowanego podczas tych działań, a zagrożonego bezpośrednim zniszczeniem. 

Szacunkowe straty w mieniu wyniosły ogółem 288.400zł, w tym podczas pożarów 229.000zł, a podczas 
miejscowych zagrożeń 59.400zł.  

Ogólna wartość uratowanego mienia szacuje się na poziomie 500.000zł, co świadczy pozytywnie  
o efektywności akcji ratowniczych.  

W 2018r. liczba działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta było 245, o 50 mniej w porównaniu z 2017r.  

Rys. 45 Działania ratowniczo-gaśnicze w Lidzbarku Warmińskim 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2018 r.  
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Bezpieczeństwo  
w świetle badań 
opinii publicznej 

Według przeprowadzonych badań większość 

respondentów czuje się bezpiecznie w miejscu 

zamieszkania.  

Respondenci ocenili również funkcjonowanie 

służb:  

 54% ankietowanych oceniło bardzo dobrze 

pracę straży pożarnej i 37% dobrze,  

 55% respondentów oceniło funkcjonowanie 

policji jako dobre i 11% bardzo dobrze,  

 37% respondentów oceniło funkcjonowanie 

straży miejskiej jako złe, a 34% jako dobre  

i 8% jako bardzo dobre. 

33% 

54% 

6% 
5% 3% 

Rys.46 Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie w 
miejscu swojego zamieszkania? 

Tak Raczej tak Nie Raczej nie Trudno powiedzieć
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Policji w mieście

Straży Miejskiej w mieście

Straży Pożarnej w mieście

Rys.47 Jak ocenia Pan(i) 
funkcjonowanie…? 

Trudno powiedzieć Źle Dobrze Bardzo dobrze

Źródło: opracowanie własne 

Źródło: opracowanie własne 



Bezpieczeństwo 
w świetle badań 
opinii publicznej 

Mieszkańcy w ramach badań ankietowych zostali 
zapytani, jakie wykroczenia występują w okolicy 
miejsca zamieszkania.  

Najwięcej respondentów odpowiedziało, że  
w najbliższej okolicy można spotkać osoby pijane 
lub pijące alkohol. 

Z badań wynika, że w Lidzbarku Warmińskim 
często łamane są przepisy ruchu drogowego 
(niebezpieczna jazda, nieprawidłowe parkowanie 
itp.). 

Duża liczba respondentów wskazała również 
przypadki aktów wandalizmu (niszczenie ławek, 
zieleni, placów zabaw, murów, przestrzeni 
publicznej. 

33% ankietowanych wskazało, że w najbliższej 
okolicy występują kradzieże, natomiast 41% 
respondentów odpowiedziało, że nie występują  
rozboje.  
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Rys.48 Czy w najbliższej okolicy Pana(i) 
miejsca zamieszkania 

Trudno powiedzieć Nie Tak

Źródło: opracowanie własne 



KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA 
DROGOWA 

Budowa drogi do specjalnej strefy ekonomicznej – Dla ułatwienia nabycia gruntów w strefie 
ekonomicznej przez małych i średnich przedsiębiorców, podzielono grunt strefy na mniejsze działki. Po 
podziale, część z nich została pozbawiona dostępu do drogi. Wynikła z tego konieczność wybudowania 
drugiej drogi w strefie wraz z infrastrukturą podziemną od ul. Olsztyńskiej ze zjazdem przy siedzibie firmy 
PPHU Concord. Inwestycja zostanie dofinansowana z programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej. Planowana kwota 2.016.000,00 zł.  

Budowa drogi ul. Konarskiego - została sporządzona dokumentacja techniczna konieczna do 
prowadzenia robót budowlanych. Planowana kwota 30.000,00 zł.  

Budowa drogi wewnętrznej Kasprowicza – została sporządzona dokumentacja techniczna konieczna do 
prowadzenia robót budowlanych. Planowana kwota 12.000,00 zł.  

Budowa parkingu na osiedlu Kromera - parking ma powstać na terenie rozebranej kotłowni osiedlowej. 
Planowana kwota 100.000,00 zł.  



Infrastruktura 
drogowa  

w świetle badań 
opinii publicznej 

Podczas badań ankietowych zapytano 

mieszkańców, jak oceniają stan ulic w mieście. 

52% respondentów wskazało, że stan ulic jest 

średni, 27% - dobry, a 20% - zły. 

Według 53% respondentów Lidzbark Warmiński 

potrzebuje komunikacji miejskiej. Przeciwnego 

zdania jest 32% ankietowanych. 

 

27% 

52% 

20% 

1% 

Rys.49 Jak ocenia Pan(i) stan ulic w 
mieście? 

Dobrze Średnio Źle Trudno powiedzieć

53% 
32% 

15% 

Rys.50 Czy uważa Pan(i), że Lidzbark Warmiński 
potrzebuje komunikacji miejskiej? 

Tak Nie Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne 
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Infrastruktura 
drogowa  

w świetle badań 
opinii publicznej 

Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego zostali 

zapytani o połączenia komunikacyjne środkami 

transportu publicznego.  

75% respondentów oceniło połączenia 

komunikacyjne z Olsztynem bardzo dobrze  

i dobrze. Tylko 5% wskazało jako złe, a 17% jako 

średnie. 

37% ankietowanych oceniło połączenia 

komunikacyjne z Warszawą jako dobre i bardzo 

dobre, 28% jako średnie a 18% jako złe. 

48% respondentów oceniło połączenia 

komunikacyjne z Gdańskiem jako dobre  

i bardzo dobre, 29% jako średnie, a 8% jako złe. 

28% ankietowanych oceniło połączenia 

komunikacyjne z okolicznymi miejscowościami 

jako dobre i bardzo dobre, po 27% jako średnie  

i złe. 

Źródło: opracowanie własne 
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Trudno powiedzieć Złe Średnie Dobre Bardzo dobre



Dostępność miejsc 
parkingowych 
świetle badań 

opinii publicznej 
W ramach Raportu zapytano również mieszkańców 

o dostępność miejsc parkingowych w mieście. 

Większość respondentów (77%) uważa, że jest za 

mało miejsc parkingowych w mieście. Tylko 17% 

uważa, że jest to liczba wystarczająca. 

Ponadto zapytano mieszkańców, czy w mieście 

potrzebna jest strefa płatnego parkowania. 

Większość respondentów (63%) odpowiedziało na 

to pytanie negatywnie. Tylko 29% uważa, że strefa 

płatnego parkowania powinna być w Lidzbarku 

Warmińskim.  

17% 

77% 

1% 

4% 

Rys.52 Jak ocenia Pan(i) dostępność miejsc 
parkingowych w mieście? 

Wystarczająca Za mała Za duża Trudno powiedzieć

29% 

63% 

8% 

Rys.53 Czy uważa Pan(i), że w mieście jest 
potrzebna strefa płatnego parkowania? 

Tak Nie Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne 
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Pomoc społeczna w liczbach 
W świetle statystyk pomocy społecznej, do dominujących problemów na terenie Lidzbarka Warmińskiego 
należy zaliczyć: ubóstwo, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezradność  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, przemoc w rodzinie. Przezwyciężanie tych 
problemów jest bardzo trudne, ponieważ najczęściej mają utrwalony charakter i współwystępują ze sobą.  

Rys.54 Najczęstsze przyczyny udzielania pomocy społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 
2016 - 2018 r. 

Liczba świadczeń: 

 Liczba świadczeń rodzinnych – 10.618; 

 Program Rodzina 500+ – 1.592 dzieci dla 1 109 rodzin; 

 Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny – 83, w tym 31 kart dla rodziców i 52 kart dla dzieci; 

 Liczba wypłaconych świadczeń „Dobry start” – 1.594 dzieci; 

 Liczba dłużników alimentacyjnych – 98; 

 Liczba wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 1.936. 
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Pomimo tego, że budżet MOPSu rośnie (głównie za sprawą Programu Rodzina 500+) wydatki na 
działalność MOPSu wzrosły nieznacznie. 

 

Rys.55 Budżet MOPS wg kryterium podziału na świadczenia i utrzymanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 
2016 - 2018 r. 
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Praca socjalna i usługi opiekuńcze 

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 
społecznym. Prowadzona jest w celu rozwiązywania ich trudnych sytuacji życiowych oraz pomocy  
w planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego, wzbudzaniu motywacji do działania, wzmocnienia 
ich aktywności i samodzielności życiowej. 

W 2018 r. pracą socjalną objęto 793 rodziny, w których żyje 1.623 osoby, co oznacza spadek  
w porównaniu do 2016 r. o 59, czyli o 7,4%. 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi – 65. 

Liczba środowisk objętych specjalistycznymi psychiatrycznymi usługami opiekuńczymi – 15. 

Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze ciągle wzrasta. Istnieje potrzeba zwiększenia godzin świadczeń 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Liczba osób przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej – 26. 

Liczba osób, dla których Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował zajęcia - 33 (18 osób  

z niepełnosprawnością intelektualną i 15 osób z zaburzeniami psychicznymi). 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim 
za 2016 - 2018 r. 

 

 

 



Bezdomność 
W 2018r. liczba osób bezdomnych wyniosła 58 i w porównaniu z 2016r. liczba osób bezdomnych wzrosła o 15. 
Natomiast liczba osób korzystających ze schronienia zmniejsza się, co przedstawia poniższy wykres. Liczba 
osób korzystających z całodobowych schronisk poza Lidzbarkiem Warmińskim (ale opłacanych przez MOPS) 
wyniósł 12. 

Rys. 56 Liczba osób korzystających ze schronienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 
2016 - 2018 r. 
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Klub Integracji Społecznej 

Głównym celem KIS jest: 

 Minimalizowanie skutków bezrobocia, 

 Promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej, 

 Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac społecznie użytecznych, 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

 Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia. 

Efekty działań Klubu Integracji Społecznej 2018 r.: 

 27 osób zostało skierowanych do prac społecznie użytecznych (w tym 2 osoby w ramach prac 

społecznie użytecznych jako „Pomoc w domu”), 

 1 osoba podjęła zatrudnienie (po pracach społecznie użytecznych w zakładzie, w którym się 

odbywały), 

 6 osób uczestniczyło w Programie Aktywizacja i Integracja realizowanego we współpracy  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim za 
2016 - 2018 r. 

 



Środowisko  
w świetle badań 
opinii publicznej 

W ramach Raportu zapytano również mieszkańców 
o sprawy związane ze środowiskiem. 

89% respondentów oceniło stan zieleni w mieście 
jako dobry i bardzo dobry. 

Większość respondentów (88%) oceniło estetykę  
i ład przestrzenny miasta dobrze i bardzo dobrze. 

72% ankietowanych oceniło jakość powietrza  
w mieście jako dobry i bardzo dobry. 14% 
respondentów wskazało na złą jakość powietrza. 

Połowa respondentów oceniła czystość wód  
w mieście jako dobra i bardzo dobra. 26% 
ankietowanych oceniło negatywnie. 

W trakcie spotkań konsultacyjnych jako jeden  
z głównych problemów środowiskowych  
w Lidzbarku Warmińskim wskazano okresowe 
problemu z zanieczyszczeniem wód przez okoliczne 
zakłady przemysłowe.  

 

Źródło: opracowanie własne 
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Środowisko  
w świetle badań 
opinii publicznej 

Mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego 

zapytano również o tereny zielone w mieście. 

75% respondentów uważa, że terenów 

zielonych jest w sam raz, natomiast 16% 

ankietowanych wskazało odpowiedź za mało. 

Tylko 4% respondentów uważa, że terenów 

zielonych jest za dużo. 

Ponadto zbadano, jak mieszkańcy oceniają 

poziom hałasu w mieście; problem hałasu 

dotyczy Lidzbarka Warmińskiego w znikomym 

stopniu. 

Większość respondentów (62%) oceniło 

poziom hałasu jako średni, 25% jako niski. 

16% 

75% 

4% 5% 

Rys.58 Jak ocenia Pan(i) ilość terenów 
zielonych w mieście? 

Za mało W sam raz Za dużo Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne 
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Rys.59 Jak ocenia Pan(i) poziom hałasu  
w mieście? 

Bardzo niski Niski Średni

Wysoki Bardzo wysoki Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne 



Rys.60 Zieleń w Lidzbarku Warmińskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, 2017 r. 

Zieleńce – 
60 szt./10 

ha 

Nasadzenia 
krzewów – 
10.816 szt. 

Zieleń 
uliczna -1 ha 

Udział zieleni 
w powierzchni 
Miasta ogółem 

– 1,5% 

Tereny 
zieleni 

osiedlowej 
– 10,81 ha 

Lasy 
gminne – 

47 ha 

Obszary 
chronionego 
krajobrazu – 

23,5 ha 

Pomniki 
przyrody –  

1 st. 

Nasadzenia 
drzew- 

1.224 szt. 

Zieleń w Lidzbarku Warmińskim 



Urządzenia sieciowe 
Budynki mieszkalne podłączone do 
infrastruktury technicznej - w % ogółu 
budynków mieszkalnych: 

•Wodociąg – 81,1% 

•Kanalizacja – 84,1% 

Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu 

•woda z wodociągów; na 1 mieszkańca m³– 
28,9 

•gaz z sieci w kWh; na 1 mieszkańca – 1 163,8 

•energia elektryczna w miastach; na 1 
mieszkańca - 631,0 

Energia elektryczna w gospodarstwach 
domowych w miastach 

•odbiorcy energii elektrycznej (szt.) – 6 217 

•zużycie energii elektrycznej (MWh) - 
10 097,34  

•zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca 
– 630,97 

Wodociągi 2018 r. 

długość czynnej sieci rozdzielczej km – 41,2 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej 
osoba - 15 639 

zużycie wody w gospodarstwach domowych 
ogółem na 1 mieszkańca m³– 29,0 

Kanalizacja 2018 r. 

•długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km) – 
48,4 

•ścieki odprowadzone (dam3) - 840,0 

•ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
(osoba) – 14 577 

•Ciepłownictwo 

•długość sieci cieplnej przesyłowej i 
rozdzielczej (km) – 11,6 

 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

Wodociąg – 98,8 

Kanalizacja – 99,0 

Gaz – 61,7 

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) 

Woda dostarczana jest z 5 ujęć ze stacji 
uzdatniania wody „Zachód”, ich wydajność 
przekracza dwukrotne potrzeby mieszkańców 
i firm w mieście. Dodatkowo w trakcie 
modernizacji jest SUW „Północ”, która 
pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa w 
zakresie dostaw wody. 

Sieć gazowa 

 długość czynnej sieci ogółem w m – 

35 116 

 długość czynnej sieci przesyłowej w 

m – 40 

 długość czynnej sieci rozdzielczej w 

m – 35 076 

 czynne przyłącza do budynków 

mieszkalnych szt. – 710 

 odbiorcy gazu gosp. – 3 916 

 odbiorcy gazu ogrzewający 

mieszkania gazem gosp. – 1 575 

 zużycie gazu w MWh - 18 624,8 

 zużycie gazu na ogrzewanie 

mieszkań w MWh - 11 883,1 

 ludność korzystająca z sieci gazowej 

(osoba) - 9 790 

Źródło: GUS, 2017 r. 



Gospodarka odpadami w 2018 r. 
Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  w Lidzbarku Warmińskim w 
2018 r. zajmowało się Konsorcjum składające się:   
1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim  
2. Remondis Olsztyn Sp. z o.o. Sp. k., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn 
 
Wszyscy mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego zostali objęci systemem odbioru i 
zagospodarowania odpadów.  
Liczba właścicieli nieruchomości, od których odbierano odpady komunalne wyniosła 1.899. 

Stawki za wywóz śmieci w 2018 r.: 

 Bez segregacji – 20 zł/os/miesiąc 

 Segregacja – 12 zł/os/miesiąc 
 
Osiągnięty w Lidzbarku Warmińskim poziom recyklingu  wyniósł 37,80%. 
 

 
Rys. 61 Ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu Lidzbarka Warmińskiego w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=154542; Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim 

Rodzaj odpadu Ilość odpadów [Mg] 

Odpady zmieszane 5 151,24 

Tworzywa sztuczne 229,42 

Szkło 165,3 

Papier 206,88 

Odpady wielkogabarytowe 199,92 

Beton i gruz 87,46 

Żużle i popioły 173,64 

Elektrozbiórka 15,86 

Przeterminowane leki 0,37 

Zużyte opony  10,36 

Odpady biodegradowalne 315,5 

http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=154542
http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=154542
http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=154542
http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=154542
http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=154542


Wskaźniki porównawcze 

Czynniki Nazwa wskaźnika 
Lidzbark 

Warmiński 
Bartoszyce Iława Ostróda 

Sokołów Podlaski 
(woj. 

mazowieckie) 

Krasnystaw 
(woj. lubelskie) 

C

Z

Y

N

N

I

K

I

 

D

E

M

O

G

R

A

F

I

C

Z

N

E

 

liczba ludność ogółem 15 820 23 609 33 250 32 996 18 939 18 778 

wskaźnik feminizacji  109 113 109 112 110 111 

gęsość zaludnienia na 1 km2 1 102 2 002 1 520 2 332 1 082 446 

przyrost naturalny na 1000 ludności -2,21 -0,67 1,44 -1,75 0,69 -2,81 

saldo migracji na pobyt stały na 1000 
mieszkańców (2017r.) 

-3,25 -6,64 1,75 -1,26 0,9 -3,59 

udział ludności w wieku 
przeprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności  

17 16,7 18 17,4 18,5 15,6 

udział ludności w wieku 
produkcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności 

60,5 60,3 59,2 59,6 59,5 58,9 

udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności 

22,6 23 22,8 23,1 21,9 25,5 

wskaźnik obiążenia demograficznego 
(ludność w wieku poprodukcyjnym 
przypadająca na 100 osób w wieku 
produkcyjnym) 

37,4 38,1 38,5 38,7 36,8 43,3 

Rys. 62 Wskaźniki porównawcze gmin 



Czynniki Nazwa wskaźnika Lidzbark Warmiński Bartoszyce Iława Ostróda 
Sokołów Podlaski  

(woj. mazowieckie) 
Krasnystaw  

(woj. lubelskie) 

C

Z

Y

N

N

I

K

I

 

G

O

S

P

O

D

A

R

C

Z

E

 

stopa bezrobocia rejestrowanego w POWIECIE (2017 r.) 14,7 18,8 4,8 11,2 5,6 11,6 

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym  

5,90% 8,00% 5,90% 4,60% 5,20% 7,40% 

liczba pracujących (2017r.) 4 037 5 663 8 986 9 459 6 697 5 712 

pracujący na 1000 ludności (2017r.) 254 328 271 285 354 302 

średnie wynagrodzenie brutto 2017r.) 3 445,72 zł 3 637,30 zł 3 455,52 zł 3 680,36 zł 3 684,06 zł 3 619,20 zł 

przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do 
średniej krajowej (Polska=100) (2017 r.) 

76,1 80,3 76,3 81,3 81,4 79,9 

ogólna liczba podmiotów gospodarczych 1 688 2 124 3 144 3 400 1 905 1 636 

liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych   146 153 283 258 149 137 

liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych 103 164 249 246 130 153 

saldo podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 
REGON  (podmioty zajestrowane i wyrejestrowane) 

43 -11 34 12 19 -16 

saldo podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 
REGON na 10.000 ludności (podmioty zajestrowane i 
wyrejestrowane) 

27,18 -4,66 10,23 3,64 10,03 -8,52 

potencjał produkcyjny (liczba podmiotów gospodarki 
narodowej wpisanych do rejestru REGON w sekcji C - 
przetwórstwo przemysłowe na 10.000 ludności  

77,7 62,7 88,4 89,1 66,5 57,5 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 
10000 ludności 

70 62 71 69 76 66 

udzielone noclegi turystom zagranicznym (nierezydentom) 11 246 1 607 5 159 4 769 1 123 2 032 

mieszkania w nowych budynkach mieszkalnych (oddanych 
do użytkowania w całości lub w poszczególnych częściach) i 
niemieszkalnych 

15 2 148 127 158 34 

Wskaźniki porównawcze 



Wskaźniki porównawcze 
Czynniki Nazwa wskaźnika 

Lidzbark 
Warmiński 

Bartoszyce Iława Ostróda 
Sokołów Podlaski 

(woj. mazowieckie) 
Krasnystaw 

(woj. lubelskie) 

C

Z

Y

N

N

I

K

I

 

S

P

O

Ł

E

C

Z

N

E

 

udział osób korzystających z opieki 
społecznej do ludności ogółem 

10,3% 8,4% 13,7% 9,7% 6,1% 7,6% 

dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na 1 
miejsce w placówce wychowania 
przedszkolnego  

0,69 0,9 0,69 0,82 0,69 0,68 

przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania m2 (2017r.) 

59,1 59,3 63,9 61,3 75,6 71,8 

liczba podmiotów sekcji R - działalność 
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - 
na 10.000 mieszkańców 

20 13 21 21 23 22 

liczba uczestników imprez na 1000 
mieszkańców 

5 385 788 2 450 2 261 1 033 1 652 

nowo zarejestrowane fundacje, 
stowarzyszenia, organizacje społeczne na 
10 tys. mieszkańców 

2 0 2 2 1 1 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne na 10.000 mieszkańców 

39 33 32 41 23 42 

frekwencja uprawnionych do głosowania  50,70% 50,92% 49,73% 50,76% 59,04% 49,68% 

odsetek kobiet wybranych do rady miasta 26,67% 47,62% 23,81% 19,05% 13,33% 20,00% 

liczba radnych na 10.000 mieszkańcow  9,91 9,11 6,59 6,61 7,99 7,85 



Podsumowanie 

Pomimo peryferyjnego położenia miasto oferuje mieszkańcom stosunkowo 
wysoką jakość życia. Dzięki poczynionym inwestycjom rośnie uczestnictwo 
w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz ich liczba. Największym 
problemem społecznym jest spadek liczby mieszkańców, co powodowane 
jest najczęściej niezadowalającym poziomem płac. Stosunek cen mieszkań 
lub też ich wynajmu jest dość wysoki biorąc pod uwagę poziom 
wynagrodzeń, w związku z tym wiele osób wybiera większe ośrodki, 
oferujące większe możliwości. Poziom płac jest jednak podobny jak w 
innych ośrodkach miejskich, zlokalizowanych na „ścianie wschodniej” kraju. 
Bezrobocie w mieście jest na niskim poziomie, przy czym brakuje ofert 
pracy dla kobiet. Pomimo depopulacji niektóre wskaźniki gospodarcze są 
optymistyczne. Saldo podmiotów wpisanych do rejestru REGON jest 
wysokie, przybywa podmiotów gospodarczych. Miasto wykorzystuje swój 
potencjał (kulturalny, historyczny, przyrodniczy) i dorównuje rozwojem innym 
dużo większym ośrodkom regionu takim jak Ostróda czy Iława.  


