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1. Wprowadzenie 
 

Strategia rozwoju gminy Sztutowo jest istotnym dokumentem cyklicznym, który 

wskazuje cele i kierunki działania ważne do osiągnięcia założeń strategicznych dla tej jednostki. 

Dokument ten wpisuje się w ustalenia kierunkowe, które wynikają z bieżącej polityki 

regionalnej, krajowej oraz unijnej. Do realizacji wspomnianych założeń strategii niezbędne jest 

wykorzystanie wewnętrznego i ponadlokalnego potencjału i produktów. Należy mieć na 

względzie również strategie gmin ościennych. Zważywszy na przenikające się powiązania tych 

jednostek odnośnie do społecznych, środowiskowych, gospodarczych i przestrzennych stref. 

Dokument strategiczny będzie aktualizowany w odpowiedzi na zachodzące zmiany, 

możliwości i wyzwania, które są w gminie Sztutowo jak i w jej najbliższym i dalszym otoczeniu. 

Część dokumentów, które są z perspektywą do roku 2030 albo i krótszą, nadal 

pozostają w fazie opracowywania, planowania albo wchodzą w życie. Tak jest w przypadku 

nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która została uchwalona 15 lipca 

2020 r. i weszła w życie od 13 listopada 2020 r. Celem tej strategii jest unormowanie 

i uporządkowanie dokumentów programowych jakim jest Umowa Partnerska jak i programów 

operacyjnych, krajowych, regionalnych oraz strategii rozwoju. Obecnie do strategii rozwoju 

wprowadzono model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje 

w ramach prowadzenia polityki przestrzennej. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększyć 

rezultaty programowania i wypełnienie rządowych strategii oraz opracowanych polityk 

i programów. 

Wprowadzenie Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030 pozwoli na 

prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju Gminy. Na podstawie tego dokumentu Gmina 

będzie mogła się ubiegać o dofinansowanie z różnych źródeł finansowych dla realizacji 

wytyczonych w niej celów, w tym pochodzących ze środków Unii Europejskiej.  

2. Wizja i misja 
 

Zadaniem misji i wizji jest uporządkowanie przyszłych działań gminy, wyznaczenie 

kierunków rozwoju oraz sposobu postępowania gminy. Wszystkie te działania pozwalają 
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uformować przyszłą strategię gminy, jej wdrażanie i kontrolę. W przypadku misji istotne jest, 

aby odnosiła się ona do istotnych wartości, którymi kieruje się gmina w nawiązaniu do jej 

procesów rozwojowych. Misja powinna odpowiadać na pytania: Kim jesteśmy? Co chcemy 

osiągnąć? Jakie mamy potrzeby? Co więcej misja powinna być elastyczna, zwięzła i oryginalna.  

MISJA GMINY SZTUTOWO 

Polepszanie jakości życia mieszkańców Gminy Sztutowo poprzez zachowanie 

zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego z jednoczesnym poszanowaniem 

środowiska naturalnego, jak i wykorzystanie jego turystycznych walorów. 

Ukazana wcześniej diagnoza Gminy Sztutowo wraz z przeprowadzoną ankietą stanowi 

zbiór informacji na temat opinii na temat rożnych aspektów życia. Co w dalszej perspektywie 

posłużyły w stworzeniu wizji rozwojowej tego miejsca. Przy tworzeniu wizji niezbędne jest 

określenie jakie cechy będą charakteryzować gminę. Wizja to długofalowe wyobrażenie 

przyszłego stanu gminy. A co więcej to obraz gminy po realizacji podjętej strategii, 

w perspektywie do roku 2030. Zmieniony w ramach wcielonych działań i wyznaczonych celów. 

WIZJA GMINY SZTUTOWO 

Gmina Sztutowo to konkurencyjny gospodarczo, prorodzinny i agroturystyczny obszar o 

proekologicznym działaniu. 

 

 

3. Cele strategiczne i operacyjne 
 

Przyjęte cele strategiczne rozwoju gminy, ale również konkretne projekty umożliwią 

osiągnięcie odpowiedniego stanu gminy, który będzie oczekiwany i atrakcyjny dla 

mieszkańców. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca cele strategiczne w obszarze 

społecznym, gospodarczym i środowiskowym Gminy Sztutowo. 
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Tab. 1 Cele strategiczne Gminy Sztutowo 

CEL STRATEGICZNY 1: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  

Cel operacyjny Działanie 
Wskaźniki 

planowanych działań 

Zwiększenie i poprawa 
dostępności do usług 

społeczno-kulturalnych 

Remonty świetlic  
 
 
 
 
Budowa kompleksu 
sportowego przy ul. 
Obozowej (jest 
dokumentacja, ale do 
zaktualizowania) 
 
 
Powstanie Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu 
 
 

 

 

Kino letnie 

 
 
 
Kontynuacja budowy 
parku przy ul. Parkowej – 
II etap (jest dokumentacja) 
– park historyczno-
kulturowy 
 

 
Przebudowa parku 
publicznego przy ul. 
Gdańskiej – II etap (jest 
dokumentacja) 
 

Budowa skateparku 

Liczba 
wyremontowanych 
świetlic (szt.) 
 
 
Liczba nowych 
kompleksów 
o znaczeniu sportowym 
(szt.) 
 
 
 
Liczba nowych 
budynków o 
charakterze 
kulturalnym i 
sportowym (szt.) 
 
 
Liczba wydarzeń w 
ramach działania kina 
letniego (szt.) 
 
 
Liczba nowych 
obiektów na terenie 
parku (szt.) 
 
 
 
 
Liczba przebudowanych 
obiektów w parku 
publicznych (szt.) 
 
 
 
Liczba obiektów na 
terenie skateparku 
(szt.) 

Poprawa atrakcyjności 
przestrzeni publicznej 

Ścieżki nordic walking 
w południowej części 
gminy 

Długość nowych 
ścieżek nordic-walking 
(km) 
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Ścieżka ornitologiczna z 
punktami obserwacyjnymi 
nad Zalewem Wiślanym 
 
 
 
 
Ścieżka historyczno-
edukacyjna w Sztutowie – 
tablice w kilkunastu 
punktach oraz 
opracowanie trasy, 
wydawnictwa z mapą i 
opisem, strony 
internetowej, filmu 
promocyjnego 

 
 
 
Długość nowych 
ścieżek 
ornitologicznych 
z punktami 
edukacyjnymi (szt.) 
 
 
Długość nowych 
ścieżek edukacyjnych 
o tematyce historycznej 
(szt.) 

Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury dla osób 
z niepełnosprawnością i 

starszych 

Dostępna szkoła – 
dostosowanie całego 
budynku szkoły oraz 
terenów przyległych dla 
Osób z 
Niepełnosprawnością 
(parking, chodniki, 
korytarze, kolorystyka 
ścian, wymiana wszystkich 
drzwi do sal itd.) 
 
Miejsce opieki dziennej 
dla seniorów 
 
 
Dostosowanie pozostałych 
budynków użyteczności 
publicznej do potrzeb 
Osób z 
Niepełnosprawnościami 

Liczba wprowadzonych 
udogodnień (szt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba placówek 
świadczących opiekę 
dla seniorów (szt.) 
 
Liczba wprowadzonych 
udogodnień (szt.) 
 

Rozwój e-usług 
publicznych 

Elektronizacja Urzędu 
Gminy – nowa strona 
www, elektroniczny obieg 
dokumentów, 
podniesienie jakości usług 
publicznych 

Liczba wykonanych 
wniosków online (szt.) 
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Poprawa warunków życia 
mieszkańców i ich 

bezpieczeństwa 

Karta mieszkańca 

 

 

Całoroczne szalety 
publiczne 
 
 
 
Miasteczko ruchu 
drogowego przy szkole 
 

 
Budowa pływalni przy 
szkole podstawowej 
 
 
 
Remonty chodników – 
kontynuacja 
 
 
 
Zwiększenie dostępności 
do wałów 
przeciwpowodziowych 
 
 
Wprowadzenie 
udogodnień/ulg dla rodzin 
z dziećmi pod hasłem 
„Gmina przyjazna 
rodzinom” 

Liczba wydanych kart 
mieszkańcom (szt.) 

 
 
 
Liczba szalet 
publicznych (szt.) 
 
 
Liczba wydanych kart 
rowerowych dla dzieci 
(szt.) 
 
 
Liczba osób 
korzystających z 
pływalni (szt.) 
 
 
Długość 
wyremontowanych 
chodników (sz.) 
 
 
Liczba podtopień (szt.) 
 
 
 
 
Ilość przyjętych 
programów 
skierowanych do rodzin 
(szt.) 

Tworzenie sprzyjających 
warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości 

Utworzenie inkubatora 
przedsiębiorczości 

Liczba nowo 
powstałych 
przedsiębiorstw (szt.) 

CEL STRATEGICZNY 2: ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI 
ŚRODOWISKA   

Cel operacyjny Działanie 
Wskaźniki 

planowanych działań 

Ochrona zasobów 
naturalnych i środowiska  

Zastosowanie 
odnawialnych źródeł 
energii na 14 budynkach 
użyteczności publicznej 

Liczba nowych instalacji 
odnawialnych źródeł 
energii (szt.) 
 
Liczba wymienionych 
źródeł ciepła (szt.) 
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Wymiana źródeł ciepła w 4 
budynkach użyteczności 
publicznej 

 
Pomoc w zakresie 
wymiany źródeł ciepła w 
budynkach mieszkalnych 
prywatnych  
 
 
Remont Urzędu Gminy w 
zakresie 
termomodernizacji (np. 
wymiana okien) 

 
 
Liczba udzielonych 
porad w zakresie 
wymienionych źródeł 
ciepła (szt.) 

 
 
Liczba 
przeprowadzonych 
przedsięwzięć w 
zakresie 
termomodernizacji(szt.) 

CEL STRATEGICZNY 3 GMINA SZTUTOWO ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE 

Cel operacyjny Działanie 
Wskaźniki 

planowanych działań 

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej w regionie 

Infrastruktura pod 
turystykę wędkarską (np. 
stawy na Płoninie) 
 
 

Karta turysty 

 
 
Jednolity system 
oznakowania obiektów 
turystycznych oraz 
informacji o atrakcjach 
 
 
Miejsce wypoczynku i 
rekreacji/ taras widokowy 
nad Zalewem Wiślanym w 
Kątach Rybackich 
 
Elektromobilność 
(powstaje wspólna 
strategia z powiatem – 
m.in. 4 stacje ładowania 
pojazdów, parkingi park & 
ride + wypożyczalnie 
rowerów – turyści 
zostawiają samochód i 
poruszają się po gminie 
rowerami lub korzystają 

Liczba udogodnień 
związanych z turystyką 
wędkarską (szt.) 
 
 
Liczba wydanych kart 
turystycznych (szt.) 
 
 
Liczba oznaczonych 
punktów odnośnie do 
atrakcji turystycznych 

 
 
 

Liczba obiektów 
wypoczynkowych (szt.) 
 
 
 
Liczba udogodnień 
w zakresie 
elektromobilności (szt.) 
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z transportu 
meleksem/pojazdem 
wolnobieżnym) 
 
 
Oznakowanie dodatkowe 
ścieżek nordic walking i 
rowerowych – 
uwzględniające trasy dla 
narciarzy biegowych 
 
 
Zagospodarowanie 
terenów przyplażowych 
(wykonanie wodociągu i 
kanalizacji, toalety 
publiczne, parkingi, także 
dla rowerów, tarasy 
widokowe, promenada 
nadmorska od Sztutowa 
do Kątów Rybackich) 
 
Rozbudowa mariny w 
Kątach Rybackich 
 
 
 
 
Rozbudowa ścieżek 
rowerowych + nowe 
miejsca postojowe z 
zestawem naprawczym + 
mobilna stacja napraw 
 
 
Zagospodarowanie 
wybranych ścieżek leśnych 
do plaży – ławeczki 

 
 
 
 
 
Liczba oznakowanych 
ścieżek pod turystykę 
rekreacyjną (szt.) 
 
 
 
 
Liczba udogodnień 
infrastruktury na 
terenach 
przyplażowych (szt.) 
 
 
 
 
 
 
Liczba udogodnień 
odnośnie do 
rozbudowy mariny 
(szt.) 
 
 
Liczba udoskonaleń 
ścieżek rowerowych 
(szt.) 
 
 
 
 
Liczba nowych ławek 
przy ścieżkach leśnych 
(szt.) 

CEL STRATEGICZNY 4: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Cel operacyjny Działanie 
Wskaźniki 

planowanych działań 

Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury technicznej  

Gazyfikacja gminy 
 
 
Remont parkingu przy 
Urzędzie Gminy 

Liczba przyłączy 
gazowych (szt.) 
 
Liczba nowych miejsc 
parkingowych (szt.) 
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Współpraca przy 
rozbudowie kolejki 
wąskotorowej w kierunku 
Kątów Rybackich 

Liczba nawiązanych 
umów o współpracę 
(szt.) 

Poprawa stanu gospodarki 
wodno-ściekowej 

Inwestycje z zakresu 
gospodarki wodno-
ściekowej: Grochowo 
Pierwsze, Grochowo 
Drugie, Kobyla Kępa 

Odsetek ludzi 
podłączonych do 
instalacji wodno-
ściekowej (%) 

Rozbudowa oraz poprawa 
jakości infrastruktury 

drogowej 

Inwestycje drogowe:  
Sztutowo: Wrzosowa, 
Zaułek, łącznik między 
Królewiecką i Zalewową, 
Leśna, Jagodowa, Jaśkowa 
Polana, Kormoranów, 
Kolejowa, Wesoła 
Kąty Rybackie: Akacjowa, 
Szyprów, Kwiatowa, 
budowa ul. Polnej do 
Kobylej Kępy etap 3 
Przebudowa drogi gminnej 
nr 180053G Grochowo 
Drugie 

Długość nowo 
wybudowanych dróg 
(km) 
 
 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Sztutowo 
 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej przedstawia długookresową strategiczną 

wizję rozwoju gminy w latach 2021-2030. Planowane do realizacji zadania wynikają 

z wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, zdiagnozowanych potrzeb i potencjału Gminy 

Sztutowo z uwzględnieniem specyfiki i zróżnicowania. 

Punktem odniesienia dla modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej Gminy 

Sztutowo są zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne oraz priorytety rozwojowe 

i planowane projekty strategiczne. 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna Gminy Sztutowo została przedstawiona na 

poniższych mapach: 
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Mapa 1 Przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy Sztutowo 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Legenda 

Przedsięwzięcia zaznaczone na powyższej mapie: 

Zwiększenie i poprawa dostępności do usług społeczno-kulturalnych 

1. Remonty świetlic – Kobyla Kępa, Płonina, Grochowo Trzecie, Łaszka 

2. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Obozowej i powstanie Gminnego Ośrodka Kultury 

i Sportu 

3. Kino letnie 

4. Kontynuacja budowy parku przy ul. Parkowej – II etap – park historyczno-kulturowy 

5. Przebudowa parku publicznego przy ul. Gdańskiej – II etap 

6. Budowa skateparku (brak lokalizacji) – cała gmina 

 

 

Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej 

7. Ścieżki nordic walking w południowej części gminy – wszystkie sołectwa oprócz Sztutowa 

i Kątów Rybackich 
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8. Ścieżka ornitologiczna z punktami obserwacyjnymi nad Zalewem Wiślanym 

9. Ścieżka historyczno-edukacyjna w Sztutowie – tablice w kilkunastu punktach oraz 

opracowanie trasy, wydawnictwa z mapą i opisem, strony internetowej, filmu 

promocyjnego (cała gmina) 

 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością i starszych 

10. Dostępna szkoła – dostosowanie całego budynku szkoły oraz terenów przyległych dla Osób 

z Niepełnosprawnością (parking, chodniki, korytarze, kolorystyka ścian, wymiana 

wszystkich drzwi do sal itd.) 

11. Miejsce opieki dziennej dla seniorów (przy ośrodku zdrowia, ul. Kanałowa) 

12. Dostosowanie pozostałych budynków użyteczności publicznej do potrzeb OzN – cała 

gmina 

Rozwój e-usług publicznych 

13. Elektronizacja Urzędu Gminy – nowa strona www, elektroniczny obieg dokumentów, 

podniesienie jakości usług publicznych – cała gmina 

Poprawa warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa 

14. Karta mieszkańca – cała gmina 

15. Całoroczne szalety publiczne – plaża główna w Sztutowie, w Kątach Rybackich 

16. Miasteczko ruchu drogowego przy szkole 

17. Budowa pływalni przy szkole podstawowej 

18. Remonty chodników – kontynuacja – cała gmina 

19. Zwiększenie dostępności do wałów przeciwpowodziowych – cała gmina 

20. Wprowadzenie udogodnień/ulg dla rodzin z dziećmi pod hasłem „Gmina przyjazna 

rodzinom” – cała gmina 

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

21. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości – brak lokalizacji (dla całej gminy) 
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Ochrona zasobów naturalnych i środowiska  

22. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na 14 budynkach użyteczności publicznej – cała 

gmina 

23. Wymiana źródeł ciepła w 4 budynkach użyteczności publicznej – cała gmina 

24. Pomoc w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych prywatnych – cała 

gmina 

25. Remont Urzędu Gminy w zakresie termomodernizacji (np. wymiana okien) 

 

Wzrost atrakcyjności turystycznej w regionie 

26. Infrastruktura pod turystykę wędkarską (np. stawy na Płoninie) 

27. Karta turysty – cała gmina 

28. Jednolity system oznakowania obiektów turystycznych oraz informacji o atrakcjach – cała 

gmina 

29. Miejsce wypoczynku i rekreacji/ taras widokowy nad Zalewem Wiślanym w Kątach 

Rybackich 

30. Elektromobilność (powstaje wspólna strategia z powiatem – m.in. 4 stacje ładowania 

pojazdów, parkingi park & ride + wypożyczalnie rowerów – turyści zostawiają samochód 

i poruszają się po gminie rowerami lub korzystają z transportu meleksem/pojazdem 

wolnobieżnym) – cała gmina 

31. Oznakowanie dodatkowe ścieżek nordic walking i rowerowych – uwzględniające trasy dla 

narciarzy biegowych – cała gmina 

32. Zagospodarowanie terenów przyplażowych (wykonanie wodociągu i kanalizacji, toalety 

publiczne, parkingi, także dla rowerów, tarasy widokowe, promenada nadmorska od 

Sztutowa do Kątów Rybackich) 

33. Rozbudowa mariny w Kątach Rybackich 

34. Rozbudowa ścieżek rowerowych + nowe miejsca postojowe z zestawem naprawczym + 

mobilna stacja napraw – cała gmina 

35. Zagospodarowanie wybranych ścieżek leśnych do plaży – ławeczki – cała północna część 

gminy – teren Lasów Państwowych 
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Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej  

36. Gazyfikacja gminy – cała gmina 

37. Remont parkingu przy Urzędzie Gminy 

38. Współpraca przy rozbudowie kolejki wąskotorowej w kierunku Kątów Rybackich – brak 

lokalizacji 

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej 

39. Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej: Grochowo Pierwsze, Grochowo Drugie, 

Kobyla Kępa 

Rozbudowa oraz poprawa jakości infrastruktury drogowej 

Inwestycje drogowe:  

Sztutowo: 

40. Zaułek, 

41. łącznik między Królewiecką i Zalewową, 

42. Wrzosowa, Leśna, Jagodowa, Jaśkowa Polana, Kormoranów, 

43. Kolejowa, 

44. Wesoła 

 

Kąty Rybackie:  

45. Akacjowa,  

46. Szyprów,  

47. Kwiatowa,  

48. budowa ul. Polnej do Kobylej Kępy etap 3  

49. Przebudowa drogi gminnej nr 180053G Grochowo Drugie. 

Lokalizacja niektórych projektów nie została szczegółowo ujęta na powyższej mapie 

z racji tego, że znajdują się one na terenie całej gminy - zostały one opisane w legendzie 

również jako brak lokalizacji. 
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Mapa 2 Obszar Natury 2000 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Mapa 3 Możliwe obszary podtopień 

 

Źródło: Opracowanie własne. 



        STRATEGIA ROZWOJU 
                                        GMINY SZTUTOWO NA LATA 2021-2030 

17 
 

Mapa 4 Liczba ludności w sołectwach Gminy Sztutowo 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Mapa 5 Model struktury funkcjonalno – przestrzennej Gminy Sztutowo 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej Gminy Sztutowo 
 

Strategia rozwoju Gminy Sztutowo jest spójna z ustaleniami i rekomendacjami 

określonymi w strategii rozwoju województwa pomorskiego. Kształtowanie i prowadzenie 

polityki przestrzennej Gminy Sztutowo w ramach ustaleń i rekomendacji określono na 

podstawie stworzonego modelu funkcjonalno-przestrzennego oraz Obszarów Strategicznej 

Interwencji. W skład których wchodzi Obszar zagrożony trwałą marginalizacją wyznaczony 

w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Obszar funkcjonalny Strefa brzegowa 

i Obszar funkcjonalny Żuławy.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania 

przestrzennego. W systemie planistycznym jest on zaliczany do aktów planowania ogólnego, 

zaś nie jest zaliczany do aktów prawa miejscowego. Przez co nie zawiera przepisów 

powszechnie obowiązujących i nie jest zobligowany do wydawania decyzji administracyjnych. 

Natomiast działa w systemie organów gminy. Przez co wiąże wójta przy tworzeniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nadzorowaniu nad tym planem. 

Podstawową funkcją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

jest ukazanie gospodarczych oraz przestrzennych perspektyw rozwoju gminy.  

W przypadku studium uwarunkowań ważne jest, aby zapoznać się z treścią związaną 

z istniejącym stanem, a mianowicie z diagnozą obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 

oraz uwarunkowaniami, które pozwolą na rozwój tego obszaru. Ważne też w tym wypadku 

jest zapoznanie się z treścią określającą kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki 

przestrzennej określone przez samorządy lokalne. 

Kształtowanie i nadzorowanie planu przestrzennego Gminy Sztutowo będzie 

przebiegało według zasad wielofunkcyjności jego obszaru. Przy powyższym założeniu 

rekomendacje dla polityki przestrzennej będą przebiegać według następujących zasad: 

• Ustalenie przeznaczenia terenów pod określone funkcje. 

• Ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

• Ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
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• Ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym granice pomników 

zagłady. 

• Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

• Ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu, w tym ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz wskaźników 

intensywności zabudowy. 

• Ustalenie granic i sposobów zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią. 

• Określenie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem miejscowym. 

• Określenie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

• Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

techniczne. 

• Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

• Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 

4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1. 

 

6. Obszar Strategicznej Interwencji OSI  
 

 Jednym z istotnych wyzwań, przed którym stoi Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2030 jest przeciwdziałanie nierównościom terytorialnym i przestrzennej 

koncentracji problemów rozwojowych oraz łagodzenie sytuacji kryzysowej na obszarach 

zdegradowanych. Kwestią polityki społecznej jest zmniejszenie dysproporcji w poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego podregionów. Jak również przeciwdziałanie problemom 

społeczno-gospodarczym zwłaszcza na ubocznych obszarach. Ważne jest również, aby 

zmniejszyć zróżnicowanie wewnątrzmiejskie, a także poprawę warunków życia mieszkańców, 

 
1https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/5666/wiadomosc/172774/miejscowy_plan_zagospodarowania_prz
estrzennego_wsi_sztutowo (dostęp:23.08.2021 

https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/5666/wiadomosc/172774/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_wsi_sztutowo
https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/5666/wiadomosc/172774/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_wsi_sztutowo
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zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój przedsiębiorczości. W ramach spójności 

terytorialnej istotne jest, aby zwiększyć poziom dostępu do usług zdrowotnych, edukacyjnych, 

z zakresu kultury, doradztwa biznesowego, społecznych czy transportowych oraz 

podstawowych dóbr. Wszystkie te działania mają na celu włączenie się mieszkańców 

w procesy rozwojowe z wykorzystaniem potencjału lokalnej społeczności i sektora ekonomii 

społecznej i solidarnej. Kolejnym aspektem jest zapewnienie stałych form współpracy 

partnerów krajowych i lokalnych, ale również zwiększenie współpracy i koordynacji instytucji 

i podmiotów niepublicznych prowadzących działania na rzecz rozwoju tych obszarów. Gmina 

Sztutowo należy do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (poniższa mapa). 

 

Mapa 6 Obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

Źródło: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, str.35. 

Obszary zagrożone trwałą marginalizacją to skupiska gmin wiejskich oraz powiązane 

z nimi funkcjonalnie małe miasta. Na obszarach tych obserwuje się największą koncentrację 

problemów rozwojowych. Z reguły są one ulokowane peryferyjnie poza obszarami 

największych aglomeracji i z słabą dostępnością transportową. Wyróżnia się w nich 

następujące problemy:  

• wolny proces dezagraryzacji lokalnych gospodarek, 
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• problemy strukturalne w rolnictwie, 

• niski poziom przedsiębiorczości, 

• niski zasób pozarolniczych miejsc pracy. 

 Obszary te wyróżniają się także relatywnie niskim poziomem wykształcenia oraz 

kwalifikacji zawodowych mieszkańców, niską atrakcyjnością inwestycyjną oraz mobilnością 

zawodową. W infrastrukturze publicznej obserwuje się zjawisko deprywacji przez co spada 

jakość życia mieszkańców. Negatywny wpływ na obszary zagrożone trwałą marginalizacją ma 

również wpływ niekorzystna sytuacja demograficzna. W wyniku tego zjawiska społeczeństwo 

się starzeje, młodzi wykształceni ludzie migrują do innych miejsc, w związku z czym obszary te 

wyludniają się z biegiem czasu. Co więcej dostęp do usług publicznych jest słaby, 

a zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej rosną. Zdolność instytucjonalna 

jednostek samorządu terytorialnego jest niewystarczająca do skutecznego zarządzania 

procesami rozwojowymi. Pogarsza się przez to pozycja konkurencyjności tych obszarów 

i zmniejsza się ich udział w procesach rozwojowych. Taka sytuacja w konsekwencji prowadzi 

do ich trwałej marginalizacji ekonomicznej i społecznej.  

Istotą wyznaczenia obszarów funkcjonalnych na potrzeby wskazania wymiaru 

terytorialnego Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 jest polityka przestrzenna 

województwa w perspektywie roku 2030, określona za pomocą modelu funkcjonalno-

przestrzennego opisanego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Pomorskiego 2030 (PZPWP 2030). Uzupełnieniem tego modelu jest krajowy wymiar polityki 

regionalnej ukazujący Obszary Strategicznej Interwencji, wyznaczone w Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2030.  

W ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 dla Gminy Sztutowo 

zidentyfikowano m.in. Obszar Funkcjonalny Strefa Przybrzeżna oraz Obszar Funkcjonalny 

Żuławy. Są to strefy wielofunkcyjne, które obejmują obszary wiejskie i małe miasta z racji na 

ich specyfikę położenia geograficznego oraz relacje funkcjonalno-przestrzenne. Obszary te są 

zróżnicowane pod względem uwarunkowań rozwojowych, odmiennych potencjałów 

i specyficznych barierach w skali makroregionalnej. 

Obszar funkcjonalny zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. stanowi obszar 

szczególnego zjawiska w ramach gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów 
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przestrzennych, które stanowią zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie 

powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami 

i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju.  

Podstawą planowania obszarów funkcjonalnych jest wspólne wskazanie istotnych 

kierunków rozwoju i zasad zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych, które 

odnoszą się do specyficznych potencjałów terytorialnych oraz trudności rozwojowych 

o zasięgu terytorialnym. 

Istotą planowania obszarów funkcjonalnych jest tworzenie warunków dla 

długofalowej, uzgodnionej i wnikliwej polityki rozwoju obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

ponadregionalnym i regionalnym w województwie. W takiej sytuacji należy ocenić sytuację 

wyjściową jaką jest określenie barier i potencjałów rozwojowych. Następnie zaplanowanie 

i określenie kierunków rozwoju i określenie kierunków rozwoju i zasad zagospodarowania 

przestrzennego. 

Ważne jest również wzmocnienie zdolności do współpracy pomiędzy podmiotami 

odpowiadającymi za różne kwestie rozwoju terytorialnego w celu określenia istotnych 

kierunków rozwoju i zasad zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych. 

Planowanie wymaga również zaangażowania ze strony samorządu województwa, 

a partnerami w regionie. Co pozwoli na harmonizację lokalnych polityk przestrzennych 

z polityką przestrzenną województwa. A tym samym zaangażowaniu poszczególnych 

jednostek składających się na obszar funkcjonalny oraz poszanowania kompetencji organów 

ważnych dla rozwoju danego regionu. Co najważniejsze działania te doprowadzą do 

zminimalizowania konfliktów przestrzennych w obszarach funkcjonalnych. 

Planowanie obszarów funkcjonalnych jest bardzo istotne do identyfikacji 

przedsięwzięć rozwojowych dla przemian i zagospodarowania przestrzennego 

zidentyfikowanych obszarów funkcjonalnych o wymowie ponadregionalnym i regionalnym 

województwa w perspektywie do 2030 r.  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 wśród OSI wskazuje obszary zagrożone 

trwałą marginalizacją, które leżą w różnych częściach województwa pomorskiego i są 

w większości obszarami wiejskimi. Znaczna część gmin określonych jako obszary zagrożone 

trwałą marginalizacją wpisują się w obszary funkcjonalne lub ich część, tak jak to jest 
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w przypadku Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna do której należy Gmina Sztutowo. 

Obszar ten znajduje się na styku środowiska morskiego i lądowego i cechuje się wrażliwym 

systemem przyrodniczym, który zmienia się pod wpływem rosnącej intensywności 

użytkowania obszarów przybrzeżnych oraz działalności prowadzonej na morzu. Na 

przeważającej powierzchni obszarów przybrzeżnych postępuje proces przemiany przestrzeni 

naturalnej w zurbanizowaną z racji rozwoju usług turystycznych. W przypadku tradycyjnej 

funkcji gospodarczej i kulturowej obszaru przybrzeżnego jakim jest rybołówstwo kulturowe 

i łodziowe nakładane są restrykcyjne ograniczenia wynikające z kurczącej się biosfery Bałtyku. 

Jednakże tą funkcję obszaru należałoby zachować, gdyż stanowi on ważny element tożsamości 

kulturowej oraz walorów turystycznych i krajobrazowych wysokiej rangi. W ramach strefy 

przybrzeżnej wyznaczono trzy podstrefy Gmina Sztutowo i Stegna oraz Krynica Morska należą 

do podstrefy wschodniej (mierzejowej) (poniższa mapa). 

Mapa 7 Obszar Funkcjonalny Strefa Przybrzeżna 
 

 

 

Źródło: Wytyczne do planowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 
ponadregionalnym i regionalnym w ramach prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa pomorskiego, str.7 

Kolejnym utworzonym obszarem funkcjonalnym województwa pomorskiego, który 

swoim zasięgiem obejmuję Gminę Sztutowo jest Obszar Funkcjonalny Żuławy. Podstawą 
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określenia obszaru funkcjonalnego o znaczeniu ponadregionalnym - Żuławy jest projekt 

rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków 

określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic z dnia 27 listopada 2014 r. (zob. poniższa 

mapa). 

Mapa 8 Obszar funkcjonalny Żuławy 

 

Źródło: Wytyczne do planowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

ponadregionalnym i regionalnym w ramach prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa pomorskiego, str.7 

 Na obszarze Żuław w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego, w ramach 

zarządzania ryzykiem zagrożenia powodziowego od strony cieków naturalnych i morza oraz 

wewnątrzpolderowego i przeciwdziałania suszy istotne będą działania realizowane przez 

jednostki administracji rządowej. Wobec władz centralnych oczekuje się również realizację 

przedsięwzięć ujętych w planach zarządzania ryzkiem powodziowym oraz kontynuacja 

programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 

( z uwzględnieniem etapu 2015). Województwo pomorskie wyróżnia się bogactwem 

kulturowym, etnicznym, historycznym oraz społecznym. Aby zbudować solidny kapitał 

społeczny ważne jest zachowanie otwartości, która w znacznej mierze wynika z tożsamości 

regionalnej i lokalnej pochodząca z dziedzictwa Żuław, Kaszub, Powiśla, Kociewia, a także 
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innych części regionu. Włączając w to tradycje kresowe, historyczne, morskie oraz 

solidarnościowe. 

7. Oddziaływanie Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na środowisko 
 

Na podstawie art.46. i art.47 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w jego 

ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

247) określono charakter działań przewidziany w strategii w kwestii środowiska. Należy do 

nich m.in. zasada i tryb postępowania odnośnie do udostępniania informacji o środowisku 

i jego ochronie, ocena oddziaływań na środowisko oraz transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. Co więcej ustala się zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, władze 

publiczne w sprawach, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz organy administracyjne właściwe 

w sprawach 1 lit. b i c. 

Strategia powinna obejmować następujące elementy: 

• stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, 

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć,  

• powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,  

• przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego 

w dziedzinie ochrony środowiska,  

• powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: 

• prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość 

i odwracalność oddziaływań, 

• prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych 

i transgranicznych, 
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• prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska2. 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać postępowanie 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub 

programu, która obejmuje w szczególności:  

a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko,  

b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,  

c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,  

d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

 W ramach wyżej wspomnianej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

stanowi ona, iż strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wymagają projekty: 

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

plan zagospodarowania przestrzennego, wyznaczające ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także 

koncepcji rozwoju kraju, strategii rozwoju, programu, polityki publicznej 

i dokumentu programowego, z zakresu polityki rozwoju, wyznaczający ramy dla 

późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

• polityki, strategie, plany i programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub 

przyjmowane przez organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

 
2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo, Uchwała NRV/26/07 Rady Gminy w Sztutowie 
z dnia 12.04.2007 r. 
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• polityki, strategie, plany i programy innego niż wymienione w pkt 1 i 2, których 

realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, jeżeli 

nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej 

ochrony. 

8. Konsultacje społeczne 
 

Przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy Sztutowo konsultacje społeczne stanowią 

zbiór opinii na temat życia lokalnego społeczeństwa, jego oczekiwania, określenie zasobów, 

potencjału, szans rozwoju oraz problemów. Na ich podstawie władze mogą podjąć niezbędne 

rozwiązania, które pozwolą osiągnąć przyszłe założenia w celu poprawy jakości życia. A tym 

samym wyznaczą przyszłe cele i działania na najbliższe lata w powyższym dokumencie 

strategicznym.  

Podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych jako procesie dialogu i 

włączania mieszkańców w decydowanie o wspólnocie, w której żyją, jest Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej, a właściwie art. 4 Konstytucji, który stanowi, że władza zwierzchnia 

w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu i to On ją wykonuje, bądź to przez przedstawicieli 

wybieranych w wyborach powszechnych, bądź bezpośrednio, oraz art. 54, 61 i 74, 

wyznaczające standardy dostępu do informacji o działaniu organów władzy publicznej. 

 Natomiast bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w samorządzie są przepisy wymienionych poniżej ustaw. Jeśli chodzi 

o konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Sztutowo to jest nią ustawa o samorządzie 

gminnym z 8 marca 1990 roku. 

 W przypadku samorządów najczęstszymi konsultacjami o charakterze obowiązkowym 

są te wynikające z następujących przepisów: 

• ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 r. 

(konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego), 

• ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6.12.2006 r. (konsultacje 

projektów strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego), 



        STRATEGIA ROZWOJU 
                                        GMINY SZTUTOWO NA LATA 2021-2030 

28 
 

• ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dn. 03.10.2008 r. (konsultacje w sprawie inwestycji oddziałujących na 

środowisko)3.  

Tematem konsultacji społecznych, który został poddany analizie była strategia Gminy 

Sztutowo. Oprócz mieszkańców ważną grupą społeczną do której była skierowana konsultacja, 

byli przedsiębiorcy. Każda z tych grup interesariuszy dokładnie zdaje sobie sprawę z tego, 

czego potrzebuje i jakie powinny być cele strategiczne, które poprawią standard życia 

mieszkańców. 

Wszelkie uwagi, które zostały ujęte podczas przeprowadzonych ankiet, zostały 

poddane analizie i uwzględnione w raporcie z konsultacji społecznych, który stanowi 

załącznik…….. Wnioski z raportu zostały wskazane w Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 

2021-2030. 

W wyniku trwającej pandemii COVID-19, konsultacje społeczne musiały zostać 

przeprowadzone w formie zdalnej. Każdy z mieszkańców miał możliwość oddania głosów 

poprzez uzupełnienie ankiety umieszczonej w formularzu Google. Link do ankiety został 

udostępniony na oficjalnej stronie Urzędu Gminy. 

Wszelkie sugestie oraz opinie na temat Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 

2021-2030 zainteresowane osoby mogły zgłaszać w trakcie trwania konsultacji od 

06.05.2021 r. do 10.06.2021 r. 

9. Spójność z dokumentami strategicznymi 
 

Strategia rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030 jest spójna z dokumentami 

strategicznymi szczebla europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Ponadto cele 

rozwojowe Gminy Sztutowo wpisują się w cele szeregu dokumentów strategicznych innych 

jednostek. 

W przypadku dokumentów unijnych jednym z najistotniejszych jest Agenda 2030 na 

rzecz zrównoważonego rozwoju, która została przyjęta przez Organizację Narodów 

 
3 https://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-konsultacje-spoleczne (dostęp:19.07.2021). 

https://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-konsultacje-spoleczne
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Zjednoczonych. Program ten ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o jego zakres, ponieważ 

definiuje on model zrównoważonego rozwoju świata. Wychodzi więc ponad wcześniejsze 

ramy Milenijnych Celów Rozwoju przyjętych w roku 2020. Zgodnie z Agendą wszelkie 

udogodnienia i modernistyczne rozwiązania mają na celu ograniczenie ubóstwa we wszelkich 

jego przejawach, przy jednoczesnym osiąganiu celów gospodarczych, środowiskowych 

i społecznych. 

Określenie nowych celów zrównoważonego rozwoju wymagało przeprowadzenia 

licznych negocjacji, które zaangażowały wielu interesariuszy, a mianowicie przedstawicieli 

rządów państw, przedstawicieli sektora prywatnego, środowiska naukowego i społeczeństwa 

obywatelskiego. W ramach tych zadań powołano Otwartą Grupę Roboczą, która sprecyzowała 

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju połączonych z 169 zadaniami. Wszystkie te aspekty łączą 

się z trzema wymiarami zrównoważonego rozwoju: społecznym, gospodarczym 

i środowiskowym. Agenda 2030 obejmuje również przyjętą podczas III Międzynarodowej 

Konferencji w sprawie Finansowania Rozwoju w lipcu 2015 r. Agendę działań z Addis Abeby 

ONZ, który określa ramy finansowe konieczne do jej realizacji, w tym środki krajowe, prywatne 

i oficjalną pomoc rozwojową. 

Program ten obejmuje pięć zmian transformacyjnych: 

Ludzie (People) 

Niepomijanie nikogo, czyli docieranie do grup wykluczonych, tworzenie warunków 

i możliwości korzystania z powszechnych praw człowieka i osiągnięć gospodarczych 

przez wszystkich ludzi, zagwarantowania równego dostępu do zasobów 

ekonomicznych, podstawowych usług, ziemi, zasobów naturalnych, technologii 

i finansów. 

Planeta (Planet) 

Tworzenie trwałych podstaw zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowanie 

społecznych, gospodarczych i środowiskowych aspektów rozwoju, zbudowanie 

modelu rozwoju, który będzie sprzyjał wzrostowi gospodarczemu i większemu 

włączeniu społecznemu oraz racjonalnie wykorzystywał zasoby środowiska 

naturalnego, a poprzez to osiąganie lepszej jakości życia oraz rozwiązywanie problemu 

ubóstwa. 
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Dobrobyt (Prosperity) 

Przekształcanie gospodarek sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i zapewnieniu 

inkluzyjnego rozwoju, w tym przestawienie się na zrównoważone modele konsumpcji 

i produkcji, przy wykorzystaniu nowych technologii i potencjału biznesu, zapewnienie 

dostępu do dobrej edukacji, opieki zdrowotnej, czystej wody, elektryczności, 

transportu, telekomunikacji, ułatwianie podejmowania działalności gospodarczej, 

inwestowania, wymiany handlowej; zintensyfikowanie zrównoważonego rozwoju 

miast. 

Pokój (Peace) 

Budowanie pokoju oraz skutecznych, sprawiedliwych, otwartych i odpowiedzialnych 

instytucji gwarantujących wzmocnienie roli prawa, włączenie społeczne 

i współdecydowanie, wzmocnienie roli i odpowiedzialności instytucji, które powinny 

wspierać rządy prawa, prawo własności, wolność słowa i mediów, wolność polityczną, 

dostęp do sprawiedliwości, niedyskryminowanie kogokolwiek. 

Partnerstwo (Partnership) 

Nowe, globalne partnerstwo polegające na solidarności, współpracy, 

odpowiedzialności i przejrzystości podejmowanych działań, dotyczy to zarówno 

partnerstwa pomiędzy rządami, jak i administracją lokalną, regionalną, środowiskami 

naukowymi, biznesem i wszystkimi zainteresowanymi stronami i grupami4. 

Inicjatywą Unii Europejskiej mającą na celu zwalczanie zmian klimatu jest Strategia na 

rzecz bioróżnorodności 2030. Jest ona długofalowym planem mającym na celu ochronę 

przyrody, ale przede wszystkim odwrócenie procesu degradacji ekosystemu. Strategia 

ta ma na celu odbudowanie bioróżnorodności w Europie do roku 2030. Jej założenia 

stanowią istotny element Europejskiego Zielonego Ładu. W obliczu następstw 

pandemii COVID-19 celem strategii jest również budowanie odporności społeczeństw 

na nadchodzące zagrożenia, jak: 

• pożary lasów, 

 
4 https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/agenda-2030 (dostęp: 24.08.2021). 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/agenda-2030
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• skutki zmian klimatu, 

• brak zabezpieczenia żywnościowego, 

• występowanie chorób, 

• ochrona dzikiej fauny i flory oraz przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi nimi. 

We wspomnianej strategii zawarto sprecyzowane zobowiązania i działania, które 

należy zrealizować do 2030 r. Kolejnym flagowym założeniem jest stworzenie w całej Unii 

Europejskiej większej liczby sieci obszarów chronionych, zarówno na lądzie, jak i na morzu. 

Idąc tym tokiem rozumowania, UE chce powiększyć obszary Natura 2000 z jednoczesnym 

wprowadzeniem ścisłej ochrony na obszarach charakteryzujących się dużą bioróżnorodnością 

i walorami klimatycznymi. 

Złożeniem UE jest przywrócenie zdegradowanych ekosystemów oraz odpowiednie 

zarządzenie nimi do 2030 r. w sposób zrównoważony przy pomocy konkretnych zobowiązań 

i działań. W ramach tego planu Komisja zaproponuje przed końcem 2021 r. decydujące cele 

w zakresie odbudowy przyrody. 

Co więcej, w strategii na rzecz bioróżnorodności skupiono się również na uwolnieniu 

środków finansowych, które pomogą w realizacji działań, monitorowaniu postępów, 

zwiększaniu poziomu wiedzy, finansowaniu inwestycji, a także podejmowaniu różnych spraw 

na szczeblu biznesowym czy publicznym, które będą wykonywane z poszanowaniem 

środowiska.  

Ostatnim z obranych przez UE działań jest wprowadzenie środków mających na celu 

sprostanie globalnemu wyzwaniu, jakim jest zachowanie bioróżnorodności. Po to, by dążyć do 

sukcesywnego przyjęcia istotnych globalnych ram nawiązujących do bioróżnorodności 

w oparciu o konwencję o różnorodności biologicznej5. 

W momencie opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030 

obowiązywała Umowa Partnerska Unii Europejskiej z Polską, która odnosi się do finansowania 

konkretnych celów. Umowa ta wskazuje kierunki działania w latach 2014-2020 polityk 

 
5 https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_pl (dostęp:28.07.2021). 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030/eu-nature-restoration-targets_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030/eu-nature-restoration-targets_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_pl
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unijnych w Polsce, a mianowicie na Wspólną Politykę Rolną, Politykę Spójności oraz Wspólną 

Politykę Rybołówstwa. 

Odnośnie do prac związanych z Umową Partnerską na lata 2021-2027, w roku 2019 

zorganizowane zostały konsultacje z samorządami, ministerstwami, organami 

odpowiedzialnymi za wdrażanie pieniędzy unijnych, środowiskiem naukowym, a także 

partnerami społecznymi i gospodarczymi. W rezultacie tych prac powstały Założenia Umowy 

Partnerstwa (ZUP), które uwzględniają wykorzystanie środków polityki spójności w ramach 

określenia obszaru wsparcia. ZUP na lata 2021-2027 nie obejmuje obszernych informacji, jak 

to miało miejsce w przypadku Umowy Partnerskiej, jednakże pokazują szerszy kontekst 

i wyjaśnienia dla przyszłej interwencji. Dokument ten stanowi podstawę do podjęcia dyskusji 

z Komisją Europejską odnośnie do końcowego kształtu UP. 

Z racji wystąpienia pandemii COVID-19, projekt UP uwzględnił działania na rzecz 

przeciwdziałania kryzysowi, który został wywołany przez wirusa. W wyniku tych wydarzeń 

nastąpiło przesunięcie prezentacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) przez 

samorządy wojewódzkie do zatwierdzenia przez Komisję Europejską, co przewidziane było na 

przełom maja i kwietnia 2021 r. Zgodnie z art. 7 projektu rozporządzenia ogólnego UP, miało 

to na celu określenie warunków efektywnego korzystania z funduszy unijnych począwszy od 1 

stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r. 

W przypadku nowej perspektywy 2021-2027 uruchomiono następujące fundusze: 

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMiR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego (EFRR), Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (FZGiZ), 

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) 

oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)6. 

Poniższa tabela przedstawia zgodność powiatu z dokumentami na różnych szczeblach. 

 

 

 

 

 
6 Projekt Umowy Partnerstwa Polityki Spójności 2021-2027, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Warszawa, 2021. 



        STRATEGIA ROZWOJU 
                                        GMINY SZTUTOWO NA LATA 2021-2030 

33 
 

Tab. 2 Zgodność strategii Gminy Sztutowo z dokumentami na różnych szczeblach 

Nazwa dokumentu Założenia dokumentu 

Poziom dokumentu: krajowy 

Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Cel główny: 

• poprawa jakości życia Polaków 

(świadczyć ma o tym wartość 

i tempo wzrostu PKB oraz wskaźniki 

jakościowe) 

Obszar - cele: 

• innowacyjność i konkurencyjność 

gospodarki - Polska Cyfrowa, Kapitał 

Ludzki, innowacyjność gospodarki, 

środowisko, kreatywność 

indywidualna, bezpieczeństwo 

energetyczne, 

• równoważenie potencjału 

rozwojowego regionów - transport, 

rozwój regionalny, 

• efektywność i sprawność państwa - 

Sprawne Państwo, Kapitał 

Społeczny. 

Strategia na Rzecz 

Odpowiedzialnego rozwoju do roku 

2020 z perspektywą do 2030 

Cel główny: 

• tworzenie warunków dla wzrostu 

dochodów mieszkańców Polski przy 

jednoczesnym wzroście spójności w 

wymiarze społecznym, 

ekonomicznym, środowiskowym 

i terytorialnym. 

Cele szczegółowe: 

• trwały wzrost gospodarczy oparty 

coraz silniej o wiedzę, dane i 

doskonałość organizacyjną, 
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• rozwój społecznie wrażliwy 

i terytorialnie zrównoważony, 

• skuteczne państwo i instytucje 

służące wzrostowi oraz włączeniu 

społecznemu i gospodarczemu. 

Strategia Innowacyjności 

i Efektywności Gospodarki 

„Dynamiczna Polska 2020” 

z perspektywą do 2030 

Cel główny: 

• tworzenie warunków dla wzrostu 

dochodów mieszkańców Polski przy 

jednoczesnym wzroście spójności w 

wymiarze społecznym, 

ekonomicznym, środowiskowym 

i terytorialnym. 

Cele szczegółowe: 

• włączenie się Polski w tzw. czwartą 

rewolucję przemysłową 

i modernizację gospodarki 

z uwzględnieniem wyzwań, jakie 

niosą nowe technologie, 

• wzrost innowacyjności polskich 

przedsiębiorstw, poziomu 

oszczędności Polaków, 

produktywności pracy, 

• trwałe zwiększenie stopy inwestycji, 

• umożliwienie polskim 

przedsiębiorstwom sprostania 

globalnej konkurencji. 

Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2030- Regiony, 

miasta, obszary wiejskie 

Cel główny: 

• osiągnięcie zrównoważonego 

rozwoju kraju poprzez skuteczne 

wykorzystanie wewnętrznych 
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możliwości danego terytorium oraz 

ich specjalizacji, 

Cel szczegółowe: 

• wzmocnienie regionalnych przewag 

konkurencyjnych, 

• eskalacja spoistości rozwoju kraju w 

wymiarze przestrzennym, 

środowiskowym, gospodarczym 

i społecznym, 

• poprawa jakości zarządzania oraz 

wdrażania polityk ukierunkowanych 

terytorialnie. 

Zagadnienia (cele poboczne): 

• otoczenie zewnętrzne - 

dostosowanie się do zmian w nim 

zachodzących, 

• zasoby przyrodnicze, 

instytucjonalne, lokalizacyjne 

i ludzkie - wykorzystanie ich do 

rozwoju danego regionu, 

• realizacja wizji i planów rozwoju - 

ukierunkowanie regionalnych 

i krajowych zasobów finansowych, 

aby umożliwić ich realizację 

i usprawnić mechanizm współpracy 

między samorządami. 

Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 

Cel główny: 

• dostosowanie infrastruktury 

z uwzględnieniem potrzeby rozwoju 

miasta oraz ochroną przyrody w 

celu dopasowania zróżnicowanych 



        STRATEGIA ROZWOJU 
                                        GMINY SZTUTOWO NA LATA 2021-2030 

36 
 

potrzeb użytkowników państwa, 

inwestorów, przedsiębiorców 

i mieszkańców. 

Dokument określa najistotniejsze 

zagadnienia w kwestii 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wskazuje działania w zakresie: 

• systematycznej budowy, 

modernizacji oraz utrzymania 

efektywnego systemu planowania 

przestrzennego, 

• doceniania oraz zwiększenia 

szacunku do zasobów krajowych 

i kulturowych, a także środowiska 

przyrodniczego, 

• możliwości równomiernego 

rozwoju obszarów pozamiejskich, 

• udoskonalenia i modernizacji 

infrastruktury telekomunikacyjnej 

i transportowej, 

• eskalacji konkurencyjności 

związków pomiędzy największymi 

miastami, 

• poprawienia odporności kraju na 

zagrożenia spowodowane 

występowaniem ekstremalnych 

zjawisk naturalnych oraz 

bezpieczeństwem energetycznym. 

Umowa Partnerstwa dla Realizacji 

Polityki Spójność 2021-2027 

w Polsce 

Cele Unii Europejskich: 

• bardziej przyjazna dla środowiska 

niskoemisyjna Europa, 
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• lepiej połączona Europa, 

• Europa o silniejszym wymiarze 

społecznym, 

• Europa bliżej obywateli. 

Umożliwienie regionom i 

obywatelom łagodzenia 

społecznych, gospodarczych 

i środowiskowych skutków 

transformacji w kierunku 

transformacji gospodarki neutralnej 

dla klimatu. 

 

Raport Polska 2030. Wyzwania 

Rozwojowe 

Wyzwania: 

• wzrost kapitału społecznego Polski, 

• bezpieczeństwo klimatyczne 

i energetyczne, 

• rozwój kapitału intelektualnego, 

• gospodarka poparta wiedzą 

i badaniami, 

• spójność i solidarność regionalna, 

• wzrost i konkurencyjności, 

• wysoka aktywność zawodowa, 

• właściwy potencjał infrastruktury, 

• dostosowanie zasobów pracy. 

Polityka Energetyczna Polski do 

2040 r. 

Podstawowe kierunki polityki: 

• poprawa efektywności 

energetycznej, 
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• wzrost bezpieczeństwa dostaw 

paliw i energii, 

• dywersyfikacja struktury 

wytwarzania energii elektrycznej 

poprzez wprowadzenie energetyki 

jądrowej, 

• rozwój wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, w tym biopaliw, 

• rozwój konkurencyjnych rynków 

paliw i energii, 

• ograniczenie oddziaływania 

energetyki na środowisko. 

Polityka Ekologiczna Państwa 2030 

Cel główny: 

• rozwój potencjału środowiska na 

rzecz obywateli i przedsiębiorców. 

Cele szczegółowe: 

• środowisko i zdrowie. Poprawa 

jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

• środowisko i gospodarka. 

Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska, 

• środowisko i klimat. Łagodzenie 

zmian klimatu i adaptacja do nich 

oraz zarządzanie ryzykiem klęsk 

żywiołowych. 

Cele horyzontalne: Środowisko 

i edukacja. Rozwijanie kompetencji 

(wiedzy i umiejętności i postaw) 

ekologicznych społeczeństwa. 
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Środowisko i administracja. 

Poprawa efektywności 

funkcjonowania instrumentów 

ochrony środowiska. 

Strategia Produktywności 2030 

Cel główny: 

• progresywny wzrost 

produktywności w warunkach 

gospodarki: neutralnej klimatycznie 

o obiegu zamkniętym opartej na 

danych. 

Cele szczegółowe: 

• wzrost wydajności surowcowej 

gospodarki, 

• wzrost wykorzystania surowców 

odnawialnych i biomasy 

w gospodarce, 

• szybki rozwój praktycznego uczenia 

się przez całe życie, 

• przygotowanie kompetentnych kadr 

na potrzeby scyfryzowanej 

gospodarki, 

• trwałe zwiększanie stopy inwestycji 

prywatnych. 

Strategia Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego 2030 

Cel główny: 

• wzrost kapitału ludzkiego 

i spójności społecznej w Polsce. 

Cele szczegółowe: 

• wzrost poziomu kompetencji oraz 

kwalifikacji obywateli, w tym 

kwalifikacji cyfrowych, 
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• poprawa zdrowia obywateli oraz 

systemu opieki zdrowotnej, 

• wzrost i poprawa wykorzystywania 

potencjału ludzkiego na rynku 

pracy, 

• redukcja ubóstwa i wykluczenia 

społecznego oraz poprawa dostępu 

do usług świadczonych w 

odpowiedzi na wyzwania 

demograficzne. 

Strategia Rozwoju 

Zrównoważonego Transportu do 

2030 

Cel główny: 

• zwiększenie dostępności 

transportowej oraz poprawa 

bezpieczeństwa uczestników ruchu i 

efektywności sektora 

transportowego, przez tworzenie 

spójnego, zrównoważonego, 

innowacyjnego i przyjaznego 

użytkownikowi systemu 

transportowego w wymiarze 

europejskim i krajowym. 

Kierunki działań: 

• budowa zintegrowanej, wzajemnie 

powiązanej, sieci transportowej 

służącej konkurencyjnej 

gospodarce, 

• poprawa sposobu organizacji 

i zarzadzania systemem 

transportowym, 

• zmiany w indywidualnej i zbiorowej 

mobilności, 
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• poprawa bezpieczeństwa 

uczestników ruchu oraz 

przewożonych towarów, 

• ograniczenie negatywnego wpływu 

transportu na środowisko, 

• poprawa efektywności 

wykorzystania publicznych środków 

na przedsięwzięcia transportowe. 

Strategia Rozwoju Kapitału 

Społecznego 2030 

Cel główny: 

• wzrost jakości życia społecznego 

i kulturalnego Polaków. 

Cele szczegółowe: 

• zwiększenie zaangażowania 

obywateli w życie publiczne, 

• wzmacnianie roli kultury 

w budowaniu tożsamości i postaw 

obywatelskich, 

• zwiększenie wykorzystania 

potencjału kulturowego 

i kreatywnego dla rozwoju. 

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) 

Cel główny: 

• odbudowa potencjału rozwojowego 

gospodarki utraconego w wyniku 

pandemii oraz wsparcie budowy 

trwałej konkurencyjności 

gospodarki i wzrost poziomu życia 

społeczeństwa w dużym horyzoncie 

czasowym. 

Komponent A - Odporność 

i konkurencyjność gospodarki. 
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Komponent B - Zielona energia 

i zmniejszenie energochłonności. 

Komponent C - Transformacja 

cyfrowa. 

Komponent E - Zielona inteligentna 

mobilność: Zeroemisyjny transport 

zbiorowy. 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych (RFIL) 

 
 

Środki finansowe skierowane na 

realizację planowanych inwestycji 

takich jak: 

• remonty i budowę dróg; 

• boisk sportowych, 

• szkół 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój (POWER) 

POWER jest kompleksowym 

programem wsparcia w obszarach 

zatrudnienia, włączenia 

społecznego, edukacji, szkolnictwa 

wyższego, zdrowia i dobrego 

rządzenia. Wykorzystuje środki z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego, by uruchomić 

pozytywne zmiany w przestrzeni 

społecznej, gospodarczo-

ekonomicznej, firmach, instytucjach 

publicznych, uczelniach, relacjach 

społecznych i biznesowych. 

Program Polska Cyfrowa 

Celem programu jest: 

• budowa społeczeństwa 

gigabitowego w Polsce, 

• udostepnienie zaawansowanych e-

usług pozwalających w pełni na 

elektroniczne załatwienie spraw 

obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 

stopień e-dojrzałości usług), 
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• zapewnienie cyberbezpieczeństwa 

poprzez wsparcie w ramach 

nowego dedykowanego obszaru 

interwencji, 

• rozwój gospodarki opartej na 

danych wykorzystującej najnowsze 

technologie cyfrowe, 

• rozwój współpracy na rzecz 

tworzenia cyfrowych rozwiązań 

problemów społeczno-

gospodarczych, 

• wsparcie rozwoju zaawansowanych 

kompetencji cyfrowych, w tym 

również w obszarze 

cyberbezpieczenstwa dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

i przedsiębiorców. 

Nazwa dokumentu  Założenia dokumentu 

Poziom dokumentu: regionalny 

Strategia Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2030 

Cel strategiczny: 

• trwałe bezpieczeństwo. 

Cele operacyjne: 

• bezpieczeństwo środowiskowe, 

• bezpieczeństwo energetyczne, 

• bezpieczeństwo zdrowotne, 

• bezpieczeństwo cyfrowe. 

Cel strategiczny: 

• otwarta wspólnota regionalna, 

Cele operacyjne: 

• fundamenty edukacji, 

• wrażliwość społeczna, 

• kapitał społeczny, 

• mobilność. 

Cel strategiczny: 
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• odporna gospodarka. 

Cele operacyjne: 

• pozycja konkurencyjna, 

• rynek pracy, 

• oferta turystyczna i czasu wolnego, 

• integracja z globalnym systemem 

transportowym. 

Pomorze 2030 

• wskazanie kluczowych technologii, 

których rozwój i implementowanie 

w regionie będzie przyczyniać się do 

rozwiązania określonych 

problemów społecznych, 

gospodarczych czy 

środowiskowych, 

• projekt o charakterze foresight, 

• podniesienie innowacyjności 

pomorskich przedsiębiorstw i 

szerszego wykorzystania 

nowoczesnych technologii w 

ramach współpracy ze strefą B+R, 

• instytucje B+R oraz uczelnie i 

placówki edukacyjne będą mogły 

wykorzystać wyniki projektu 

foresight do odpowiedniego 

ukierunkowania swoich działań w 

obszarze badań lub kierunków 

kształcenia 

• wyniki projektu mogą zostać 

wykorzystane do aktualizacji lub 

modyfikacji regionalnych 

dokumentów strategicznych 
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Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

pomorskiego 2030 

Cele i kierunki polityki 

przestrzennego zagospodarowania 

województwa: 

 

Cel 1: 

• wysoka jakość przestrzeni 

zamieszkania i pracy, 

 

Kierunki polityki dla Celu 1: 

• kształtowanie struktur sieci 

osadniczej zgodnie z wymogami 

ładu przestrzennego, 

• kształtowanie wysokiej jakości 

środowiska mieszkaniowego, 

• racjonalizacja rozmieszczenia oraz 

poprawa dostępności infrastruktury 

społecznej i usług publicznych w tym 

zakresie, 

• zapobieganie i ograniczenie skutków 

powodzi oraz innych zagrożeń 

naturalnych, 

 

Cel 2: 

• konkurencyjna oraz wielofunkcyjna 

przestrzeń gospodarcza i 

bezpieczeństwo. 

 

Kierunki polityki dla Celu 2: 

• efektywne i bezpieczne 

wykorzystanie zasobów przestrzeni 

przez gospodarkę, 

• kształtowanie struktur 

przestrzennych umożliwiających 
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tworzenie nowych i trwałych miejsc 

pracy, 

• wzmacnianie całorocznej atrakcyjnej 

oferty turystycznej w oparciu o 

zasoby i walory przyrodniczo-

kulturowe, krajobrazowe i funkcje 

metropolitalne, 

• kształtowanie racjonalnej struktury 

przestrzennej sieci transportowej, 

• zwiększanie stopnia bezpieczeństwa 

energetycznego i sprawności 

systemów produkcji, przesyłu i 

dystrybucji energii elektrycznej i 

cieplnej, gazu, ropy naftowej oraz 

produktów ropopochodnych, 

• kształtowanie struktur 

przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa. 

 

Cel 3: 

• zachowane zasoby i walory 

środowiska 

 

Kierunki polityki dla Celu 3: 

• zachowanie i odtwarzanie zasobów 

środowiska przyrodniczego i jego 

spójności, 

• ochrona obszarów o 

charakterystycznym krajobrazie 

kulturowym lub znaczeniu 

historycznym, 

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

środowiska. 
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• Cel 4: 

• uruchomione potencjały rozwojowe 

obszarów funkcjonalnych, 

 

Kierunki polityki dla Celu 4: 

• wzmocnienie relacji funkcjonalno 

przestrzennych miejskich obszarów 

funkcjonalnych z wykorzystaniem 

ich zróżnicowanych potencjałów, 

• koordynacja polityki przestrzennej 

na obszarach szczególnych zjawisk w 

skali makroregionalnej, 

• wykorzystanie potencjału 

rozwojowego związanego ze 

szczególnymi walorami 

przyrodniczo-kulturowymi i 

krajobrazowymi, 

• przeciwdziałanie postępującej 

marginalizacji przez poprawę 

dostępu do dóbr i usług i rozwijanie 

nowych funkcji, 

• kształtowanie warunków 

przestrzennych dla rozwoju 

strategicznych funkcji 

gospodarczych. 

Fundusze europejskie dla Pomorza 

2021-2027 (FEP 2021-2027) 

Obszary podejmowane w ramach 

dokumentu: 

• sfera gospodarcza, 

• cyfryzacja, 

• energetyka, 

• środowisko, 

• transport oraz edukacja, 

• rynek pracy, 

• włączenie społeczne, 



        STRATEGIA ROZWOJU 
                                        GMINY SZTUTOWO NA LATA 2021-2030 

48 
 

• synergiczne wykorzystanie 

specyficznych potencjałów 

poszczególnych obszarów. 

Program Ochrony Środowiska 
Województwa Pomorskiego na lata 
2018-2021 z perspektywą do roku 
2025 

Obrane cele w podziale na 

poszczególne obszary interwencji: 

• klimat i jakość powietrza CEL I: 

poprawa stanu jakości powietrza, 

• zagrożenia hałasem CEL II: poprawa 

klimatu akustycznego, 

• pola elektromagnetyczne CEL III: 

utrzymanie dotychczasowego stanu 

braku zagrożeń 

ponadnormatywnym 

promieniowaniem 

elektromagnetycznym, 

• gospodarowanie wodami CEL IV: 

czyste wody i bezpieczeństwo 

przeciwpowodziowe, 

• zasoby geologiczne CEL VI: 

optymalizacja i racjonalne 

gospodarowanie zasobami kopalin 

ze złóż, 

• gospodarka wodno-ściekowa CEL V: 

racjonalna gospodarka wodno - 

ściekowa, 

• gleby CEL VII: Przywrócenie i 

utrzymanie dobrego stanu gleb, 

• gospodarka odpadami i 

zapobieganie powstawaniu 

odpadów CEL VIII: racjonalna 

gospodarka odpadami, 

• zasoby przyrodnicze CEL IX: ochrona 

krajobrazu i różnorodności 

biologicznej, 
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• zagrożenia poważnymi awariami CEL 

X: ograniczenie ryzyka wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych 

dla ludzi i środowiska oraz 

minimalizacja ich skutków. 

Nazwa dokumentu Założenia dokumentu 

Poziom dokumentu: lokalny 

Strategia rozwiązywania 

problemów społecznych Gminy 

Sztutowo na lata 2018-2022 

Cel strategiczny: 

• Integracja społeczna i zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu osób 

starszych. 

Cele operacyjne: 

• rozszerzanie oferty wsparcia dla 

osób starszych, 

• wspieranie i rozwijanie działań na 

rzecz aktywizacji osób starszych, 

• podnoszenie świadomości 

społeczności lokalnej o potrzebach 

osób starszych. 

Cel strategiczny: 

• wspieranie rodziny w jej 

funkcjonowaniu, 

Cele operacyjne:  

• wspieranie rodzin w sprawowaniu 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, 

• rozwój kompleksowej oferty 

wsparcia dla rodzin w kryzysie, 
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• wspieranie rodzin z osobą 

niepełnosprawną, w tym z osobą 

chorą i zaburzoną psychicznie, 

• reintegracja i integracja rodzin, 

• wspieranie i aktywizacja osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, ubóstwem i 

bezdomnością, 

• podnoszenie jakości i standardów 

usług instytucji pomocy społecznej. 

Cel strategiczny: 

• wspieranie rozwoju Gminy w 

obszarze zdrowego, ekologicznego 

trybu życia i spędzania wolnego 

czasu mieszkańców i turystów. 

Cele operacyjne: 

• promocja zdrowego stylu życia, 

• wspieranie rozwoju działalności 

sportowej, różnych form kultury 

fizycznej, aktywnego spędzania 

czasu wolnego, 

• działania promujące zasoby i 

potencjał turystyczny Gminy. 

Cel strategiczny: 

• wpieranie rozwoju i edukacji 

mieszkańców Gminy Sztutowo. 

Cele operacyjne: 
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• rozszerzanie i podnoszenie jakości 

oferty edukacyjnej szkoły 

• wyrównanie szans edukacyjnych 

mieszkańców, 

• promocja rozwoju osobistego i 

ustawicznego kształcenia się. 

Cel strategiczny: 

• wzmacnianie integracji i aktywności 

społecznej mieszkańców Gminy 

Sztutowo. 

Cele operacyjne: 

• budowanie tożsamości lokalnej, 

• tworzenie warunków do wspierania 

aktywności społecznej 

mieszkańców. 

Cel strategiczny: 

• wspieranie rozwoju w obszarze 

kultury. 

Cele operacyjne: 

• promocja, rozwój działań w 

obszarze kultury, 

• budowanie partnerstw na rzecz 

rozwoju kultury, 

• rozwój infrastruktury służącej 

działaniom kulturowym w Gminie. 

Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy 

Sztutowo na lata 2019-2032 

Zgodnie z Programem Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 

celem owego programu jest 



        STRATEGIA ROZWOJU 
                                        GMINY SZTUTOWO NA LATA 2021-2030 

52 
 

usunięcie i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy do 2032, 

minimalizacja negatywnych 

skutków zdrowotnych wywołanych 

kontaktem z włóknami azbestu na 

terenie Gminy, likwidacja 

szkodliwego oddziaływania azbestu 

na środowisko w Gminie. 

Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Sztutowo na lata 2020-2023 

wraz z perspektywą na lata 2024-

2026 

Obszary podejmowane w ramach 

dokumentu: 

• ochrona klimatu i jakości powietrza, 

• ochrona przed hasłem, 

• ochrona przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym, 

• gospodarowanie wodami, 

• gospodarka wodno-ściekowa, 

• zasoby surowców naturalnych, 

• gleby, 

• gospodarka odpadami i 

zapobieganie powstanie odpadów, 

• zasoby przyrodnicze, 

• zagrożenia poważnymi awariami. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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10. System wdrażania i monitoring strategii 
 

Strategia Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030 jest dokumentem 

o długofalowym procesie wdrażania, dlatego też jego realizacja wymaga monitorowania 

zachodzących zmian zarówno prawnych, gospodarczych jak i politycznych. Na kształt takiego 

dokumentu ma również wpływ nowelizacja ustawy, która reguluje zasady prowadzenia 

polityki rozwoju. Z dniem 13 listopada 2020 r. została uchylona większość dokumentów 

strategicznych o zasięgu krajowym. W związku z tym wszystkie dokumenty strategiczne 

wyższego i niższego szczebla będą musiały być w przyszłości zaktualizowane, co dotyczy także 

i niniejszej strategii. 

Realizacja działań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030 

powinna być dostosowana do głównych założeń, jeśli chodzi o pozyskiwanie zewnętrznych 

środków finansowych. Co więcej proces ten powinien działać według następujących zasad 

takich jak efektywności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej, wieloszczeblowej 

i zintegrowanego zarządzania rozwojem, celowości i efektywności interwencji, ochrony 

środowiska, transparentności oraz partnerstwa i współpracy. Nad realizacją założonych celów 

czuwają w głównej mierze lokalne władze samorządowe. Jednakże w sytuacji, w której zadania 

Gminy wychodzą poza jej ustawowe kompetencje i możliwości to stanowi to idealną platformę 

dla współpracy z lokalnymi decydentami. Do tej grupy należą m.in. gminne jednostki 

organizacyjne, przedsiębiorcy, osoby zainteresowane działalnością na rzecz społeczności 

lokalnej czy organizacje pozarządowe. Pozostałe zadania w trakcie realizacji Strategii będą 

wymagały współpracy z innymi gminami czy samorządem powiatowym i wojewódzkim. 

Należy wskazać, że ze względu na długą perspektywę czasową dokumentu, wskazany 

zakres zadań nie jest zamknięty. Może on ulec zmianie np. poprzez udoskonalenie czy 

uzupełnienie informacji, które będą istotne do oceny stopnia realizacji celów operacyjnych. 

11. Potencjalne źródła finansowania realizacji strategii 
 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2021-2030 będzie wymagała 

ponoszenia określonych nakładów finansowych, które związane są m.in. z zaplanowanymi 

działaniami inwestycyjnymi. Spodziewanym efektem jest poprawa jakości życia mieszkańców 
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Gminy. Koszty związane z podjęciem działań zawartych w Strategii pozostają w zasięgu 

budżetu Gminy, którego wysokość zależna jest od dochodów własnych, subwencji i dotacji 

celowych pochodzących z budżetu państwa. Gmina ma również możliwość skorzystać ze 

zwrotnych źródeł finansowania, np. kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych, 

obligacji przychodowych, faktoringu samorządowego itd.  

Popularnym źródłem finansowania inwestycji i zadań są środki pozyskane z funduszy 

Unii Europejskiej dzięki programom krajowym i międzynarodowym. Ku końcowi dobiega 

obecna perspektywa finansowa na lata 2014–2020, a od kilku lat trwają prace nad nową 

perspektywą finansową na lata 2021–2027. W chwili przygotowywania Strategii wysokość 

Budżetu Unii Europejskiej pozostawała nadal nieokreślona i podlegała stałym negocjacjom. 

Komisja Europejska opublikowała 29 maja 2018 r. pakiet projektów rozporządzeń dotyczących 

polityki spójności na okres nowej perspektywy finansowej. Wstępna alokacja dla naszego kraju 

ma wynieść 64 397 mln euro, z tymże zostanie ona pomniejszona m.in. o obowiązkowe 

transfery na rzecz pomocy technicznej oraz instrumentów i programów, wdrażanych przez 

Komisję Europejską. Działania te pomniejszą alokację dla Polski o około 3 mld euro, a do 

zagospodarowania w ramach Umowy Partnerstwa pozostanie około 61 446 mln euro. W ZUP 

na lata 2021-2027 zaprezentowano propozycje trzech wariantów w zakresie udziału 

programów operacyjnych. Ostatecznie na podstawie wyników prac grup roboczych, 

działających na mocy zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zostanie wybrany jeden z nich. 

Po wybraniu wariantu uzyskamy informację o zakresie wsparcia w ramach poszczególnych 

Celów Polityki, a także o jego podziale na programy operacyjne i regionalne programy 

operacyjne. Warianty nadal proponują 16 regionalnych programów operacyjnych, a także 

komponent pomocy technicznej w ramach programów krajowych, ponadregionalnych 

i regionalnych. Zostanie również utrzymany obecny system zarządzania na poziomie 

krajowym, natomiast zmieni się wysokość dostępnego dofinansowania. Do tej pory 

maksymalnie można było uzyskać 85%, a w perspektywie 2021-2027 będzie to: 55% dla 

województwa śląskiego i wielkopolskiego, 40% dla województwa mazowieckiego oraz 70% dla 

pozostałych województw.  

Innym sposobem pozyskania funduszy na realizację założeń Strategii jest bezzwrotna 

pomoc finansowa udzielona w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 

i Mechanizmu Finansowemu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), które zwane 
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są potocznie funduszami EOG i funduszami norweskimi. Są to dwa instrumenty finansowe 

ustanowione przez Państwa Darczyńców (tj. Norwegię, Islandię i Liechtenstein) w zamian za 

dostęp do wspólnego rynku UE. Mechanizmy te zostały objęte jednolitymi zasadami oraz 

procedurami i podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce. Gmina może 

pozyskać środki także z programów priorytetowych, realizowanych przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest także krajowym operatorem Systemu 

Zielonych Inwestycji. Aby uzyskać wsparcie ze wspomnianych funduszy, należy spełnić 

określone warunki dofinansowania oraz kryteria. 

Ponadto Gmina może pozyskać środki poprzez kredyt, pożyczki czy emisję obligacji 

komunalnych, które oferują np. Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady Europy, Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, a także banki komercyjne. Decydując 

się na skorzystanie ze zwrotnych źródeł finansowania należy wziąć pod uwagę koszty 

pozyskania środków oraz warunki współpracy z daną instytucją finansową.  

 Jeszcze jednym sposobem pozyskania funduszy finansowych są możliwości oferowane 

z budżetu państwa w ramach programów opracowywanych przez poszczególne ministerstwa. 

Warto również wziąć pod uwagę możliwości, jakie daje budżet województwa pomorskiego czy 

budżet powiatu nowodworskiego. Szansą dla Gminy może być także partnerstwo publiczno-

prywatne, które objęte korzystną dla Gminy umową oraz odpowiednią oceną ryzyka, może 

pozwolić na realizację inwestycji bez nadmiernego obciążania budżetu Gminy.  

FEP jest współfinansowany z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). FEP jest realizowany 

na obszarze województwa pomorskiego zaliczanego do kategorii regionów słabiej 

rozwiniętych. EFRR jest istotnym instrumentem finansowym europejskiej polityki spójności. 

Ma on na celu złagodzeniu dysproporcji w rozwoju europejskich regionów i poprawę poziomu 

życia w regionach w najmniej korzystnej sytuacji. Co więcej działalność tego funduszu 

ukierunkowana jest na regiony dotknięte poważnymi i trwałymi trudnościami naturalnymi 

i demograficznymi, wynikającymi z położenia geograficznego (regiony wysunięte najbardziej 

na północ, regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie) o niskiej gęstości zaludnienia. 

Natomiast EFS+ powstał, aby pomóc państwom członkowskim w przezwyciężaniu kryzysu 

spowodowanego przez pandemię COVID-19, osiągnięcie wysokiego poziomu zatrudnienia 

i sprawiedliwej ochrony socjalnej oraz stworzenie wykwalifikowanej i odpornej siły roboczej 
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przygotowanej na przejście na zieloną i cyfrową gospodarkę. Uzupełnieniem EFS+ jest 

instrument – Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG). Jest on przeznaczony na 

integrację na rynku pracy. Powstał on jako instrument polityki konkurencyjności, a nie 

spójności, aby wspierać pracowników, którzy zostali zwolnieni z pracy w wyniku poważnych 

zmian strukturalnych w handlu światowym spowodowanych globalizacją. EFS+ wspiera 

programy, które przyczyniają się do utrzymania zatrudnienia pracowników lub na ich 

reintegracji na rynku pracy, natomiast EFG przez ograniczony czas reaguje na określone 

kryzysowe sytuacje np. masowe zwolnienia wskutek globalizacji. 

Wspólna Polityka Rolna (WPR) wspiera dynamikę i rentowność obszarów wiejskich 

poprzez finansowanie i działania wspierające rozwój obszarów wiejskich. Rozwój obszarów 

wiejskich stanowi „drugi filar” WPR. Ma on wzmacniać stabilność społeczną, środowiskową 

i gospodarczą obszarów wiejskich i tym samym uzupełniać „pierwszy filar” obejmujący 

wsparcie dochodu i środki rynkowe. WPR przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich, realizując trzy cele długoterminowe, a mianowicie: 

• zwiększenie konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, 

• zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, podejmowanie 

działań w dziedzinie klimatu, 

• osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek 

i społeczności, w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wspiera 

wkład WPR w realizację unijnych celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest 

głównym instrumentem finansowym, jeśli chodzi o środowisko i gospodarkę wodną. NFOŚiGW 

stanowi ważne narzędzie realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz 

udziela różnych pożyczek, oferuje dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów 

przeprowadzanych m.in. przez samorządy. Dodatkowo Narodowy Fundusz jest największym 

w Polsce partnerem międzynarodowym instytucji finansowych w sektorze finansów 

publicznych, jeśli chodzi o obsługę środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę 

środowiska. Programy priorytetowe precyzują m.in. terminy i sposób składania wniosków, 
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formę, intensywność i warunki dofinansowania, a także beneficjentów i rodzaj przedsięwzięć, 

koszty kwalifikowane oraz procedurę wyboru przedsięwzięć. 

 

Dofinansowanie przedsięwzięć odbywa się przez udzielanie: 

1. oprocentowanych pożyczek, 

2. dotacji, w tym: 

3. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, 

4. dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, 

5. dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, 

6. dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Zarząd Narodowego Funduszu podejmuje decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć, 

a w przypadkach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - Rada Nadzorcza 

Narodowego Funduszu. 

Zadaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku jest poprawa stanu środowiska i zrównoważonego gospodarowania jego zasobami 

przez stabilne, skuteczne oraz efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących 

środowisku w województwie pomorskim. Wszystkie te działania są prowadzone na rzecz 

transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej przy całkowitym oraz zgodnym 

z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków zagranicznych w tym Unii 

Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Działalność Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku będzie koncentrować się na 

wspieraniu przedsięwzięć w następujących priorytetach: 

• adaptacja do zmian klimatu, ochrona wód i gospodarka wodna, 

• transformacja energetyczna gospodarki oraz ochrona powietrza, 

• gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami, 

• ochrona różnorodności biologicznej, informacja i edukacja ekologiczna. 
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Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-

2027(FEnIKS) jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013 oraz 2014-2020. Jego celem jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę 

infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym 

poprzez: 

• obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej 

środowisku i o obiegu zamkniętym, 

• budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym 

negatywnym wpływie na środowisko naturalne, 

• dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030, 

• poprawę bezpieczeństwa transportu, 

• zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności 

systemu ochrony zdrowia, 

• wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym. 

Program (FEnIKS) ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, 

budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększenie udziału zielonej energii 

z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.  

Inicjatywy działania związane z infrastrukturą energetyczną mają przynieść poprawę 

jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój 

inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie 

energetycznym. Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się do większej odporności 

na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego 

(wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania 

kryzysowego). 

Dodatkowo Program ujmuje działania zmierzające do poprawy gospodarowania wodą 

pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi. Jak również wzmocnieniu 

ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów; rozwijaniu systemu monitorowania 

zasobów przyrodniczych, w celu lepszej jej ochrony. 
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W przypadku zmniejszenia emisji w transporcie, będzie rozwijany transport szynowy, 

w tym w miastach, zwiększana będzie dostępność komunikacji zbiorowej, a także 

alternatywne wobec dróg łańcuchy logistyczne (porty morskie, drogi wodne śródlądowe, 

przewozy intermodalne). Aby poprawić spójność komunikacyjną i ograniczyć wykluczenie 

komunikacyjne będą budowane nowe lub modernizowane istniejące linie kolejowe oraz drogi 

krajowe, w tym obwodnice miast. 

Jeśli chodzi o sytemu ochrony zdrowia podejmowane będą inwestycje w kluczowych 

obszarach, które przyczynią się do wzrostu dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych oraz większej ich skuteczności.  

Natomiast w sektorze kultury planowane są działania mające na celu ochronę 

zabytków o światowym i krajowym znaczeniu zarówno ruchomych i nieruchomych. 

Jednocześnie będą rozwijane i modernizowane instytucje kultury w celu przystosowania ich 

do nowych funkcji kulturalnych i społecznych. 

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją 

Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. 

Zakres wsparcia w ramach Programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych 

programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów 

krajowych i unijnych. Ryzyko pokrywania się obszarów wsparcia będzie niwelowała przyjęta 

linia demarkacyjna uzgodniona między poszczególnymi programami krajowymi 

i regionalnymi.  

Powyższe rozwiązania są przykładami możliwości pozyskania środków finansowych na 

realizację założeń Strategii Gminy Sztutowo. Konieczne jest stałe monitorowanie 

pojawiających się okazji do zdobycia kapitału, aby jak najefektowniej działać w zakresie 

poprawy jakości życia mieszkańców Gminy. 
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