
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Gmina  
Ustka 

 

Strategia Rozwoju  

Gminy Ustka na lata 2017-2027 
 

ZAŁĄCZNIK 
DO UCHWAŁY  

RADY GMINY USTKA 
NR XXXIX.498.2018 

Z DNIA 28 MARCA 2018 ROKU 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przygotowana przez 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ul. Petera Mansfelda 4 NIP: 781-179-27-48 
60-855 Poznań REGON: 300464078 
tel. +48 61 665 78 00  KRS: 0000270485 
fax +48 61 665 78 09  Kapitał zakładowy: 6.330.010,20 zł 
remedis@remedis.eu

mailto:remedis@remedis.eu


 

 
 

1. WSTĘP ........................................................................................................................ 6 

1.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII GMINY USTKA .............................................. 7 

1.2. METODYKA PRAC NAD STRATEGIĄ ............................................................................ 8 

1.3. MIEJSCE DOKUMENTU WŚRÓD DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ......................... 9 

2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ GMINY USTKA – 

ANALIZA JAKOŚĆI ŻYCIA ........................................................................................... 12 

2.1 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO .................................................................................... 13 

2.1.1 POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA I SIEĆ OSADNICZA ................................................... 13 

2.1.2 ZASOBY NATURALNE I WARUNKI PRZYRODNICZE GMINY .................................... 15 

2.1.3 WALORY TURYSTYCZNE I KULTUROWE GMINY .................................................... 22 

2.2 SFERA SPOŁECZNA .................................................................................................... 33 

2.2.1 DEMOGRAFIA ........................................................................................................ 33 

2.2.2 RYNEK PRACY ......................................................................................................... 39 

2.2.2.1 BEZROBOCIE .......................................................................................................... 39 

2.2.3 UCZESTNICTWO W KULTURZE ............................................................................... 41 

2.2.4 MIESZKALNICTWO ................................................................................................. 42 

2.3 SFERA GOSPODARCZA .............................................................................................. 43 

2.3.1 ROLNICTWO ........................................................................................................... 43 

2.3.2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ............................................................................................. 44 

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA .............................................................................. 46 

2.4.1 KOMUNIKACJA ....................................................................................................... 46 

2.4.2 INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA ....................................................... 48 

2.4.2.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA ........................................................................................... 48 

2.4.2.2 SANITACJA ............................................................................................................. 49 

2.4.3 GOSPODARKA ODPADAMI .................................................................................... 49 

2.4.4 INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA I GAZOWA ...................................... 51 

2.4.4.1 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA ............................................................................... 51 



 

4 
 

2.4.4.2 SIEĆ GAZOWA ........................................................................................................ 51 

2.4.5 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ............................................................ 52 

2.4.6 CIEPŁOWNICTWO .................................................................................................. 52 

2.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ................................................................................ 52 

2.5.1 EDUKACJA .............................................................................................................. 52 

2.5.2 KULTURA I SPORT .................................................................................................. 53 

2.5.3 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA .......................................................... 56 

2.5.3.1 OCHRONA ZDROWIA ............................................................................................. 56 

2.5.3.2 POMOC SPOŁECZNA .............................................................................................. 57 

2.5.4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE .............................................................................. 60 

2.6 MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE GMINY ...................................................................... 61 

3. WYBÓR STRATEGII GMINY USTKA ........................................................................... 64 

3.1. ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY USTKA ....................................... 65 

3.2. ANALIZA SWOT GMINY USTKA ................................................................................. 66 

3.2.1. KONSULTACJE  SPOŁECZNE ................................................................................... 66 

3.2.2. ANALIZA SWOT GMINY USTKA .............................................................................. 68 

3.3. WIZJA ROZWOJU GMINY USTKA .............................................................................. 72 

4. CELE STRATEGICZNE I PROGRAMY OPERACYJNE STRATEGII ROZWOJU GMINY 

USTKA ....................................................................................................................... 73 

4.1. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „KONKURENCYJNA GOSPODARKA” ......................... 74 

4.2. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „UNOWOCZEŚNIANIE  STANU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ” ................................................................................... 78 

4.3. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO”................................ 84 

5. STRATEGIA GMINY USTKA A INNE DOKUMENTY STRATEGICZNE ........................... 89 

5.1. STRATEGIA EUROPA 2020 ........................................................................................ 90 

5.2. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 .......................................................................... 90 



 

5 
 

5.3. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU „POLSKA 2030. TRZECIA FALA 

NOWOCZESNOŚCI .................................................................................................... 91 

5.4. RAPORT POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE .................................................. 92 

5.5. KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 ..................... 92 

5.6. KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, 

OBSZARY WIEJSKIE ................................................................................................... 93 

5.7. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 

2014-2020 ................................................................................................................ 94 

5.8. STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GOSPODARKI. DYNAMICZNA 

POLSKA 2020 ............................................................................................................ 94 

5.9. POLITYKA TRANSPORTOWA PAŃSTWA NA LATA 2006-2025 .................................. 95 

5.10. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2020 ............................... 96 

5.11. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU SŁUPSKIEGO NA 

LATA 2012-2022 ....................................................................................................... 97 

5.12. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTKA ....................................... 98 

5.13. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY USTKA .......... 99 

6. WDRAŻANIE STRATEGII.......................................................................................... 100 

6.1. METODY ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY USTKA 

NA LATA 2017-2027 ............................................................................................... 101 

6.2. SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM, 

PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ............................................ 102 

6.3. PUBLIC RELATIONS STRATEGII GMINY USTKA ........................................................ 102 

7. ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................ 104 

SPIS TABEL I RYSUNKÓW .......................................................................................................... 110 

SPIS WYKRESÓW ....................................................................................................................... 111 

  



 

6 
 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

  



 

7 
 

1.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII GMINY USTKA 

Napoleon Bonaparte, jeden z największych geniuszy wojennych uchodzący do dziś za 

genialnego stratega, mawiał, że do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, 

pieniędzy i pieniędzy. Dobre planowanie i optymalizacja wykorzystania ograniczonych 

zasobów pozwoliły mu podbić (prawie) całą Europę. Same pieniądze nie zastąpiłyby 

skutecznych przymierzy i zaskakujących manewrów.  

Istotnym elementem planowania strategicznego są marzenia. Spełnić się mogą tylko marzenia 

wypowiedziane. Bez marzeń nie może być osiągnięć.  

Planowanie jest rzeczą niezbędną, ale jednocześnie trudną, z uwagi na pierwiastek 

niepewności, który jest nieodłączną częścią przyszłości. Niemniej trudno dotrzeć do celu bez 

wcześniejszego uświadomienia sobie, w jaki sposób wyznaczony cel osiągnąć.  

Jak można wiedzieć, że osiągnęliśmy cel bez jego wyznaczenia? 

Na co zatem powinno się zwracać uwagę, aby wysiłek w dążeniu do celu nie okazał się próżny? 

Przede wszystkim trzeba jasno i wyraźnie sprecyzować cele, a następnie, w ramach wdrażania 

strategii, określić dostępne dla nas sposoby dotarcia do nich. Tworzenie strategii, wspartej 

wieloletnim planowaniem finansowym, jest właśnie narzędziem umożliwiającym realizację 

zamierzeń. 

Różne gminy w Polsce łączy wiele podobieństw, niemniej oprócz podobieństw każda z gmin 

posiada swoją specyfikę, dlatego każda jednostka samorządowa powinna określić swoje cele 

samodzielnie. Dobra strategia powinna być: 

 unikalna – uwzględniająca specyfikę danego obszaru, 

 umocowana – oparta o opinię społeczną, aby miała realne wsparcie; jednocześnie 

powinna być też oparta o plany (strategie) regionalne, krajowe i unijne, 

 użyteczna – służąca wsparciu interesów lokalnej społeczności i przedsiębiorstw, 

 elastyczna – okresowo weryfikowana i korygowana. 

To z kolei oznacza konieczność aktualizacji, dostosowania do zmieniającej się sytuacji, 

zarówno wewnątrz samorządu jak i w jego otoczeniu. Dlatego można powiedzieć, że: 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY USTKA MA CHARAKTEROTWARTY 
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1.2. METODYKA PRAC NAD STRATEGIĄ 

Na podstawie stanu aktualnego i wyników prac osób zaangażowanych w określenie 

możliwości rozwojowych została przygotowana wizja rozwoju Gminy, realizujące ją cele 

strategiczne, programy i konkretne zadania. Istotnym pytaniem, na które trzeba sobie 

odpowiedzieć tworząc strategię jest zawsze, jaki przyjąć horyzont czasowy? W niniejszej 

strategii przyjęto perspektywę do roku 2027.  

Najważniejszym pytaniem pozostaje zatem: 

 

 

Samorządowcy mają ogromną wiedzę o swoim terenie, dodatkowo optymalizują wydatki, 

dlatego przy tworzeniu niniejszego dokumentu posłużono się metodą partycypacyjno-

ekspercką. Skorzystano z wiedzy mieszkańców, zwłaszcza aktywnych w pracach samorządu, 

organizacji pozarządowych i biznesu. To oni byli głównymi autorami wyboru dróg rozwoju dla 

Gminy. Skorzystano z licznych danych dostępnych w Urzędzie Gminy, w zasobach Głównego 

Urzędu Statystycznego, innych instytucji publicznych (Powiatowy Urząd Pracy, Urząd 

Wojewódzki itp.). Konsultanci Remedis SA współinicjowali spotkania, porządkowali 

i uzupełniali uzyskiwane informacje. Ponadto dokonali zintegrowanej, wielowątkowej analizy 

SWOT. Ważną rolą ekspertów zewnętrznych było odniesienie strategii do innych, 

obowiązujących dokumentów (własnych Gminy, sąsiadów, innych dokumentów powiatowych, 

wojewódzkich, krajowych i unijnych). 

Po przygotowaniu projektu strategii dokument został poddany konsultacjom społecznym, tak, 

aby finalnie przygotowana strategia była szeroko akceptowaną wizją rozwoju Gminy. 

Prace nad strategią składały się z następujących elementów: 

I. Określenie stanu aktualnego: 

Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-

gospodarczej gminy. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących 

zagadnień: 

 sytuacji demograficznej i społecznej, 

W jakim miejscu chcemy być za dziesięć lat? 
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 stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury 

telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowniczej, kanalizacji, gospodarki 

wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, infrastruktury drogowej, 

 stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej 

oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, 

kultury oraz sportu i rekreacji, 

 sytuacji gospodarczej, 

 problematyki przestrzennej i mieszkaniowej. 

II. Określenie potencjału rozwojowego. 

III. Zagregowana analiza możliwości rozwoju. 

IV. Wizja rozwoju. 

V. Określenie Programów Strategii Gminy. 

VI. Koordynacja strategii z innymi dokumentami strategicznymi. 

VII. Określenie zasad monitorowania i aktualizacji strategii. 

VIII. Przygotowanie i przedłożenie Radzie Gminy projektu Strategii. 

W oparciu o powyższą metodę wyznaczone zostały kierunki rozwoju Gminy. Przygotowana 

Strategia Rozwoju Gminy obejmuje perspektywę do roku 2027. Jak wcześniej wspomniano 

na poziomie szczegółowym zadanie realizacji strategii jest przejęte przez dokumenty 

operacyjne (coroczne budżety i WPF). 

1.3. MIEJSCE DOKUMENTU WŚRÓD DOKUMENTÓW 
STRATEGICZNYCH 

Schematycznie miejsce Strategii pośród innych podstawowych dokumentów dotyczących 

rozwoju jest następujące: 
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„Strategia Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027” jest centralnym dokumentem 

strategicznym Gminy. Jednak nie funkcjonuje samodzielnie. Immanentnymi składnikami 

strategii są strategie branżowe – np. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych” czy 

też Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 

Podstawowym dokumentem operacyjnym, służącym realizacji strategii jest obowiązująca 

wieloletnia prognoza finansowa (WPF), uchwalana corocznie przez Radę Gminy. WPF pozwala 

na śledzenie postępów w realizacji strategii. 

Podczas prac nad niniejszą strategią wykorzystano dokumenty strategiczne jednostek 

nadrzędnych: 

I. Strategia „Europa 2020”. 

II. Strategia Rozwoju Kraju 2020. 

III. Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.”. 

IV. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie. 

V. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

VI. Polityka Transportowa Państwa. 
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VII. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego. 

VIII. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

IX. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020. 

X. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-

2022. 

oraz dokumenty Gminy Ustka: 

I. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustka. 

II. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Ustka. 

III. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustka. 

IV. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka. 

Ze względu na naturalną potrzebę tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym dla 

różnych obszarów aktywności przyjęto zasadę otwartości niniejszego dokumentu. Zmiany, 

uzupełnienia i modyfikacje polegać będą mogły zarówno na poprawianiu wprost dokumentu 

bazowego, jak i na dołączaniu innych dokumentów, jako uzupełnień strategii. 
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2.1 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

2.1.1 POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA I SIEĆ OSADNICZA 

Gmina Ustka położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, 

w powiecie słupskim, na środkowym wybrzeżu Bałtyku, między ujściem rzeki Słupi i Łupawy do 

morza. Gmina graniczy od zachodu z gminą Smołdzino, od południa z gminą Słupsk a od 

zachodu z gminą Postomino (powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie). Gmina 

Ustka otacza z trzech stron miasto Ustka, w którym to znajduje się siedziba Urzędu Gminy. 

Długość wybrzeża morskiego wynosi około 20 kilometrów. 

 
Rysunek 1 Gmina Ustka na mapie Polski, województwa pomorskiego i powiatu słupskiego 

(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustka_(gmina_wiejska), wgląd grudzień2017 r.) 

Gmina zajmuje powierzchnię 217 km2 (21.746 ha) co stanowi 9,41% powierzchni powiatu 

i 1,99% powierzchni województwa. W 2016 roku zamieszkana była przez 8.384 osoby (8,51% 

ludności powiatu i 0,36% ludności województwa).  

 

 

 

Rysunek 2 Odległość [km] Ustki od niektórych, większych miejscowości 
(opracowanie własne, kilometraż www.mapa.pf.pl, wgląd grudzień 2017) 

Koszalin 83 

Słupsk 18  

Gdańsk 155 

 

Bydgoszcz 228  

 Poznań 291 

 Warszawa 534 
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Sieć osadniczą Gminy Ustka tworzą  33 miejscowości podzielone na 19 sołectw. Przedstawia je 

poniższa tabela.  

Tabela 1 Sieć osadnicza Gminy Ustka (27.09.2017 r.) 

LP. SOŁECTWO 
LICZBA MIESZKAŃCÓW 

pobyt stały/pobyt czasowy 
POWIERZCHNIA 

[ha] 

1. Charnowo 331/17 558,2313 

2. Dębina 108/1 462,3017 

3. Duninowo 543/6 1.119,9751 

  Duninowo 502/4 - 

  Duninówko 41/2 - 

4. Gąbino 593/10 1.978,5120 

  Gąbino 341/8 - 

  Dominek 121/2 - 

  Osieki Słupskie 131/0 - 

5. Grabno 356/4 325,623 

6. Lędowo 249/9 1.192,4573 

  Lędowo 54/1 - 

  Modła 49/0 - 

  Modlinek 51/8 - 

  Lędowo Osiedle 95/0 - 

7. Machowinko 346/6 1.752,2506 

  Machowinko 262/5 - 

  Poddąbie 29/1 - 

  Redwanki 55/0 - 

8. Machowino 604/5 1.346,1447 

9. Możdżanowo 194/1 624,2105 

10. Niestkowo 204/10 310,3198 

11. Objazda 920/29 2.228,6176 

  Objazda 773/28 - 

  Bałamątek 147/1 - 

12. Pęplino 345/1 974,0229 

13. Przewłoka 929/41 684,3392 

  Przewłoka 858/41 - 

  Orzechowo 0/0 - 

  Zapadłe 71/0 - 

14. Rowy 412/17 899,6012 

15. Starkowo 218/8 788,3113 

  Starkowo 181/8 - 

  Golęcino 19/0 - 

  Krężołki 18/0 - 

16. Wodnica 588/4 738,469 

17. Wytowno 360/4 1.664,1640 

  Wytowno 341/4 - 

  Dalimierz Przewłocki 19/0 - 

18. Zaleskie 457/4 2.668,5575 

  Zaleskie 444/4 - 

  Zalesin 0/0 - 

  Zabłocie 13/0 - 

19. Zimowiska 241/0 1.360,321 
Źródło: Urząd Gminy Ustka 
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Sieć osadniczą gminy tworzą: 

 Wsie duże (500 – 1.000 mieszkańców) – Duninowo, Machowino, Objazda, Przewłoka, 

Wodnica; 

 Wsie średnie (300 – 500 mieszkańców) – Charnowo, Gąbino, Grabno, Pęplino, Rowy, 

Wytowno, Zaleskie; 

 Wsie małe (150 – 300 mieszkańców) – Machowinko,  Możdżanowo, Niestkowo, 

Starkowo, Zimowiska; 

 Wsie bardzo małe (do 150 mieszkańców) – Bałamątek, Dębina, Dalimierz Przewłocki, 

Duninówko, Dominek, Golęcino, Krężołki, Lędowo, Lędowo Osiedle, Modła, Modlinek, 

Osieki Słupskie, Poddąbie, Redwanki, Zabłocie, Zapadłe. 

 
Rysunek 3 Gmina Ustka – sołectwa 

(źródło: Statut Sołectwa Zimowiska, s. 11) 

2.1.2 ZASOBY NATURALNE I WARUNKI PRZYRODNICZE GMINY 

Według podziału fizyczno-geograficznego opracowanego przez Jerzego Kondrackiego1 Gmina 

Ustka leży w obrębie megaregionu Pozaalpejska Europa Środkowa, prowincji Niż 

Środkowoeuropejski, podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie, w makroregionie Pobrzeże 

Koszalińskie oraz w granicach trzech mezoregionów: Wysoczyzna Damnicka (centrum), 

Wybrzeże Słowińskie (na północy oraz wokół jezior Gardno i Modła), Równina Słupska 

                                                      
1Kondracki J. 2013: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 



 

16 
 

(południowy zachód). Gmina Ustka posiada ok. 20 kilometrowy odcinek granicy morskiej 

z Morzem Bałtyckim. Centralną część nadmorskiego pasa zajmuje odrębna jednostka 

administracyjna – miasto Ustka. 

GRUNTY2 

W Gminie występuje znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu. Podstawowy typ stanowią 

wysoczyzny morenowe o płaskiej lub falistej powierzchni, które wraz równiną zastoiskową 

okolic Wytowna obejmują południowo-zachodnią i centralną część gminy. Przez centralną 

część gminy przebiega dolina rzeki Słupi. Od północy wysoczyznę ograniczają wały wzgórz 

moreny czołowej tzw. gardzieńskiej, osiągające do 45 – 50 m n.p.m.. Na północ od niej 

znajdują się nisko położone (1- 2 m n.p.m.) zabagnione równiny nadmorskie z płytkimi 

przybrzeżnymi jeziorami Modła i Gardno. Od strony morza zamykają je pola wydmowe mierzei 

nadmorskiej, miejscami o znacznej wysokości. Na zachód od ujścia rzeki Słupi znajduje się 

akumulacyjny odcinek morskiego brzegu. Szerokość plaży w tym miejscu dochodzi do 40 m. 

Natomiast brzeg morski pomiędzy Ustką a Dębiną stanowią wysokie klify silnie niszczone przez 

wody Bałtyku. Najwyżej położony punkt – ok. 53 m n.p.m. – Gąbińska Góra znajduje się na 

wschód od miejscowości Gąbino (wschodnia część gminy). Z kolei · najniżej położony punkt, 

ok. 1-2 m n. p. m. na północy gminy w okolicach jezior Modła i Gardno. 

Obszar gminy pokrywają zwarte obszary utworów czwartorzędowych, głównie w postaci glin 

i piasków pochodzenia lodowcowego oraz osadów holoceńskich – najczęściej torfów, muło-

torfów i piasków wydmowych (głównie na nizinach nadmorskich w podmokłych zagłębieniach, 

zwłaszcza wokół jezior. Osady piaszczyste występują głównie w dolinie rzeki Słupi i jej dopływu 

– Gnilnej.  

Wg stanu na dzień 1.01.2000 r. w gminie znajdowało się: 

 31 ha gleb, tj. 0,3% zaliczanych do najlepszych i bardzo dobrych (kl. I i II); 

 8.836 ha tj. 74,2% gleb dobrych i średnich (kl. III i IV); 

 3.026 ha, tj. 25,4% gleb słabych i bardzo słabych (kl. V i VI); 

 13 ha, tj. 0,1% gleb przeznaczonych do zalesienia (kl. VI z). 

Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej wynosił: 

 kompleksy: 2 pszenny dobry i 4 pszenno-żytni – 46,6%; 

 kompleksy: 3 pszenny wadliwy i 5 żytni dobry - 7,3%; 

                                                      
2 Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka 
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 kompleksy: 6 żytni słaby i 7 żytni bardzo słaby – 20,9%; 

 kompleks 8 zbożowo-pastewny mocny - 17,1%; 

 kompleks 9 zbożowo-pastewny słaby - 8,1%; 

 użytki zielone 1z bardzo dobre i dobre – 0,7%; 

 użytki zielone 2z średnie – 68,8%; 

 użytki zielone 3z słabe i bardzo słabe – 30,5%. 

Powierzchnia gruntów użytkowych rolnych w gminie wynosi 12.183 ha (56,02%), w tym 

gruntów ornych – 8.393 ha (68,89%), zaś łąk i pastwisk 3.450 ha (28,32%). Sady zajmują 

powierzchnię ok. 35 ha.  

Tabela 2 Powierzchnia geodezyjna gruntów w Gminie Ustka 

GRUNTY POWIERZCHNIA [ha] 

Obszar Gminy Ustka 21.746 

Powierzchnia lądowa 21.431 

Użytki rolne razem 12.183 

 Grunty orne 8.393 

 Sady  35 

 Łąki trwałe 2.058 

 Pastwiska trwałe 1.392 

 Grunty rolne zabudowane 156 

 Grunty pod stawami 0 

 Grunty pod rowami 149 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 
razem 

6.881 

 Lasy 6.732 

Grunty pod wodami 315 

 Płynącymi 304 

 Stojącymi 10 

Grunty zabudowane i zurbanizowane razem 1.043 

 Tereny mieszkaniowe 170 

 Tereny przemysłowe 25 

 Tereny inne zabudowane 67 

 Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 50 

 Tereny komunikacyjne – drogi 635 

 Tereny komunikacyjne – tereny kolejowe 8 

 Użytki kopalne 4 

Użytki ekologiczne 85 

Nieużytki 1.015 

Tereny różne 224 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Stan gleb na terenie gminy Ustka jest stosunkowo dobry, z wyjątkiem bezpośrednio 

przyległych do głównych dróg. Zagrożeniem dla gleb przyległych do pasów drogowych są 

spaliny pojazdów mechanicznych (m.in. Pb, WWA) oraz zasolenie z zimowego utrzymania 

dróg. 
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SUROWCE NATURALNE3 

Gmina Ustka jest średnio zasobna w surowce naturalne. Znajdują się następujące 

udokumentowane, zgodnie z obowiązującym prawem złoża kopalin:  

 Machowinko – surowce ilaste d/p. kruszywa lekkiego (21,6 tys. m3) – rozpoznane 

wstępnie, nie eksploatowane, 

 Wytowno – surowce ilaste d/p. kruszywa lekkiego – nie eksploatowane, 

 Machowino – kruszywo naturalne (579 tys. t) – eksploatowane, 

 Możdżanowo – bursztyn, (6,6 t) – nie eksploatowane, trudne warunki wydobycia, 

 Przewłoka – borowina (196 tys. t) – nie eksploatowane, 

 Objazda – kruszywo naturalne – eksploatowane. 

Na terenie Uzdrowiska Ustka znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce 

lecznicze oraz klimat o właściwościach leczniczych: 

 Solanka – 3,43% chlorkowo-sodowa, jodkowa, hipotermalna ze złoża „Ustka IGH-1” 

(zlokalizowana pomiędzy miastem Ustka oraz m. Przewłoka); 

 złoża torfu leczniczego – borowiny o nazwie „Ustka -1”,  jest położone około 1,5 km na 

południowy wschód od centrum Ustki (na pn.-zach. od m. Przewłoka). 

Wg badań geologicznych prawdopodobne jest udokumentowanie kolejnych złóż piasków 

budowlanych, surowców ilastych, kredy jeziornej i torfu. 

WODY 

Gmina Ustka należy do czterech zlewni. Zachodnia część gminy to zlewnia Przymorza 

odwadniana przez Kanał Potena (dopływy: Pogorzeliczka (Węda) i Karwia (spod Golęcina)). 

Część środkowo-wschodnią gminy odwadnia rzeka Orzechówka. Centrum gminy to zlewnia 

dolnej Słupi oraz jej dopływ Gnilna. Wschodnia część gminy odwadniana jest przez ujściowy 

odcinek Łupawy oraz jej dopływy: Bagienicę i Grabownicę uchodzące do jeziora Gardno (poza 

granicami gminy Ustka). Południowozachodnia, stosunkowo niewielka część gminy należy do 

zlewni Wieprzy i jej dopływu Pijawicy (Kniewki). Łączna długość kanałów oraz rzek w Gminie 

Ustka wynosi 125,5 km, natomiast długość rowów melioracyjnych 386,4 km. 

Jezioro Modła jest jedynym jeziorem na terenie gminy Ustka. Zajmuje obszar 61,9 ha, 

maksymalna głębokość wynosi 1,1 m. Jest to przymorskie, eutroficzne jezioro przepływowe, 

które systematycznie zarasta. 

                                                      
3 Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka 
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PRZYRODA 

Zróżnicowane warunki fizjologiczne gminy Ustka są przyczyną znacznego zróżnicowania szaty 

roślinnej i występowania różnorodności siedlisk. Stan obecny roślinności gminy stanowi 

wypadkową uwarunkowań naturalnych (przyrodniczych) oraz antropogenicznych 

(antropopresji). Zdecydowana większość stwierdzonych zbiorowisk należy do typowych 

i szeroko rozpowszechnionych na całym Pomorzu. Wśród nich wyróżniają się jednak te, które 

występują wyłącznie nad brzegiem Bałtyku. Ich obecność decyduje w znacznej mierze 

o specyfice roślinności gminy. Typy zbiorowisk roślinnych zlokalizowanych na terenie gminy 

Ustka to: 

 Roślinność wodna i przybrzeżna; 

 Roślinność torfowisk wysokich; 

 Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe; 

 Zbiorowiska klifu oraz wydm nadmorskich; 

 Zbiorowiska leśne i zaroślowe; 

 Zbiorowiska synantropijne. 

Lasy zajmują powierzchnię 6 732 ha, czyli blisko 31% powierzchni gminy (woj. pomorskie 

średnio 36,8%). 

Teren gminy znajduje się w zasięgu kilku wielkoobszarowych form ochrony przyrody. Należą 

do nich: 

OBSZARY NATURA 2000 

Dolina Słupi (PLH220052) – obszar obejmuje dolinę rzeki Słupi z jej dopływami, od Sulęczyna – 

do ujścia. Na terenie tym znajdują się liczne zbiorniki wodne różnych typów, torfowiska i inne 

zbiorowiska nieleśne z cenną roślinnością. Znaczna część obszaru pokrywają lasy, z udziałem 

buczyn oraz grądu, a nad ciekami – pasem łęgu; 

Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy (PLH320068) – 2.615,3 ha, wschodnia część obszaru 

obejmuje północno-zachodnie tereny gminy Ustka. obejmuje bardzo dobrze wykształcone 

i zachowane nadmorskie wydmy białe i inicjalne stadia nadmorskich wydm białych oraz 

najlepiej zachowane w województwie zachodniopomorskim płaty nadmorskich borów 

bażynowych; 
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Klify Poddębskie (PLH220100) – 594,4 ha, w całości na terenie gminy Ustka. obejmuje klifowy 

i wydmowy brzeg Bałtyku między Orzechowem a Rowami oraz fragment kompleksu leśnego 

i wydm parabolicznych na jego zapleczu; 

Ostoja Słowińska (PLH22003) –na terenie gminy Ustka obejmuje on obszar 288,76 ha. Obszar 

obejmuje Słowiński Park Narodowy wraz z przyległym do niego terenem od strony 

południowo-zachodniej; 

Pobrzeże Słowińskie (PLB220003) – obszar chroni krajobraz i różnorodność form 

morfologicznych obserwowanych na Mierzei Gardneńsko-Łebskiej, w tym unikatowe barchany 

nadmorskie (do 40 m n.p.m., wędrujące w tempie 3-10 m rocznie), dwa największe słonawe 

przymorskie jeziora: Łebsko (7140 ha, maks. gł. 6,3 m) oraz Gardno (2468 ha, maks. gł. 2,6 m) 

wraz z przylegającymi łąkami, torfowiskami, lasami i borami bagiennymi. Łącznie, w skład 

obszaru wchodzi: główny kompleks Słowińskiego PN (wraz z włączonymi do parku w 2004 r. 

wodami morskimi), kompleks Rowokół i koryto rzeki Łupawy łączącej Rowokół z głównym 

kompleksem; 

Przybrzeżne wody Bałtyku (PLB990002) – jest to ostoja ptasia o randze europejskiej. 

Przymorskie Błota (PLH220024) – 688,9 ha, obejmujące rezerwaty Modła i Zaleskie Bagna 

z otoczeniem (w zdecydowanej większości na terenie gminy Ustka). 

PARK NARODOWY 

Słowiński Park Narodowy – obejmujący północno-wschodni fragment gminy o powierzchni 

294,18 ha wraz z ujściowym odcinkiem Łupawy, łąkami nad jez. Gardno, plażą nadmorską oraz 

kompleksem nadmorskiego boru bażynowego. Celem ochrony są dobrze zachowane formy 

brzegu morskiego o charakterze wydmowym, wraz z zachodzącymi w ich obrębie procesami 

morfogenetycznymi oraz charakterystyczną szatą roślinną i fauną. 

REZERWATY PRZYRODY 

Rezerwat “Jezioro Modła” – rezerwat faunistyczny o powierzchni 194,8 ha, chroniący 

lęgowiska ok. 40 gatunków ptaków wodno-błotnych oraz stanowiący przystanek dla 

następnych 30 gatunków podczas migracji wiosennych i jesiennych. 
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Rezerwat „Zaleskie Bagna” – torfowiskowy o powierzchni 287,75 ha obejmujący naturalne 

i półnaturalne biocenozy torfowisk wysokich typu bałtyckiego z występującymi tu 

ekosystemami mszarnymi, bagiennymi, wodnymi i leśnymi. 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Obszar Chronionego Krajobrazu “Pas pobrzeża na wschód od Ustki” – zajmuje powierzchnię 

3.336 ha i wyznaczony został w celu ochrony walorów przyrodniczych klifowego oraz 

wydmowego odcinka wybrzeża. 

Obszar Chronionego krajobrazu “Pas pobrzeża na zachód od Ustki” – powierzchnia obszaru 2 

500 ha. Utworzono go dla ochrony walorów wydmowego odcinka wybrzeża z roślinnością 

kserotermiczną i wydmotwórczą oraz przylegającego od południa kryptodepresyjnego 

obniżenia z jeziorem Modła i rozległym obszarem Zaleskich Bagien. 

UŻYTKI EKOLOGICZNE 

Obecnie w gminie Ustka za użytki ekologiczne uznaje się 8 obiektów o łącznej powierzchni ok. 

84,53 ha. 

POMNIKI PRZYRODY 

Tą formą ochrony obejmuje się pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 

skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej 

i krajobrazowej odznaczających się indywidualnymi wyróżniającymi je cechami. Uznanie za 

pomnik przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy. 

Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą jego piękno, 

zwiększają jego różnorodność, często związane są z lokalną legendą lub wybitną postacią 

historyczną. Zachowanie ich dla przyszłych pokoleń jest wyrazem naszej kultury. Pomniki 

przyrody znajdują się na terenie parków, cmentarzy, w lasach, wśród pól, zabudowy wiejskiej 

i miejskiej, jak również w pasach drogowych, a dominują wśród nich głównie drzewa 

gatunków rodzimych, tj. dąb szypułkowy oraz lipa drobnolistna. Są wśród nich pojedyncze 

drzewa, grupy drzew, aleje, głazy narzutowe, stanowiska roślin chronionych. Na terenie Gminy 

Ustka Ochroną w formie pomników przyrody objęto łącznie 88 obiektów. 

PAS NABRZEŻNY MORZA BAŁTYCKIEGO 

Wzdłuż linii brzegowej morza wyznaczony jest pas techniczny i pas ochronny brzegu 

morskiego.  
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STREFY OCHRONY UZDROWISKOWEJ 

Granica Uzdrowiska i jednocześnie strefy „C” ochrony uzdrowiskowej, przebiega odpowiednio 

po granicach administracyjnych sołectw Lędowo (granica północna, zachodnia i południowa), 

Wodnica (granica południowa), Przewłoka, Grabno – Zimowiska (granica południowa, 

wschodnia i północna), Wytowno (granica wschodnia i północna), położonych w Gminie Ustka. 

LASY OCHRONNE 

Na obszarach zarządzanych przez Nadleśnictwo Ustka oraz Urząd Morski, na powierzchni 

5.295 hektarów ustanowiono lasy ochronne. Stanowi to ponad 80% całkowitej powierzchni 

lasów gminy. 

2.1.3 WALORY TURYSTYCZNE I KULTUROWE GMINY 

Zgodnie z wykazem zabytków sporządzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

do rejestru zabytków nieruchomych gminy Ustka należą: 

Charnowo: 

 kościół filialny p.w. Znalezienia Krzyża Św. wraz z otoczeniem i położonym na nim 

cmentarzem przykościelnym. 

 
Rysunek 4 Kościół w Charnowie  

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

Dominek: 

 zespół folwarczno-parkowy z poł XIX w. 
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Rysunek 5 Fragment parku w Dominku  

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

 
Rysunek 6 Zabudowania gospodarcze w Dominku 

(źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka. Studium walorów środowiska kulturowego) 

 

Duninowo: 

 kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z otoczeniem i położonym 

na nim cmentarzem przykościelnym; 
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Rysunek 7 Kościół w Duninowie  

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

 

Rysunek 8 Cmentarz w Duninowie  
(źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka. Studium walorów środowiska kulturowego) 
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 park z II połowy XIX wieku; 

 
Rysunek 9 Fragment parku w Duninowie  

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

Gąbino: 

 kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego z lat 1913-14; 

 
Rysunek 10 kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gąbinie 

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

 

Machowino: 

 kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z XIX wieku; 



 

26 
 

 
Rysunek 11 Kościół – Machowino  

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

Możdżanowo: 

 kościół filialny p.w. św. Bartłomieja wraz z otoczeniem i położonym na nim 

cmentarzem przykościelnym, XV-XVII wiek; 

 
Rysunek 12 kościół filialny p.w. św. Bartłomieja – Możdżanowo  

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

 

 budynek bramny z 1789 r.; 

 chata i budynek bramny z 1805 roku; 

Objazda: 
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 kościół parafialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej ( d. filialny p.w. NMP) wraz z 

otoczeniem i położonym na nim cmentarzem przykościelnym; 

 
Rysunek 13 kościół parafialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej– Objazda  

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

 

 zespół pałacowo-parkowy (pałac, park) z lat 1895-97; 

 
Rysunek 14 Pałac i fragment parku - Objazda 

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

Osieki Słupskie: 

 park z II połowy XIX wieku; 
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Rysunek 15 Park w Osiekach Słupskich  

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

 

Pęplino: 

 dom (Pęplino 65) z 1850 roku; 

 kuźnia nr 21; 

Starkowo: 

 budynek mieszkalny nr 30 wraz ze znajdującym się pod nim gruntem, koniec XVIII 

wieku; 

Wytowno: 

 kościół parafialny p.w. św. Franciszka z Asyżu wraz z otoczeniem i wystrojem wnętrza; 
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Rysunek 16 kościół parafialny p.w. św. Franciszka z Asyżu - Wytowno 

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

 

 zespół dworsko-parkowy (dwór, park); 

 
Rysunek 17 Dwór w Wytownie 

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

Zaleskie: 

 kościół filialny p.w. św. Stanisława Biskupa wraz z otoczeniem z lat 1755-57; 
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Rysunek 18 kościół filialny p.w. św. Stanisława Biskupa - Zaleskie 

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

 

 zespół dworsko-parkowy (dwór, park) z I połowy XVIII wieku; 

 
Rysunek 19 Zaleskie – pałac 
(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

 budynek bramny z 1809 roku; 

 

Zimowiska: 

 kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i Mikołaja (nieużytkowany kościół poewangelicki) wraz 

z otoczeniem i położonym na nim cmentarzem przykościelnym; 
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Rysunek 20 Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i Mikołaja w Zimowiskach 

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

 zespół dworsko-parkowy (dwór, park) z pocz. XIX wieku. 

 
Rysunek 21 Dwór w Zimowiskach 

(źródło: Urząd Gminy Ustka) 

Poza tą listą pozostaje jednak znaczna liczba obiektów o istotnym znaczeniu dla utrzymania 

historycznie ukształtowanego charakteru osadnictwa na terenie gminy. Ponadto na terenie 

Gminy znajduje się ponad 330 stanowisk archeologicznych. 

Przez Gminę przebiega wiele szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych m. in.: 

 Trasa rowerowa "SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW"; 

 Przewłoka Osiedle - Zapadłe (2,9 km); 



 

32 
 

 Zapadłe - Wytowno (4 km); 

 Wytowno - Machowinko (2,8km); 

 Machowinko - Główna Stacja Rowerowa (4 km); 

 Objejskie Łąki (4,7 km); 

 Objejskie Łąki - Rowy (3,2 km); 

 Powrót przez Dębinę, Poddąbie i Orzechowo. 

 Trasa rowerowa Ustka - Charnowo - Strzelino - Słupsk; 

 Trasa rowerowa Ustka - Wytowno - Machowino - Bydlino - Włynkówko - Słupsk 

 Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-10; 

 Szlak czerwony – Północny; 

 Szlak żółty – Południowy; 

 Leśna ścieżka dydaktyczna "Orzechowska Wydma"; 

Kajakarze korzystają ze szlaków wodnych – rzeką Łupawą, przy ujściu której położona jest 

niezwykle atrakcyjna wieś Rowy, lub rzeką Słupią. 

Na terenie Gminy Ustka następujące Kąpieliska Morskie: 

 Kąpielisko Morskie Rowy Zachów – Centralne - 100m, 

 Kąpielisko Morskie Rowy Zachód – Apator - 100m, 

 Kąpielisko Morskie Rowy Zachód – Słoneczko - 100m, 

 Kąpielisko Morskie Rowy Zachód – Radomsko - 100m, 

 Kąpielisko Morskie Rowy Zachód Domki Letniskowe - 100m, 

 Kąpielisko Morskie Rowy Wschód - Słowińskie I - 100m, 

 Kąpielisko Morskie Rowy Wschód - Słowińskie II - 100m, 

 Kąpielisko Morskie Dębina- usytuowane na 222 km linii brzegowej, 

 Kąpielisko Morskie Przewłoka- usytuowane na 232 km linii brzegowej, 

 Kąpielisko Morskie Poddąbie- usytuowane na 224 km linii brzegowej. 

Baza noclegowa gminy Ustka, to przede wszystkim pokoje gościnne i gospodarstwa 

agroturystyczne oferujące noclegi turystom indywidualnym i zorganizowanym. Agroturystyka 

rozwija się przede wszystkim w miejscowościach nieleżących bezpośrednio nad morzem, 

a oddalonych od niego od 1-10 kilometrów. Są to gospodarstwa położone w malowniczych 

miejscowościach otoczonych lasami, niektóre w bezpośredniej bliskości lasu, rzeki lub jeziora.  
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Z informacji pozyskanych z Banku Danych Lokalnych wynika, że w 2017 roku na terenie gminy 

Ustka znajdowały się 6.323 miejsca noclegowe różnych rodzajów. 

Tabela 3 Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w Gminie Ustka 

BAZA NOCLEGOWA 2015 2016 2017 

Obiekty ogółem 62 67 68 

Obiekty całoroczne 5 4 3 

Miejsca noclegowe ogółem 6.094 6.584 6.323 

Pensjonaty 0 1 1 

Inne obiekty hotelowe 3 4 4 

Szkolne schroniska młodzieżowe 1 1 1 

Ośrodki wczasowe 22 22 24 

Ośrodki kolonijne 2 2 2 

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 2 2 2 

Zespoły domków turystycznych 11 10 10 

Kempingi 2 2 2 

Pola biwakowe 1 2 2 

Pokoje gościnne/kwatery prywatne 18 21 20 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Wędkarstwo, zwłaszcza połów troci i łososi na Słupi staje się od paru lat wielką atrakcją tzw. 

turystyki wędkarskiej w Polsce. W sezonie wędkarskim ujście Słupi na odcinku Niestkowo - 

Charnowo - Zimowiska to najbardziej pożądane i oblegane łowisko łososia w Polsce. 

Łowiectwo, skupione w 5 lokalnych kołach oferuje też atrakcyjne odstrzały dla 

zaprzyjaźnionych kół. W rozwoju turystyki bardzo pomocna jest dobra infrastruktura. 

2.2 SFERA SPOŁECZNA 

2.2.1 DEMOGRAFIA 

W 2016 roku Gminę zamieszkiwało (wg. GUS) 8.384 osoby, w tym 4.236 mężczyzn oraz 4.148 

kobiet. Mężczyźni mają nieznaczną przewagę liczebną nad kobietami (1,05%). Należy więc 

stwierdzić, że podział wg. płci jest niezwykle równomierny, nie tylko w roku 2016 ale także na 

przestrzeni wielu lat. 

Szczegółowe dane przedstawia tabela 4. 

Tabela 4 Liczba mieszkańców Gminy Ustka w latach 2007-2016 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 7.467 7.528 7.678 8.002 8.051 8.076 8.112 8.277 8.342 8.384 

Mężczyźni 3.756 3.782 3.865 4.068 4.088 4.103 4.126 4.209 4.244 4.236 

Kobiety 3.711 3.746 3.813 3.934 3.963 3.973 3.986 4.068 4.098 4.148 

Mężczyźni 
[%] 

50,30% 50,24% 50,34% 50,84% 50,78% 50,80% 50,86% 50,85% 50,88% 50,52% 

Kobiety 
[%] 

49,70% 49,76% 49,66% 49,16% 49,22% 49,20% 49,14% 49,15% 49,12% 49,48% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 
 

Wykres 1 Liczba mężczyzn i liczba kobiet w Gminie Ustka w latach 2007-2016 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Można zauważyć, że liczba mieszkańców Gminy w ostatnich 10 latach wzrastała. W stosunku 

do roku 2007 w Gminie przybyło 917 mieszkańców (12,2%). Jest to sytuacja bardzo korzystna 

ekonomicznie. 

Gęstość zaludnienia w Gminie Ustka na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na podobnym 

poziomie, co prezentuje poniższy wykres. Jeżeli uwzględni się dotychczasowe trendy migracji 

wewnętrznych i ich dodatnie saldo to Gmina Ustka w następnych latach może wykazywać 

dalszy wzrost liczby mieszkańców. Jednakże utrzymujący się w ostatnich latach ujemny 

przyrost naturalny może nieco pogarszać sytuację demograficzną Gminy. Według informacji 

z Banku Danych Lokalnych gęstość zaludnienia w gminie w 2016 roku wynosiła 38 osób na 

kilometr kwadratowy. 

 
 
 
 
 
 
 

Wykres 2 Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km2 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Na wykresie 3 doskonale widać, że w ostatnich latach w Gminie, utrzymuje się nadwyżka 

zameldowań w stosunku do liczby wymeldowań. W 2016 roku saldo migracji wynosiło +52. 

Wykres 3 Migracje mieszkańców Gminy Ustka 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Prezentowane dane niestety nie oddają całego rozmiaru zjawiska, ponieważ dotyczą wyłącznie 

osób, które zgłosiły się do urzędu i dopełniły formalności związanych z procedurą – najpierw – 

wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu, a później – zameldowania w nowym. 

Stąd to zjawisko jest trudne do oszacowania. 

Według Banku Danych Lokalnych w 2016 roku 77 osób wymeldowało się z Gminy Ustka do 

miast. Taki stan rzeczy spowodowany może być dobrym połączeniem komunikacyjnym 

i bliskością dużych ośrodków miejskich (przede wszystkim Ustka, Słupsk, Koszalin), będących 

miejscem zatrudnienia i nauki mieszkańców gminy. Odpływ ludności nastąpił również do 

innych miejscowości wiejskich (37 osoby). Z miast w tym czasie odnotowano 125 zameldowań 

na teren gminy, oraz 41 z innych obszarów wiejskich. 
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Struktura ludności według wieku jest bardzo nierównomierna z uwagi na kolejne niże i wyże 

demograficzne. W ostatnich latach można zauważyć, że liczba zgonów i urodzeń utrzymuje się 

na podobnym poziomie (z niewielkim wahaniami). Odnotowana liczba urodzeń żywych 

na terenie Gminy w roku 2016 to 72, natomiast zgonów zanotowano 83.  

Wykres 4 Urodzenia i zgony w Gminie Ustka w latach 2007-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Przyrost naturalny w gminie Ustka w 2016 roku był ujemny i wynosił -11. Dane te są zgodne z 

krajowymi tendencjami (-5.752). Z kolei w powiecie słupskim i województwie pomorskim 

przyrost naturalny był dodatni i wynosił odpowiednio +45 i +4.720. 

Wykres 5 Przyrost naturalny w gminie Ustka w latach 2007-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

W ostatnich dziesięciu latach liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym maleje. Liczba osób 

w wieku produkcyjnym wzrasta (lecz już nie tak intensywnie jak kilka lat wcześniej), podobnie 

jak liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Te informacje oraz fakt, że w przyszłości grupa 

osób w wieku poprodukcyjnym będzie licznie zasilana przez grono osób znajdujących się 

aktualnie w wieku produkcyjnym, świadczy o tym, że prognozy demograficzne dla Gminy 
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Ustka wyglądają mało korzystnie. Jest to sytuacja identyczna z sytuacją kraju. Z pewnością 

powyższe tendencje będą wymagały przystosowania usług społecznych do potrzeb seniorów.  

Wykres 6 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w Gminie Ustka w latach 2007-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Liczba ludności w Gminie w wieku przedprodukcyjnym, w latach 2010-2016, spadła o 74 osoby 

czyli o ponad 4%.  

Wykres 7 Liczba osób w wieku produkcyjnym w Gminie Ustka w latach 2007-2016 

 
 Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym w latach 2007-2016 systematycznie rosła co jest 

sytuacją bardzo pożądaną ekonomicznie. Z wykresu wywnioskować można jednak, że w 

ostatnim czasie dynamika wzrostu liczby ludności zdaje się wyhamowywać. Związane jest to 

zapewne z malejącą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym. Do 2016 grupa mieszkańców 

w wieku produkcyjnym powiększyła się o 572 osoby (ponad 11%). 

Wykres 8 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w Gminie Ustka w latach 2007-2016 
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 Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Jak widać na powyższym wykresie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, zgodnie z krajowymi 

tendencjami, systematycznie rośnie. Od 2007 roku grupa ta zwiększyła się o 368 osób. 

Oznacza to przyrost o prawi 40%. 

Tabela 5 Mężczyźni i kobiety w gminie Ustka w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2007-2016 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mężczyźni w wieku 
przedprodukcyjnym 

845 826 834 901 885 875 866 885 870 873 

Kobiety w wieku 
przedprodukcyjnym 

844 837 825 839 814 798 786 788 773 793 

Mężczyźni w wieku 
produkcyjnym 

2.595 2.648 2.715 2.840 2.862 2.876 2.878 2.922 2.958 2.915 

Kobiety w wieku 
produkcyjnym 

2.261 2.295 2.338 2.426 2.457 2.463 2.445 2.492 2.517 2.513 

Mężczyźni w wieku 
poprodukcyjnym 

316 308 316 327 341 352 382 402 416 448 

Kobiety w wieku 
poprodukcyjnym 

606 614 650 669 692 712 755 788 808 842 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Wśród ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przeważają mężczyźni (różnica 

odpowiednio 4,80% i 7,41%). Z kolei wśród osób w wieku poprodukcyjnym zdecydowany prym 

wiodą kobiety (ponad 30% różnicy). Wszystkie powyższe ustalenia stanowią przesłankę do 

działań o charakterze prorodzinnym oraz do inwestycji w infrastrukturę oraz usługi 

przeznaczone dla osób w starszym wieku. Jest to również zapowiedź rozwoju rynku 

produktów i usług skierowanych do osób starszych, jako docelowej grupy konsumenckiej. 

W przyszłości należy spodziewać się również skutków finansowych wynikających 

z prognozowanych zmian liczby ludności. 

Porównanie Gminy na tle województwa, powiatu i sąsiednich gmin prezentuje tabela 6. 

 

Tabela 6 Gmina UStka na tle województwa, powiatu i sąsiadujących z nią gmin (2016 r.) 

JEDNOSTKA TERYTORIALNA LICZBA SALDO PRZYROST 

922 922 966 996 1033 1064 
1137 1190 1224 

1290 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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MIESZKAŃCÓW
 

MIGRACJI 
 

NATURALNY 

Województwo pomorskie 2.315.611 +3.532 +4.720 

Powiat słupski 98.501 +171 +45 

Gmina Ustka 8.384 +52 -11 

Gmina Miejska Ustka 15.812 -106 -38 

Gmina Smołdzino 3.427 +1 -15 

Gmina Słupsk 17.383 +236 +70 

Gmina Postomino 6.988 -59 -2 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Porównując saldo migracji, za 2016 rok, można zauważyć, że tylko mieście Ustka i gminie 

Postomino było ono ujemne. Najlepiej sytuacja prezentowała się w gminie Słupsk i gminie 

Ustka. Pod tym względem sytuacja wygląda dobrze zarówno w całym powiecie słupskim jak 

i województwie pomorskim. Dodatnim przyrostem naturalnym może pochwalić się tylko 

gmina Słupsk. Natomiast w pozostałych porównywanych gminach przyjmuje on wartości 

ujemne.  

2.2.2 RYNEK PRACY 

2.2.2.1 BEZROBOCIE 

Bezrobocie czyli zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy 

i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów 

stale towarzyszy gospodarce rynkowej. Na koniec listopada 2017 roku w Gminie Ustka 

pozostawało zarejestrowanych 241 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych większą liczebnie 

grupą były kobiety (144). Należy dodać, że poziom bezrobocia odnotowany w statystykach 

instytucji rynku pracy może być różny od rzeczywistej liczby informującej o osobach 

pozostających bez pracy.  

Tabela 7 Struktura i bilans bezrobotnych w Gminie Ustka 

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W GMINIE USTKA 
LICZBA OSÓB 

31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 30.11.2017 r. 

LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH 365 325 241 

W TYM KOBIETY 198 180 144 

BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU 322 84 59 

W TYM KOBIETY 173 51 36 

BEZROBOTNI DO 30 ROKU ŻYCIA 128 90 83 

W TYM KOBIETY 81 67 53 

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA 100 95 58 

W TYM KOBIETY 28 30 20 

DUGOTRWALE BEZROBOTNI 170 159 104 

W TYM KOBIETY 91 91 66 

BEZROBOTNI BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 110 90 75 

W TYM KOBIETY 62 54 50 

BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO 60 49 50 

W TYM KOBIETY 39 35 36 

NIEPEŁNOSPRAWNI 19 18 19 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_spo%C5%82eczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_%28dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zatrudnienie
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W TYM KOBIETY 14 10 7 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 

Rok 2017 przyniósł poprawę sytuacji zarówno na krajowym, wojewódzkim, jak i lokalnym 

rynku pracy. Z analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zapoczątkowany 

jesienią 2008 roku trend wzrostowy bezrobocia rejestrowanego zakończył się w roku 2013. 

Natomiast w ostatnich latach widoczny był już trend malejący. Stopa bezrobocia w kraju 

spadła z 13,4% (2013) do 6,5% (11.2017), w województwie pomorskim z 13,2% (2013) do 5,5% 

(11.2017), a w powiecie słupskim z 21,7% (2013) do 8,4% (11.2017). Powyższa tendencja jest 

potwierdzeniem ogólnej poprawy koniunktury w Polsce, tj. wzrostu liczby pracujących, 

wzrostu PKB, a także efektem wprowadzonych zmian w zakresie aktywnej polityki rynku 

pracy. Ożywienie gospodarcze sprzyjało wzrostowi konsumpcji, a dobra pogoda jesienią –

pracom budowlanym oraz drogowym. Przyczyną spadku bezrobocia były również czynniki 

demograficzne. Na rynek pracy weszły roczniki niżu demograficznego. Znalazło to 

odzwierciedlenie w rejestrowanym bezrobociu osób do 30 roku życia w powiecie słupskim (jak 

i w samej gminie Ustka). Na rynku pracy duże znaczenie mają kwalifikacje zawodowe 

i wykształcenie przyszłych pracowników. Umiejętności zawodowe oraz czynniki 

osobowościowe są głównym kryterium stosowanym przy rekrutacji. Na terenie Gminy Ustka 

największy odsetek osób bezrobotnych na koniec 2016 roku stanowili mieszkańcy posiadający 

wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe oraz policealne i średnie zawodowe. 

Najmniejszy odsetek osób bezrobotnych stanowili mieszkańcy posiadający wykształcenie 

wyższe oraz średnie ogólnokształcące. 

Wykres 9 pokazuje, że liczba osób bezrobotnych w ostatnim czasie systematycznie maleje. 

Wykres 9 Bezrobotni rejestrowani na obszarze Gminy w latach 2007-11.2017 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

467 

393 

505 504 
455 

513 
463 

422 
365 

325 

241 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11.2017

Liczba osób bezrobotnych



 

41 
 

Stopa bezrobocia w powiecie słupskim w latach 2013-11.2017, w stosunku do stopy 

bezrobocia rejestrowanej w kraju i w województwie była wyższa. Należy zwrócić uwagę na to, 

że tendencja spadkowa jest stała i stabilna, co pozytywnie rokuje. Na 30 listopada 2017 roku 

stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie słupskim wynosiła 8,4%. 

Tabela 8 Stopa bezrobocia w powiecie, województwie i kraju w latach 2013-11.2017 

ROK 
STOPA BEZROBOCIA  

W POWIECIE SŁUPSKIM 

STOPA BEZROBOCIA  
W WOJEWÓDZTWIE 

POMORSKIM 

STOPA BEZROBOCIA  
W POLSCE 

11.2017 8,4% 5,5% 6,5% 

2016 11,9% 7,1% 8,2% 

2015 15,4% 8,9% 9,7% 

2014 19,2% 11,1% 11,4% 

2013 21,7% 13,2% 13,4% 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 

2.2.3 UCZESTNICTWO W KULTURZE 

Poniżej przedstawiony jest plan ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych 

organizowanych na terenie Gminy Ustka. 

Tabela 9 Plan ważniejszych, cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych w Gminie Ustka 

PLAN WAŻNIEJSZYCH, CYKLICZNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 

STYCZEŃ 
 Finał WOŚP zorganizowany przy gminnym lodowisku 

 Organizacja ferii zimowych na lodowisku 

LUTY  Konkurs „Czytelnik roku” w bibliotece w Objeździe 

MARZEC 
 Eliminacje środowiskowe w świetlicy w Zaleskich - XXXIV Wojewódzki Konkurs 

recytatorski 

KWIECIEŃ 
 Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Palmę i Wesołą Pisankę – świetlica Zaleskie 

 Konkurs -  Mistrz Pięknego Czytania – biblioteka Objazda 

MAJ 
 Turniej Sołectw 

 Przegląd Pieśni Maryjnych w kościele w Rowach 

CZERWIEC 

 Dzień Dziecka 

 Plener Rzeźbiarski  

 Faworyci lata – Rowy 

 Zdobywamy Orzechową Wydmę 

LIPIEC 

 Rajd Rowerowy – „Szlakiem Zwiniętych torów” 

 Kino na leżakach - Rowy 

 Disco pod żaglami – Rowy  

 Smaki Morza w Rowach 

 Ogólnopolski Zjazd Maskotek w Rowach 

 Festyn parafialny w Rowach 

 Plażowe Mistrzostwa w piłce siatkowej 

 Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych 
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SIERPIEŃ 

 International Contess Festiwal of the Performing Arts – Rowy 

 Plażowe Mistrzostwa w piłce siatkowej 

 Disco pod żaglami – Rowy 

 Dzień Ziemniaka w Pęplinie 

 Zaskocz nas na ludowo – impreza folklorystyczna – Rowy 

WRZESIEŃ  Dożynki gminne 

PAŹDZIERNIK - 

LISTOPAD - 

GRUDZIEŃ  Spotkanie Wigilijne świetlic Wiejskich gminy Ustka w Zaleskich 

Źródło: Urząd Gminy Ustka 

2.2.4 MIESZKALNICTWO 

Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych znajdujących się 

w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza  

się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs 

i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów 

ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków).  

Na terenie Gminy, w 2016 roku, znajdowało się 2.514 mieszkań, składających się na 1.956 

budynków mieszkalnych. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2016 roku wynosiła 

104,5 m2. W 2016 roku oddano do użytku 64 nowe mieszkania. 

Tabela 10 Struktura mieszkań w Gminie Ustka w latach 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba budynków mieszkalnych 1.755 1.794 1.850 1.910 1.956 

Liczba mieszkań 2.301 2.339 2.338 2.456 2.514 

Liczba izb 10.984 11.242 11.531 11.878 12.126 

Powierzchnia użytkowa mieszkań [m
2
] 232.721 239.666 247.485 256.524 262.723 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 
[m

2
] 

101,1 102,5 103,6 104,4 104,5 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 
1 osobę [m

2
] 

28,8 29,5 29,9 30,8 31,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Sytuacja mieszkaniowa Gminy Ustka na tle gmin sąsiadujących i powiatu ukazuje poniższa 

tabela. 

Tabela 11 Mieszkalnictwo w Gminie Ustka i gminach sąsiadujących w 2016 roku 

 
LICZBA 

MIESZKAŃ 

LICZBA 
BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH  

PRZ. POW. 
UŻYTKOWA 
MIESZKANIA 
NA 1 OSOBĘ 

MIESZKANIA 
ODDANE DO 

UŻYTKU  

Gmina Ustka 2.514 1.956 31,3 64 

Gmina Miejska Ustka 7.390 1.198 29,1 37 

Gmina Smołdzino 1.118 832 26,5 8 

Gmina Słupsk 5.373 3.237 26,7 203 

Gmina Postomino 2.155 1.529 29,8 23 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 
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Z powyższych danych można wywnioskować, że przeciętny metraż mieszkania przypadający na 

jedną osobę najmniej korzystnie wygląda w gminie Smołdzino, a zdecydowanie najlepiej 

w Gminie Ustka. W gminie Słupsk oddano, w 2016roku, najwięcej nowych mieszkań do użytku 

– 203. 

2.3 SFERA GOSPODARCZA 

2.3.1 ROLNICTWO 

Rolnictwo w dużej mierze opiera się ono na gospodarstwach prowadzących działalność 

w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej. Całkowita powierzchnia Gminy Ustka wynosi 217 

km2. Według stanu na rok 2016 (GUS) całkowita powierzchnia użytków rolnych wynosi 12.183 

ha co stanowi ponad 55% powierzchni Gminy. Największy udział w powierzchni użytków 

rolnych stanowią grunty orne (68,89%),  łąki (16,89%) i pastwiska (11,42% ). Na terenie Gminy 

dominuje gospodarka indywidualna, w jej władaniu jest właściwie całość upraw rolnych. 

Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na obszarze Gminy znajdują się 

392 gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. Średnia powierzchnia gospodarstwa 

rolnego wynosi 13,44 ha. Gospodarstwa o areale do 10 ha stanowią ponad 70%  ogólnej ilości 

gospodarstw. Świadczy to o dużym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych. 

Tabela 12 Powierzchnia gospodarstw rolnych w Gminie Ustka 

GOSPODARSTWA ROLNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 

OGÓŁEM DO 1 ha WŁĄCZNIE 1-5 ha 5-10 ha POWYŻEJ 10 ha 

5.269,73 25,85 391,28 632,73 4.219,87 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010) 

Należy zauważyć, że walory przyrodnicze obszarów wiejskich tworzą doskonałe warunki dla 

rozwoju rolnictwa ekologicznego w związku z coraz większym zainteresowaniem 

i zapotrzebowaniem na żywność ekologiczną. Rolnictwo ekologiczne jest ważnym czynnikiem 

zwiększającym zatrudnienie na wsi, dostarcza nowych miejsc pracy oraz daje rolnikom 

dodatkowe źródło dochodu. 

Tabela 13 Liczba gospodarstw rolnych w Gminie Ustka 

GOSPODARSTWA ROLNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 

OGÓŁEM DO 1 ha WŁĄCZNIE 1-5 ha 5-10 ha POWYŻEJ 10 ha 

392 74 125 79 114 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010) 

Strukturę najważniejszych upraw przedstawia tabela 14. Na terenie Gminy produkcja stanowi 

obszerną i solidną bazę surowcową. 

Tabela 14 Struktura produkcji rolnej 
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RODZAJ UPRAW 
POWIERZCHNIA 

UPRAW [ha] 

Ogółem 3.311,86 

Zboża razem 2.521,89 

Ziemniaki 59,87 

Uprawy przemysłowe 436,74 

Strączkowe jadalne na ziarno razem 4,41 

Warzywa gruntowe 4,55 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010) 

Część uzyskiwanych plonów jest wykorzystywana jako pasze. Także produkcja zwierzęca ma 

bezpośredni wpływ na rodzaj upraw (oprócz jakości gleb). Dominującym kierunkiem produkcji 

zwierzęcej na terenie Gminy jest hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. 

Tabela 15 Pogłowie zwierząt gospodarskich 

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE LICZBA [szt.] 

Bydło razem 517 

Trzoda chlewna razem 1.248 

Konie 90 

Drób razem 9.124 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010) 

Ogólna ilość stosowanych nawozów wapniowych i mineralnych w Gminie Ustka jest niższa niż 

średnio w kraju, województwie pomorskim i powiecie słupskim. 

Tabela 16 Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych w roku 2010 

JEDNOSTKA TERYTORIALNA 

ZUŻYCIE NAWOZÓW NA 1 ha UŻYTKÓW 
ROLNYCH [kg/ha] 

MINERALNE WAPNIOWE 

Polska 114,6 38,2 

Województwo pomorskie 122,5 57,9 

Powiat słupski 167,5 77,7 

Gmina Ustka 98,0 34,0 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010) 

2.3.2 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

W Gminie Ustka liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych, na przestrzeni ostatnich 

lat, systematycznie wzrasta i w 2016 roku wynosiła 887. Działają one głównie w takich 

sekcjach, jak: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (206) 

handel i usługi w zakresie napraw (161), budownictwo (86), rolnictwo (79) i przetwórstwo 

przemysłowe (68). 

Tabela 17 Podmioty gospodarcze w Gminie Ustka w latach 2012-2016 

ROK 
LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

OGÓŁEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W SEKTORZE PRYWATNYM 

2016 887 16 871 

2015 876 16 860 

2014 857 17 840 

2013 856 19 837 
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2012 821 22 799 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Szczegółowe dane przedstawia tabela 18. 

Tabela 18 Podmioty gospodarcze w Gminie Ustka w poszczególnych sekcjach polskiej klasyfikacji działalności (PKD) w 2015 i 2016 roku 

 

2015 2016 

SEKTOR 
PUBLICZNY 

SEKTOR 
PRYWATNY 

SEKTOR 
PUBLICZNY 

SEKTOR 
PRYWATNY 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
(A) 

0 82 0 79 

Górnictwo i wydobywanie(B) 0 1 0 1 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 0 80 0 68 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych (D) 

0 0 0 1 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją (E) 
0 2 0 2 

Budownictwo (F) 0 82 0 86 

Handel hurtowy i detaliczny: naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (G) 
0 160 0 161 

Transport i gospodarka magazynowa (H) 0 32 0 33 

Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi (I) 

0 195 0 206 

Informacja i komunikacja (J) 0 9 0 7 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) 0 13 0 12 

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości (L) 

4 26 4 27 

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna (M) 

0 46 0 49 

Działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca (N) 

0 24 0 26 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) 

3 7 3 7 

Edukacja (P) 6 20 6 18 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) 3 17 3 23 

Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją (R) 

0 17 0 15 

Pozostała działalność usługowa i 
gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby  (S,T) 

0 44 0 47 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

W Gminie istnieją potencjalne możliwości wzrostu gospodarczego. Stwarzają je znajdujące się 

na jej terenie atrakcyjne tereny inwestycyjne i walory krajobrazowo-przyrodnicze. Na bazie 

tych atutów istnieje możliwość rozwoju usług, rzemiosła, przemysłu, agroturystyki, co może 

przynieść, w przyszłości, poprawę warunków materialnych ludności. Dobrze rozwiniętą gałąź 

stanowi obecnie mała i średnia przedsiębiorczość pozarolnicza skupiona w sektorze 

gospodarki prywatnej. Jest to przede wszystkim działalność turystyczno-usługowa. 
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Funkcjonują tu również mniejsze zakłady w sektorze usługowo-handlowym. Do 

najważniejszych podmiotów gospodarczych w gminie należą: 

 Agrodan sp. z o.o., Duninowo 73, 76-270 Ustka; 

 Morpol S.A., Duninowo 39, 76-270 Ustka; 

 Aerosol Service sp. z o.o., Charnowo 36, 76-270 Ustka; 

 Bormech sp. z o. o., Charnowo 3, 76-270 Ustka; 

 Baltic Fish sp. j., Duninowo 47, 76-270 Ustka; 

 CEMA Przedsiębiorstwo Modernizacji Obiektów Przemysłowych, Wytowno 18, 76-270 

Ustka; 

 De Wenning sp. z o.o., Wytowno 1L, 76-270 Ustka. 

Najwięcej podmiotów gospodarczych wśród gmin sąsiadujących z Gminą Ustka znajduje się 

w gminie miejskiej Ustka (2.144), a najmniej w gminie Smołdzino (271). 

Tabela 19 Podmioty gospodarcze w Gminie Ustka i gminach sąsiednich (2016 r.) 

 
 
 

LICZBA PODMIOTÓW 
GOSPODARKI 
NARODOWEJ 

W SEKTORZE 
PUBLICZNYM 

W SEKTORZE 
PRYWATNYM 

Gmina Ustka 887 16 871 

Gmina Miejska Ustka 2.144 74 2.070 

Gmina Smołdzino 271 13 258 

Gmina Słupsk 1.671 37 1.634 

Gmina Postomino 583 16 567 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

2.4.1 KOMUNIKACJA 

Układ komunikacyjny Gminy Ustka tworzą: 

 Droga krajowa nr 21: Miastko - Ustka; 

 Droga wojewódzka nr 203: Koszalin - Darłowo - Postomino - Ustka 

 Drogi powiatowe: 

 DP 1015G Możdżanowo - Słupsk; 

 DP 1101G Rusinowo - Zaleskie; 

 DP 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo; 

 DP 1103G Lędowo - Modła; 

 DP 1105G Zaleskie - Ręblino; 

 DP 1108G Duninowo - Bruskowo Wielkie; 
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 DP 1109G Wodnica - Charnowo; 

 DP 1110G Charnowo - Gałęzinowo; 

 DP 1112G Ustka - Gąbino; 

 DP 1113G Gąbino - Wrzeście; 

 DP 1114G Orzechowo - Przewłoka; 

 DP 1115G Wytowno - Bydlino; 

 DP 1116G Dębina - Machowinko; 

 DP 1117G Rowy - Objazda; 

 DP 1118G Wysoka - Gąbino; 

 DP 1120G Smołdzino - Lubuczewo; 

 Drogi gminne o łącznej długości około 376 km: 

 Drogi pomiędzy miejscowościami – długości około 42 km; 

 Drogi na obszarach zabudowanych – długości około 64 km; 

 Drogi w miejscowościach nadmorskich – długości około 31 km; 

 Drogi dojazdowe do pól – długości około 237 km; 

 Ścieżki rowerowe o długości około 35 km. 

Łącznie na terenie gminy jest ok. 481 km dróg (bez ścieżek rowerowych). Tereny gminy 

cechuje duża ilość malowniczo poprowadzonych dróg, co prawda o niskim standardzie, ale 

również o małym natężeniu ruchu. Stwarza to możliwość wykorzystania ich jako szlaków 

rowerowych, tras spacerowych oraz tras do wędrówek konnych. Szczególnie dobrze nadają się 

do tych celów drogi leśne. W najbliższym czasie Gmina wraz z Partnerami będzie uczestniczyć 

w międzynarodowym projekcie trasy rowerowej R10.  

Przez obszar gminy Ustka przebiega linia kolejowa znaczenia regionalnego nr 405 Piła – Ustka, 

jednotorowa, zelektryfikowana na odcinku Słupsk - Ustka. Na terenie gminy znajduje się jeden 

przystanek Charnowo Słupskie. Linia ta ma długość 17,5 km i stanowi powiązanie Ustki z linią 

magistralną nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński. Jest to jedyna jeszcze czynna linia kolejowa 

w gminie, wiele innych linii uległo likwidacji (Ustka - Machowinko - Gąbino, Ustka - Duninowo 

- Postomino). Obecnie tereny pokolejowe są częściowo wykorzystywane jako drogi gminne lub 

szlaki rowerowe i piesze. 

Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze w gminie rozwinęła się turystyka rowerowa. 

Najbardziej uczęszczanymi kierunkami są kierunki: Ustka-Rowy i Słupsk-Ustka. Najbardziej 
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znanym jest oznakowany Szlak Zwiniętych Torów na kierunku Ustka-Rowy, gdzie wykorzystano 

stary pas kolejowy. Fakt istnienia innych wolnych tras pokolejowych daje dalsze możliwości 

organizowania tras rowerowych zlokalizowanych poza drogami samochodowymi. 

Podstawowe powiązania autobusowe w gminie realizowane są na kierunkach: 

 Ustka - Duninowo – Postomino; 

 Ustka – Słupsk; 

 Ustka - Wytowno - Objazda - Gąbino/Rowy. 

Port w Rowach jest położony na ujściowym odcinku rzeki Łupawy, który odchodzi od jeziora 

Gardno do Morza Bałtyckiego. Wejście do portu ma szerokość 12 m, zwężając się do 6-7 m. Po 

obu brzegach rzeki istnieją nabrzeża o łącznej długości ponad 600 m. Głębokość wzdłuż 

nabrzeży rybackich wynosi około 2 m. Port posiada slip remontowy z dwoma ręcznymi 

windami do jego obsługi. Stan infrastruktury portowej ocenia się jako dobry. 

2.4.2 INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA 

2.4.2.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Długość czynnej sieci wodociągowej w Gminie w 2016 roku wynosiła ponad 166 km bez 

przyłączy. Liczba przyłączy wynosiła 1.787 sztuk. Pobór wody przez gospodarstwa domowe 

w 2016 roku kształtował się na poziomie 370 dam3. Woda dostarczana mieszkańcom do 

spożycia spełnia wszelkie wymogi sanitarne i ogólnie oceniana jest, jako dobra. Prawie 100% 

stałych mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej.  

Tabela 20 Charakterystyka sieci wodociądociągowej w Gminie Ustka 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Długość czynnej  sieci rozdzielczej [km] 152,8 155,5 158,0 161,6 166,9 

Ilość przyłączy prowadząca do budynków 
mieszkalnych [szt.] 

1.573 1.627 1.692 1.747 1.787 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym 
[dam

3
] 

306,5 309,6 321,4 328,2 370,0 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 7.639 7.687 8.175 8.242 8.285 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 
1 mieszkańca [m

3
] 

38,1 38,3 39,3 39,6 44,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Średnie roczne zużycie wody na jednego mieszkańca w 2016 roku wynosiło 44,3 m3 i jest to 

więcej niż średnio w Polsce (29,2 m3),województwie pomorskim (32,7 m3) i powiecie słupskim 

(30,7 m3). Na przestrzeni ostatnich lat wartość ta utrzymuje się na stałym poziomie 

z niewielkimi wahaniami. 
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2.4.2.2 SANITACJA 

Gminna sieć kanalizacyjna ma długość ponad 187 km i jest dostępna dla 73% mieszkańców 

(2016 rok). 

Tabela 21 Sieć kanalizacyjna w Gminie Ustka 

ROK 

DŁUGOŚĆ 
CZYNNEJ SIECI 

KANALIZACYJNEJ 
[km] 

ILOŚĆ POŁĄCZEŃ 
PROWADZĄCYCH DO 

BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH [szt.] 

ŚCIEKI 
ODPROWADZONE 

[dam
3
] 

LUDNOŚĆ 
KORZYSTAJĄCA Z 

SIECI 
KANALIZACYJNEJ 

2016 187,0 1.384 1.291,0 6.167 

2015 186,9 1.349 1.177,0 6.090 

2014 172,6 1.216 1.090,0 5.856 

2013 169,7 1.160 1.116,0 5.168 

2012 168,8 1.109 1.102,0 5.051 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Na terenie gminy Ustka znajduje się jedna, zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w m. 

Rowy. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów.  

Przepustowość oczyszczalni wynosi Qmaxdob=3495 m3/dobę. Tereny w okolicach miasta Ustki 

obsługiwane są przez oczyszczalnię ścieków w mieście Ustka. Ścieki sanitarne 

w miejscowościach pozbawionych dostępu do kanalizacji gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych a następnie są wywożone przez pojazdy asenizacyjne. W 2016 roku na 

terenie Gminy znajdowało się 205 szamb oraz 24 przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Tabela 22 Liczba zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych w Gminie Ustka 

ROK 
ZBIORNIKI 

BEZODPŁYWOWE 
OCZYSZCZALNIE 
PRZYDOMOWE 

2016 205 24 

2015 205 42 

2014 205 42 

2013 205 42 

2012 205 42 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

2.4.3 GOSPODARKA ODPADAMI 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie całej 

Polski, od dnia 1 lipca 2013 r., obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Zgodnie 

z przepisami znowelizowanej ustawy Gmina została zobowiązana do objęcia nowym system 

gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i opcjonalnie nieruchomości niezamieszkałych. Wybór przedsiębiorcy odbierającego odpady 

komunalne dokonywany jest w drodze przetargu. 

W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, obowiązany jest do przekazywania zmieszanych 
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odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych. 

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku na terenie Gminy Ustka działa 

konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku oraz KING Joanna 

Staniuk-Sommer. 

Odpady komunalne z terenu Gminy Ustka odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. 

Miejsca zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Ustka jest między innymi 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów w Bierkowie. 

 

PSZOK dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ustka jest zlokalizowany na terenie 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce przy ulicy Wiejskiej 7. 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 23 Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Ustka w 2016 roku 

LP. 
RODZAJE ODEBRANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

MASA ODEBRANYCH 
ODPADÓW 

KOMUNALNYCH [Mg] 

1. Opakowania z papieru i tektury 216,530 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 193,090 

3. Zmieszane odpady opakowaniowe 1,440 

4. Opakowania ze szkła 172,520 

5 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

11,680 

6. Gruz ceglany 3,240 

7. 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 

20,420 

8. Drewno 2,300 

9. Tworzywa sztuczne 1,760 

10. Gleba i ziemia, w tym kamienie 7,040 

11. Materiały izolacyjne 0,780 

12. Materiały budowlane zawierające gips 7,960 

13. 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu 

31,560 

14. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 82,843 

15. 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

0,260 

16. Urządzenia zawierające freony 4,280 

17. Baterie i akumulatory 0,310 

18. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 6,256 

19. Odpady ulegające biodegradacji 129,760 

20. Inne odpady nieulegające biodegradacji 23,260 

21. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

3.205,470 

22. Odpady z czyszczenia ulic i placów 3,000 

23. Odpady wielkogabarytowe 16,480 
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Źródło: Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustka za rok 2016 

Ilość zmieszanych odpadów zebranych z terenu Gminy w ostatnich latach prezentuje poniższa 

tabela. 

Tabela 24 Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku4 

ROK OGÓŁEM [t] 
OGÓŁEM NA 1 

MIESZKAŃCA [kg] 

2016 3.184,83 381,2 

2015 3.019,19 363,9 

2014 2.603,83 318,6 

2013 2.138,20 264,4 

2012 1.547,21 192,3 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Osiągnięte w 2016 roku, przez Gminę Ustka, poziomy recyklingu wynoszą odpowiednio: 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 85,054%, 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 29,923%. 

W 2018 roku Gmina zyska swój własny PSZOK. Powstanie on w miejscowości Wodnica. 

2.4.4 INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA I GAZOWA 

2.4.4.1 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

Przez obszar gminy biegną sieci przesyłowe energii elektrycznej. Jest to linia 

elektroenergetyczna 450 kV Lędowo – Wierzbięcin, która stanowi fragment międzynarodowej 

sieci przesyłowej Szwecja – Polska (12,5km długości na terenie gminy) oraz dwie linie 

napowietrzne wysokich napięć 110 kV:  

 Ustka – Duninowo – Starkowo – Możdżanowo – Darłowo (11,5km długości); 

 Ustka – Wodnica – Charnowo – Słupsk Wierzbięcin (6,0km długości).5 

2.4.4.2 SIEĆ GAZOWA 

Przez gminę biegnie gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 relacji Słupsk – Ustka (stacja 

redukcyjna na terenie miasta). Do tej pory zgazyfikowana zostały miejscowości: 

 Przewłoka; 

 Przewłoka-Osiedle; 

                                                      
4 Zmieszane odpady komunalne to odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów zebranych selektywnie i wyselekcjonowanych z frakcji suchej 
5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka, s. 81 
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 Grabno; 

 Wodnica; 

 Zimowiska. 

Tabela 25 Sieć gazowa na terenie Gminy Ustka 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Długość czynnej  sieci ogółem [m] 18.236 20.588 36.173 36.272 37.176 

Czynne przyłącza do budynków ogółem 
(mieszkalnych i niemieszkalnych) [szt.] 

113 137 194 204 220 

Odbiorcy gazu [gosp.] 80 103 169 170 187 

Zużycie gazu w tys. m
3
 123,6 158,4 166,0 166,3 186,3 

Ludność korzystająca z sieci gazowej 281 357 586 578 623 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

2.4.5 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 

Gmina Ustka należy do gmin o dobrze rozwiniętej sieci telefonicznej. W dziedzinie telefonii 

komórkowej dostępne są usługi głównych operatorów rynku (Orange, Play, Plus, T-Mobile). 

Sprawnie funkcjonujące połączenia telefoniczne i ich powszechna dostępność są znaczącymi 

czynnikami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Są czynnikiem stymulującym gminną 

ofertę inwestycyjna, jak również podnoszą poziom standardu życia mieszkańców. 

2.4.6 CIEPŁOWNICTWO 

Na terenie gminy nie ma centralnych kotłowni oraz sieci kolektorów przesyłowych. Istnieją 

lokalne kotłownie olejowo-gazowe służące ogrzewaniu szkół, obiektów użyteczności 

publicznej, ośrodków wypoczynkowych oraz prywatnych domów i mieszkań. 

2.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

2.5.1 EDUKACJA 

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za utrzymanie i rozwój bazy 

materialnej szkół i placówek oświatowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wymiaru 

ekonomicznego oraz rozciąga się również na sferę zobowiązań wobec społeczności Gminy 

w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, który młodzieży stworzy szanse osobistego 

rozwoju, a środowisku zapewni cywilizacyjny awans. Gmina Ustka dąży do tworzenia takich 

warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, które zapewniają 

powszechność, celowość oraz wysoką jakość systemu edukacyjnego. Aktualnie funkcjonująca 

sieć szkół i przedszkoli zapewnia optymalne warunki do realizacji zadań oświatowych 
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w Gminie. Obiekty oświatowe, ich wyposażenie (pracownie komputerowe, sale 

gimnastyczne), a także odpowiednie kwalifikacje nauczycieli są przedmiotem dokładnej analizy 

władz Gminy. Wyraźnie widać także podejmowane działania wychowawcze, ukierunkowane 

na kształtowanie pożądanych społecznie postaw i właściwy rozwój osobowości młodego 

pokolenia. Strategia rozwoju systemu edukacji oparta została na próbie budowania ładu 

w środowisku lokalnym poprzez dialog rodziców, nauczycieli i władz Gminy, podejmowanie 

prawidłowych decyzji dotyczących bazy materialnej, służącej kształceniu, opiece i wychowaniu 

oraz racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

Samorządowe placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy: 

 Szkoła Podstawowa w Objeździe: 

 Szkoła Podstawowa w Charnowie; 

 Szkoła Podstawowa w Gąbinie; 

 Szkoła Podstawowa w Wytownie; 

 Szkoła Podstawowa w Zaleskich. 

Tabela 26 Liczba uczniów w Gminie Ustka w latach 2009-2016 

ROK 
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

SZKOŁA PODSTAWOWA 374 377 368 351 369 394 413 368 

GIMNAZJUM 140 120 103 95 84 80 78 78 

SUMA 514 497 471 446 453 474 491 446 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

W Gminie Ustka liczba uczniów w szkołach w ciągu ostatnich ośmiu lat spadła o ponad 60 

osób. Jest to trend zgodny z krajowymi statystykami.  

Tabela 27 Wychowanie przedszkolne w Gminie Ustka 

ROK 
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W WIEKU 
3-6 

305 372 377 398 408 342 367 346 

DZIECI OBJĘTE WYCHOWANIEM 
PRZEDZKOLNYM W WIEKU 3-6 LAT 

75 77 119 117 171 141 b.d. 115 

ODSETEK DZIECIE OBJĘTYCH WYCHOWANIEM 
PRZEDSZKOLNYM W WIEKU 3-6 LAT 

24,6 20,7 31,6 29,4 41,9 41,2 b.d. 33,2 

PUNKTY PRZEDSZKOLNE 0 0 1 1 6 5 5 3 
MIEJSCA W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH 0 0 24 24 112 87 77 47 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

W sumie w 2016 roku do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 115 dzieci. 

2.5.2 KULTURA I SPORT 

Na terenie Gminy Ustka szeroko pojętą działalnością kulturalną zajmuje się Centrum Kultury 

Gminy Ustka. Jest to gminna instytucją kultury, która swoją działalnością obejmuje wszystkie 
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sołectwa Gminy Ustka. Oprócz szerokiej oferty dla mieszkańców pragnących czynnie 

uczestniczyć w kulturze, CKGU stwarza szereg możliwości udziału w festynach, konkursach, 

wycieczkach i zabawach adresowanych do wszystkich mieszkańców. 

W Gminie Ustka funkcjonuje również Biblioteka Publiczna w Objeździe. Placówka realizuje 

szereg projektów i inicjatyw obejmujących przede wszystkim animację kulturalno-oświatową, 

propagowanie czytelnictwa, promocję kultury lokalnej oraz dokształcanie społeczeństwa 

w zakresie świadomości kulturalnej. Wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej: 

organizując konkursy literackie, czytelnicze, plastyczne, spotkania autorskie, rozwijając tym 

samym umiejętności uczestników, a ponadto stanowi również swoiste centrum informacji. 

Biblioteka prowadzi wieloraką działalność kulturalno-oświatową wychodzącą poza ramy 

statusowej działalności. Współpracuje z lokalnymi instytucjami (m.in. szkołami i innymi 

bibliotekami). Na działalność biblioteka pozyskuje środki z dotacji Programu Biblioteki 

Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Biblioteka Publiczna posiada filię 

w Duninowie. Natomiast w Charnowie, Zaleskich, Wytownie i Rowach działają Punkty 

Biblioteczne. 

Tabela 28 Biblioteka w Gminie Ustka 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Biblioteki i filie 2 2 2 2 2 

Pracownicy 5 5 5 5 5 

Księgozbiór 22.830 21.964 21.822 22.186 22.207 

Czytelnicy w ciągu roku 592 517 380 484 485 

Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz 14.073 13.759 13.526 15.017 14.752 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

W gminie Ustka funkcjonuje 12 Kół Gospodyń Wiejskich: 

 Koło Gospodyń Wiejskich Charnowo; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Duninowo; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Gąbino; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Grabno; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Starkowo; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Objazda; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Machowino; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Możdżanowo; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Przewłoka; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Rowy; 

 Koło Gospodyń Wiejskich Wodnica; 
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 Koło Gospodyń Wiejskich Zaleskie. 

Koła Gospodyń Wiejskich organizują uroczystości lokalne, dożynki wiejskie, różnorodne kursy 

i szkolenia a także w okresie letnim prowadzą półkolonie dla dzieci wiejskich. Zajmują się także 

szeroko pojętym upowszechnianiem profilaktyki zdrowotnej. W ramach KGW działa zespół 

Retro z Charnowa, „Echo Objazdy”, Kwiat Paproci, Babiniec. Ponadto w Gminie działa wiele 

zespołów, artystów i instruktorów m. in.: 

 Rzeźbiarz Kazimierz Kostka z Wodnicy; 

 Marka Ewa Czucha; 

 Malarka Ewa Grużewska; 

 Zespół Pieśni i Tańca Pomorzacy. 

Świetlice wiejskie działają w Charnowie, Duninowie, Gąbinie, Grabnie, Machowinie, 

Możdżanowie, Niestkowie, Objeździe, Pęplinie, Rowach, Starkowie, Wodnicy, Wytownie 

i Zaleskich. 

Na terenie Gminy Ustka zarejestrowanych jest 35 organizacji pozarządowych. Są to między 

innymi: 

 „Klif” Stowarzyszenie Turystyczne Gminy Ustka; 

 Caritas Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie; 

 Słowińska Grupa Rybacka; 

 Stowarzyszenie "Nowa Ustka"; 

 Stowarzyszenie dla Europy; 

 Stowarzyszenie na rzecz Obrony Demokracji - Stop Korupcji; 

 Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Razem-Wszystko"; 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pęplino; 

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przyjaciel"; 

 Stowarzyszenie Pedagogów i Przyjaciół Dzieci w Ustce; 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym "Przystań"; 

 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Miejscowości Rowy "Bałtyckie Rowy"; 

 Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Obszarów Morskich; 

 Stowarzyszenie Psów Użytkowych "Balto"; 

 Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Rowach; 

 Zrzeszenie Właścicieli Domków Letniskowych (Stowarzyszenie). 
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Sport stanowi jeden z kluczowych elementów życia społecznego. Promuje odpowiednie 

zachowania, kształtuje charakter i tożsamość, poprawia ogólną kondycję ciała oraz uczy 

szacunku dla innych, przestrzegania określonych zasad, pielęgnuje poczucie solidarności 

i umiejętność współpracy. Wartości edukacyjne sportu przejawiają się w niewymuszony, 

naturalny sposób, przybierając postać zabawy. Regularne uprawianie sportu jest sposobem 

zapobiegania anomalii społecznych takich jak przemoc, przestępczość i narkomania. Poprzez 

wyraźne oddziaływanie sportu na stosunki międzyludzkie uznaje się, że jego wpływ na życie 

człowieka wykracza daleko ponad zajęcia czysto sportowe. Wszelkie obiekty sportowe służą 

jako miejsca spotkań, które integrują ludzi przez co zarazem wzmacniają więzi społeczne. 

Wychowanie fizyczne oraz promowanie sportu powinno podlegać nieustannemu rozwojowi 

na wszystkich etapach edukacji, w formach atrakcyjnych dla wszystkich grup wiekowych 

lokalnego społeczeństwa. 

Na terenie gminy działa wiele klubów i stowarzyszeń sportowych, m. in.: 

 Gminny Klub Piłkarski "Karol" Pęplino; 

 Gminny Klub Sportowy "Wybrzeże" Objazda; 

 Klub Sportowy "Zaleskie"; 

 Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy „Unison” Machowino; 

 Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy "Słupia" Charnowo z siedzibą w Charnowie; 

 Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" przy Szkole Postawowej w Objeździe 

Zaspokojeniu potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców gminy służy baza sportowo-

turystyczna. 

2.5.3 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 

2.5.3.1 OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie gminy znajdują się trzy przychodnie zapewniające podstawową opiekę zdrowotną: 

 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, ul. Komandorska 54, Lędowo; 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FALCK, Zaleskie 8; 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FALCK, Bałamątek 18. 

Na terenie gminy znajdują się 2 punkty apteczne (jeden w miejscowości Rowy jest punktem 

sezonowym, drugi znajduje się w miejscowości Objazda). 
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2.5.3.2 POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są 

w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera 

ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także 

zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

W ramach instytucji samorządowych zajmujących się problematyką społeczną działa Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy 

o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, m.in. koordynuje rozwiązanie problemów 

społecznych na terenie Gminy. Oferta GOPS skierowana jest do mieszkańców, którzy znajdują 

się w trudnej sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej. W wykonywaniu zadań Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z różnymi podmiotami, m.in. z organami 

wykonawczymi gminy i sołectw, innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, służbą zdrowia, 

policją, sądami, prokuraturą, kuratorami sądowymi, społecznymi, stowarzyszeniami 

i fundacjami znajdującymi się na terenie gminy oraz instytucjami zajmującymi się pomocą 

społeczną.  

Tabela 29 Wykaz gospodarstw domowych i osób korzystających z pomocy społecznej 

ROK 
LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
OSOBY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 
KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

2016 345 854 

2015 367 940 

2014 419 1.111 

2013 459 1.208 

2012 492 1.338 
Źródło: Bank danych lokalnych (wgląd grudzień 2017 r.) 

Gospodarstwom domowym, które ze względu na swoją trudną sytuację ekonomiczną nie są 

w stanie pokrywać całości kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, wypłacane 

są dodatki mieszkaniowe. Jest to forma pomocy świadczona przez Gminę, a realizowana przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W latach 2012-2016 najczęściej udzielanymi 

mieszkańcom Gminy formami wsparcia były pomoc finansowa i rzeczowa, głównie w postaci 

zasiłków celowych i w naturze, zasiłków stałych, okresowych oraz posiłków.  

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w szczególności należy: 
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 Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej; 

 Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa; 

 Udzielanie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych; 

 Udzielanie pomocy w formie stypendiów i zasiłków szkolnych; 

 Udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 

świadczeń wychowawczych, prowadzenie postępowań wobec dłużników 

alimentacyjnych; 

 Podejmowanie działań na rzecz rodzin związanych z wspieraniem rodziny i systemem 

pieczy zastępczej; 

 Prowadzenie działań związanych z przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego; 

 Prowadzenie działań związanych z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa; 

 Prowadzenie Gminnej i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny; 

 Prowadzenie Karty Seniora Gminy Ustka. 

Łączne wydatki na realizowane zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce 

w roku 2016 wyniosły 9.342.247,50 zł, z tego: 

 środki własne gminy – 1.077.648,01zł tj. 11,54%, 

 środki z dotacji na realizację zadań zleconych i własnych – 8.264.599,49zł tj. 88,46%. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy 

socjalnej, finansowej, okazując szacunek, akceptację i troskę pomagał mieszkańcom Gminy 

Ustka odzyskać zaufanie we własne możliwości oraz wiarę w możliwość wyjścia z sytuacji 

kryzysowej. Pracownicy Ośrodka wykonywali zadania, których celem było dbanie o to aby: 

 Dzieci nie były głodne, miały równy dostęp do podręczników, pomocy naukowych 

i wakacyjnego wypoczynku; 

 Seniorzy mieli godne warunki do egzystencji, pomoc opiekuńczą dostosowaną do 

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności; 

 Osoby niepełnosprawne i osoby chore psychicznie nie były marginalizowane przez 

społeczeństwo, miały wiedzę i możliwości w dostępie do środków pomocowych; 

 Osoby bezdomne miały zabezpieczony byt i szeroką pomoc socjalną; 
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 Osoby ubogie, nie ubezpieczone w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia miały 

dostęp do świadczeń zdrowotnych i leków ratujących życie. 

Aktualnie GOPS w Ustce prowadzi szereg działań skierowanych do seniorów, które poprawią 

ich sytuację na terenie gminy, są to: 

 Karta Seniora – w dniu 16 grudnia 2016 roku Rada Gminy Ustka przyjęła do realizacji 

Program „Karta Seniora Gminy Ustka”. Program ma na celu poprawę jakości życia 

i aktywizację seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka. Dzięki uczestnictwu 

w Programie seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i ofert przygotowanych przez 

firmy i instytucje. Program zakłada też zwiększenie dostępności do dóbr kultury, 

zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtuje 

pozytywny wizerunek seniorów z Gminy Ustka. Z Programu korzystają, które ukończyły 

65 rok życia. 

 Realizacja projektu pn. „Srebrna Sieć”- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. Projekt realizowany na terenie 8 gmin (Ustka, Kobylnica, Damnica, 

Główczyce, Kępice, Słupsk, Potęgowo, Tuchomie) wraz ze Starostwem Powiatowym 

w Słupsku. Realizacja projektu zakłada utworzenie zintegrowanego lokalnego systemu 

usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne (m.in. 

teleopieka). Dodatkowo grupa docelowa 250 osób 60+ będzie objętych opieką 

rehabilitacyjną oraz instrumentami animacji środowiskowej poprzez utworzenie 

sąsiedzkich sieci samopomocowych. Opiekę oraz realizację merytoryczną nad 

zakresem Gminy Ustka sprawować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Ustce. Wartość dofinansowania dla zakresu Gminy Ustka to 160.436,00 zł. Termin 

realizacji projektu do 31 grudnia 2020. 

 Koperta Życia – Jest to zestaw składający się z plastikowej, zamykanej na zatrzask 

koperty, oznaczonej specjalnym nadrukiem, karty informacyjnej (ankiety) która 

zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, lekach, uczuleniach oraz magnesu 

na drzwi lodówki, który informuje o obecności koperty życia wewnątrz lodówki. 

W Gminie działa również Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt 

Interwencji Kryzysowej, Grupa Wsparcia dla Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu 

w Objeździe, Grupa wsparcia dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w Zaleskich, 

Grupa wsparcia dla uzależnionych od alkoholu w Pęplinie, Grupa Anonimowych Alkoholików 

„Nadzieja”. 
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W 2016 roku została wypracowana na lata 2016-2025 „Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych gminy Ustka” 

2.5.4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje powyższe jako 

zadania własne Gminy. 

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy 

i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Straż Gminna, Państwowa Straż Pożarna, które 

w realizacji swoich zadań wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Swój wkład w poprawę efektywności działania ww. służb mają władze Gminy, które wspierają 

jednostki OSP: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Duninowie; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Możdżanowie; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Objeździe; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Pęplinie; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Rowach; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Starkowie; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zaleskich 

Celem zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

co roku w budżecie Gminy zapewnia się środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie 

jednostek OSP i utrzymanie ich gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciwpożarowego, 

wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Jednostki należące do Krajowego 

Systemu Ratownictwa Gaśniczego dotowane są dodatkowo z budżetu państwa. 

Gmina Ustka obsługiwana jest przez Komisariat Policji w Ustce. Aby zapewnić ochronę życia 

i zdrowia przebywających na wybrzeżu turystów oraz ochronę bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, w tym spokoju w miejscach publicznych policja tworzy w czasie sezonu letniego 

swoją placówkę w Rowach. 
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Ponadto na terenie Gminy Ustka działa Straż Gminna, która swoimi działaniami wspiera 

Policję. 

W 2016 roku na terenie powiatu słupskiego, wykryto 1.359 przestępstw o różnym 

charakterze. Wskaźnik wykrywalności sprawców wynosi 71,4%. 

Tabela 30 Statystyka przestępstw na terenie powiatu słupskiego 

 2015 2016 

Przestępstwa ogółem 1.497 1.359 

Przestępstwa o charakterze kryminalnym 1.021 921 

Przestępstwa o charakterze gospodarczym 126 126 

Przestępstwa drogowe 217 210 

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 78 60 

Przestępstwa przeciwko mieniu 691 664 

Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i 
wyzwania, wolności seksualnej i obyczajowości 

90 97 

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece 112 85 

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 69,4 71,4 
Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd luty 2017 r.) 

W 2016 roku na terenie powiatu słupskiego odnotowano 104 wypadki drogowych, w których 

śmierć poniosło 9 osób, a 128 doznało obrażeń ciała.  

2.6 MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE GMINY 

Głównym celem działania gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Dodatkowo zadania 

gmin koncentrują się w obszarach niekomercyjnych. Można powiedzieć, że tam gdzie kończy 

się możliwość zarabiania na usługach tam zaczynają się zadania samorządów. Realizacja usług 

społecznych na odpowiednim poziomie wymaga właściwego gospodarowania zasobami. 

Zarządzanie finansami to jedno z najważniejszych zadań gminy, przedmiot troski zarówno 

władzy stanowiącej, czyli Rady Gminy, jak i wykonawczej – Wójta. Samorządy opierają 

zarządzanie finansami na świadomym kierowaniu środków w obszary dające najlepszą 

skuteczność i realizujące najważniejsze potrzeby mieszkańców. Oczywiste jest kierowanie 

środków na zadania, przy realizacji których można uzyskać efektywną dźwignię finansową 

dzięki dopłatom bezzwrotnym lub pożyczkom/kredytom na preferencyjnych warunkach. 

Niniejsza strategia zawiera w swym okresie planowania ostatni okres programowania unijnego 

ze znacznymi środkami bezzwrotnymi dla Polski. Ze względu na wymagany udział własny 

beneficjentów ważna jest dbałość o zapewnienie dobrego planowania finansowego. 

Utrzymanie równowagi pomiędzy dochodami a wydatkami w perspektywie wieloletniej to 

zadanie realizowane wspólnie przez Radę Gminy i Wójta. 
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Dochody samorządu terytorialnego zależą od wielu czynników. Można je podzielić na dwie 

kategorie: 

 wewnętrzne – to głównie polityka finansowa Rady Gminy i działalność jednostek 

podległych, 

 zewnętrzne – przede wszystkim ogólna sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany 

w prawie mające wpływ na finanse samorządu. 

Źródła dochodów gminy to: 

 Dochody własne 

 wpływy z podatków: 

 od nieruchomości, 

 rolnego, 

 leśnego, 

 dochodowego od osób fizycznych, 

 od spadków i darowizn, 

 od czynności cywilno-prawnych, 

 dochody ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego, 

 wpływy z opłat: 

 skarbowej, 

 targowej, 

 administracyjnej, 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 Subwencja ogólna dla gmin: 

 część wyrównawcza, 

 część oświatowa, 

 część równoważąca. 

 Dotacje na: 

 finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

i własne, 

 zadania realizowane przez jednostki samorządu na mocy porozumień, 

 usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

skutków powodzi, klęsk żywiołowych. 
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Dochody budżetu na rok 2018 zostały zaplanowane na 47.878.000 zł, w tym majątkowe na 

3.841.813 zł. Natomiast wydatki na 51.078.000 zł. Dla pokrycia deficytu w wysokości 

3.200.000 zł zaplanowano przychody z pożyczek i pożyczek krótkoterminowych. Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwałą z dnia 12 grudnia 2017 roku 

określił, że planowany budżet wraz z zadłużeniem spełnia wymogi określone w ustawie 

o finansach publicznych. 

Bieżące dokumenty finansowe są dostępne na stronach internetowych Urzędu Gminy Ustka 

pod adresem: http://bip.ustka.ug.gov.pl/Article/id,4040.html 
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3.1. ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY USTKA 

Zrównoważony rozwój ma służyć mieszkańcom. Oznacza to, że władze Gminy nie mogą dążyć 

do realizacji dowolnych celów cząstkowych, ale jedynie takich, które są zgodne z celami 

strategicznymi. 

Zrównoważenie rozwoju oznacza (zgodnie z Agendą 21), iż dokonując alokacji środków 

budżetowych, w tym inwestycyjnych i dokonując wyboru kierunków rozwoju powinno dążyć 

się do równoważenia celów: społecznych, ekologicznych i rozwoju przestrzennego. 

W warunkach samorządu granice między tymi obszarami są bardzo często nieostre. Należy 

więc wyodrębnić działania pod kątem głównych kierunków strategicznych, tj.: niwelowania 

słabych stron (aspekt społeczny) oraz służących długookresowemu rozwojowi (np. inwestycje 

wnoszące nową jakość w życie społeczno-gospodarcze, służące budowaniu silnej gospodarczo 

jednostki samorządowej – wzmacniającej akcent gospodarczy). 

Zasady budowania pozycji konkurencyjnej i rozwoju społecznego gminy: 

1. Zasada selektywnego tworzenia korzyści zewnętrznych w powiązaniu z polityką 

koncentracji na wybranych dziedzinach rozwoju to taki dobór inwestycji, które dają 

efekt mnożnikowy: nie tylko dochodowy, ale także zatrudnienia i demograficzny, 

2. Zasada budowy przewagi konkurencyjnej dla nowych sektorów – przewidywanie 

kierunków rozwoju gospodarki; wykorzystanie nowoczesnych sektorów gospodarki. 

3. Zasada równoważenia rozwoju – niwelowania słabych i wzmacniania silnych stron 

gminy – w praktyce oznaczająca konieczność równoważenia interesów 

społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych, 

4. Zasada ochrony wartości przyrody i kultury jako środowiska życia mieszkańców, 

aktualnie środowiskiem naturalnym nazywa się wszystkie zjawiska otaczające 

człowieka,  

5. Zasada uspołeczniania procesów podejmowania decyzji – poprzez prowadzenie 

szerokich konsultacji ze społecznością lokalną dotyczących obecnego i przyszłego 

funkcjonowania gminy, 

6. Zasada przejrzystości i jawności, przy powszechnym dostępie do informacji, 

powszechnie stosowana zasada w ramach Unii Europejskiej, 
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7. Zasada koncentracji środków, obowiązująca w Unii Europejskiej zasada 

wskazująca, że koncentracja środków na mniejszej liczbie zadań daje lepsze efekty 

niż rozproszone wspieranie wielu zadań grożące nieefektywnym wykorzystaniem 

środków, 

8. Zasada subsydiarności – oddawania zadań do wykonania podmiotom 

gwarantującym ich wykonanie w sposób rzetelny i ekonomiczny, 

9. Zasada przystępności – prowadzenia własnej polityki informacyjnej zrozumiałej dla 

społeczności lokalnej. 

Przy pracach nad niniejszą strategią  wzięto pod uwagę specyfikę gminy, jaką jest gmina Ustka. 

Niemniej wymienione wyżej zasady zostały wykorzystane przy budowie niniejszej Strategii, 

aby działania ukierunkowane na dalszy rozwój społeczny i budowanie mocnej pozycji 

konkurencyjnej gminy w regionie były spójne i przynosiły trwałe efekty. 

3.2. ANALIZA SWOT GMINY USTKA 

3.2.1. KONSULTACJE  SPOŁECZNE 

Prace nad strategią realizowane były metodą partycypacyjno-ekspercką. Na wszystkich 

etapach prac stosowano maksymalizację efektu partycypacji poprzez wielokrotne konsultacje 

społeczne. Analiza SWOT została przeprowadzona na podstawie następujących źródeł: 

 Spotkania warsztatowe; 

 Ankiety CAWI; 

 Ankiety papierowe; 

 Analiza danych źródłowych o gminie; 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustka. 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustka. 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka. 

Przebieg konsultacji określiło Zarządzenie nr 469 (załącznik nr 2). W terminie od 22 listopada 

do 11 grudnia 2017 r. dostępna była ankieta dla mieszkańców. Ankietę można było wypełnić w 

wersji elektronicznej lub papierowej. W drodze elektronicznej nie spłynęła żadna ankieta. 

Ponadto w dniu 22 listopada odbyło się spotkanie dla mieszkańców Gminy. Spotkanie, zgodnie 

z ustaleniami miało charakter warsztatów. 
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Podczas warsztatów i konsultacji uzyskano bardzo wiele wartościowych informacji i wniosków. 

Układały się w pewien wyraźny obraz potrzeb mieszkańców i zostały wykorzystane 

w przygotowanych w niniejszej Strategii Celach Strategicznych, Programach i Działaniach, 

tworzących razem Plan Zadań Inwestycyjnych. Należy zauważyć, że Strategia ze swej istoty jest 

dokumentem o dużej skali ogólności, dlatego prezentuje  złożone wnioski bez bardzo 

szczegółowego umiejscowienia. Ponadto  należy zaznaczyć, że część wniosków wybiegała poza 

ustawowy zakres odpowiedzialności samorządu gminnego. Natomiast są cenną informacją dla 

władz Gminy pozwalającą prowadzić działania wspierające potrzeby mieszkańców. Co 

interesujące, wydaje się, że dla Gminy Ustka bardzo duże znaczenia mają działania dotyczące 

partnerstwa lokalnego, integracji społeczeństwa itp. Te działania, nie zawsze wymagają 

wielkich środków. Na skutki trzeba poczekać, jednak tylko w ten sposób można pobudzić 

tkwiący w lokalnej społeczności potencjał. Dopiero potencjał społeczny może wykorzystać 

istniejące możliwości o charakterze materialnym. 

Dużym wyzwaniem są też potrzeby dotyczące obszarów objętych jurysdykcją innych 

podmiotów samorządowych (drogi i inwestycje w pasie drogowym dróg ponadgminnych). Tu 

też możliwości działania Gminy są ograniczone, a partycypacja w kosztach oznacza wydatek 

bez podniesienia majątku Gminy. 

Pozostałe wnioski i uwagi wypracowane przez uczestników konsultacji (kolejność nie oznacza 

wagi): 

 Mieszkańcy gminy żyją głównie z turystyki i agroturystyki, ponadto z rolnictwa, w 

mniejszym stopniu z rybołówstwa morskiego. Są także na terenie Gminy duzi 

pracodawcy (przetwórstwo rybne Duninowo zatrudnia ok. 3.000 osób. 

 Teren Gminy bezpośrednio lub sąsiadując jest atrakcyjny turystycznie (jeziora, 

rezerwat, granica Słowińskiego Parku Narodowego, dolina Słupi itp.), przez teren 

Gminy przebiega sporo szlaków turystycznych. 

 Niestety tereny turystyczne są mocno zanieczyszczane przez ludzi. 

 Na pn./zach. skraju gminy jest poligon artyleryjski, jest tam pewien problem, bowiem 

wojsko chce przesunąć granicę poligonu w stronę Ustki (na wschód) i tym samym 

zamknąć dostęp do plaży dla zachodniej części Gminy. 

 Zgłaszano zastrzeżenia do odbioru śmieci z miejsc niezgłoszonych (np. kubeł/kosz 

ustawiony 2 m od miejsca zgłoszonego, gdzie jest OK. nie jest odebrany). 
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 Warto by, oczywiście przy istotnym udziale lokalnych społeczności, przygotować 

programy rozwoju poszczególnych miejscowości. 

 Brakuje świetlic wielskich. 

 Ogólnie zaniedbane są melioracje, w tym wzdłuż brzegu morza, co wobec 

specyficznego położenia Gminy i pogarszającej się sytuacji klimatycznej jest 

nieustającym zagrożeniem. Do tego dochodzi wzrost populacji bobrów. Niektóre 

tereny są regularnie zalewane. Brakuje zabezpieczeń plaży przed agresją morza.  

 W wielu miejscach należałoby poprawić stan ulic i oświetlenia we wsiach. 

 Należy ograniczyć zabudowę kempingową. 

 Na terenie Przewłoka-Zapadło należy stworzyć zejście do morza. 

 Należy konsultować z mieszkańcami nazwy ulic. Np. wprowadzić wykorzystać nazwy 

ptaków, zwierząt i roślin. 

Pominięto wnioski dotyczące innych, aktualnych programów realizowanych w Gminie. 

Oryginały wniosków złożonych w ramach konsultacji społecznych są dostępne w Urzędzie 

Gminy.  

Szczegółowy Raport z Konsultacji Społecznych dostępny jest w Urzędzie Gminy Ustka. 

3.2.2. ANALIZA SWOT GMINY USTKA 

Poniżej zaprezentowano analizę SWOT Gminy Ustka. 

Tabela 31 Analiza SWOT Gminy Ustka 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Gmina jest dobrze zarządzana. 

 Atrakcyjna lokalizacja. 

 Są działki inwestycyjne np. Dębina, 
Przewłoka i Rowy nieuzbrojone, 
ale w 2018 będą). 

 Rosnąca liczba mieszkańców 
(migracyjnie). 

 Rozwój turystyki. 

 Dobry poziom rolnictwa. 

 Warunki do stworzenia 
uzdrowiska. 

 Spore zasoby kulturowe i 
przyrodnicze (obszary chronione i 
np. „Kraina w kratę”). 

 Dobra infrastruktura społeczna 
(świetlice, szkoły, boiska, place 
zabaw). 

 Duża liczba terenów 
inwestycyjnych. 

 Brak przedszkoli i żłobków. 

 Ogólnie zaniedbane są melioracje, w tym 
wzdłuż brzegu morza, co wobec 
specyficznego położenia Gminy i 
pogarszającej się sytuacji klimatycznej jest 
nieustającym zagrożeniem. Do tego 
dochodzi wzrost populacji bobrów. 
Niektóre tereny są regularnie zalewane. 

 Niewystarczająca sieć kanalizacyjna. 

 Brak perspektyw dla młodzieży. 

 Brak amfiteatru na niepogodę i aquaparku. 

 Słabe ośrodki zdrowia. 

 Słaba promocja Gminy. 

 Brak dróg i ścieżek rowerowych (także 
szlaków). 

 Mało zajęć edukacyjnych. 

 Niewystarczająca pomoc społeczna (baza 
wymagająca modernizacji i budowy, 
poszerzenie opieki dziennej seniorów). 
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  Niewystarczające oświetlenie uliczne. 

 Zły stan techniczny infrastruktury drogowej. 

 Zły stan techniczny chodników lub ich brak. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Dalsza promocja gminy, zarówno 
wśród turystów jak i inwestorów. 

 Zwiększenie potencjału 
pozyskiwania środków z funduszy 
zewnętrznych. 

 Pozyskiwanie inwestorów 
zewnętrznych. 

 Wspieranie rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości. 

 Podnoszenie poziomu 
infrastruktury społecznej z myślą o 
mieszkańcach, przyjezdnych i 
osobach chcących się przenieść na 
teren Gminy. 

 Tworzenie szlaków rowerowych 
połączoną ze stanicami. 

 Tworzenie obiektów sportu, 
turystyki  i rekreacji, w tym 
zimowej (górka saneczkowa i in.) 

 Wzrost popytu na produkty 
ekologiczne. 

 Rozwój lokalnego rynku rolnego. 

 Rozwój infrastruktury drogowej. 

 Budowa infrastruktury sportowej. 

 Generalne remonty świetlic 

 Doposażenie szkół. 

 Tworzenie nowych ścieżek 
dydaktycznych. 

 Rozwój rolnictwa ekologicznego. 

 Wzrost poziomu infrastruktury 
technicznej. 

 Ciągłe podnoszenie 
bezpieczeństwa Gminy (w tym 
OSP, zagrożenia zalewowe) 

 Zmiany klimatyczne (większe opady). 

 Położenie części gminy na obszarach 
zalewowych  

 Zalewanie niektórych obszarów Gminy w 
wyniku zaniedbanej melioracji i wzrostu 
populacji bobrów. 

 Koncepcja powiększania obszarów 
miejskich i wojskowych. 

 Zły system melioracyjny. 

 Migracje ludności do miast. 

 Starzenie się społeczeństwa. 

 Bezrobocie – brak pracy dla osób młodych  
po studiach. 

 Nadmiar turystów niszczących przyrodę. 

 Duża konkurencja w pozyskiwaniu środków 
finansowych z różnych źródeł. 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza SWOT została przeprowadzona głównie na podstawie opinii zebranych podczas prac 

nad Strategią. Wskazuje, że Gmina Ustka powinna nadal rozwijać się w oparciu o swoje 

korzystne położenie wykorzystując w tym celu wieloletnie tradycje. Dobrze rozwinięta sieć 

komunikacyjna może pomóc w poszukiwaniach zarówno turystów, inwestorów jak i osób 

zainteresowanych osadnictwem w czystej i pięknej okolicy. W związku z tym wszelkie działania 

związane z dbałością o środowisko przyrodnicze będą sprzyjały rozwojowi. Dodatkowym 

działaniem zwiększającym szanse na inwestorów jest dbałość o rozwój terenów 

inwestycyjnych i wszelkich działań mogących inwestorów zachęcić do wyboru właśnie gminy 

Ustka, co jest działaniem realizowanym w dużej konkurencji innych gmin nadmorskich. 

W świetle starzenia się społeczeństwa ten kierunek może być interesującą możliwością 
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rozwoju nastawionego na osadnictwo osób starszych. Gmina powinna dalej rozwijać ten 

potencjał redukując swoje słabości podnosząc poziom usług, np. rozwijając poziom 

budownictwa mieszkaniowego, jakość sieci komunikacyjnej itp. Walory Gminy podnoszą 

niewykorzystane w pełni możliwości agroturystyczne, przede wszystkim w oparciu 

o interesujące otoczenie i dostęp do Morza Bałtyckiego. Niemniej realizacja tego celu wymaga 

konsekwentnego wzmacniania dotychczasowych działań, takich jak poprawa stanu 

infrastruktury technicznej (przede wszystkim rozwinięcie sieci kanalizacyjnej, jakość 

infrastruktury okołodrogowej), dbałość o infrastrukturę kulturalną, sportową i turystyczną (np. 

zejścia na plażę). Nie wolno oczywiście zapominać o aktualnych i napływowych mieszkańcach 

w młodszym wieku. Stąd potrzeba dbałości o młodzież (żłobki, przedszkola, szkoły) 

i infrastrukturę społeczną. 

Propagowanie ekologicznych form rolnictwa doskonale wpisuje się w obraz Gminy 

zachęcającej do osiedlenia się w niej. Ponadto, aby wzmocnić możliwości finansowe realizacji 

przedsięwzięć należy szukać możliwości wsparcia dla budżetu poprzez środki zewnętrzne. 

Oczywiście wśród zewnętrznych najważniejszą opcją jest maksymalne wykorzystanie środków 

bezzwrotnych, głównie z UE (warto zwrócić uwagę także na tzw. Fundusze Norweskie, oraz 

środki krajowe, zwłaszcza w obszarze infrastruktury technicznej). Trzeba też poszukiwać 

możliwości realizacji wybranych zadań w inny sposób, np. w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego. Dotyczy to zwłaszcza projektów związanych z przygotowaniem terenów 

inwestycyjnych. Warto ponownie podkreślić, że poprawa stanu infrastruktury zarówno 

technicznej jak i społecznej będzie silnym czynnikiem wzrostu, zarówno wewnętrznego jak 

i opartego o imigrację. 

Należy poszerzać współpracę z ościennymi gminami, co pozwoli na realizację złożonych 

projektów, w tym z branży turystyczno-rekreacyjnej. Np. szlaki piesze i rowerowe sięgające 

poza teren gminy będą bardziej interesujące, a teren do paintballa może leżeć na granicy 

dwóch gmin. 

Przeprowadzone analizy sugerują wybór strategii agresywnej, zwanej też „maksi-maksi”. 

Należy wykorzystywać pojawiające się szanse przy pomocy posiadanych silnych stron. 

Sprowadzając powyższe uogólnione omówienie wyników analizy SWOT strategia Gminy Ustka 

powinna skoncentrować się na wykorzystaniu szans: 
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 dalszemu rozwojowi rolnictwa poprzez wykorzystanie warunków glebowych, a także 

poprzez rozwój rolnictwa ekologicznego, 

 dalszym rozwoju przedsiębiorczości, w szerokim rozumieniu, nie tylko w zakresie 

powiększania ilościowego dotychczasowych działalności ale także poszukiwania 

nowych rozwiązań gospodarczych i tworzenia miejsc pracy przyjaznych m. in. osobom 

zaangażowanym w produkcję, handel i usługi związane z rolnictwem. Działania te mają 

tworzyć spójną, przyjazną infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości, 

 warto również poszerzać ofertę kulturalną (regionalny produkt) oraz rozbudować bazę 

sportową sprzyjającą napływowi turystów (np. agroturystyka, siłownie na powietrzu, 

ścieżki rowerowe, ścieżki zdrowia, zejścia na plażę), potencjalnych mieszkańców 

i inwestorów, 

 dalszy rozwój usług turystycznych; 

 pojedyncza gmina jest zbyt mała, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku, dlatego ważnym 

elementem służącym rozwojowi jest współpraca z otoczeniem. Stąd waga współpracy  

z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy oraz sąsiednimi 

gminami, powiatem i partnerami z zagranicy, 

 jednocześnie należy zwrócić uwagę na zagadnienie dobrej komunikacji, szczególnie 

jeśli chodzi o nawierzchnię dróg i infrastrukturę okołodrogową (oświetlenie, parkingi, 

chodniki),  

 należy rozszerzać i modernizować sieć kanalizacyjną w gminie, a także rozwinąć sieć 

przydomowych oczyszczealni ścieków, 

 najciekawszym i prawdopodobnie najtrudniejszym wyzwaniem staje się problem 

demografii. Niemniej warto pamiętać, że w skali pojedynczej gminy rozwiązaniem 

może być nie tylko rozwój wewnętrzny. Do gminy dającej dobre warunki do życia będą 

przybywać nowi mieszkańcy z zewnątrz – np. z Ustkim czy Słupska chcący zamieszkać 

w cichej i spokojnej okolicy, z dala od miejskiego zgiełku. Taka migracja może pomóc 

w rozwiązywaniu możliwych problemów demograficznych. Dlatego należy 

przygotować możliwości osadnicze – np. poprzez uzbrojenie terenów i właściwe 

przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego. 

 należy przygotować się na poszerzenie usług senioralnych – perspektywy 

demograficzne dla kraju wyglądają niekorzystnie w sytuacji starzejącego się 

społeczeństwa.   



 

72 
 

3.3. WIZJA ROZWOJU GMINY USTKA 

Określiwszy strategię dla Gminy Ustka sformułowano wizję i pola rozwoju strategicznego 

Gminy. 

 

Realizacja wszystkich celów strategicznych powinna odbywać się w oparciu o ekologię, 

właściwe finanse oraz istniejącą bazę (zaplecze), a efektem powinien być wpływ na powstanie 

nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia i rozwój społeczno-ekonomiczny Gminy.  

Gmina Ustka: gminą otwartą na 
rozwój i współpracę - miejscem 

przyjaznym do życia, wypoczynku, 
pracy i inwestowania 

Konkurencyjna 
gospodarka 

Unowocześnianie stanu 
infrastruktury technicznej  

i społecznej  

Aktywne 
społeczeństwo 
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Szczególna rola samorządu terytorialnego została zarysowana przez Konstytucje 

Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje 

zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz 

publicznych. Podstawowym celem działania samorządu jest osiągniecie zrównoważonego 

rozwoju regionu, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Na podstawie 

analiz określono kierunki rozwoju, a następnie wyłoniono główne programy strategiczne. 

W skład programów wchodzą zarówno działania inwestycyjne jak i nie będące inwestycjami. 

W obszarach inwestycyjnych planowanie operacyjne zostanie zaprezentowane w kolejnych 

dokumentach Gminy o charakterze operacyjnym (przede wszystkim w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej). Poniżej przedstawiono karty programów strategicznych Gminy Ustka. 

4.1. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „KONKURENCYJNA 
GOSPODARKA” 

Tabela 32 Cel strategiczny 1 

CEL STRATEGICZNY 1 KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Program operacyjny 
1.1 

Stworzenie stref aktywności gospodarczej poprzez kompleksowe 
przygotowanie terenów pod inwestycje 

Działanie 1.1.1 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

Opis Działania 
Stopniowe uzbrojenie i sprzedaż wszystkich terenów 
przeznaczonych pod inwestycje 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, środki unijne 

Miernik oceny 
Liczba i powierzchnia uzbrojonych działek, liczba i powierzchnie 
sprzedanych działek 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.1.2 
Oferowanie pakietu preferencyjnego przedsiębiorcom 
i inwestorom 

Opis Działania 
Analiza i wykorzystanie aktualnych, pozostających w kompetencji 
samorządu możliwości działania (np. zwolnienie z podatku od 
nieruchomości) 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne 

Miernik oceny Liczba pozyskanych inwestorów, rozpoczętych inwestycji 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.1.3 Promocja terenów inwestycyjnych 

Opis Działania Reklama w mediach, lobbing wśród przedsiębiorców 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne 

Miernik oceny Liczba pozyskanych przedsiębiorców, rozpoczętych inwestycji 
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Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.1.4 Wzmocnienie wizerunku gminy przyjaznej przedsiębiorcom 

Opis Działania 
Współpraca z ogólnopolskimi organizacjami zrzeszającymi 
przedsiębiorców i mediami branżowymi, promocja oferty 
inwestycyjnej 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, środki powiatowe 

Miernik oceny 
Liczba akcji promocyjnych, liczba organizacji, z którymi podjęto 
współpracę, efekty współpracy 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
1.2 

Dostosowanie produkcji rolniczej oraz przetwórstwa 
do funkcjonowania w standardach ekologicznych 

Działanie 1.2.1 Wspieranie innowacyjnych technologii 

Opis Działania 
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 
i organizacjami rolniczymi, prowadzenie szkoleń i popularyzacja 
rozwoju rolnictwa i usług 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, krajowe, budżet gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba nowych przedsiębiorstw, miejsc pracy 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.2.2 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

Opis Działania 
Wspieranie, partnerstwo oraz współpraca z osobami 
zainteresowanymi przetwórstwem lokalnym 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, krajowe, budżet gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba wytworzonych produktów 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.2.3 Budowa dróg dojazdowych do pól 

Opis Działania 
Budowa dróg dojazdowych do pól sukcesywnie w poszczególnych 
sołectwach 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Liczba kilometrów nowych dróg 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.2.4 
Propagowanie ekologicznych upraw rolnych z możliwością 
wystawiania płodów rolnych na imprezach okolicznościowych 

Opis Działania 

Promocja sprzedaży produktów rolnych podczas jarmarków, 
dożynek na terenie gminy, powiatu i poza jego granicami, 
stworzenie ulg (zachęt) do upraw ekologicznych oraz rynku 
certyfikującego skup produktów BIO 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, środki unijne, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba producentów zdrowej żywności, oferowane  produkty 



 

76 
 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.2.5 Pomaganie w ukierunkowywaniu produkcji rolnej 

Opis Działania 
Stworzenie programów pomocowych, organizacja szkoleń 
zwłaszcza w zakresie dbałości o gleby, wspieranie restrukturyzacji 
rolnictwa, powiększenie ilości zadrzewień śródpolnych 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, środki zewnętrzne 

Miernik oceny Liczba programów, szkoleń 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
1.3 

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości 

Działanie 1.3.1 
Stworzenie i wdrażanie programów pomocowych dla 
przedsiębiorców 

Opis Działania 
Wspieranie tworzenia programów pomocowych, informowanie 
przedsiębiorców 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, środki unijne, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba wdrożonych programów 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.3.2 Wspieranie organizacji bezpłatnych  szkoleń  

Opis Działania Udostępnienie lokali, informowanie o szkoleniach 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, środki unijne, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba zorganizowanych szkoleń 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.3.3 Wspieranie lokalnych porozumień przedsiębiorców/rolników 

Opis Działania 
Rozpoznanie i zaproszenie do współpracy działających organizacji 
rolniczych i przedsiębiorców 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne 

Miernik oceny Liczba spotkań, efekty współpracy 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.3.4 Wspieranie włączenia społecznego  

Opis Działania 
Pomoc w otwieraniu działalności gospodarczej osobom 
zagrożonym wyłączeniem  społecznym np. spółdzielnie socjalne 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, wojewódzkie, środki gminne 

Miernik oceny Spadek liczby osób bezrobotnych i zagrożonych wyłączeniem 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.3.5 Wspieranie proinnowacyjności 

Opis Działania 
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla 
MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia, wspieranie 
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tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie 
rozwoju produktów i usług  

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, wojewódzkie, środki gminne 

Miernik oceny 
Liczba przedsiębiorstw spełniających wymogi WRPO+ w tym 
zakresie 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
1.4 

Marka „Gmina Ustka” 

Działanie 1.4.1 
Promocja walorów Gminy, stworzenie silnej marki „GMINA 
USTKA” 

Opis Działania 

Promocja walorów gminy, aktywne uczestnictwo w 
stowarzyszeniach, konferencjach itp. rozwój punktu informacji 
turystycznej, stworzenie systemu informacji wizualnej, 
wykorzystanie form elektronicznych np. openstreetmap.org.pl, 
stworzenie silnej marki „GMINA USTKA” związanej z 
wypoczynkiem,  zdrowiem, ofertą mieszkaniową, współpraca z 
regionalnymi organizacjami i stowarzyszeniami 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne 

Miernik oceny Wzrost liczby odwiedzających, mieszkańców 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.4.2 Promocja i rozwój agroturystyki 

Opis Działania 
Działania medialne, w tym w mediach elektronicznych, szkolenia, 
pomoc w przekształcaniu istniejących gospodarstw rolnych 
w gospodarstwa agroturystyczne 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne 

Miernik oceny 
Ilość informacji wytworzonych/opublikowanych przez 
pracowników Urzędu Gminy, liczba szkoleń 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 1.4.3 Propagowanie turystyki także weekendowej i kilkudniowej 

Opis Działania 

Wykorzystanie metod e-promocja tj.: 

 Openstreetmap Polska (http://openstreetmap.org.pl/), 

 Geocaching (http://www.geocaching.pl/). 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne 

Miernik oceny Liczba działań promocyjnych  

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 
Źródło: Analiza Remedis SA, Urząd Gminy Ustka  
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4.2. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „UNOWOCZEŚNIANIE  
STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ” 

Tabela 33 Cel strategiczny 2 

CEL STRATEGICZNY 2 
UNOWOCZEŚNIANIESTANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I 
SPOŁECZNEJ 

Program operacyjny 
2.1 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej 

Działanie 2.1.1 Budowa i modernizacja dróg gminnych 

Opis Działania 

Budowa dróg pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, 
naprawa i modernizacja istniejących odcinków drogowych, 
położenie nakładek bitumicznych na przygotowane do tego 
odcinki dróg 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Liczba kilometrów wybudowanych dróg 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.1.2 Budowa i modernizacja chodników, parkingów, przystanków 

Opis Działania 

Budowa i modernizacja chodników na osiedlach i przy drogach, 
budowa i modernizacja parkingów w okolicach atrakcji 
turystycznych, miejsc wypoczynku, remonty przystanków 
autobusowych 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, krajowe, budżet gminy i powiatu 

Miernik oceny Liczba kilometrów nowych i zmodernizowanych chodników 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.1.3 
Modernizacja starych i budowa nowych energooszczędnych  
obwodów oświetleniowych 

Opis Działania 

Dotyczy w pierwszym rzędzie odcinków dróg, gdzie występują 
zabudowania, miejsc niebezpiecznych (przejścia dla pieszych). 
Podstawowy zakres: demontaż starych opraw elektrycznych i 
źródeł światła i montaż nowych źródeł energooszczędnych (LED) 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Ilość kilometrów oświetlonych dróg 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.1.4 Podnoszenie bezpieczeństwa dróg  

Opis Działania 
W zależności od potrzeb miejscowych dbałość o właściwe 
oznakowanie, wprowadzanie progów i szykan spowalniających, 
budowa chodników 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, krajowe, budżet gminy i powiatu 

Miernik oceny Liczba rozwiązanych problemów 

Termin realizacji 2018-2027 
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Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.1.5 
Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz modernizacji dróg 
powiatowych i wojewódzkich 

Opis Działania Lobbing, organizacja spotkań  

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne 

Miernik oceny Liczba działań 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
2.2 

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, deszczowych, 
wodociągowych, wymiana pokryć dachowych, budowa PSZOK 

Działanie 2.2.1 Rozbudowa systemu kanalizacyjnego gminy 

Opis Działania 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, przeprowadzenie pełnej 
inwentaryzacji, rozpoznanie możliwości 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.2.2 Budowa przydomowych i zbiorczych oczyszczalni ścieków 

Opis Działania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki gminne, środki Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 

Miernik oceny Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.2.3 Modernizacja i rozbudowa sieci melioracji 

Opis Działania 
Modernizacja istniejącej sieci melioracji szczególnie wzdłuż 
brzegu morza, organizacja środków finansowych, 
przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Zmodernizowane i wybudowane odcinki sieci 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.2.4 Odbudowa naturalnej retencji 

Opis Działania 
Renaturyzacja cieków wodnych i odbudowa naturalnej retencji na 
rzekach i kanałach Gminy Ustka, ograniczenie zalewania terenów 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki gminne, środki Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 

Miernik oceny Liczba zrealizowanych projektów 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.2.5 
Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz rozwoju sieci 
gazowej na terenie gminy 

Opis Działania Lobbing, organizacja spotkań 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki gminne, środki Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
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Miernik oceny Liczba mieszkańców korzystająca z sieci 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.2.6 Umożliwienie mieszkańcom wymiany pokryć dachów eternitem 

Opis Działania 
Stworzenie możliwości ubiegania się o środki na wymianę pokryć 
dachów np. na blachę 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki gminne, środki Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 

Miernik oceny Liczba wymienionych pokryć dachowych 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.2.7 Budowa PSZOK wraz z zapleczem  

Opis Działania Stworzenie PSZOK 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, unijne, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska 

Miernik oceny Działający PSZOK 

Termin realizacji 2018 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
2.3 

Rozbudowa gminnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

Działanie 2.3.1 
Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek 
rowerowych, ścieżek zdrowia, szlaków turystycznych 

Opis Działania 
Zaprojektowanie ścieżek, szlaków i ich budowa oraz modernizacja 
istniejących,  

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, krajowe, środki unijne 

Miernik oceny Ilość kilometrów wybudowanych ścieżek 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.3.2 Modernizacja istniejących świetlic wiejskich, budowa nowych 

Opis Działania Przygotowanie planów, modernizacja 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, krajowe, unijne 

Miernik oceny Liczba zmodernizowanych placówek, stopień ich wykorzystania  

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.3.3 
Budowa i utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych 
w miejscowościach Gminy 

Opis Działania 

Budowa i utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych  
budowa siłowni zewnętrznych, wiat rekreacyjnych, zakup sprzętu, 
wybór lokalizacji, budowa boisk sportowych, budowa nowych 
zejść na plażę 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, krajowe, unijne 

Miernik oceny Wybudowane obiekty 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.3.4 Budowa placów zabaw dla dzieci 
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Opis Działania 
Budowa placów zabaw dla dzieci we wszystkich miejscowościach 
sołeckich, wykonanie małej architektury, niwelacje terenu, zakup 
sprzętu, zagospodarowanie terenu,  

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, krajowe, unijne, prywatne 

Miernik oceny Wybudowane place 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.3.5 Wyznaczenie szlaków turystycznych 

Opis Działania 
Zaprojektowanie i wyznaczenie szlaków turystycznych na terenie 
gminy (m. in. konnych). Włączenie ich w sieć szlaków 
regionalnych i międzynarodowych. 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne 

Miernik oceny Liczba kilometrów wyznaczonych szlaków 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.3.6 Ochrona brzegów morskich 

Opis Działania 

Realizacja zadań infrastrukturalnych chroniących brzeg morski w 
obszarze pasa brzegowego na wschód od Ustki, podejmowanie 
działań lobbingowych, wpływanie na podejmowanie działań przez 
administrację morską w tym zakresie 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, krajowe, unijne 

Miernik oceny Ochroniona infrastruktura nadbrzeżna, zachowane plaże 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
2.4 

Modernizacja bazy oświatowej 

Działanie 2.4.1 Modernizacja istniejących świetlic przyszkolnych 

Opis Działania Przygotowanie planów, modernizacja 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, krajowe, unijne 

Miernik oceny 
Liczba zmodernizowanych placówek, liczba dzieci z nich 
korzystających 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.4.2 Budowa sal komputerowych z dostępem do Internetu 

Opis Działania 
Stworzenie planów, pozyskanie środków finansowych, budowa, 
wyposażenie sal w komputery z dostępem do Internetu 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, krajowe, unijne 

Miernik oceny Liczba sal komputerowych,  liczba dzieci z nich korzystających 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.4.3 Poprawa stanu bazy szkolnej, przedszkolnej 

Opis Działania 
Budowa, rozbudowa, remonty budynków, sal gimnastycznych, 
remont i termomodernizacja Szkół 
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Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, krajowe, unijne 

Miernik oceny Wielkość nakładów 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.4.4 Otwarcie nowego przedszkola 

Opis Działania 
Zwiększenie liczby miejsc dostępnych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, analiza możliwości finansowych i lokalowych, 
otwarcie placówki 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, krajowe, unijne 

Miernik oceny Liczba miejsc w przedszkolach 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.4.5 Otwarcie żłobka 

Opis Działania Analiza możliwości finansowych i lokalowych, otwarcie placówki 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, krajowe, unijne 

Miernik oceny Funkcjonująca placówka 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
2.5 

Wspieranie gospodarki niskoemisjnej 

Działanie 2.5.1 Rozwój OZE 

Opis Działania 
Rozpoznanie lokalnych możliwości, rozpoznanie możliwości 
finansowania, wspieranie działań edukacyjnych , realizacja zadań 
określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustka 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, wojewódzkie, gminne, prywatne 

Miernik oceny 
Liczba zrealizowanych działań edukacyjnych i liczba 
zrealizowanych projektów 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.5.2 Wspieranie inteligentnego zarządzania energią 

Opis Działania 
Modernizacja obiektów publicznych w celu zastosowania 
nowoczesnych rozwiązań 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, wojewódzkie, gminne, prywatne 

Miernik oceny Liczba zrealizowanych projektów 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.5.3 
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej 

Opis Działania 
Przygotowanie wymaganych dokumentów do przeprowadzenia 
termomodernizacji 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Liczba budynków objętych termomodernizacją, osiągnięte 
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oszczędności energii 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
2.6 

Upowszechnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego 

Działanie 2.6.1 
Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej na terenie 
Gminy 

Opis Działania 
Stworzenie projektu, znalezienie środków na budowę lokalnej 
sieci w oparciu o istniejące węzły  

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, krajowe, wojewódzkie, gminne, prywatne 

Miernik oceny Liczba osób korzystających z szerokopasmowego Internetu 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 2.6.2 Stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu 

Opis Działania Udostępnienie Internetu np. w świetlicach wiejskich 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, krajowe, powiatowe, unijne 

Miernik oceny Liczba miejsc, w których można korzystać z Internetu 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
2.7 

Rozwój gospodarki mieszkaniowej 

Działanie 2.7.1 Budowa mieszkań socjalnych i komunalnych 

Opis Działania 
Rozpoznanie możliwości, wybór miejsc, organizacja środków 
finansowych 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, krajowe, powiatowe, unijne 

Miernik oceny Liczba wybudowanych mieszkań 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
2.8 

Rewitalizacja 

Działanie 2.8.1 Rewitalizacja zabytkowych obiektów na terenie Gminy 

Opis Działania Zorganizowanie planów, środków 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, wojewódzkie, gminne, prywatne 

Miernik oceny Zrewitalizowane obiekty 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 
Źródło: Analiza Remedis SA, Urząd Gminy Ustka 
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4.3. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „AKTYWNE 
SPOŁECZEŃSTWO” 

Tabela 34 Cel strategiczny 3 

CEL STRATEGICZNY 3 AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 

Program operacyjny 
3.1 

Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci  
i młodzieży 

Działanie 3.1.1 
Organizowanie różnych form letniego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży 

Opis Działania Przekazywanie środków, pomoc w organizacji imprez, konkursów 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki gminne, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba uczestników 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.1.2 
Współpraca z klubami sportowymi, zrzeszającymi osoby 
uprawiające różne dyscypliny sportu 

Opis Działania 
Ciągła współpraca jednostek podległych Urzędowi Gminy 
z klubami działającymi i mogącymi działać na terenie Gminy 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba wydarzeń sportowych 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
3.2 

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy 

Działanie 3.2.1 
Intensyfikacja udziału mieszkańców w kulturze jako uczestników 
i twórców wydarzeń kulturalnych 

Opis Działania 
Opracowanie i realizacja programów uczestnictwa w kulturze, 
edukacji kulturalnej, informacji i promocji, oraz przeprowadzenie 
badań uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym gminy 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne 

Miernik oceny Realizacja programu 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.2.2 Kultywowanie i promocja tradycji 

Opis Działania 

Kontynuacja wszelkich działań przypominających i utrwalających 
tradycje lokalne. Formy to np.: organizacja konkursów 
artystycznych o charakterze lokalnym, wspieranie tworzenia 
wystaw, zespołów kultywujących lokalną twórczość,  zachowanie 
dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów 
artystycznych i rękodzielniczych , organizacja festynów, imprez 
okolicznościowych, koncertów, plenerów artystycznych, zlotów 
fanów motoryzacji, wystawy artystyczne, opieka nad 
cmentarzami 

Potencjalne źródło Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki partnerów 
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finansowania 

Miernik oceny Liczba wydarzeń 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.2.3 Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Opis Działania 
Wspieranie rozwoju istniejących i wspomaganie w powstawaniu 
nowych organizacji pozarządowych  

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki partnerów 

Miernik oceny Poniesione nakłady 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
3.3 

Dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa społecznego 

Działanie 3.3.1 Zapewnienie nowoczesnego sprzętu dla OSP 

Opis Działania Zakup specjalistycznego sprzętu 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Wartość dostarczonego do OSP sprzętu 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.3.2 Modernizacja bazy lokalowej OSP 

Opis Działania 
Przebudowy strażnic i świetlic, remonty strażnic, remont 
instalacji, wymiana stolarki okiennej itp. 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Liczba zrealizowanych inwestycji 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.3.3 Otwarcie schroniska dla zwierząt w Słupsku 

Opis Działania 

Wspólnie z gminą Damnica, gminą Smołdzino, gminą Słupsk, 
gminą Kobylnica, miastem Ustka i miastem Słupsk budowa 
wspólnego, dużego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w 
Słupsku. 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Otwarte schronisko 

Termin realizacji 2018 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
3.4 

Aktywne i zdrowe starzenie się 

Działanie 3.4.1 
Kształtowanie i promocja aktywnych postaw na rzecz zdrowego  
i aktywnego stylu życia 

Opis Działania 
Zajęcia rekreacyjne, kulturalne, spotkania integracyjne 
 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki krajowe, środki unijne, budżet Gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba aktywnych uczestników 
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Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.4.2 
Stworzenie punktu dziennej opieki dla osób starszych 
i niepełnosprawnych 

Opis Działania 

Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, zapewnienie ludziom 
aktywnego spędzania czasu, prowadzenie terapii zajęciowych, 
uruchomienie idei wolontariatu wśród mieszkańców, zapewnienie 
konsultacji i porad 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, środki unijne i krajowe 

Miernik oceny 
Liczba osób korzystających z pomocy, liczba wolontariuszy, 
stworzenie punktu dziennej opieki 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.4.3 Profilaktyka zdrowotna 

Opis Działania 
Profilaktyka zmierzająca do zmniejszenia ilości chorób 
reumatycznych, alergicznych, onkologicznych, psychiatrycznych, 
wad postawy, wymowy itd. 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki krajowe, środki gminne, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.4.4 Stworzenie Klubu Seniora i Domu Dziennego Pobytu 

Opis Działania 
Stworzenie Klubu Seniora i Domu Dziennego Pobytu dla osób 
starszych, zorganizowanie miejsca i środków 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Utworzony KS i DDP 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
3.5 

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning) 

Działanie 3.5.1 
Stworzenie programów doszkalających w zakresie obsługi 
nowoczesnych urządzeń, Internetu, walka z wykluczeniem 
społecznym 

Opis działania Zakup programów, przeszkolenie osób 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, krajowe, powiatowe, unijne 

Miernik oceny Liczba osób korzystających ze szkoleń 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.5.2 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

Opis działania Upowszechnienie dostępu mieszkańców do usług elektronicznych 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki krajowe, środki unijne, budżet Gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba osób korzystających z komunikacji elektronicznej szkoleń 

Termin realizacji 2018-2027 
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Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.5.3 Wspieranie rozwoju e-społeczeństwa 

Opis działania 

Wspieranie wprowadzania rozwiązań TIK dla e-administracji, 
e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia, 
stworzenie informatora o ofercie kulturalnej, rekreacyjno-
sportowej itp. 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki gminne, krajowe, powiatowe, unijne 

Miernik oceny Liczba prowadzonych projektów 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.5.4 Promocja postaw ekologicznych  

Opis działania 

Szkolenia, warsztaty, inicjatywy społeczne, działania medialne, 
uświadamianie mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, 
przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, działania podnoszące 
rozwój proekologiczny 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba podjętych kampanii informacyjnych, ilość zajęć 

Termin realizacji 2018-2027 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Program operacyjny 
3.6 

Aktywizacja mieszkańców 

Działanie 3.6.1 Szkolenia dla mieszkańców 

Opis działania 
Przeprowadzanie szkoleń dla mieszkańców w zakresie zakładania  
i prowadzenia działalności gospodarczej 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne, unijne, powiatowe 

Miernik oceny 
Liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba przeszkolonych 
mieszkańców 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.6.2 
Ciągłe doskonalenie się urzędników gminnych w zakresie 
aktywizacji mieszkańców 

Opis działania 

Wizyty studyjne w gminach sąsiednich, partnerskich w celu 
zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie aktywizacji 
gospodarczej mieszkańców, szkolenia pracowników Urzędu 
Gminy 

Potencjalne źródło 
finansowania 

Środki własne 

Miernik oceny Liczba szkoleń, liczba przeszkolonych pracowników, liczba wizyt 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 

Działanie 3.6.3 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Opis działania 
Organizacja kształcenia w zakresie zdobywania umiejętności 
rzemieślniczych, stymulacja inwestycji lokalnych kreujących nowe 
miejsca pracy, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami 

Potencjalne źródło Środki unijne, powiatowe, gminne, prywatne 
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finansowania 

Miernik oceny 
Liczba bezrobotnych, liczba osób, które pracę znalazły, liczba osób 
przeszkolonych 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Ustka 
Źródło: Analiza Remedis SA, Urząd Gminy Ustka 

Warto dodać, że wymienione powyżej zadania nie są wartościowane ze względu na skutki dla 

jak największej części mieszkańców. Takie hierarchizowanie należy zrealizować każdorazowo 

decydując o przyznaniu środków na realizację w ramach kolejnego budżetu i kolejnego WPF-u. 

Niemniej w praktyce należy się spodziewać, że podstawowym czynnikiem priorytetyzującym 

zadania będzie możliwość pozyskania dofinansowania bezzwrotnego. To bowiem pozwoli 

na swoiste lewarowanie możliwości budżetowych i maksymalizacji wartościowej 

zrealizowanych na rzecz mieszkańców działań. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. STRATEGIA GMINY USTKA A INNE DOKUMENTY 
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W niniejszym rozdziale dokonano prezentacji Strategii Rozwoju Gminy Ustka w latach 2017-

2027 na tle innych dokumentów strategicznych – przede wszystkim Strategii Rozwoju Kraju 

2020 i Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. Analiza wykazuje zbieżność strategii Gminy z dokumentami strategicznymi 

wyższego szczebla dotyczącymi Gminy. 

5.1. STRATEGIA EUROPA 2020 

Strategia „Europa 2020” jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowaną w 2010 r. Ma ona na celu nie tylko rozwiązanie 

problemów wynikających z kryzysu, z którego obecnie kraje UE stopniowo wychodzą. 

Strategia ta ma również pomóc nam skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu 

wzrostu gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej służył 

zrównoważonemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi. 

Ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one 

zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę 

z ubóstwem. Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które 

Unia Europejska i władze państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania 

w kluczowych dla strategii obszarach, takich jak: innowacje, gospodarka cyfrowa, 

zatrudnienie, młodzież, polityka przemysłowa, ubóstwo i oszczędne gospodarowanie 

zasobami. 

Wdrażanie celów Strategii Rozwoju Gminy Ustka przyczynia się do realizacji Strategii „Europa 

2020”. 

5.2. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK) to główna strategia rozwojowa Polski do 2020 roku. 

Wskazuje najważniejsze zadania państwa, które należy zrealizować w najbliższych latach, by 

przyspieszyć rozwój Polski, orientacyjny harmonogram oraz sposób finansowania 

zaplanowanych działań. Strategia proponuje podejście dwukierunkowe, polegające na 

usuwaniu barier i słabości polskiej gospodarki oraz wykorzystaniu jej mocnych stron. SRK 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_pl.htm


 

91 
 

wyznacza trzy obszary, na których powinny zostać skoncentrowane fundusze na politykę 

rozwoju: 

 Konkurencyjna gospodarka, 

 Spójność społeczna i terytorialna, 

 Sprawne i efektywne państwo. 

Działania wskazane w SRK będą konkretyzowane poprzez cele i programy Strategii Rozwoju 

Gminy Ustka na lata 2017-2027. Szczególnie wpisują się w ten zakres następujące programy 

operacyjne Strategii: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.3, 3.5. 

5.3. DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 
„POLSKA 2030. TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” – jest to 

dokument rządu RP o charakterze analitycznym i rekomendacyjnym. Określa on główne 

trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także kierunki 

przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. 

Stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość, w perspektywie 

do 2030 roku. Celem Strategii jest przezwyciężenie kryzysu finansowego w jak najkrótszym 

czasie i próba uniknięcia tzw. „straconej dekady” – wolniejszego rozwoju gospodarczego niż 

w poprzednich latach, który powodowałby negatywny wpływ na jakość życia ludzi. Strategia 

zakłada więc zbudowanie przewag konkurencyjnych do 2030 roku, tak, aby po wykorzystaniu 

obecnych sił rozwojowych Polska posiadała nowe potencjały wzrostu w obszarach, które 

dotychczas nie były eksploatowane, np. w obszarze edukacji. 

Głównym celem dokumentu Polska 2030 jest poprawa jakości życia Polaków mierzona 

wskaźnikami jakościowymi, a także wartością oraz tempem wzrostu polskiego PKB. Projekt 

kładzie nacisk na jednoczesny rozwój w trzech strategicznych obszarach: konkurencyjności 

i innowacyjności gospodarki, równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski oraz 

efektywności i sprawności państwa. 

Cele Strategii Rozwoju Gminy Ustka, programy z tym związane, a także przedstawione kierunki 

działań wpisują się w cele przedstawione w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju „Polska 

2030. Trzecia Fala Nowoczesności”. 

http://eduentuzjasci.pl/
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Podobnie szczególnie wpisują się w ten zakres następujące programy operacyjne Strategii: 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.3, 3.5. 

5.4. RAPORT POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE 

Raport Polska 2030 przedstawia wyzwania jakie powinniśmy podjąć w perspektywie roku 

2030 tj.: 

 Wzrost i konkurencyjność, 

 Sytuacja demograficzna, 

 Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy, 

 Odpowiedni potencjał infrastruktury, 

 Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne, 

 Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego,  

 Solidarność i spójność regionalna, 

 Poprawa spójności społecznej, 

 Sprawne państwo, 

 Wzrost kapitału społecznego Polski. 

Realizacja celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Gminy Ustka przyczyni się do 

urzeczywistniania tych wyzwań w skali pojedynczej gminy. Warto podkreślić następujące 

programy operacyjne niniejszej Strategii, które szczególnie się do tego przyczynią: 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 i 3.6. 

5.5. KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA 
KRAJU 2030 

W KPZK 2030 rozwój kraju traktowany jest w sposób kompleksowy. Oznacza to, że zadaniem 

zagospodarowania przestrzennego jest godzenie interesów różnych użytkowników przestrzeni 

(mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, państwa). Powinno być spójne z decyzjami 

podejmowanymi w innych obszarach dotyczących np. inwestycji infrastrukturalnych, potrzeby 

rozwoju miast, ochrony terenów zielonych. 

KPZK wskazuje najpilniejsze problemy zagospodarowania polskiej przestrzeni i konkretne 

działania naprawcze w sześciu obszarach tematycznych dla: 
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 Poprawy konkurencyjności największych miast i powiązań między nimi, 

 Tworzenia warunków równomiernego rozwoju poza dużymi miastami, 

 Rozwoju infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej (np. sieci 

szerokopasmowe), 

 Poszanowania środowiska naturalnego i walorów krajobrazowych, a także 

kulturowych, 

 Wzmacniania odporności Polski na zagrożenia związane z bezpieczeństwem 

energetycznym (np. poprzez budowanie połączeń energetycznych z sąsiednimi 

państwami) czy ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi (np. powodziami), 

 Systematycznej budowy i utrzymania skutecznego systemu planowania przestrzennego 

(np. eliminowania chaotycznego sposobu zabudowy przedmieść). 

Koncepcje zawarte w Strategii Gminy Ustka zawierają założenia Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030. W Założenia KPZ wpisują się wszystkie programy i działania 1 i 

2 celu strategicznego niniejszej Strategii. 

5.6. KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-
2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE 

Główny cel strategiczny polityki regionalnej określony w Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020 to: 

 Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia 

i spójności w horyzoncie długookresowym. 

Realizacja tego celu jest możliwa dzięki koncentracji środków w obszarach i działaniach, które 

największym stopniu będą przyczyniały się do realizacji celów szczegółowych tj.: 

 Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 

 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych, 

 Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 
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Strategia Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027 ze swej istoty będzie realizować założenia 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie. Wyróżnić można wszystkie programy i działania 1 i 2 celu strategicznego niniejszej 

Strategii. 

5.7. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Programy operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Ustka są zbieżne z priorytetami inwestycyjnymi 

wszystkich osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 o nazwach: 

 Oś priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy; 

 Oś priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa; 

 Oś priorytetowa 3. Edukacja; 

 Oś priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe; 

 Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie; 

 Oś priorytetowa 6. Integracja; 

 Oś priorytetowa 7. Zdrowie; 

 Oś priorytetowa 8. Konwersja; 

 Oś priorytetowa 9. Mobilność; 

 Oś priorytetowa 10. Energia; 

 Oś priorytetowa 11. Środowisko. 

Wszystkie działania Strategii Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027 wpisują się w osie 

priorytetowe RPOW, ponadto można stwierdzić, że dotyczą jego wszystkich osi 

priorytetowych. 

5.8. STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI 
GOSPODARKI. DYNAMICZNA POLSKA 2020 

Stworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i współpracy 

przedsiębiorstw, administracji i nauki to główny cel Strategii Innowacyjności i Efektywności 

Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG). 
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Głównym założeniem SIEG jest przygotowanie odpowiednich warunków funkcjonowania 

polskich przedsiębiorstw oraz sektora nauki i administracji, które pozwolą zwiększyć 

konkurencyjność i innowacyjność naszej gospodarki. Strategia zakłada realizację 

następujących celów: 

 Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej 

i efektywnej gospodarki, 

 Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, 

 Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców, 

 Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 

Poszczególne działania będą realizowane przez administrację centralną we współpracy 

z przedsiębiorcami i ich organizacjami, jednostkami naukowymi i samorządowymi, 

instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami pozarządowymi. Obok systemowych działań 

legislacyjnych w różnych obszarach planowane są również zmiany w samym funkcjonowaniu 

krajowej polityki innowacyjnej, a także bezpośrednie wsparcie w postaci programów 

finansowanych ze środków publicznych.  

Część działań wskazanych w Strategii Gminy Ustka jest kompatybilna z celami SIEG. Dotyczy to 

zwłaszcza następujących działań opisanych w Strategii: 1.2.1, 1.3.5, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.1, 3.5.1, 

3.5.3, 3.5.4. 

5.9. POLITYKA TRANSPORTOWA PAŃSTWA NA LATA 2006-
2025 

Jako podstawowy cel polityki transportowej przyjmuje się zdecydowana poprawę jakości 

systemu transportowego i jego rozbudowę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 

albowiem jakość systemu transportowego jest jednym z kluczowych czynników, decydujących 

o warunkach życia mieszkańców i o rozwoju gospodarczym kraju i regionów. Stosowanie 

zasady zrównoważonego rozwoju będzie zapewniało równowagę miedzy aspektami 

społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi oraz ochrony środowiska w warunkach 

rozwijającej się gospodarki rynkowej. Dążenie Polski do osiągniecia postawionych sobie celów 

warunkowane będzie celami, zadaniami i regułami Unii Europejskiej, a także zobowiązaniami 

wynikającymi z potrzeb obronności Państwa, w tym z członkostwa NATO.  
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Sformułowany wyżej, podstawowy cel polityki transportowej jak i cele szczegółowe będą 

realizowane poprzez działania określone w Strategii Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027. 

Są to zwłaszcza działania: 1.2.3, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5. 

5.10. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO 2020 

Spójność dokumentów strategicznych Gminy wymaga połączenia celów Strategii 

z dokumentem nadrzędnym, jakim jest strategia województwa. Spójność ta realizowana jest 

na poziomie celów strategicznych obu dokumentów, które przekładają się dalej na konkretne 

zadania inwestycyjne. 

Strategia Rozwoju Gminy Ustka poprzez wykonanie zaplanowanych programów rozwojowych, 

realizować będzie cele strategiczne i operacyjne wyznaczone w Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego o nazwach: 

 Nowoczesna gospodarka: 

 Wysoka efektywność przedsiębiorstw; 

 Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna; 

 Aktywni mieszkańcy: 

 Wysoki poziom zatrudnienia; 

 Wysoki poziom kapitału społecznego; 

 Efektywny system edukacji; 

 Lepszy dostęp do usług zdrowotnych; 

 Atrakcyjna przestrzeń: 

 Sprawny system transportowy; 

 Bezpieczeństwo o efektywność energetyczna; 

 Dobry stan środowiska. 

Wszystkie działania wskazane w Strategii Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027 realizują 

cele Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, wpisując się we wszystkie kierunki 

szczegółowe. 
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5.11. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEGO POWIATU SŁUPSKIEGO NA LATA 
2012-2022 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022 zawiera 

następujące priorytety i cele szczegółowe, do których odnoszą się programy zawarte 

w Strategii Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027: 

 SPOŁECZNOŚĆ: 

 Podjąć działania na rzecz stworzenia sprawnego systemu zapobiegania 

kryzysom rodziny oraz kompleksowego wsparcia osób starszych, samotnych 

i niepełnosprawnych objętych szeroko rozumianą pomocą społeczną; 

 Stworzyć warunki na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, 

aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu i pozyskania pracy przez osoby 

niepełnosprawne; 

 Stworzyć warunki dla rozwoju usług opieki zdrowotnej i medycznej; 

 Podjąć działania w kierunku zmiany świadomości społecznej w zmieniającej się 

rzeczywistości społeczno-gospodarczej; 

 Podjąć działania na rzecz rozwoju i dywersyfikacji form przekwalifikowania 

zawodowego i uwzględniać w procesie kształcenia potrzeby lokalnego rynku 

pracy; 

 Stworzenie warunków do powszechnego i taniego dostępu do oświaty na 

szczeblu ponadgimnazjalnym zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami 

młodzieży; 

 INFRASTRUKTURA: 

 Budować i modernizować infrastrukturę drogową wraz z jej najbliższym 

otoczeniem oraz umożliwiać rozwój infrastruktury przewozów pasażerskich; 

 Sprzyjać rozwojowi infrastruktury proturystycznej i różnych form turystyki; 

 Stwarzać warunki dla rozwoju infrastruktury technicznej przeciwdziałającej tzw. 

wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu słupskiego; 

 GOSPODARKA: 

 Działać na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju stref aktywności 

gospodarczej na terenie powiatu; 
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 Stworzyć warunki dla ograniczenia bezrobocia i wzrostu aktywności zawodowej 

mieszkańców powiatu słupskiego; 

 Podejmować działania w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju wsi i obszarów 

wiejskich w zakresie rozwoju nowoczesnych rolnictwa i pozarolniczego rozwoju 

wsi;  

 Stworzyć system promocji powiatu słupskiego w kraju i zagranicą; 

 PRZESTZRZEŃ: 

 Podjąć działania w kierunku równomiernego rozwoju powiatu i poszczególnych 

miejscowości położonych najdalej od centrum gospodarczego i kulturalnego 

skupionego w mieście Słupsku oraz tworzyć warunki dla korzystniejszego 

gospodarowania w rolnictwie, leśnictwie, rybactwie morskimi śródlądowym; 

 Podjąć działania w kierunku rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 

oraz lepiej wykorzystywać istniejące szlaki komunikacyjne; 

 Stworzyć warunki do wykorzystania istniejących i tworzenia nowych obszarów 

chronionych dla zwiększenia potencjału zasobów przyrodniczych sprzyjających 

rozwojowi turystyki; 

 EKOLOGIA: 

 Poprawa jakości ochrony środowiska na terenie powiatu słupskiego; 

 Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu; 

 Ochrona dolin rzecznych dla zachowanie cennych walorów przyrodniczych 

sprzyjających rozwojowi turystyki. 

Programy operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027, które przyczynią się 

do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 i 3.6. 

5.12. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY 
USTKA 

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz dzięki zaprogramowaniu koniecznych do realizacji 

działań, sporządzono szczegółowy katalog działań niskoemisyjnych i efektywnie 

wykorzystujących zasoby, zaplanowanych na lata 2016-2020 oraz na lata 2020-2030. W 

ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zaplanowano również działania „miękkie” mające 

na cele informację oraz edukację społeczeństwa, w kierunku podnoszenia jego świadomości 
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ekologicznej oraz propagowaniu zachowań pro środowiskowych. Cele strategiczne gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Ustka to: 

 Zeroenergetyczny rozwój społeczno-gospodarczy gminy; 

 Gmina Ustka, nowoczesnym oraz ekologicznym ośrodkiem powiatu słupskiego; 

 Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy; 

 Poprawa efektywności energetycznej gminy. 

Sformułowane powyżej cele strategiczne stanowią punkt odniesienia do zakresu działań i są 

one zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027. Dotyczy to zwłaszcza 

następujących działań zaplanowanych w Strategii: 1.2.1, 1.3.5, 2.1.3, 2.2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3. 

5.13. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH GMINY USTKA 

Cele główne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustka określono dla 

czterech obszarów: 

 Edukacja publiczna: 

 Świadome i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy. Dostęp do 

kształcenia ustawicznego; 

 Ochrona zdrowia: 

 Zdrowe społeczeństwo, świadome zagrożeń i potrafiące przeciwdziałać tym 

zagrożeniom; 

 Pomoc społeczna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 

 Profesjonalna pomoc społeczna, zmieniająca świadomość społeczną, 

wspierająca jakość życia lokalnej społeczności, sprzyjająca w rozwiazywaniu 

własnych problemów, zachęcająca do samorealizacji; 

 Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Narkomanii: 

 Skuteczne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. Efektywny 

system przeciwdziałania nadużywaniu środków psychoaktywnych. 

Osiąganie tych celów odbywać się będzie poprzez realizację celów szczegółowych 

w poszczególnych latach. Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zgodne 

są z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Ustka na lata 2017-2027. Wyróżniają się tu 

następujące programy operacyjne 3.4 i 3.5. 
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6.1. METODY ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA STRATEGII 
ROZWOJU GMINY USTKA NA LATA 2017-2027 

Strategia jest dokumentem planowania długookresowego, który stanowi podstawę 

do precyzowania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Sądzić należy, 

że aktualizacja Strategii jeden raz w okresie czteroletniej kadencji władz samorządowych 

winna zapewnić jej wystarczające dostosowanie do zmieniającej się sytuacji społeczno-

gospodarczej Gminy. 

Zaprezentowane opracowanie zawiera zbiór celów strategicznych Gminy. Określenie „cel” 

określa zarówno pojedyncze działanie, wiele działań bądź wręcz odwołuje się do spójnego 

opracowania. 

W skali krótko i średniookresowej aktualizacje planów rozwojowych gminy zapewnia 

przygotowanie i doroczny przegląd budżetów i Wieloletnich Prognoz Finansowych. Monitoring 

i ewaluacja oprócz dokonania oceny stopnia realizacji działań zapisanych w Strategii polega na 

wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami wpływającymi na rozwój 

społeczny i gospodarczy Gminy. 

Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez uchwalanie i realizacje kolejnych budżetów. 

W pozostałych obszarach cele opisane w Strategii winny stać się podstawą projektów 

realizowanych przez samorząd. 

Władze Gminy wypełniając strategię winny podejmować decyzje określające: rodzaj zadań 

i ich hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań. Zarządzanie finansowe 

polega na wdrażaniu przyjętych przez Radę Gminy kolejnych budżetów i WPF-ów, 

analizujących aktualne możliwości inwestycyjne. Aktualne dokumenty (budżet i WPF) 

są dostępne każdorazowo na stronie BIP Gminy Ustka. 

Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania strategii będzie stopień realizacji zaplanowanych 

projektów. Poszczególne „cele” opisane w strategii posiadają określone mierniki oceny będące 

podstawą do budowania szczegółowych zasad oceny postępu prac nad programami. Sposób 

prezentacji osiągnięć w realizacji strategii to decyzja władz Gminy. Monitorowanie i ocena 

zarówno Strategii jak i innych programów polegać winno na porównaniu osiągniętego stanu 

do założeń opisanych w odpowiednich programach na podstawie analizy sprawozdań 

rzeczowych i finansowych jednostek organizacyjnych Gminy. 
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Urząd Gminy w Ustce jako instytucja wdrażająca Strategię jest odpowiedzialny za: 

  zbieranie i udostępnianie danych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji Strategii, 

  zapewnienie spójności różnych dokumentów programowych. 

W przyjętej hierarchii dokumentów programowych podstawowe informacje pokazujące 

realizację Strategii zawierają w sobie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy. 

Strategia Rozwoju Gminy Ustka została opracowana przy założeniu, że jej sporządzenie 

przyczyni się do planowego zarządzania wymagającego okresowych weryfikacji luki pomiędzy 

stanem faktycznym i stanem pożądanym w Gminie. 

6.2. SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM 
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Do zadań Gminy należy współpraca i wspieranie wybranych przedsięwzięć organizacji 

pozarządowych działających na jej terenie. Sposób przygotowania i monitorowania strategii 

i innych dokumentów związanych z rozwojem Gminy gwarantuje włączenie organizacji 

pozarządowych i sektora prywatnego we współpracę z sektorem publicznym. Dodatkowo 

należy wspomnieć, że skład Rady Gminy będącej szeroką reprezentacją mieszkańców Gminy 

sprzyja łączeniu różnych środowisk w aktywności na rzecz Gminy. Bezpośrednio w zgłaszaniu 

i przy opracowywaniu zadań biorą czynny udział organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo 

zarówno poprzez włączanie się bezpośrednie jak i poprzez swoich przedstawicieli w Radzie 

Gminy. 

Gmina inicjuje współpracę z instytucjami sektora publicznego i lokalnymi przedsiębiorstwami 

sektora prywatnego poprzez organizowanie wspólnych spotkań dla przedstawicieli tych 

jednostek. 

6.3. PUBLIC RELATIONS STRATEGII GMINY USTKA 

Istotną uwagę władze Gminy przykładają do przekazywania społeczności lokalnej rzeczowej 

i wyczerpującej informacji na temat realizacji Strategii. Public Relations, którego zadaniem jest 

upowszechnianie zamierzeń Strategii i dokumentów związanych pośród przyszłych 
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beneficjentów (w tym zwłaszcza mieszkańców), jednostek podległych i innych podmiotów 

odbywa się poprzez trzy formy komunikacji: 

 serwisy internetowe – będące szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji 

o aktualnych działaniach i stanowią dla opinii publicznej kompleksowe źródło 

informacji o założeniach i osiągnięciach strategii, 

 współpracę z mediami – działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem, 

telewizja o zasięgu lokalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Strategii 

i dokumentów związanych, 

 bezpośrednie działania informacyjno-promocyjne Wójta Gminy. 

Podstawowym celem działań związanych z Public Relations Strategii jest dotarcie do jak 

najszerszej grupy odbiorców końcowych działań podejmowanych w ramach Strategii, a więc 

do mieszkańców Gminy, przedsiębiorców lokalnych, organizacji społecznych. Informowanie 

społeczności lokalnej o realizacji Strategii Gminy odbywać się będzie w sposób pośredni – 

medialny, jak i bezpośredni – interaktywny. Pośrednio informacje zamieszczane będą 

w lokalnej prasie, na stronie internetowej Gminy, w materiałach i broszurach promocyjnych 

i informacyjnych. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 
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1. Dokumenty strategiczne Gminy powiązane ze strategią rozwoju 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustka. 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Ustka. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustka. 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka. 

Aktualne dokumenty strategiczne są dostępne na stronach internetowych Gminy 

 

2. Zarządzenie Wójta o konsultacjach 

Zaproszenie do konsultacji zostało skierowane do ogółu mieszkańców poprzez: 

 zamieszczenie na stronie internetowej Gminy i podmiotów powiązanych, 

 zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustka. 
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3. Wzór ankiety 

Szanowni Państwo, 

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat kierunków rozwoju Gminy w związku z 

rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Gminy. Prosimy o podzielenie się z nami Państwa 

opinią o silnych i słabych stronach naszej Gminy, oraz oczekiwanych działaniach mających na 

celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Ankieta ma charakter anonimowy. 

   

1. Najsilniejsze strony naszej Gminy, mogące stanowić podstawę dalszego rozwoju: 

2. Słabe strony naszej Gminy: 

3. Największe szanse: 

4. Największe zagrożenia: 

5. Będąc Wójtem na jakie priorytetowe działania wydałaby/wydałby Pani/Pan kwotę 

1.000.000,00 zł wolnych środków budżetu (pamiętaj, jeśli zbudujemy drogę to nie 

wystarczy na przedszkole!)?  

1) ……………………………………………………………………………..................................................... 

2) ..................................................................................................................................... 

3) ..................................................................................................................................... 

1. Proszę podać płeć (K/M) 

2. W jakim przedziale wiekowym się Pan(i) znajduje? 

 do 24 lat  

 25-35 lat 

 36-50 lat 

 51-70 lat 

 co najmniej 71 lat 

 odmowa odpowiedzi 

3. Jak wyobraża sobie Pani/Pan swoją sytuację społeczno-materialną za 5 lat? 

 moja sytuacja poprawi się znacznie 

 moja sytuacja będzie na podobnym jak obecnie poziomie 

 moja sytuacja ulegnie pogorszeniu 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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4. Zespół Remedis SA: 

 Krzysztof Nowak – Prezes Zarządu 

 Krzysztof Mrowicki – Dyrektor 

 Marcin Wyszogrodzki – Dyrektor ds. Sektora Publicznego 

 Bartosz Baranowski – Specjalista ds. Sektora Publicznego 

 Natalia Stępień – Specjalistka ds. Metodyki i Badań 
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