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Choceń z lotu ptaka 

 

I. Charakterystyka miejscowości Choceń 

 

Informacje ogólne 

Miejscowość Choceń to wieś sołecka, która jest centralnym ośrodkiem 

edukacyjnym oraz usługowym, siedzibą Gminy Choceń. Administracyjnie Gmina 

Choceń leży w powiecie włocławskim, w południowej części województwa kujawsko-  

 

pomorskiego, graniczy z następującymi gminami: Chodecz, Kowal, Lubień Kujawski, 

Boniewo, Lubraniec i Włocławek. Miejscowość położona jest nad Jeziorem 

Borzymowskim na Pojezierzu Kujawskim, już w średniowieczu leżała przy dogodnych 

połączeniach wodnych i lądowych, bowiem Jezioro Borzymowskie miało połączenie        

z żeglowną w średniowieczu Zgłowiączką.  

Choceń jest wzmiankowany już w XII wieku jako własność klasztoru w Lądzie     

z parafią erygowaną przed 1326r. 
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W centralnej części sołectwa zlokalizowane są domy mieszkalne oraz instytucje   

o charakterze publicznym (urząd, szkoły, budynek OSP, poczta, kościół). Przez wieś 

przebiegają ważniejsze połączenia komunikacyjne. Obszar sołectwa wynosi ponad 411 

ha, zamieszkuje je według stanu na dzień 31 stycznia 2017 r. - 1 856 osób, co stanowi 

ponad 22,68 % ogólnej liczby mieszkańców gminy. Charakterystyczny dla miejscowości 

Choceń jest stały napływ ludności, który zwiększa populację wsi.  

Wszystkie uwarunkowania mają wpływ na to, że w miejscowości standard życia 

jest średni. Dużym problemem, tak jak w całym kraju, jest bezrobocie. Połączone siły 

mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy dają duże szanse na poprawę 

sytuacji. Z uwagi na coraz większe oczekiwania ze strony mieszkańców co do poprawy 

warunków i standardu życia, wychodzimy naprzeciw szansie jaką daje Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz inne fundusze. Przy realizacji projektu zostaną wykorzystane 

naturalne atuty wsi oraz pobudzona zostanie aktywność społeczna mieszkańców 

miejscowości w związku z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną.  

Tworząc Plan Odnowy Miejscowości Choceń zakładamy, że stanie się to bodźcem 

do realizowania poszczególnych etapów rozwoju sołectwa, co mamy nadzieję przyczyni 

się do polepszenia życia jej mieszkańców. 

 

 

Przynależność administracyjna 

Choceń jest wsią i ośrodkiem gminy. W średniowieczu Choceń leżał w granicach 

kasztelanii brzeskiej, a następnie do końca okresu przedrozbiorowego, w powiecie           

i województwie brzesko-kujawskim.  

W 1793 r. Choceń znalazł się w zaborze pruskim, w utworzonej wówczas 

prowincji Prusy Południowe. W okresie Księstwa Warszawskiego wieś, wraz z powiatem 

brzeskim, włączona została do departamentu bydgoskiego. Po utworzeniu Królestwa 

Polskiego, Choceń od 1816r. znalazł się w granicach obwodu kujawskiego, w granicach 

województwa mazowieckiego. Przed 1864 r. Choceń był ośrodkiem gminy, po zmianach 

organizacji gmin wiejskich, znalazł się w granicach gminy Śmiłowice. W okresie            
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Choceń 

II Wojny Światowej został wcielony do Rzeszy Niemieckiej, a po wyzwoleniu w 1945 r. 

wraz z powiatem włocławskim powrócił w granice województwa pomorskiego.  

W 1972r., po reaktywowaniu gmin jako podstawowych jednostek podziału 

administracyjnego, wieś stała się ośrodkiem gminy. W 1975r. weszła w skład nowo 

utworzonego województwa włocławskiego. Od 01.01.1999r., w wyniku reformy 

administracyjnej kraju, Choceń znalazł się w granicach reaktywowanego powiatu 

włocławskiego, w województwie kujawsko- pomorskim. 

 

Przestrzenna struktura miejscowości 

Centrum miejscowości Choceń ma ścisłą zabudowę. Prawie wszystkie budynki,   

w których mają swoją siedzibę ważniejsze instytucje mieszczą się przy ulicy- 

Sikorskiego. Są to: Urząd Gminy, Bank, Posterunek Policji, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, poczta, stacja paliw, Gminna Biblioteka, szkoła podstawowa, gimnazjum, 

liceum i szkoła zawodowa, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu. Placówki 

szkolne ulokowane są obok siebie i tworzą wraz z przyległymi do nich boiskami              

i stadionem swoisty kompleks edukacyjno- rekreacyjny. Na ulicach prostopadłych do 

ulicy Sikorskiego ma swoją siedzibę OSP Choceń, przedszkole, Niepubliczne Zakłady 

Opieki Zdrowotnej, Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka. Przy ulicy Sikorskiego 

jest także skupiona baza handlowo- usługowa Chocenia, usytuowane są przy niej sklepy 

zakłady usługowe i plac targowy. Kościół i cmentarz parafialny zlokalizowane są przy 
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ulicy Włocławskiej. W centrum miejscowości znajduje się skwerek z ławeczkami i 

rabatami z roślinami wieloletnimi i jednorocznymi. Pozostałą część miejscowości 

charakteryzuje zabudowa z domkami jednorodzinnymi. Osiedle domków 

jednorodzinnych jest coraz większe z uwagi na liczne działki sprzedawane w ostatnim 

czasie przez samorząd. 

 

Historia miejscowości 

Obszar gminy związany jest historycznie z Kujawami, które wyodrębniły się        

w osobne księstwo w 1194 r., początkowo ze stolicą we Włocławku, następnie                

w Inowrocławiu. W wyniku rozbicia dzielnicowego na przełomie XII/XIII w., ziemie te 

znalazły się pod panowaniem Władysława Łokietka. Wiek XIII i początek wieku XIV to 

okres rozwoju regionu, a także okres licznych niepokojów wewnętrznych                          

i zewnętrznych, w dużym stopniu związanych z osiedlonymi w Ziemi Chełmińskiej 

Krzyżakami. Konflikty z Krzyżakami doprowadziły do wojny polsko-krzyżackiej            

w latach 1327-1332, w wyniku której doszło do przejściowego opanowania Kujaw przez 

Krzyżaków, przy jednoczesnym totalnym zniszczeniu całej prowincji. Kujawy powróciły 

do Korony dopiero w wyniku pokoju. Druga połowa XIV w. była okresem nie tylko 

likwidacji zniszczeń wojennych lecz i szybkiego rozwoju społeczno- ekonomicznego 

całego obszaru. 

Miejscowość Choceń jest wzmiankowana już w XII w. jako własność klasztoru    

w Lądzie z parafią erygowaną przed 1326 r. W 1444 r., Choceń był własnością Marcina 

herbu Mościc vel Ostoja, w 1489 r., należał do Lubrańskich, w XVI w., był własnością 

Mikołaja Sokołowskiego herbu Pomian starosty brzeskiego, w pierwszej połowie XVII 

podkanclerza koronnego Arnolda Kryskiego, natomiast w drugiej połowie XVII w. 

Damiana Kretkowskiego kasztelana chełmińskiego. 

Po 1710 r., sytuacja polityczna kraju zaczęła się normować i przez 60 lat Kujawy 

przeżywały względny spokój. W tym okresie Choceń był własnością rodu Brzeskich 

herbu Starża. 

Po upadku powstania styczniowego teren obecnej gminy Choceń znalazł się         

w obrębie guberni warszawskiej. W tym okresie Choceń należał do rodziny Blizińskich. 

Znaczną rolę w ożywieniu gospodarczym Kujaw w tym czasie odegrało wybudowanie   
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w 1862r., kolei „warszawsko-bydgoskiej”. Związany z nią dworzec kolejowy                 

w Czerniewicach wybudowano w 1893 r. Rozwój drobnego przemysłu jaki później 

nastąpił przede wszystkim przemysłu spożywczego znajduje m.in. odzwierciedlenie       

w postaci zakładów mięsnych z 1910-1918 r., w Czerniewicach oraz cukrowni                

w Choceniu z 1914r. 

Gmina Choceń była w dniach 9-13.09.1939 roku terenem krwawych walk 27DP     

i 15DP „Armii Pomorze” z 208DP i 50DP KA niemieckiej. Kilkudniowa obrona regionu 

Chocenia odegrała poważną rolę w największej bitwie września 1939 roku – bitwie nad 

Bzurą. Na miejscowym cmentarzu parafialnym z połowy XIX wieku znajduje się grób 

poległego w 1939 roku żołnierza polskiego.  

Znajduje się tu także grób Marysieńki Higersberger. Na podarowanych przez nią 

gruntach została zbudowana funkcjonująca do dzisiaj szkoła podstawowa. A w 2001 roku 

na tych gruntach zbudowany został jeszcze gmach mieszczący gimnazjum, liceum           

i szkołę zawodową. 

 

II. Zasoby miejscowości Choceń 

 

Zasoby przyrodnicze 

 Pod względem geomorfologicznym gmina Choceń położona jest w całości na 

obszarze Wysoczyzny Kujawskiej. W rzeźbie terenu zdecydowanie przeważają formy 

glacjalne wykształcone w postaci moreny płaskiej i falistej oraz rynien i obniżeń 

wytopiskowych. Dominującym elementem orograficznym jest wysoczyzna morenowa. 

Jej powierzchnia wznosi się na wysokości od 115-120 m n.p.m. w części południowej 

gminy, do 90 - 95 w części północnej. 

Zarówno rzeźba powierzchni jak i budowa geologiczna nie stwarzają większych 

przeszkód dla rozwoju przestrzennego. Na obszarze Chocenia brak jest złóż surowców 

naturalnych. Podstawowym walorem, decydującym o gospodarczym sposobie 

wykorzystania przestrzeni przyrodniczej są gleby. Ich geneza jest związana                      

z najmłodszymi utworami plejstoceńskimi i holoceńskimi, reprezentowanymi głównie 

przez piaski gliniaste, gliny zwałowe lekkie oraz osady organogeniczne. 
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Buk rosnący w parku w Choceniu 

 Dominującym typem genetycznym gleb są gleby płowe i brunatne, występujące 

prawie na całym obszarze gminy. Głównym czynnikiem klimatycznym warunkującym 

egzystencję przyrody ożywionej oraz rolnicze wykorzystanie omawianego obszaru, są 

opady. Choceń położony jest w strefie charakteryzującej się niskimi opadami. Ważne       

z rolniczego punktu widzenia opady okresu wegetacyjnego kształtują się na poziomie 

350-400 mm. Jest to ilość zdecydowanie za mała, aby można zaspokoić potrzeby wodne 

roślin uprawnych oraz w pełni wykorzystać urodzajność gleb. Według wstępnych 

szacunków brakuje około 100-150 mm opadu niezbędnego dla zapewnienia prawidłowej 

wegetacji oraz uzyskania optymalnych plonów. 

 Ważną funkcję w systemie ekologicznym gminy pełni park podworski, obecnie 

stanowiący własność prywatną. Z uwagi na bogactwo gatunkowe roślin oraz postępującą 

naturalizację, tworzy podstawowe ogniwo w układzie przestrzennym, szaty roślinnej. 

Szczególna rola i znaczenie parku wynika również z faktu bardzo niskiej lesistości 

gminy. Niezależnie od powyższych funkcji jest on również ważnym elementem 

dziedzictwa kulturowego oraz stanowi istotny składnik krajobrazu, podnoszący jego 

walory estetyczne.  

 Na terenie Chocenia istnieje niewielki 

park dworski o powierzchni 3,68 ha               

z drzewostanem mieszanym. Park dworski w 

obecnym kształcie został urządzony na 

przełomie XIX i XX wieku. Najstarsze 

egzemplarze zachowanego drzewostanu 

pochodzą z początku XIX wieku. 

Charakterystycznymi elementami 

starodrzewu są formy nasadzeń po kilka sztuk 

jednego gatunku wyrastających z jednego 

punktu. Wśród soliterów najbardziej 

eksponowanym drzewem jest buk odmiany 

miedzianej rosnący w środkowej części 

gazonu, drugim jest dąb rosnący na polanie 
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Jezioro Borzymowskie 

południowej. Na uwagę zasługują trzy drzewa gatunków introdukowanych, które 

osiągnęły parametry pomnikowe, są to: dąb czerwony, stroczyn żółty, jawor purpurowy. 

Obrzeża parku podkreślone są grupami drzew iglastych (świerki, sosny i modrzewie). 

Pierwotnie park był otoczony ze wszystkich stron niewysokim murem, wzdłuż którego 

biegła alejka obwodowa. Integralną częścią parku był ogród owocowy zajmujący obszar 

miedzy dworem,  a zabudowaniami folwarcznymi. Układ drzew parkowych w znacznym 

stopniu izoluje dwór od dalszego otoczenia. Przy murze południowym rośnie szpaler 

dębowy. Wzdłuż rowu stanowiącego północna granicę, rozciąga się kurtyna złożona z 

kasztanowców i jesionów. Od strony zachodniej granice parku stanowi podwójny szpaler 

grabowy, wewnątrz parku i wzdłuż ścieżek opasających park drzewostan jest gęsty. 

Przed fasadą południową znajduje się obszerny, kolisty podjazd z gazonem obsadzonym 

niskim żywopłotem, którym obsadzona jest również główna aleja parkowa i droga 

gospodarcza w obrębie parku.  

Sołectwo Choceń graniczy z Jeziorem Borzymowskim, nad którym zlokalizowane 

jest gminne kąpielisko. Jest to największe jezioro w gminie, które zajmuje 

powierzchnię ponad 200 ha. W  okresie letnim stanowi bazę wypoczynkową nie tylko 

dla mieszkańców gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezioro Borzymowskie 
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Jest to bardzo atrakcyjny zakątek dla amatorów dzikiej przyrody, lasów i czystej 

wody. Znajduje się tu przepięknie położone czyste Jezioro Borzymowskie 

z doskonałymi warunkami do uprawiania sportów wodnych. Latem uruchamiana jest 

publiczna plaża z ratownikami, dbającymi o bezpieczne korzystanie z wody. 

Dotychczas sporadycznie organizowano konkursy sportowe w piłce plażowej, a dla 

dzieci naukę pływania. 

Niewątpliwie Gmina Choceń jako oaza dziewiczej natury, spokoju i ciszy 

to wymarzone miejsce do rodzinnego wypoczynku nad wodą z dala od trosk dnia 

codziennego i zgiełku wielkich miast. Dlatego wypoczywają nad jeziorem mieszkańcy 

Włocławka czy Łodzi. Większa część terenów wokół jeziora Borzymowskiego została 

przekształcona na działki rekreacyjno – turystyczne. W ten sposób nasza Gmina zyskała 

w kwestii przyszłościowego rozwoju turystycznego stwarzając warunki sprzyjające 

agroturystyce. 

W ramach PO RYBY dokonano rewitalizacji parku w Choceniu, znajdującego się 

przy ul. Sikorskiego – wykonano alejki, nasadzenia oraz fontannę. Dużym 

zainteresowaniem cieszy się zamontowana w parku – siłownia, z której korzystają 

wszyscy od przedszkolaka do seniora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park w Choceniu przy ul. Sikorskiego 
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Zasadniczym składnikiem trwałej szaty roślinnej są lasy zajmują one łączną 

powierzchnię 19,41 ha. Jeszcze przed II wojną światową do lasu na obóz letni 

przyjeżdżali harcerze z Wilna. 

Część terenów przyległych do Chocenia – Zakrzewek, Jerzewo, część Jarantowic 

w tym tereny inwestycyjne kąpielisko zlokalizowane nad Jeziorem Borzymowskim oraz 

tereny leśne w Choceniu, włączono do granic sołectwa Choceń. 

 

Dziedzictwo kulturowe  

Założenie dworsko - parkowe, wraz z zabudowaniami folwarku, które wpisane jest do 

rejestru zabytków, położone jest na południowym krańcu Chocenia. Dwór 

umiejscowiono w otoczeniu średniej wielkości parku krajobrazowego, bezpośrednio przy 

jego północnej granicy. Teren przydworski usytuowany jest na wzniesieniu łagodnie 

opadającym w kierunku północnym. Zabudowania folwarczne znajdują się  w północno- 

wschodniej części założenia. Od strony wschodniej teren parku sąsiaduje z luźną 

zabudowa mieszkalną, a od południa i zachodu z polami uprawnymi. Dwór jest 

zabytkiem jednorodnym, który zachował się w dość dobrym stanie. Dwór został 

zbudowany z inicjatywy Aleksandra Higersberga prawdopodobnie tuż po 1894r. Jest to 

budowla eklektyczna oparta na schemacie tradycyjnego dworu polskiego. Dwór 

rozplanowano na rzucie prostokąta jako budynek parterowy z piętrem facjaty na osi          

i mieszkalnym poddaszem z oknami w ścianach szczytowych.  Dwór posadowiono na 

wysokich 

suterenach i przykryto dość stromym dachem dwuspadowym, co dało efekt 

monumentalności. Budowla posiada ściśle symetryczną bryłę. Cały obwód dworu, 

łącznie z przybudówką, podkreślony jest cokołem strefy sutereny i obiegającym 

gzymsem podokiennym. Wszystkie okna są oprofilowane opaskami, a okna elewacji 

frontowej posiadają także oprofilowanie nadproży. Rozkład wnętrz dworu w Choceniu 

jest typowy. W części ryzalitowej i zachodniej znajdowały się pomieszczenia 

reprezentacyjne, w części wschodniej utylitarne. Osią komunikacyjną częściej 

reprezentacyjnej był obszerny hall poprzedzony małym przedsionkiem, salony 

zajmowały zachodnią część dworu. Były to przestronne pomieszczenia z oknami 

szczytowymi.  W części wschodniej dworu ulokowana była łazienka sąsiadująca z 
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gabinetem. W centrum części wschodniej dworu znajdowała się reprezentacyjna jadalnia, 

w tym pomieszczeniu do dzisiaj zachował się podsufitowy fryz akantowy.  

 Architektura dworu w Choceniu wyróżnia się upodobaniem do proporcji                

i symetrii. 

Charakterystyczne jest też monumentalizowanie dworu środkami architektonicznymi i 

urbanistycznymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwór murowany w Choceniu 

 Budynek dworu pierwotnie otoczony był objazdem, znacznie szersze było odejście 

po jego stronie północnej. Bezpośrednio przy północnej elewacji dworu teren opada 

stromą skarpą w kierunku spiętrzonego cieku wodnego. Z skarpie przy północno- 

zachodnim narożniku dworu wymurowano schody z uskokowymi parapetami. W tej 

części parku, przy alei grabowej, znajduje się ogrodzona figurka Matki Boskiej na 
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cokole. W południowo- wschodnim narożniku parku usypano na głazach narzutowych 

niewielkie wzgórze widokowe. 

 Na terenie wsi Choceń, oprócz zabytków wpisanych do rejestru, znajdują się także 

inne, które zasługują na uwagę. Pierwszą grupę stanowią budynki z zespołu folwarku 

dworskiego wybudowane około 1900r. Należą do nich: 

 murowana chlewnia; 

 3 murowane czworaki; 

 murowany dom rządcy i służby; 

 murowany garaż; 

 murowany kurnik; 

 murowana obora; 

 murowany spichlerz. 

Drugą grupę obiektów stanowi zespół cukrowni. Należą do niej: 

 2 murowane budynki administracyjne (ul. Sikorskiego 4 i 9) z 1914r.; 

 drewniany dom (ul. Sikorskiego 8) z 1914r.; 

 3 murowane domy (ul. Parkowa i ul. Sikorskiego 11 i 13) powstałe po 1914r.; 

 2 murowane domy urzędników (ul. Sikorskiego 3 i 7) powstałe po 1914r.; 

 drewniany dom właściciela (ul. Sikorskiego 5) powstały po 1914r.; 

 murowany młyn z około 1920r.; 

 murowana piekarnia wybudowana po 1914r.; 

 murowana portiernia z 1914r.; 

 murowany sklep kolonialny wybudowany po 1914r.; 

 

 

Infrastruktura techniczna 

Wieś Choceń jest zwodociągowana, zelektryfikowana oraz stelefonizowana. 

Obecnie nie ma możliwości włączenia do sieci gazowej. W Choceniu jest oczyszczalnia 

ścieków, która działa od września 2007 roku. Jest to mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia o przepustowości śr. 320 m3 na dobę; max. 390 m3 na dobę.  Ponad 95 % 

mieszkańców podłączonych jest obecnie do sieci kanalizacyjnej. Trwają prace 
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zmierzające do włączenia kolejnych posesji (działki na nowym osiedlu). 

Odpady mieszkańców wywożone są przez firmę wyłonioną w przetargu na 

regionalną instalację przetwarzania odpadów w Machnaczu. 

Przez sołectwo Choceń przebiega jedna droga powiatowa o numerze 2909C, która 

łączy Włocławek z Choceniem, droga wojewódzka o numerze 269 Kowal- Szczerkowo.  

 Transport publiczny zapewniony jest przez różnych przewoźników, także 

prywatnych. Dwa przystanki autobusowe znajdują się przy ulicy Włocławskiej.               

Z przystanków odjeżdżają autobusy w kierunku Włocławka, Chodcza, Boniewa, Kowala.   

 

 

 

 

Gospodarka i rolnictwo 

W rozwoju społeczno- gospodarczym gminy funkcję podstawową pełni rolnictwo. 

Przydatność rolniczą tego obszaru kształtują między innymi gleby, ukształtowanie 

powierzchni, stosunki wodne oraz agroklimat. 

Obszar gminy Choceń położony jest na wysoczyźnie Kujawskiej, gdzie budowa 

geologiczna i rzeźba terenu ukształtowane zostały w wyniku działalności lądolodu i wód 

powierzchniowych. Na podstawie tak bogatej litologii rozwinęły się gleby, które 

charakteryzują się zasobnością w próchnicę i składniki mineralne oraz odznaczają się 

dobrą przepuszczalnością i przewiewnością. Miejscowość Choceń charakteryzuje 

przewaga gleb średniej jakości zaliczanych do klas bonitacyjnych IIIb i IVa. Bardzo 

ważnym czynnikiem sprzyjającym rolnictwu jest długi okres wegetacyjny, który trwa 210 

dni.   

 Na terenie miejscowości Choceń funkcjonuje 75 gospodarstw rolnych, ze znaczną  

przewagą małych gospodarstw- do 5 ha, 69,33 % ogólnej liczby gospodarstw. 

 

Lp. 
Wielkość gospodarstwa 

Ogólna liczba 

gospodarstw 

Powierzchnia w 

ha fizycznych 

1 1,01-2,0 19 26,19 

2 2,01-5,0 33 102,91 
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Tabela 1.  Liczba i wielkość gospodarstw w miejscowości Choceń 

 Mieszkańcy Chocenia nie utrzymują się tylko z rolnictwa. Źródłem ich utrzymania 

jest także praca w sferze produkcyjno- usługowej oraz świadczenia socjalne (emerytury, 

renty, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki z pomocy społecznej).  

  

 

 

 

Kapitał społeczny 

W miejscowości Choceń na pobyt stały zameldowanych jest 1856 osób (stan na 31 

stycznia 2017 r.). Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się dość korzystnie. 

Odsetek ludzi młodych, czyli do 18 roku życia, stanowi 19,72 % ogółu populacji wsi. 

Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym, powyżej 60 roku życia, stanowią 20,69 % ogółu 

mieszkańców. W wieku produkcyjnym jest 1106 mieszkańców, co stanowi 59,59 % 

populacji wsi. 

 

 

Edukacja 

Miejscowość Choceń jest głównym ośrodkiem edukacyjnym w gminie. Dojazd do 

wszystkich szkół mieszczących się w Choceniu   jest zapewniony poprzez uruchomiony 

bezpłatny transport autobusów szkolnych.  

Mieszkańcy Chocenia i okolic mają możliwość umieszczania swoich 

najmłodszych dzieci w Przedszkolu Niepublicznym, które znajduje się w Choceniu. 

Dzieci uczęszczają do trzech grup wiekowych. W 2017 roku do przedszkola uczęszcza 

3 5,01-7,0 7 37,14 

4 7,01-10,0 6 47,49 

5 10,01-15,0 5 60,82 

6 15,01-20,0 5 130,25 

7 nieruchomości 308 47,39 

Razem  383 452,18 
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Szkoła Podstawowa w Choceniu 

109 dzieci, tj. wzrost w stosunku do roku 2009 o 68 %. Oferta przedszkola jest szeroka, 

dzieci mogą korzystać z porad logopedy, zajęć z tańca i nauki języka angielskiego. 

Szkoła Podstawowa im. Janusz  Korczaka w Choceniu ,  została 

utworzona w 1929 roku. Budynek obecnej szkoły został wzniesiony w latach 1927-1929. 

W roku 1970 została dobudowana sala gimnastyczna i jej zaplecze, w 1972– urządzenia 

sanitarne. W latach 1968-1970 przeprowadzono w szkole generalny remont: założono 

centralne ogrzewanie oraz 

zrobiono zewnętrzną elewację 

budynku. W latach 2002-2006 

wymieniono pokrycie 

dachowe, otwory okienne oraz 

odnowiono elewację 

zewnętrzną szkoły. Obecnie 

zajęcia odbywają się w 12 

salach lekcyjnych i 2 

nowoczesnych pracowniach 

komputerowych. W szkole uczy się obecnie 266 uczniów.  

 Na terenie sołectwa znajduje się Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Choceniu ,  które  powstało w 

1999r. Nowoczesny budynek 

gimnazjum został oddany do 

użytku w 2002 roku. Obecnie 

uczęszcza do niego 222 uczniów. 

Obiekt wyposażono w stołówkę a 

w 2009 roku oddano do użytku 

salę sportową.  

 

 

                                                                         Gimnazjum w Choceniu 
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Społeczne Liceum w Choceniu 

Wybudowany obiekt sali sportowej wzbogacił ofertę kulturalno- oświatową 

Chocenia. Obiekt przystosowany jest do rozgrywania gier zespołowych na poziomie 

krajowym, posiada szatnie dla 100 osób oraz  z widownię mieszczącą 254 osób. Wejście 

do budynku ulokowane jest od strony boiska sportowego oraz łączy salę sportową              

z istniejącą szkołą łącznikiem. Sala gimnastyczna o wymiarach 23,87m x 49,16m 

(wysokość 10,73 m) jest podzielona na trzy niezależne strefy ćwiczeń: 

 część środkowa przeznaczona do gimnastyki (wyposażona w drabinki, uchwyty 

do zamocowania drążków i innego sprzętu gimnastycznego oraz siatkówki),  

 części skrajne dostosowane do rozgrywania koszykówki. 

Po złożeniu kurtyn rozdzielających  poszczególne strefy, hala sportowa dostosowana 

będzie do rozgrywania gier zespołowych na poziomie krajowym. W skład obiektu 

wchodzą także: cztery niezależne zaplecza dla ćwiczących (4x25) z szatniami, 

prysznicami, toaletami i przedsionkiem, pomieszczenie  trenera – gabinet kultury 

fizycznej, w czasie meczów pomieszczenie dla sędziów, widownia na 254 osoby             

z szatnią i toaletami. Obiekt dostosowany  jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy 

sali sportowej zaprojektowano także  pomieszczenie przeznaczone na siłownię. 

 W tym samym budynku, w którym mieści się gimnazjum funkcjonuje Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa im. Adama Mickiewicza oraz Społeczne Liceum 

Ogólnokształcące im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego .  Liceum   i szkoła 

zawodowa prowadzone są przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy 

Choceń. W roku szkolnym 2016/2017 w liceum uczy się 51 uczniów, do szkoły 

zawodowej uczęszcza 107 uczniów, do liceum zaocznego uczęszcza 52 dorosłych.  

Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

prowadzone są na prawach szkoły publicznej. 

Nauka w szkole jest bezpłatna. Wykwalifikowana kadra nauczycielska, 

interesujące profile kształcenia 

oraz baza lokalowa, to atuty 

placówki. Szkoła umożliwia 

swoim uczniom naukę w trzech 

pracowniach komputerowych ze 

stałym dostępem do internetu,         

http://www.chocen.home.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=97
http://www.chocen.home.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=97
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a także dwie pracownie multimedialne do nauki języków obcych.  

 

Przy szkołach dokonano modernizacji boisk sportowo – rekreacyjnych. 

Modernizacja polegała na budowie boisk sportowych do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej    

i koszykówki, wykonaniu i zamontowaniu estrady oraz oświetlenia estrady, oznakowaniu 

boiska, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, ogrodzenia z siatki oraz 

trawników dywanowych. Obecnie istnieje możliwość organizowania rożnego rodzaju 

imprez gminnych tj. dożynki, festyny. Zmodernizowane boiska są dostępne nie tylko dla 

dzieci i młodzieży uczęszczających do tutejszego gimnazjum, ale dla wszystkich 

chętnych. Na terenie gminy funkcjonują także kluby sportowe. Mieszkańcy mają 

możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju rozgrywkach sportowych, dzięki czemu 

mogą bez przeszkód rozwijać swoje zainteresowania sportowe. 

Dzięki rozwiniętemu zapleczu sportowemu (boiska, sala gimnastyczna) młodzież 

może rozwijać swoje zainteresowania sportowe. Na terenie Chocenia działa Klub 

sportowy „Unia Choceń”. Organizowana jest Choceńska Liga Tenisa Stołowego. Jej 

głównym celem jest popularyzacja gry w tenisa stołowego, który od dawna był jedną z 

dyscyplin wiodących na terenie naszej gminy. Gimnazjum w Choceniu organizuje 

corocznie Powiatowe Biegi Uliczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 

dzieci i młodzieży.  

Wszystkie zadania w zakresie kultury wykonuje Samorząd Gminy przy pomocy 

Choceńskiego Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek 

oświatowych. 

W miejscowości Choceń funkcjonuje Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka. 

W zakresie działania instytucji kultury jest szeroko pojęta kultura na terenie gminy oraz 

działalność biblioteczna. W związku z oddanym do użytkowania, obiektem na potrzeby 

społeczno – kulturalne w Choceniu przy ul. Świerczewskiego znacząco usprawniło to 

działania samorządu w zakresie kultury.  

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, edukacyjnych i 

informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczyło w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

Jest placówką zaopatrzoną w księgozbiór liczący 17.219 komputerowo opracowanych 

woluminów, corocznie uzupełnianych w nowości czytelnicze encyklopedie, słowniki. 
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Biblioteka dysponuje komputerami z dostępem do Internetu. Dla dzieci organizowane są 

zajęcia plastyczne, konkursy, głośne czytanie bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom”; w czasie roku szkolnego prowadzone są lekcje biblioteczne. Prowadzony jest 

Dyskusyjny Klub Książki.  

 

 

Lokalne inicjatywy 

W Choceniu ma swoje biuro Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Partnerstwo Lokalne 

zawarte jest przez przedstawicieli trzech sektorów z terenu gmin 

Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, 

Izbica Kujawska, Kowal gmina, Kowal miasto, Lubień 

Kujawski, Lubraniec, Fabianki, Włocławek, Lubanie. Siedzibą 

Stowarzyszenia jest miejscowość Choceń. 

Głównym celem działalności jest przyczynienie się do rozwoju obszaru LGD 

„Dorzecza Zgłowiączki” i jego spójności, poprzez wykorzystanie posiadanych walorów 

naturalnych i kulturowych oraz przyczynienie się do poprawy jakości życia mieszkańców 

niniejszego terenu. 

Stowarzyszenie realizuje zadania zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, 

przyczyni się to do rozwoju infrastruktury i polepszenia życia mieszkańców. 

Stowarzyszenie pozyskuje również środki z konkursów organizowanych przez różne 

instytucje. 

Od 2002 r., działa na terenie Chocenia Towarzystwo Kultury Edukacji i Promocji 

gminy Choceń. Towarzystwo czynnie wspiera działania samorządu, główne cele 

działalności towarzystwa są skierowane na rozwój oświaty, kultury i sportu na terenie 

Gminy Choceń.  

W Choceniu swoją siedzibę mają także – Związek Harcerstwa Polskiego 

Włocławek – Powiat, Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Kobiet Gminy Choceń, Koło 

Łowieckie „Przepiórka”, Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia Choceń”, Polski 

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Choceniu, Związek Kombatantów 
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Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Gminny w Choceniu 

oraz ostatnio zostało związane Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Choceń.  

 

 

Pozostałe informacje 

Miejscowość Choceń jest wsią i centralnym ośrodkiem Gminy Choceń, ośrodkiem 

edukacyjnym oraz usługowym. Tutaj mieszkańcy całej gminy mogą załatwiać ważniejsze 

sprawy.  

W centrum miejscowości przy ulicy Sikorskiego znajduje się Urząd Gminy, 

Posterunek Policji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu. 

Dzięki temu, że miejscowość jest ośrodkiem gminy Choceń bardzo rozwinęły się 

na jej terenie usługi. Znajduje się tu blisko 20 sklepów, w tym dwie kwiaciarnie, sklepy   

z artykułami spożywczymi, przemysłowymi, budowlanymi, odzieżą, wyposażeniem dla 

domu, częściami do maszyn i pojazdów, środkami ochrony roślin, zaopatrują 

mieszkańców w różnego rodzaju towary, które zaspakajają  ich potrzeby. Na terenie 

sołectwa jest także stacja paliw oraz dwa punkty naprawy pojazdów.  

Społeczność może również na terenie Chocenia korzystać z usług Urzędu 

Pocztowego oraz Oddziału Banku Spółdzielczego w Kowalu .  

W Choceniu funkcjonują cztery salony fryzjerskie. Zwiększanie się ludności  sołectwa 

spowodowało rozwinięcie się usług gastronomiczno- hotelarskich. Na terenie 

miejscowości jest jeden pub, dwa miejsca z salami bankietowymi. 

Gmina Choceń świadczy usługi komunalne w zakresie gospodarki ściekami oraz 

usługi dla mieszkańców gminy. Do zadań gminy należą: eksploatacja, konserwacje           

i utrzymanie w należytym stanie technicznym  sieci   kanalizacji sanitarnej, oraz 

obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków będących własnością gminy.  

Mieszkańcy korzystają z opieki zdrowotnej świadczonej przez dwie przychodnie 

lekarskie zlokalizowane w Choceniu. Mogą również liczyć na doraźne badania 

specjalistyczne wykonywane podczas prowadzonych akcji profilaktycznych. Inicjatywę 

takich badań wykazują lekarze specjaliści oraz społeczność lokalna. W Choceniu ma 

swoją praktykę lekarz stomatolog. Dwie apteki zaopatrują mieszkańców Chocenia oraz 

przyległych miejscowości w leki.  

http://katalog.pf.pl/Choceń/Bank-Spółdzielczy-w-Kowalu-Oddział-F4394417G0B535-m19.html
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W Choceniu znajduje się również dwa gabinety weterynaryjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

W sołectwie prowadzi swoją działalność Ochotnicza Straż Pożarna Choceń, 

która swoją siedzibę ma w centrum miejscowości. OSP skupia 26 członków. Na 

wyposażeniu jednostki jest samochód Magirus, Nawara D 40 z wyciągarką, łódź z 

wyposażeniem i przyczepką, pilarki, agregat prądotwórczy, pompa szlamowa, 

motopompa, agregat oddymiający, deska lodowa.  

W Choceniu ma także swoją siedzibę Zarząd Gminnego Związku OSP RP 

W Choceniu znajduje się Parafia Rzymsko-Katolicka pod Wezwaniem Św. 

Idziego oraz cmentarz parafialny.  

 

 

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości- 

analiza SWOT 

Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony 

miejscowości Choceń oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to 

na określenie obecnej sytuacji w tej wsi oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Skrót 

SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów strenghts (mocne strony), 

weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).  

 

Mocne strony: 

 położenie wsi- bliskość Włocławka, dobre połączenia komunikacyjne, transport 

zbiorowy,  

 walory przyrodnicze, bliskość jeziora, las; 

 posiadanie terenów pod rozwój działalności gospodarczej, budownictwo 

mieszkaniowe (rosnące zainteresowanie osiedlaniem się na wsi),  

 edukacja- zabezpieczenie potrzeb szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego, 

gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego; 

 zaplecze sportowe- boiska, nowoczesna sala gimnastyczna; 

 funkcjonujące na terenie Chocenia stowarzyszenia 

 brak ruchu tranzytowego; 



 
22 Plan Odnowy Miejscowości Choceń 

 drogi w większości o nawierzchni bitumicznej,  

 największa miejscowość w gminie. 

 dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna: wieś posiada sieć wodociągową, 

elektryczną, telefoniczną, kanalizacyjną; 

 zabytki: zespół parkowo- dworski; pomnik przyrody,  

 dobrze wyposażone placówki oświatowe; 

 działalność Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteki 

 dostępna obsługa bankowa, handel – gęsta sieć,  

 potencjał ludzki,  

 istniejący klub piłki nożnej,  

 planowana przebudowa drogi woj. Nr 269 Choceń – Kowal  

 

Słabe strony: 

 bezrobocie, brak miejsc pracy,  

 brak  sali weselnej z zapleczem hotelowym; 

 nie zagospodarowane targowisko; 

 zaniedbane tereny przestrzeni prywatnej,  

 niewystarczająca długość ścieżek pieszo – rowerowych,  

 słaba integracja mieszkańców,  

 zbyt mały dostęp do intenetu,  

 mała troska o obiekty,  

Szanse: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i inne programy pomocowe – 

pozyskiwanie funduszy unijnych, 

 Dobra współpraca z samorządem powiatu, województwa,  

 Pozyskiwanie potencjalnych inwestorów,  

 Liczne stowarzyszenia wspierające swoim działaniem samorząd, realizujące 

projekty dla mieszkańców; 

 dokształcanie społeczeństwa- szkolenia, kursy; 
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 bliskie położenie Włocławka; 

 ośrodek społeczno kulturalny przystosowany dla mieszkańców, rozwój 

działalności kulturalno - sportowej; 

 promowanie turystyki przyrodniczej, 

 rozwój usług gastronomiczno –hotelarskich,  

 strategia rozwoju gminy,  

 rozwój działalności gospodarczej,  

 modernizacja dróg, inwestycje sprzyjające turystyce pieszej i rowerowej,  

 dalsza promocja miejscowości w regionie.  

 

Zagrożenia : 

 wzrastające bezrobocie; 

 pogarszająca się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw; 

 ubożenie części społeczeństwa,  

 emigracja młodych mieszkańców,  

 brak zakładów produkcyjnych, 

 brak zaangażowania społeczeństwa w życie wsi. 

 

 

Analiza zasobów miejscowości Choceń - wizja rozwoju wsi 

Przedstawiona poniżej tabela odzwierciedla aktualną sytuację oraz prezentuje wizję 

celów do których według mieszkańców należy dążyć. 

 

DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WIZJA STANU DOCELOWEGO 

Co ją wyróżnia? 

Brak 

zagospodarowanego 

targowiska, brak 

ścieżek pieszo -

rowerowych 

Co ma ją wyróżniać? 

Miejscowość ma być 

miejscem, w którym 

mieszkańcy mogą 

załatwić wszelkie 

sprawy i formalności, 

mają dogodne miejsca 

do spędzania czasu, 

załatwiania spraw i 

wypoczynku 

Jakie pełni funkcje? Rolniczą, Jakie ma pełnić Rolniczą, usługową, 
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mieszkaniową, 

oświatową, 

administracyjną, 

usługową. 

funkcje? mieszkaniową, 

oświatowo- kulturalną, 

administracyjną. 

Kim są mieszkańcy? 

Pracownicy, emeryci, 

renciści, bezrobotni, 

dzieci i młodzież. 

Kim mają być 

mieszkańcy? 

Zintegrowani 

mieszkańcy wsi, 

podnoszący swoje 

kwalifikacje i 

wykształcenie, 

zaangażowani w życie 

wsi, aktywna 

młodzież. 

Co daje utrzymanie? 

Praca w 

indywidualnych 

gospodarstwach 

rolnych; praca w 

sferze produkcyjno- 

usługowej; emerytury; 

renty; pomoc 

społeczna; zasiłki dla 

bezrobotnych. 

Co ma dać 

utrzymanie? 

Praca w sferze 

produkcyjno- 

usługowej, działalność 

gospodarcza, 

agroturystyka. 

Jak zorganizowani są 

mieszkańcy? 

Sołtys, liczne 

stowarzyszenia  

W jaki sposób ma 

być zorganizowana 

wieś i mieszkańcy? 

Mieszkańcy bardziej 

aktywnie będą 

uczestniczyć w 

zebraniach. 

W jaki sposób 

rozwiązują 

problemy? 

Sporadyczne zebrania 

wiejskie, indywidualne 

interwencje u władz 

gminy. 

W jaki sposób mają 

być rozwiązywane 

problemy? 

Okresowe spotkania i 

zebrania wiejskie, 

spotkania z władzami 

gminy, współpraca z 

sąsiednimi 

miejscowościami, 

zwiększenie 

przepływu informacji 

miedzy mieszkańcami. 

Jak wygląda nasza 

wieś? 

Wieś o zwartej 

zabudowie, skwerek 

zieleni, park z siłownią 

Jak ma wyglądać 

nasza wieś? 

Estetycznie 

zagospodarowane 

posesje, utrzymanie w 

czystości wsi, remont 

budynków, osiedle 

nowych domów 

jednorodzinnych. 

Jaki jest stan 

otoczenia i 

środowiska? 

Czyste środowisko, 

brak zanieczyszczeń, 

tereny zielone. 

Jaki ma być stan 

otoczenia i 

środowiska? 

Czyste i przyjazne 

środowisko dla ludzi i 

przyrody, 

wykorzystanie 

naturalnych walorów 

przyrodniczych i 

turystycznych. 

Jakie jest rolnictwo? 

 

Małe gospodarstwa 

rolne, sadownictwo. 
Jakie ma być 

rolnictwo? 

Innowacyjne, 

ekologiczne. 
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Jakie są powiązania 

komunikacyjne? 

 

 

Dogodne połączenia 

do Włocławka, 

Chodcza, Boniewa. 

Jakie mają być 

powiązania 

komunikacyjne? 

Regularne połączenia 

komunikacyjne do 

pobliskich miast. 

Co proponujemy 

dzieciom i 

młodzieży? 

Zabezpieczenie 

potrzeb szkolnictwa na 

każdym etapie 

edukacji. 

Co zaproponujemy 

dzieciom i 

młodzieży? 

Zajęcia w  

Centrum Kultury, 

place zabaw, ścieżki 

rowerowe i spacerowe, 

udział w imprezach 

folklorystycznych, 

opieka nad 

inicjatywami młodych 

ludzi. 

 

 

 

 

 

IV. Zrealizowane zadania inwestycyjne i 

przedsięwzięcia  

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Choceń 

 Cel: kanalizacja kolejnego obszaru w Gminie Choceń, co umożliwiło odbiór             

i oczyszczenie ścieków do parametrów spełniających wymogi Unii Europejskiej; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): skanalizowanie osiedla przy ulicy Polnej i ulicy 

Parkowej w Choceniu, rozbudowana oczyszczalni w Choceniu. 

 

2. Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Choceń 

 Cel: Wykonanie ujęć wód podziemnych z utworów jurajskich wraz z przyłączem 

w celu poprawy warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców.  

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy Chocenia i całej gminy. 

 

3. Parking koło kościoła 

 Cel: planowane zadanie umożliwi dogodne parkowanie w centrum miejscowości; 
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 Przeznaczenie (grupa odbiorców): Na działce obok Kościoła w Choceniu został 

uporządkowany teren, na którym powstał publiczny parking asfaltowy, o 

powierzchni 1680 m2. Zagospodarowane miejsce pozwoli na parkowanie około 60 

pojazdów. Dodatkowym atutem parkingu jest zamontowana kabina sanitarna 

ogólnodostępna o wymiarach 6/2,5 m z podziałem na toaletę damską i męską z 

przystosowaniem dla niepełnosprawnych. 

 

4. Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej i innych nieoświetlonych 

 Cel: doświetlenie kolejnych ulic miejscowości Choceń; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): budowa oświetlenia przy ulicy Polnej i ulicach 

przyległych do niej. 

 

5. Przebudowa i przystosowanie remizy w Choceniu do funkcji społeczno- 

kulturalnych 

 Cel: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb 

społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy oraz aktywizacja i integracja 

wspólnoty lokalnej; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): na terenie powstałego Choceńskiego Centrum 

Kultury możliwe jest prowadzenie zajęć dla mieszkańców Gminy Choceń.  

 

6.  Organizacja Powiatowych Biegów Ulicznych 

 Cel: promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu Włocławskiego; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): dzieci i młodzież gminy oraz całego Powiatu 

Włocławskiego. 

 

7. Organizacja Pikniku Rodzinnego 

 Cel: integracja mieszkańców; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): piknik przyciąga do Chocenia społeczność 

gminy i nie tylko. Dla ludzi w każdym wieku przewidziane są atrakcje i konkursy. 

Na scenie odbywają się występy utalentowanej młodzieży i dorosłych z 

okolicznych miejscowości. Podczas pikników wystawiają swoje dzieła twórcy 
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ludowi. Tradycją stało się to, iż punktem kulminacyjnym pikniku jest koncert 

gwiazdy estrady oraz zabawa taneczna. Piknik integruje mieszkańców Chocenia i 

okolicznych miejscowości. 

 

8. Organizacja Ogólnopolskiego Zlotu motocykli w Choceniu 

 Cel: promocja miejscowości; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): do Chocenia przybywają motocykliści                

i widzowie z różnych stron Polski. W planie zlotu jest parada motocykli, 

wyznaczoną trasą. 

 

9.  Rewitalizacja parku w Choceniu, wykonanie fontanny, siłowni 

 Cel: wzrost atrakcyjności  miejscowości,  zapewnienie mieszkańcom właściwych 

warunków rekreacji na świeżym powietrzu; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy gminy; 

10. Przebudowa układu komunikacyjnego Choceń – Wilkowice – Zakrzewek - 

Jarantowice 

 Cel:  poprawa bezpieczeństwa komunikacji, poprawa płynności ruchu; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): w ramach inwestycji przebudowano odcinek o 

długości 3 120 mb, grupa odbiorców – mieszkańcy gminy.  

 

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn - Choceń 

 Cel:  poprawa bezpieczeństwa komunikacji; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): na odcinku od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką w Choceniu w kierunku Włocławka zostały przebudowane chodniki, 

zatoczki autobusowe, azyle dla pieszych, wykonano nową nawierzchnię, droga 

została poszerzona.  

 

12. Oznakowanie ulic w Choceniu tabliczkami z nazwami  

 Cel:  promocja, zwiększenie  

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy miejscowości i gminy.  
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V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i 

przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w 

okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu 

odnowy miejscowości 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  

 Cel: wypełnienie zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych, co realizowane będzie poprzez zwiększenie 

liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków 

komunalnych oraz budowa sieci wodociągowej  

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): skanalizowane i podłączone do sieci 

wodociągowej zostaną ulice na nowym osiedlu  

 Termin realizacji: 2017-2018 

 Koszt: 353.135,61 

 Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014-2020, środki własne. 

 

2. Przystosowanie szkoły na potrzeby Urzędu Gminy w Choceniu 

 Cel: poprawa obsługi interesantów, 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców):  mieszkańcy gminy, pracownicy urzędu, 

 Termin realizacji: lipiec – sierpień 2017 r.  

 Koszt: przewidywany koszt około 240.000 zł  

 Źródło finansowania: środki własne. 

 

3. Budowa oświetlenia  

 Cel: doświetlenie kolejnych ulic miejscowości Choceń; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): budowa oświetlenia przy ulicy Grabowej, 

Wrzosowej, Bukowej, Leśnej, Kopernika. 
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 Termin realizacji: 2017-2018 

 Koszt: 95.000 zł  

 Źródło finansowania: środki własne. 

 

4. Organizacja Powiatowych Biegów Ulicznych 

 Cel: promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu Włocławskiego; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): dzieci i młodzież gminy oraz całego Powiatu 

Włocławskiego; 

 Termin realizacji: impreza odbywa się co roku  

 Koszt: szacowany koszt to 3 000 zł; 

 Źródło finansowania: Starostwo Powiatowe we Włocławku, środki własne, 

sponsorzy. 

 

5. Organizacja Pikniku Rodzinnego 

 Cel: integracja mieszkańców; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): piknik przyciąga do Chocenia społeczność 

gminy i nie tylko. Dla ludzi w każdym wieku przewidziane są atrakcje i konkursy. 

Na scenie odbywają się występy utalentowanej młodzieży i dorosłych z 

okolicznych miejscowości. Podczas pikników wystawiają swoje dzieła twórcy 

ludowi. Tradycją stało się to, iż punktem kulminacyjnym pikniku jest koncert 

gwiazdy estrady oraz zabawa taneczna. Czerwcowy piknik integruje mieszkańców 

Chocenia i okolicznych miejscowości; 

 Koszt:  40 000 zł; 

 Termin realizacji: impreza odbywa się co roku w czerwcu; 

 Źródło finansowania: środki własne. 

 

6. Organizacja Ogólnopolskiego Zlotu motocykli w Choceniu 

 Cel: promocja miejscowości; 
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 Przeznaczenie (grupa odbiorców): do Chocenia przybywają motocykliści                

i widzowie z różnych stron Polski. W planie zlotu jest parada motocykli, 

wyznaczoną trasą; 

 Termin realizacji: impreza coroczna odbywająca się w sierpniu; 

 Źródło finansowania: środki własne, sponsorzy. 

 

7. Zagospodarowanie wyspy na Jeziorze Borzymowskim 

 Cel: stworzenie produktu turystycznego;  

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy gminy; 

 Termin realizacji: 2019 rok 

 Koszty: 150 000zł; 

 Źródło finansowania: RPO, własne środki. 

 

8. Utworzenie punktu widokowego 

 Cel: produkt turystyczny;  

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy gminy; 

 Termin realizacji: 2020 rok 

 Koszty: 250 000zł; 

 Źródło finansowania: środki własne. 

 

9. Budowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie gminy Choceń  

 Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacji, poprawa płynności ruchu, 

zmniejszenie emisyjności gospodarki; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy Chocenia, turyści – ścieżka pieszo-

rowerowa powstanie w Choceniu; 

 Termin realizacji: 2018 r. 

 Koszty: 572 000,00 zł; 

 Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego, środki własne. 
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10. Przebudowa dróg gminnych – ul. Parkowa w Choceniu  

 Cel:  poprawa bezpieczeństwa komunikacji; eliminacja zagrożeń w ruchu 

drogowym, podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców,  

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): przebudowa nawierzchni i budowa chodnika na 

ul. Parkowej w Choceniu,  

 Termin realizacji: 2017 rok; 

 Koszty: 167.443,16 

 Źródło finansowania: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej, budżet gminy.  

 

11. Inwestycja w drogi lokalne zapewniająca bezpośrednie połączenie z terenami 

inwestycyjnymi w miejscowości Choceń  

 Cel:  poprawa bezpieczeństwa komunikacji; bezpośrednie połączenie z terenem 

inwestycyjnym, odseparowanie ruchu; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): przedsiębiorcy, inwestorzy, mieszkańcy gminy  

 Termin realizacji: 2017 rok; 

 Koszty: 480 000,00 zł; 

 Źródło finansowania: RPO, budżet gminy.  

 

12.  Przebudowa ulic w Choceniu  

 Cel:  poprawa bezpieczeństwa komunikacji; poprawa dostępności komunikacyjnej 

obszarów wiejskich, rozwój spójnej sieci dróg publicznych 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy gminy  

 Termin realizacji: 2018 rok; 

 Koszty: 1,5 mln 

 Źródło finansowania: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej, budżet gminy.  

 

13. Budowa targowiska w Choceniu  
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 Cel:  lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym 

poprzez systemy jakości oraz promocję na rynku lokalnym,   

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy gminy  

 Termin realizacji: 2018 rok; 

 Koszty: 1.200.000 zł  

 Źródło finansowania: PROW, budżet gminy.  

 

14. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł 

odnawialnych na terenie Gminy Choceń  

 Cel:  zmniejszenie emisyjności gospodarki,  zwiększenie udziału OZE; 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy gminy  

 Termin realizacji: 2017 rok; 

 Koszty: 1 170 000,00 zł; 

 Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjnych Woj. Kujawsko – 

Pomorskiego, środki własne. 

 

15. Realizacja zadań określonych w Planie Rewitalizacji gminy Choceń.  

W miejscowości Choceń będą realizowane zadania określone w Planie 

Rewitalizacji gminy Choceń.  

 

16. Budowa leśnej ścieżki rekreacyjnej w Choceniu   

 Cel:  edukacja przyrodnicza; w ramach zadania ścieżka przyrodnicza powstanie w 

lesie w Choceniu 

 Przeznaczenie (grupa odbiorców): mieszkańcy gminy  

 Termin realizacji: 2018 r. 

 Koszty: 50.000 zł 

 Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki własne. 
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VI. Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym 

znaczeniu 

 
Przez centrum miejscowości Choceń przebiega ulica Sikorskiego, przy której 

znajdują się najważniejsze urzędy oraz miejsca o szczególnym znaczeniu dla 

mieszkańców. Wzdłuż całej ulicy są chodniki oraz oświetlenie uliczne, wyznaczone 

są odcinki do parkowania samochodów przy urzędach, szkołach oraz punktach 

usługowych. Przy ulicy Sikorskiego mieści się skwerek z ławeczkami, jest to miejsce 

spotkań mieszkańców. Ważnym miejscem dla integracji społeczności nie tylko 

miejscowości Choceń, ale wszystkich mieszkańców gminy są boiska trawiaste i 

utwardzone przy szkołach oraz remiza OSP i Choceńskie Centrum Kultury. 

Odbywają się na nim wszelkie festyny, mecze, które gromadzą okoliczną 

społeczność. 


