
  
 
 

 

 

 

 

Informacja na temat przygotowania Gminy Sztutowo do sezonu letniego 2022 r. 

1. Turystyka 

2. Promocja i wydarzenia 

3. Kąpieliska 

4. Obiekty małej architektury oraz obiekty sportowe 

5. Poprawa bezpieczeństwa 

6. Utrzymanie porządku i czystości 

1. TURYSTYKA 

Do obsługi ruchu turystycznego w sezonie letnim 2022 r. uruchomione zostaną dwa punkty Informacji 

Turystycznej, tj. w Sztutowie przy Urzędzie Gminy, ul. Gdańska 55 oraz w Kątach Rybackich w budynku 

Muzeum Zalewu Wiślanego, ul. Rybacka 64. Informacje będą czynne w okresie od 25 czerwca 2022 r. do 

31 sierpnia 2022 r. Dla prawidłowego funkcjonowania placówek oraz obsługi ruchu turystycznego 

zatrudnione zostaną 4 osoby. Pracownicy otrzymają niebieskie koszulki z nadrukiem logo gminy, w celu 

ujednolicenia strojów. Planowane godziny otwarcia od 9:00 do 18:00, także w weekendy. 

Podstawowym zadaniem informacji turystycznych będzie kompetentne i rzetelne informowanie 

o dostępnej bazie noclegowej, gastronomicznej, atrakcjach oraz wydarzeniach organizowanych w Gminie 

Sztutowo i okolicach, kolportowanie materiałów promocyjnych Gminy oraz instytucji kulturalnych 

i innych (Muzeum Stutthof, Muzeum Zalewu Wiślanego, LOT Sztutowo, Park Krajobrazowy „Mierzeja 

Wiślana”, Muzeum Zamkowe w Malborku, Fromborku, Centrum Experyment w Gdyni itp.), które 

dostarczają ulotki do naszych punktów IT oraz współpraca z gestorami obiektów noclegowych. 

W informacjach turystycznych będzie również możliwość regulowania opłaty miejscowej. Obowiązuje 

ujednolicona stawka opłaty miejscowej (zmieniona uchwałą nr XV/144/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.) 

i wynosi 1,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych 

przebywających dłużej niż jedną dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych 

w Sztutowie, Kątach Rybackich, Skowronkach i Kobylej Kępie. 

Zgodnie z uchwałą nr XV/143/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. obowiązuje ujednolicona stawka opłaty 

targowej, która wynosi 25 zł za dzień. 

2. PROMOCJA I WYDARZENIA 

Na sezon letni zostanie  wydana Gazeta Wczasowicza - broszura przedstawiająca atrakcje Gminy 

Sztutowo, która dodatkowo zawiera wszelkie niezbędne informacje dla osób przebywających na naszym 

terenie. Gazeta ukaże się na początku wakacji w nakładzie 2000 egzemplarzy. Kolportowana będzie 

bezpłatnie na terenie Gminy Sztutowo, w szczególności w punktach informacji turystycznej.  Wykonano 

nowy baner informacyjny na frontową ścianę Informacji Turystycznej w Sztutowie. Natomiast do punktu 

IT w Kątach Rybackich planowany jest montaż infomatu, który zostanie przeniesiony z hotelu Tristan. 

W ramach przygotowania do sezonu letniego zostaną zamówione materiały i gadżety promocyjne z 

nadrukiem logo gminy i hasłami promocyjnymi oraz opaski na rękę dla dzieci , które zabezpieczają przez 

zagubieniem się wśród plażowiczów. 

 



  
 
 

Z poprzedniego sezonu pozostała jeszcze pewna ilość:  

- smyczy, notesów na magnes, kubków termicznych, kolorowanek 

- materiałów informacyjnych: Niezbędnik Turysty, wyrywanka z mapą gminy i planami, mapki tras 

rowerowych i nordic walking,  

Część gadżetów będzie służyła jako nagrody w różnorodnych konkursach. 

Zaplanowane wydarzenia w sezonie 2022: 

• Sztutowskie lato- cykl imprez sportowych na plaży w Sztutowie(beach  soccer oraz piłka 

siatkowa) 

• Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim, które odbędą się w dniach 6-7 sierpnia.  

• Dni Rybaka , które odbędą się 2 lipca w porcie w Kątach Rybackich. Wydarzenie będzie miało 

charakter kulturalno – rozrywkowy. Zaplanowano  szereg atrakcji dla dzieci, m.in. występy 

dzieci z Gminy Sztutowo, konkursy wiedzy o gminie, warsztaty edukacyjne orgaznizowane 

przez Muzeum Zalewu Wiślanego, recital finalistki Mam Talent- Julii Olędzkiej, występ 

kabaretu Konopi, koncert zespołu Smile oraz zabawa taneczna prowadzona przez  DJ Moroz. 

• Dzień Pozytywnie Zakręconych (17 sierpnia)  

• Piknik nad Wisłą Królewiecką (20 sierpnia) z licznymi atrakcjami dla dzieci oraz występem  i 

zabawą taneczną  przy zespole Mitra. 

W ramach promocji naszego regionu w kwietniu b.r powstał film promujący całą ścieżkę rowerową R10 

przebiegająca przez Mierzeję Wiślaną, którą można pokonać zdalnie. Wystarczy rowerowy trenażer, 

aplikacja i ekran komputera. Do wyboru są 3 trasy obejmujące ponad 50 kilometrowy odcinek od Przekopu 

Wisły do granicy z Rosją. Na ekranie komputera można zobaczyć prędkość z jaką  odbiorca się porusza, 

dystans oraz różnice poziomów jakie pokonuje. Każde przewyższenie terenu jest odczuwalne w mięśniach, 

bowiem trenażer za pomocą aplikacji symuluje prawdziwe działanie roweru w terenie. Trasa dostępna jest 

na stronie: www.wirtualnetrasy.pl 

Aktualnie trwają procedury w kwestii drugiego  przetargu pisemnego, nieograniczonego (ofertowego) na 

dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich, 

powstałej w ramach projektu  „Pętla Żuławska”. Termin składania ofert do 14.06.2022 r. Planowane 

zawarcie umowy z nowym dzierżawcą  na okres 01.07.2022 r. - 31.05.2026 r. 

3. KĄPIELISKA 

Na plażach w Gminie Sztutowo w okresie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. będą funkcjonować 2 

strzeżone kąpieliska – w Sztutowie i w Kątach Rybackich, każde po 100 mb. Ich prowadzeniem 

zajmuje się operator – P.H.U. „ALMA KOALA” Andrzej Drzewiecki, wykonawca Grupa 

Operacyjna Ratownictwa Wodnego reprezentowana przez  Bartosza Zimnego – Prezesa oraz Filipa 

Orłowskiego – Wiceprezesa. 

W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie wakacji przeprowadzone będzie bronowanie plaż. 

Na wyróżnienie zasługuje fakt, iż oba kąpieliska Gminy Sztutowo zostały ujęte w 

międzynarodowym programie „Błękitna Flaga”, którego zadaniem jest zachowanie szeregu 

rygorystycznych kryteriów związanych z ochroną środowiska, edukacją, bezpieczeństwem i 

dostępnością. 

4. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ OBIEKTY SPORTOWE 

W dniu 29.04.2022 r. podpisano umowę  na usługę administrowania stadionu sportowego przy ul. 

Obozowej dla zapewnienia dbałości o płytę boiska (m.in. koszenie trawy). Boisko wynajmowane jest za 

http://www.wirtualnetrasy.pl/


  
 
 

stałą opłatą 40 zł netto za godz. (Uchwała nr XVIII/163/2016 Rady Gminy Sztutowo z dnia 14 kwietnia 

2016r.). Wykonano remont zaplecza sanitarnego boiska Orlik. 

Park publiczny przy ul. Gdańskiej w Sztutowie został wyposażony w nowe akcesoria do zabaw dla 

dzieci, m.in. zestaw zabawowy  „Wóz strażacki”, karuzele typu twister oraz tablicę do rysowania.  

Na bieżąco i w miarę potrzeb wykonywane są drobne naprawy na placach zabaw i obiektach 

sportowych, malowanie oraz remont istniejących ławek i koszy, jak co roku wymieniono piasek 

w piaskownicach na placach zabaw. 

5. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim 2022 r., Gmina Sztutowo ustaliła zasady 

współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zachowanie porządku publicznego. 

W związku z powyższym zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku, dotyczące 

współpracy przy poprawie bezpieczeństwa publicznego turystów i mieszkańców. W budżecie Gminy 

zaplanowano na to działanie kwotę 20.000 zł. W ramach tego działania zostanie oddelegowanych 

6 dodatkowych policjantów, którzy będą stacjonować w Sztutowie od 1 lipca do 31 sierpnia br. 

6. UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI 

Urząd Gminy zatrudnia na stałe 2 pracowników gospodarczych,  3 osoby w ramach prac 

interwencyjnych i robót publicznych oraz 5 osób zatrudnionych na czas określony.   Do zakresu czynności 

ww. osób należy utrzymanie czystości i porządku w Gminie oraz dbanie o czystość na plażach. 

W ramach kontynuacji urządzania terenów zieleni na terenie Gminy pracownicy gospodarczy 

dokonali nasadzeń w Sztutowie i w Kątach Rybackich, dosiano trawę w miejscach gdzie, stwierdzono braki. 

Zaplanowano postawienie toalet przenośnych w ilości 4 sztuki na sezon wakacyjny (25.06.2022 r. – 

31.08.2022 r.) w parku publicznym przy ul. Gdańskiej, na boisku przy ul. Obozowej 16, przy przystani nad 

Wisłą Królewiecką (od 15.06) oraz przy boisku w Kątach Rybackich. 

 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu plaż, zejść na plażę oraz ulicy Morskiej w Sztutowie i Kątach 

Rybackich w okresie od 01.05 do 30.09 odbywać się będzie trzy razy dziennie w soboty, niedziele i 

święta. Pierwszy wywóz powinien odbyć się do godz. 7.00, drugi wywóz do godz. 13.00, natomiast ostatni 

nie później niż do godz. 19.00, natomiast w pozostałe dni tygodnia dwa razy dziennie pierwszy wywóz do 

godz. 7.00, drugi do godz. 19.00.  

Odbiór odpadów komunalnych ( z koszy ulicznych) z pozostałej części gminy odbywać się będzie raz 

dziennie do godz. 13.00 siedem dni w tygodniu. 

Jak co roku wyznaczono plażę dla psów (zejście nr 56), na której jest ustawiony pojemnik na psie 

odchody o pojemności 50 l wraz z dystrybutorem torebek papierowych, który będzie systematycznie 

uzupełniany w miarę potrzeb. Teren jest oznaczony tablicami informacyjnymi w języku polskim i 

angielskim, zamieszczono również dwujęzyczny regulamin korzystania z plaży dla psów. 

Operator plaż, firma P.H.U. „ALMA KOALA” w ramach zawartej umowy ma obowiązek utrzymania 

czystości i porządku na dzierżawionym terenie, w tym zbierania odpadów, ustawienia odpowiedniej ilości 

pojemników na odpady oraz zawarcia z uprawnioną firmą umowy dotyczącej wywozu i zagospodarowania 

zebranych odpadów. 

Zgodnie z uchwałą nr XV/161/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020 r. na drogach 

powiatowych do morza – ul. Morska w Sztutowie i ul. Morska w Kątach Rybackich w okresie od 1 maja do 

30 września na wyznaczonych odcinkach dróg obowiązują strefy płatnego parkowania od poniedziałku do 



  
 
 

piątku w godz. 08:00 do 19:00, w soboty, niedziele i święta opłat się nie pobiera. Osoby niepełnosprawne, 

o obniżonej sprawności ruchowej, kierujący pojazdami samochodowymi oraz kierowcy przewożący osobę 

niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej mogą nieodpłatnie parkować swoje pojazdy na 

specjalnie oznaczonych miejscach w strefie. 


