GMINA DĄBIE

Dąbie to gmina miejsko – wiejska. Położona we wschodniej części województwa
wielkopolskiego. Przez teren Gminy przebiega
magistrala kolejowa Herby Nowe – Gdynia oraz
autostrada A-2. Gmina zajmuje powierzchnię
130,06 km2, liczba ludności około 6700, Dąbie –
2100 mieszkańców.
Dąbie – wzmiankowane w 1232 roku,
Prawa miejskie uzyskała w 1423 r. od 1793 roku
miasto Dąbie było pod zaborem Pruskim, od
1807

roku

znalazło

się

w

Księstwie

Warszawskim, a w 1815 w Królestwie Polskim.

Panorama Miasta

W czasie okupacji niemieckiej w obozie zagłady w Chełmnie hitlerowscy okupanci
zamordowali ok. 200.000 osób.

Były obóz zagłady w Chełmnie

Do ciekawszych zabytków Dąbia należą:
-

Murowany Kościół Parafialny Rzymsko – Katolicki z XVII wieku,

-

Kościół Ewangelicko –Augsburski wzniesiony w 1806 r.,

-

Gmach ratusza miejskiego zbudowany w 1814 r., w którym obecnie mieści się
siedziba Urzędu Miejskiego.

Największe możliwości rozwojowe w gminie ma rolnictwo, ale dostrzegana jest
również szansa i potrzeba rozwoju usług, przede wszystkim w otoczeniu rolnictwa i również
przetwórstwa

rolno

–

spożywczego,

turystyki

i

przemysłu. Należy podkreślić
walory

Gminy,

jakimi

są:

korzystne położenie w centrum
kraju przy autostradzie A-2,
atrakcyjne tereny inwestycyjne,
sprzyjający
działalności

klimat

dla

gospodarczej,

rozwinięte rolnictwo, korzystne
ukształtowanie

terenu

dla

Oczyszczalnia ścieków Dąbie
działalności rolniczej, rozbudowa infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego, tradycja i
dobre warunki rozwoju hodowli, dobrze rozwinięta sieć dróg, bardzo wysoki stopień
zwodociągowania Gminy, odpowiednie tereny pod rozwój turystyki i wypoczynku oraz
zasoby wód termalnych.
Znajdujące się na terenie Gminy źródła gorących wód są o bogatym składzie
chemicznym. Położone są we wsi Tarnówka w odległości około 3 km od Dąbia. Wydajność
źródła wynosi 70 m3 / godz. Ze względu na interesujący skład, odpowiednią wydajność i
temperaturę tych wód zostały stworzone odpowiednie warunki do utworzenia dzielnicy
uzdrowiskowej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy zostały wydzielone
rozległe tereny pod pozarolniczą działalność gospodarczą. Gmina ma uchwaloną strategię
zrównoważonego rozwoju. Jednym z jej założeń jest to, aby gmina Dąbie postrzegana była
jako miejsce zamieszkania i pracy ludzi żyjących dostatnio w przyjaznym środowisku. Praca,
którą już wykonano przyniosła efekty. Gmina jest laureatem II edycji Konkursu „Na najlepiej
rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”, nagrodzona tytułem
„Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom” za II miejsce w grupie gmin do 15 tysięcy
mieszkańców oraz wyróżnienie w VI edycji konkursu ekologicznego „Przyjaźni środowisku”
w kategorii „Gmina przyjazna środowisku” pod patronatem Prezydenta RP.

Chcielibyśmy zainteresować inwestorów i przedsiębiorców naszą gminą. Czeka na
państwa wiele atrakcyjnych terenów przeznaczonych pod działalność przemysłową. Nasze
atuty to: dostępność do sieci energetycznych
wysokiego,

średniego

zwodociągowany

w

napięcia,

100%,

bogata

teren
sieć

ulepszonych dróg wojewódzkich, powiatowych i
gminnych, przebieg trasy kolejowej Herby
Nowe – Gdynia z bocznicą kolejową przy stacji
PKP Dąbie n / Nerem,

autostrada A-2 z

węzłem – 2 km od centrum Dąbia. Jednym z ważniejszych celów polityki w naszej gminie
jest rozwój turystyki. Zachęcamy do inwestowania
w tworzenie bazy noclegowej i turystycznej jak
również

w

powstawanie

gospodarstw

agroturystycznych. Urokliwe i różnorodne tereny,
na których znajdują się również rezerwaty
przyrody m.in.

ptactwa wodnego,

które są

ogromną nieczęsto spotykaną atrakcją turystyczną.
Dodatkowym atutem zachęcającym do rozwoju na
terenie naszej Gminy jest uzbrojenie Dąbia w
kanalizację i oczyszczalnię ścieków, brak źródeł
zanieczyszczenia środowiska. Wyznaczono tereny
pod rezerwaty faunistyczne „Dąbskie błota” i
„Dobrów”.

„Dąbskie błota”

