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1. Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego 
 

Strategiczne zarządzanie i planowanie o wydłuŜonym horyzoncie czasowym naleŜy 

uznać jako niezbędne elementy polityki władz samorządowych w celu zagwarantowania 

właściwego funkcjonowania kaŜdej jednostki samorządu terytorialnego. Zarządzanie 

strategiczne umoŜliwia racjonalizację wydatków budŜetowych oraz optymalizację kosztów 

świadczenia usług publicznych. Z kolei strategiczne planowanie wpływa na sprawność 

działania jednostek samorządu terytorialnego, na tempo procesów lokalnego rozwoju, a w 

konsekwencji na jakość Ŝycia wszystkich mieszkańców danej jednostki.  

Do dokumentów stanowiących podstawę planistyczną i umoŜliwiających zarządzanie 

gminą naleŜą m.in.: 

1. plan rozwoju lokalnego, 

2. strategia rozwoju, 

3. wieloletni plan inwestycyjny, 

4. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

5. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

6. plan ochrony środowiska, 

7. plan rozwoju turystyki. 

Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na 

poziomie samorządu, nabierającym w ostatnim czasie coraz większego znaczenia. Określa on 

strategię społeczno-gospodarczą gminy, wskazuje cele i kierunki zaangaŜowania środków z 

funduszy strukturalnych, krajowych i własnych gminy. 

Lokalny program rozwoju określa nie tylko ogólne cele (jak ma to miejsce przy 

tworzeniu strategii), lecz konkretne zadania, terminy ich realizacji oraz sposoby finansowania. 

Kompleksowy charakter dokumentu pozwala na zoptymalizowanie polityki inwestycyjnej 

Gminy. Dokument wskazuje kierunki rozwoju Gminy Sierakowice oraz zapewnia 

koncentrację środków na strategicznych działaniach samorządu. NaleŜy podkreślić, Ŝe 

wytyczenie kierunków rozwoju oraz zadań inwestycyjnych nastąpiło przy współpracy 

społeczeństwa lokalnego. Dokument wykazuje więc zgodność nie tylko z polityka 

strategiczną władz samorządowych ale koncentruje się na zadaniach jak najbardziej 

poŜądanych i akceptowalnych przez społeczeństwo. Plan rozwoju lokalnego stanowi pewien 

kompromis między strategią rozwoju a wieloletnim planem inwestycyjnym. Obejmuje 

bowiem nie tylko diagnozę stanu obecnego danego obszaru, analizę bieŜących uwarunkowań 

i problemów wraz z ujęciem perspektywicznym zmierzającym do poprawy sytuacji, ale takŜe 
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szczegółowy zestaw działań i projektów inwestycyjnych wraz z oczekiwanymi wskaźnikami 

osiągnięć, planem finansowym i procedurami monitoringu. 

Posiadanie przez gminę dobrze opracowanego programu rozwoju lokalnego jest 

niezbędnym elementem przy ubieganiu się o środki unijne dostępne w ramach priorytetu 3 dla 

działań 3.1 i 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

        Gmina Sierakowice posiada obecnie następujące dokumenty wykorzystywane przez 

władze samorządowe w procesie strategicznego zarządzania i planowania: 

1. Strategia rozwoju gminy Sierakowice do 2015 r.,  

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sierakowice,  

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice (w tym Plany 

lokalne dla sołectw Tuchlino i Długi Kierz) ,  

4. Program ochrony środowiska gminy Sierakowice na lata 2004-2011,  

5. Gminny plan gospodarki odpadami dla gminy Sierakowice na lata 2004-2011. 

Władze samorządowe określając kierunki rozwoju Gminy oraz prowadząc politykę 

inwestycyjną, dąŜą do zapewnienia zgodności z dokumentami strategicznymi sporządzonymi 

na szczeblu powiatowym, wojewódzkim czy narodowym. Jednostka samorządu 

terytorialnego jaką jest gmina, nie działa bowiem w oderwaniu od nich, ale jest ich częścią 

składową i oddziałuje na ich funkcjonowanie. Dlatego teŜ naleŜy dąŜyć nie tylko zapewnienia 

zgodności planów lokalnych (gminnych) z planami wyŜszego rzędu, ale równieŜ do 

włączenia kwestii rozwoju Gminy do planowania na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 

W procesie planowania władze samorządowe korzystają więc równieŜ między innymi z 

poniŜszych dokumentów: 

1. Strategia rozwoju powiatu kartuskiego,  

2. Strategii rozwoju województwa pomorskiego,  

3. Strategii rozwoju turystyki w województwie pomorskim na lata 2004-2013,  

4. Narodowy Plan Rozwoju Polski (NPR) oraz Zintegrowany Program Operacyjny 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 

Obecnie w województwie pomorskim rozpoczynają się konsultacje społeczne, 

dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Celem Gminy 

Sierakowice jest włączenie się w proces opracowywania powyŜszego dokumentu oraz 

włączenie się w proces planowania inwestycyjnego województwa, m.in. poprzez propozycję 

wspólnych zadań inwestycyjnych przedstawionych w niniejszym dokumencie Planu rozwoju 

lokalnego Gminy Sierakowice. Gmina Sierakowice wyraŜa chęć podjęcia współpracy m.in. w 
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zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 211 w powiecie kartuskim, uwzględniając to 

zadanie w planie finansowym. 

Do dyspozycji władz samorządowych pozostają więc równieŜ dokumenty opracowane 

na poziomie powiatu, województwa czy kraju, jak choćby Strategia rozwoju powiatu 

kartuskiego czy Strategia rozwoju województwa pomorskiego. Jednak dokumenty o zasięgu 

lokalnym odzwierciedlają wiernie lokalne potrzeby i moŜliwości finansowe. Opracowanie 

Planu rozwoju lokalnego gminy Sierakowice pozwoli na wypełnienie luki w postaci braku 

dokumentu skupiającego projekty inwestycyjne wraz z planem finansowym, opisem procesu 

wdroŜenia i monitoringu. Lokalny plan rozwoju pozwoli nie tylko na optymalne planowanie i 

zarządzanie w zakresie polityki inwestycyjnej ale równieŜ pozwoli na pozyskanie środków 

zewnętrznych finansowania inwestycji gminnych. 

MoŜliwość realizacji wieloletnich planów rozwoju uzaleŜniona jest nie tylko od 

sprawnego działania administracji publicznej, wyraŜającej się m.in. w efektywnym 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji, w nadzorze nad 

odpowiednim przebiegiem prac inwestycyjnych, ale takŜe od aprobaty strategicznych celów 

rozwoju przez stronę lokalnej społeczności. Dlatego teŜ prace nad opracowaniem Planu 

rozwoju lokalnego gminy Sierakowice rozpoczęto od konsultacji społecznych oraz 

ankietyzacji  jej mieszkańców. 

Spotkanie konsultacyjne oraz ankieta zostały przeprowadzone w Urzędzie Gminy 

Sierakowice w celu poznania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa lokalnego w zakresie 

rozwoju gminy w przyszłości. Na spotkaniu konsultacyjnym obecni byli przedstawiciele 

najwaŜniejszych organizacji społeczno-gospodarczych z  terenu Gminy Sierakowice. 

Przystępując do opracowania Planu rozwoju lokalnego gminy Sierakowice, 

postawiono sobie następujące cele i zadania, które powinny zostać zrealizowane lub co 

najmniej których realizacja powinna zostać ułatwiona za pośrednictwem niniejszego 

dokumentu: 

1. Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej, 

2. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności  gospodarki lokalnej, 

3. Zachowanie i rozwinięcie walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

4. Kształtowanie nowego ładu przestrzennego, 

5. Poprawa form, metod i efektów organizacji, zarządzania i finansowania gminy. 

 Realizacja powyŜszych celów powinna wpłynąć wymiernie na realizację celu 

podstawowego, jakim jest podniesienie standardu Ŝycia na terenie gminy Sierakowice. 
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Niniejsze opracowanie składa się z trzech podstawowych części: 

1. części analitycznej, stanowiącej diagnozę bieŜącej sytuacji na terenie gminy 

Sierakowice i będącej punktem wyjściowym do części zadaniowej, 

2. części zadaniowej, obejmującej opis planowanych działań i projektów 

inwestycyjnych, 

3. systemu wdroŜenia, monitorowania i komunikacji społecznej Planu rozwoju 

lokalnego. 

 Dokument planistyczny obejmuje zestaw działań, które maja zostać podjęte na 

określonym obszarze i w określonym terminie, w wyniku czego oczekiwane jest osiągnięcie 

długotrwałego oraz zrównowaŜonego rozwoju gminy. Obszarem realizacji Lokalnego planu 

rozwoju jest gmina Sierakowice, natomiast czas realizacji obejmuje lata 2005-2013, z 

uwzględnieniem podziału na dwa okresy programowania: lata 2005-2006 oraz lata 2007-

2013. 

Przedstawione w Planie rozwoju lokalnego zadania inwestycyjne na lata 2005 – 2013, 

mające na celu poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej w gminie Sierakowice, są ściśle 

powiązane z innymi działaniami i projektami realizowanymi na terenie gminy, powiatu i 

województwa. Projekty i zadania inwestycyjne wynikają z kierunków rozwoju gminy 

zawartych w Planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice, Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice, Strategii 

rozwoju gminy Sierakowice do roku 2015, Programu ochrony środowiska na lata 2004 – 

2011 oraz Gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Sierakowice na lata 2004-2011. 

Korelują z koncepcją zrównowaŜonego rozwoju określoną w Długookresowej strategii 

trwałego i zrównowaŜonego rozwoju - Polska 2025 oraz pozostają w pełnej zgodności ze 

Strategią rozwoju województwa pomorskiego i Strategią rozwoju powiatu kartuskiego. 
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2. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym 
wdraŜaniem planu 
 
2.1. Podstawowe informacje o gminie Sierakowice 
 

Najstarsza notatka pisana dotycząca Sierakowic pochodzi prawdopodobnie z 1348 r., 

kiedy to nazwa osady została podana jako Syrakowo. MoŜna przyjąć, Ŝe nazwa osady 

wywodzi się od imienia Sirosław lub Sierosław, co w formie skróconej brzmiało Sirak. Od 

Siraka prawdopodobnie powstała owa najwcześniejsza nazwa Syrakowo. Nie budząca 

wątpliwości notatka o Sierakowicach pochodzi z 1382 r. Jest to akt nadania wsi Piotrowi z 

Lewina przez Wielkiego Mistrza KrzyŜackiego Winricha von Kniprode. Nazwa wsi ulegała 

na przestrzeni lat ciągłym zmianom, natomiast dzisiejsza nazwa została po raz pierwszy raz 

uŜyta w 1599 r., a na stałe utrwaliła się w XII wieku. Po pierwszym rozbiorze Polski 

Sierakowice naleŜały do powiatu tczewskiego, a od 1818 r. do nowozorganizowanego 

powiatu kartuskiego. W 1820 r. wieś liczyła tylko 32 mieszkańców. Wkrótce zaczęła się 

powiększać i w 1904 r. liczyła juŜ 685 mieszkańców. W latach 1894-1895 z Sierakowic 

utworzono gminę wiejską. Do rozwoju Sierakowic przyczyniła się niewątpliwie budowa w 

końcu XIX wieku szosy z Kartuz do Słupska i późniejsza budowa szosy z Sierakowic do 

Lęborka oraz z Puzdrowa do Sulęczyna. Inwestycja ta była źródłem dochodu dla wielu osób, 

z których wielu zakupiło gospodarstwa rolne. Sierakowice znalazły się na skrzyŜowaniu dróg 

Gdańsk-Słupsk i KościeŜyna-Lębork, a dogodna lokalizacja komunikacyjna sprzyjała 

dalszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu.  

Krótka nota historyczna z rozwoju gminy Sierakowice ukazuje jakŜe istotny wpływ na 

rozwój obszaru wykazuje stan infrastruktury. W tym kontekście uwidacznia się, przed jakŜe 

waŜnym zadaniem stają władze samorządowe Gminy Sierakowice oraz jej mieszkańcy – 

włączeni w proces opracowywania Planu rozwoju lokalnego. W ramach niniejszego 

dokumentu planowana jest określona polityka inwestycyjna na lata 2005-2013, której 

oddziaływanie na rozwój obszaru Gminy Sierakowice będzie miało charakter zdecydowanie 

bardziej perspektywiczny. Dlatego tez konieczne jest podjęcie działań jak najbardziej 

racjonalnych, zmierzających do koncentracji środków finansowych na działaniach 

najistotniejszych z punktu widzenia moŜliwości długofalowego rozwoju Gminy w 

przyszłości. 

Gmina Sierakowice posiada bardzo korzystne połoŜenie geograficzne. Usytuowana 

jest w środkowej części województwa pomorskiego, w powiecie Kartuzy, w samym centrum 

Kaszub. Sierakowice graniczą z następującymi gminami: 
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• od północy – z Cewicami (powiat Lębork) oraz Linią (powiat Wejherowo), 

• od wschodu – z Kartuzami i Chmielnem (powiat Kartuzy), 

• od południa – ze StęŜycą i Sulęczynem (powiat Kartuzy), 

• od zachodu – z Czarną Dąbrówką (powiat Bytów). 

 

 

Ryc.1. PołoŜenie gminy Sierakowice  

 

 

 

Powierzchnia Gminy Sierakowice obejmuje 183 tys. km². W gminie znajduje się 30 

miejscowości wiejskich oraz 39 przysiółków. Największe zagęszczenie sieci osadniczej 

występuje w centralnej i południowo-wschodniej części gminy, natomiast najmniejsze w 

zachodniej i północno-wschodniej. Największe wsie zlokalizowane są przy głównych 

szlakach komunikacyjnych, a układ przestrzenny większości miejscowości cechuje 

rozciągnięcie wzdłuŜ dróg. Cześć wsi posiada liczne wybudowania. Gmina liczy 22 sołectwa, 

4 miejscowości nienaleŜną do Ŝadnego z sołectw. Według danych GUS na koniec 2002 roku 

gminę zamieszkiwało w sumie 16 tys. osób. Gęstość zaludnienia w gminie sięga ogółem 88 

osób/1 km2. Obecnie liczba mieszkańców wynosi 16.798 osób. 
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Siedzibą władz samorządowych gminy jest wieś Sierakowice, połoŜona w centrum 

gminy i pełniąca dominującą funkcję administracyjno-gospodarczą. Wieś Sierakowice 

cechuje zabudowa zbliŜona do miejskiej, wykazująca koncentrację wzdłuŜ dróg oraz linii 

kolejowej. Funkcje usługowe i handlowe zlokalizowane są głównie przy głównych szlakach 

komunikacyjnych biegnących przez wieś, natomiast rzemieślnicze i produkcyjne – przy linii 

kolejowej. Funkcje mieszkaniowe przewaŜają w części południowo-zachodniej, zachodniej 

oraz północno-wschodniej wsi. 

Miejscowościami gminnymi wspomagającymi i uzupełniającymi względem 

Sierakowic (ok. 6 tys. mieszkańców) są: Gowidlino (1257 mieszkańców) i Kamienica 

Królewska (841 mieszkańców). Wsie pełnią rolę wielofunkcyjnych ośrodków gospodarczych, 

ze znacznym udziałem usług turystycznych. Ponadto moŜna wyróŜnić 7 miejscowości o 

mniejszym znaczeniu handlowo–usługowo–rzemieślniczym (Pałubice, Załamkowo, Łyśniewo 

Sierakowickie, Puzdrowo, Puchlino, Szklana i Długi Kierz).  

Plan Gminy Sierakowice został przedstawiony na poniŜszej rycinie. 

 

 

Ryc. 2. Gmina Sierakowice 
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2.2. Środowisko przyrodnicze  

 

Obszar gminy Sierakowice pod względem geomorfologicznym charakteryzuje się 

duŜym urozmaiceniem. Występują tu, typowe dla obszarów pojezierzy młodoglacjalnych, 

formy ukształtowania terenu jak:  

• wysoczyzna morenowa denna, 

• wyniesienia moreny czołowej, 

• rynny polodowcowe, 

• równiny sandrowe. 

Tereny gminy są znacznie zróŜnicowane pod względem wysokościowym, co podnosi 

stopień atrakcyjności krajobrazu i stwarza dogodne warunki dla postrzegania jego walorów.  

Istotnym elementem hydrograficznym jest znacząca liczba jezior o zróŜnicowanej 

wielkości, z których największe to J. Gowidlińskie, Kamieniekie i Potęgowskie.  

 

Ryc. Jezioro w Kamienicy Królewskiej 

 

 

Obszar gminy połoŜony jest w obrębie czterech dorzeczy:  

• Łupawy, 

• Słupy, 

• Łeby, 

• Raduni. 
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Gminę Sierakowice cechuje stosunkowo duŜe nagromadzenie obiektów i terenów 

objętych formami ochrony przyrody, m.in.:  

• Park krajobrazowy – Kaszubski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, 

• Rezerwaty przyrody – Kurze Grzędy, Jezioro Turzycowe, śurawie Chrusty, 

• Obszar chronionego krajobrazu – Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu, 

• Zespoły przyrodniczo krajobrazowe – Rynna Potęgowska, Rynna Kamieniecka, 

Rynna Mirachowska, Dolina Łeby, 

• 8 pomników przyrody – głazy i drzewa, 

• 2 parki zabytkowe – w Puchlinie i Sierakowicach. 

 

Ryc. Park w Sierakowicach i Ołtarz Papieski 

 

 

Bogactwo naturalne gminy w postaci licznych jezior, czy obiektów krajobrazowo-

przyrodniczych o wysokich walorach, dają w perspektywie moŜliwości rozwoju turystyki i 

rekreacji, która obecnie traktowane są jako uzupełnienie działalności rzemieślniczej oraz 

usługowo-rolniczej.  

Dodatkowym atutem są przebiegające przez teren gminy trasy rowerowe o znaczeniu 

regionalnym, znajdujące wykorzystanie nie tylko rekreacyjno-turystyczne, ale takŜe 

komunikacyjne dla mieszkańców gminy. 
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2.2.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego  

 

W maju 2004 r. na podstawie art. 17 i 18, uwzględniając art. 14 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) 

opracowany został Program ochrony środowiska gminy Sierakowice na lata 2004 – 2007 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011.  

Gmina Sierakowice połoŜona jest: 

• w mezoregionie fizycznogeograficznym Pojezierze Kaszubskie, w kilku mikroregionach, 

• w systemie zlewni Łupawy (dopływ Bukowina z Czarną Wodą, dopływ Dolina Jadwigi), 

• w systemie zlewni Słupi, 

• w systemie zlewni Łeby – niewielki obszar we wschodniej części gminy 

•  w systemie zlewni Martwej Wisły – w tym w zlewni Motławy – w tym w zlewni Raduni 

(dopływ Borucinka) – niewielki obszar w południowo-wschodniej części gminy, 

• częściowo (bardzo niewielki obszar w północnej części gminy) w granicach Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 114 „Maszewo” (międzymorenowy)– wiek 

utworów wodonośnych to czwartorzęd, a średnia głębokość ujęć to 10-50 m;  

• częściowo w proponowanym obszarze ochronnym GZWP nr 114 „Maszewo” według 

dokumentacji hydrogeologicznej z 2001 r. 

• w strefach źródliskowych Słupi, dopływów Łupawy (Dolina Jadwigi, Bukowina i jej 

dopływ Czarna Woda), Łeby i jej dopływów,   

• w obszarze węzłowym Pojezierza Kaszubskiego (z kilkoma biocentrami) w sieci 

ekologicznej ECONET-Polska; w hierarchii sieci ekologicznej jest to obszar o randze 

najwyŜszej,  

• częściowo w – Kaszubskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie, Gowidlińskim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu,  

Ze względu na duŜe wyniesienie ponad poziom morza oraz względem otaczających 

terenów klimat Pojezierza Kaszubskiego charakteryzuje się: 

• stosunkowo niskimi temperaturami latem (średnia temp. lipca do 17 °C) i zimą (średnia 

temp. stycznia do –2,5 °C), 

• niską średnią roczna temperaturą powietrza – około 6,5 °C, 

• stosunkowo duŜą liczbą dni mroźnych i bardzo mroźnych, 

• wysokimi opadami średnio rocznie 600-700 mm, często rocznie ponad 700 mm, z 

największymi opadami w lipcu średnio 90-100 mm, 
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• duŜą wilgotnością względną powietrza wynosząco ponad 80 % (X – II), 

• duŜą liczbą dni pochmurnych i duŜą liczbą dni z mgłą, 

• przewagą wiatrów z południowego zachodu. 

W gminie Sierakowice dominują następujące typy środowiska przyrodniczego:  

1) wysoczyzna morenowa (falista, płaska, pagórkowata strefa marginalna, wały moren 

akumulacyjnych) z roślinnością pól uprawnych z glebami brunatnymi wyługowanymi i 

glebami płowymi (pseudobielicowe), w podłoŜu z glinami, piaskami gliniastymi i 

piaskami na glinie; woda i materia dostarczane są z atmosfery; dominuje spływ wody i jej 

ograniczone wsiąkanie oraz tranzyt materii ku terenom niŜej połoŜonym; energia 

słoneczna akumulowana jest głównie w roślinach i w glebie, 

2) wysoczyzna morenowa (falista, płaska, pagórkowata strefa marginalna, wały moren 

akumulacyjnych) ze zbiorowiskami leśnymi, z glebami brunatnymi wyługowanymi i 

glebami płowymi (pseudobielicowe), w podłoŜu z glinami, piaskami gliniastymi i 

piaskami na glinie; woda i materia dostarczane są z atmosfery; dominuje tu retencja wody 

i jej parowanie w zaleŜności od usłonecznienia, 

3) równiny sandrowe ze zbiorowiskami leśnymi z glebami bielicowymi i rdzawymi, w 

podłoŜu z piaskami i Ŝwirami; dominuje tu, w zaleŜności od usłonecznienia, parowanie 

wody z powierzchni roślin i wsiąkanie w podłoŜe; energia słoneczna akumulowana jest 

głównie w roślinach. 

Mniejszą powierzchnię zajmują następujące typy środowiska przyrodniczego: 

a) dna rynien polodowcowych wykorzystywane przez wody powierzchniowe; występują tu, 

równieŜ torfowiska z mokradłami, zbiorowiska łąkowe, zaroślowe i szuwarowe na 

utworach torfowych; dominuje tu retencja wody i akumulacja materii, w tym 

zanieczyszczeń stałych, płynnych i gazowych z terenów wyŜej połoŜonych oraz występuje 

umiarkowany tranzyt wody i materii zgodnie ze spadkiem cieków; duŜa pojemność 

cieplna jezior sprawia, Ŝe wolno akumulują energię słoneczną i wolno ją oddają.  

b) równiny sandrowe z roślinnością pól uprawnych z  glebami bielicowymi i rdzawymi, w 

podłoŜu z piaskami i Ŝwirami; dominuje tu wsiąkanie wody w podłoŜe oraz występuje 

umiarkowany tranzyt wody i materii ku terenom niŜej połoŜonym; energia słoneczna 

akumulowana jest głównie w roślinach i w glebie,  

c) zagłębienia wytopiskowe, częściowo z jeziorami i mokradłami, częściowo z 

torfowiskami, ze zbiorowiskami łąkowymi, szuwarowymi i zaroślowymi na utworach 

torfowych; dominuje tu retencja wody i akumulacja materii, w tym zanieczyszczeń 

stałych, płynnych i gazowych z terenów wyŜej połoŜonych, 
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d) stoki rynien polodowcowych. częściowo zalesione; dominuje tu tranzyt wody i materii w 

kierunku den rynien polodowcowych. 

Zasoby środowiska przyrodniczego gminy Sierakowice przedstawiają się następujące:  

a) lasy – zajmują 29 % pow. gminy; lasy posiadają duŜe i średnie potencjały –  faunistyczny, 

florystyczny, produkcji tlenu i regeneracji powietrza oraz retencji wody; powierzchniowo 

dominują ubogie lasy bukowe i bukowo-dębowe oraz nasadzenia drzew szpilkowych w 

wieku powyŜej 40 lat, 

b) zarośla i szuwary – występują w rynnach polodowcowych, w zagłębieniach 

wytopiskowych, wzdłuŜ jezior, cieków, na torfowiskach i mokradłach –  o duŜych i 

średnich potencjałach  faunistycznym, florystycznym, produkcji tlenu i regeneracji 

powietrza, 

c) ciągi drzew krzewów, grupy drzew – występujące w rozproszeniu, szczególnie wzdłuŜ 

cieków, dróg i linii kolejowej – o średnich i małych potencjałach  faunistycznym, 

florystycznym, produkcji tlenu i regeneracji powietrza, 

d) roślinność parków w Sierakowicach i Tuchlinie oraz starych cmentarzy – o średnich 

potencjałach  faunistycznym, florystycznym, produkcji tlenu i regeneracji powietrza, 

e) jeziora lobeliowe – Długie (pow. 28,5 ha) , Miemino (19,5 ha), Czarne (7,1 ha), Drzywko 

(2,5 ha), Ostrowite (11 ha), Maleńkie (4,5 ha), Święte (całe 50 ha, częściowo w gminie, 

zdegradowane) – o duŜych potencjałach retencji wody i florystycznym, podlegające 

jednak niekorzystnej antropopresji, 

f) pozostałe jeziora – Kamienickie (większa część w gminie), Gowidlińskie (częściowo), 

Junno, Białe, Odnoga, Potęgowskie (częściowo), Bukowskie, Trzcinowe (Trzono), 

Okońskie, Świniewo, Tuchlińskie, Mileńka oraz małe jeziora i stawy bez nazwy – o 

duŜych i średnich potencjałach  faunistycznym i florystycznym oraz o bardzo duŜym i 

duŜym potencjale retencji wody, 

g) rzeki – Słupia, Bukowina z Czarną Wodą, Dolina Jadwigi; rzeki mają charakter potoków 

podgórskich o bardzo duŜym i duŜym potencjale faunistycznym, szczególnie w zakresie 

ichtiofauny, występuje tu m.in. głowacz biołopłetwy, pstrąg potokowy i ciernik oraz 

gatunki chronione – strzebla potokowa, strzebla błotna, śliz, róŜanka i koza; z ssaków 

występuje tu przede wszystkim wydra, 

h) pozostałe cieki – o średnim potencjale faunistycznym, 

i) strefy źródliskowe Słupi, dopływów Łupawy (Dolina Jadwigi, Bukowina i jej dopływ 

Czarna Woda), Łeby i jej dopływów,   
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j) torfowiska wysokie, przejściowe i niskie z mokradłami oraz glebami torfowymi i 

mułowo-torfowymi do zachowania – tereny te stanowią waŜne korytarze, ciągi i węzły 

ekologiczne o bardzo duŜym i duŜym potencjale retencji wody oraz bardzo duŜych, 

duŜych i średnich potencjałach faunistycznym i florystycznym, 

k) 7 biocentrów (obecność fauny i flory o znaczeniu europejskim) z licznymi stanowiskami, 

ostojami i występowaniem chronionych roślin i zwierząt – Lasy Mirachowskie 

(występowanie Ŝółwia błotnego, Ŝurawia, bociana czarnego i włochatki), Torfowiska i 

jeziora lobeliowe koło Sierakowic, Torfowiska koło Tuchlina, śurawie Chrusty, Jeziorka 

Chośnickie ( równieŜ w gm. Sierakowice z jeziorami lobeliowymi i torfowiskami) Jezioro 

Święte (duŜe jezioro lobeliowe, obecnie zdegradowane), okolice Kamienicy Szlacheckiej 

(równieŜ w gm. Sierakowice, liczne torfowiska wysokie), 

l) złoŜe kopalin udokumentowane – średni potencjał surowcowy – Puzdrowo, piaski 

róŜnoziarniste ze Ŝwirem, wydana koncesja do 31.12.2007 r. dla firmy „Kruszbud”. 

Ochrona przyrody (związana z duŜą bioróŜnorodnością), krajobrazu naturalnego i 

środowiska w gminie Sierakowice dotyczy następujących terenów i obiektów: 

1) Kaszubski Park Krajobrazowy – 28 % pow. gminy,  

2) otulina Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,  

3) Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu,  

4) rezerwaty przyrody – 3 w KPK – „śurawie Chrusty” (rez. torfowiskowy, pow. 21, 82 ha), 

„Kurze Grzędy” (rez. ornitologiczny) częściowo w gminie, „Jezioro Turzycowe” (rez. 

florystyczny) częściowo w gminie,  

5) 4 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (w granicach KPK); część pow. zespołów znajduje 

się w gminie, a część w gminach sąsiednich; są to – Rynna Potęgowska, Dolina Łeby w 

KPK, Rynna Mirachowska, Rynna Kamieniecka (całość w gminie),  

6) 7 pomników przyrody –  6 drzew i 1 głaz, 

7) projektowane 2 rezerwaty przyrody z otuliną – torfowisko nad jez. Junno (rez. 

torfowiskowy, pow. 7 ha), przygiełkowy moczar koło Skrzeszewa (rez. florystyczny, pow. 

4,8 ha), 

8) projektowane otuliny zatwierdzonych rezerwatów – do rezerwatu „śurawie Chrusty” oraz 

wspólna dla rezerwatów „Kurze Grzędy” i „Jezioro Turzycowe”,  

9) proponowane pomniki przyrody – 1 drzewo na południe od Puzdrowa opisane w 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sierakowice” i kilkadziesiąt obiektów (drzewa, grupy drzew, głazy) opisane w 

„Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy Sierakowice”, 
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10) projektowane uŜytki ekologiczne – 18 opisanych w „Planie ochrony KPK”, 17 w KPK i 1 

w otulinie KPK (torfowisko na południowy zachód od Skrzeszewa), 

11) proponowane uŜytki ekologiczne – Dolina Bukowiny, Dolina Czarnej Wody, jezioro 

Trzcinowe (Trzono), jeziora lobeliowe – Długie, Miemino, Czarne, Drzywko, Ostrowite, 

Maleńkie,  

12) projektowane utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej Słupi, Bukowiny i 

Łupawy, 

13) obszar zgłoszony do europejskiej sieci Natura 2000 – Specjalny Obszary Ochrony (SOO), 

wytypowany na podstawie Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory) – Dolina Górnej Łeby (niewielki fragment w gminie),  

14) ostoja wg programu Corine (zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Europy) – Lasy 

Mirachowskie,  

15) korytarze i ciągi ekologiczne do zachowania  

• rynny polodowcowe, doliny rzeczne, zagłębienia wytopiskowe, torfowiska – konieczność 

ochrony przed zainwestowaniem, 

• główne szlaki przemieszczania się zwierząt (przede wszystkim duŜych ssaków) –  

konieczność ochrony przed zainwestowaniem i zabezpieczenie moŜliwości migracji 

zwierząt w poprzek dróg utwardzonych,  

16) strefy źródliskowe cieków opisane w roz. „Zasoby środowiska przyrodniczego”, 

17) proponowany obszar ochronny Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 114 

„Maszewo” (międzymorenowy) według dokumentacji hydrogeologicznej z 2001 r., 

dotyczy północno-wschodniej części gminy; sam  GZWP nr 114 „Maszewo” zajmuje 

bardzo niewielki obszar w północnej części gminy, 

18) pośrednia strefa ochronna ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn” z rzeki Raduni, gdzie 

obowiązywały do dnia 6.08.2003 r. ustalenia decyzji Wojewody Gdańskiego 0-V-

7226/1/93 z dnia 06.08.1993 r. – niewielki obszar w południowo-wschodniej części 

gminy. 

19) punkty widokowe – m.in. koło Sierakowic, Tuchlina i Dąbrowy Puzdrowskiej; 

konieczność ochrony samego punktu widokowego i panoramy na kierunku patrzenia.  

 Wysokie walory środowiska naturalnego oraz zasoby dziedzictwa kulturowego gminy 

Sierakowice decydują o jej wysokim potencjale turystyczno-rekreacyjnym. Stwarzają 

jednocześnie szansę rozwoju Gminy w tej dziedzinie, co wymaga prowadzenia odpowiedniej 

polityki, zmierzającej do pełnego wykorzystania tych zasobów. Zadaniem władz 
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samorządowych jest realizowanie zadań zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego 

Gminy Sierakowice, przy równoczesnym zachowaniu i trosce o walory przyrodniczo-

krajobrazowe. W tym kontekście zadania planowane do realizacji w Planie rozwoju lokalnego 

uwzględniają kwestie ochrony środowiska naturalnego i  wykazują pozytywny wpływ na stan 

tegoŜ środowiska. Na etapie wyboru projektu inwestycyjnego dla kaŜdego z zaplanowancyh 

zadań, zwracana będzie szczególna uwaga na wpływ danego wariantu realizacji inwestycji na 

stan środowiska naturalnego.   

 

2.3. Infrastruktura techniczna 

 

2.3.1. Stan systemu komunikacji  

 

Podstawą dla prawidłowego funkcjonowania transportu jest odpowiednia sieć dróg 

kolejowych i kołowych oraz częstotliwość połączeń kolejowych i autobusowych 

utrzymywanych z innymi miastami. Istotną znaczenie dla funkcjonalności systemu 

komunikacji oraz dla  ruchu turystycznego odgrywają równieŜ parkingi. Dostępność 

komunikacyjna jest elementem kluczowym z punktu widzenia moŜliwości rozwoju danego 

obszaru. 

Obsługę komunikacyjną Powiatu kartuskiego zapewnia system dróg o znaczeniu 

regionalnym, powiatowym i lokalnym. Infrastruktura drogowa w powiecie jest dobrze 

rozwinięta. Przez jego teren przebiegają dwie tranzytowe drogi krajowe o łącznej długości 

około 46 km. Na koniec 2002 roku długość dróg powiatowych, gminnych i lokalnych o 

twardej nawierzchni w powiecie wynosiła 492 km, w tym o nawierzchni ulepszonej 437 km. 

Z eksploatacją infrastruktury drogowej wiąŜą się dwa aspekty: 

- utrzymanie dróg, 

- jakość świadczonych usług na drogach. 

Odpowiedzialny za drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg w Kartuzach – 

otrzymuje środki, które pozwalają tylko na niezbędne remonty oraz bieŜące utrzymanie sieci 

drogowej. Brakuje natomiast środków na modernizację i budowę nowych dróg. Szansą na 

poprawę stanu w tym zakresie jest pozyskanie środków pomocowych, zarówno krajowych, 

jak i zagranicznych na dofinansowanie inwestycji w omawianym obszarze. 

Osobowe usługi przewozowe na terenie powiatu sprawują głównie Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Kartuzach oraz prywatni przewoźnicy.  
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  W gminie Sierakowice jest łącznie 243,5 km dróg, w tym 32 km dróg wojewódzkich, 

34,4 km dróg powiatowych i 177 km dróg gminnych. Około 28 km dróg powiatowych i 

gminnych jest nieutwardzonych. Wskaźnik gęstości dróg wynosi 1,33 km na km² powierzchni 

gminy. Wskaźnik ten jest jednym z najniŜszych w powiecie. 

Podstawowy układ drogowy w gminie tworzą: 

• wojewódzka nr 214 (Łeba – Sierakowice – Kościerzyna – Warlubie), 

• wojewódzka nr 211 (śukowo – Sierakowice – droga krajowa nr 6), 

• powiatowa nr 10233 (Kamienica Królewska – Linia), 

• powiatowa nr 10236 (Załakowo – Mirachowo), 

• powiatowa nr 10237 (Sierakowice – Paczewo), 

• powiatowa nr 10238 (Puzdrowo – Łyśniewo Sierakowickie), 

• powiatowa nr 10239 (Gowidlino – Sulęczyno), 

• powiatowa nr 10241 (Tuchlino – Sulęczyno), 

• powiatowa nr 10242 (Sierakowice – Borucino), 

• powiatowa nr 10243 ( Szklana – Wygoda Łączyńska), 

• powiatowa nr 10259 (Mojuszewska Huta – Mojusz – Szopa – Mirachowo). 

Na obszarze gminy Sierakowice, klasę techniczną drogi głównej (G) nadano drodze 

wojewódzkiej nr 214 oraz odcinkowi drogi wojewódzkiej 211 Kartuzy – Sierakowice, 

natomiast pozostałe drogi układu podstawowego zakwalifikowano jako drogi zbiorcze (Z). 

Wszystkie drogi są jednojezdniowe. Obecne parametry techniczne tych dróg wskazują, ze na 

większości odcinków uzyskanie wyŜej wymienionych klas technicznych wymagałoby 

znacznych zabiegów modernizacyjnych. 

Na szczególną uwagę zwraca się na: 

- zły stan poboczy dróg, 

- brak w wielu miejscowościach przynajmniej jednostronnych chodników, 

- brak zatok autobusowych, 

- liczne przejazdy kolejowe na drodze nr 211. 

Krytycznymi punktami w sieci drogowej na terenie gminy Sierakowice są 

skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 214 i nr 211 w Sierakowicach i w Puzdrowie. W sezonie 

letnim, zwłaszcza w dni weekendu, skrzyŜowanie w Sierakowicach jest w krótkich okresach 

obciąŜone ruchem zbliŜonym do przepustowości tego skrzyŜowania. 
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W powiecie kartuskim funkcjonują linie kolejowe, choć duŜa liczba połączeń została 

zlikwidowana. Obecnie istnieje jeszcze kilka połączeń z Trójmiastem i Kościerzyną. Długość 

aktywnej linii kolejowej wynosi obecnie ok. 50km.  

Przez obszar gminy Sierakowice przebiega linia kolejowa nr 229 Pruszcz Gdański – 

Kartuzy – Sierakowice – Lębork – Łeba. W 2000 roku linię te obsługiwało 6 par pociągów, a 

potok pasaŜerski w dobie nie przekraczał 1000 pasaŜerów. Z tego powodu linia ta naleŜała do 

tych o najniŜszym procencie pokrycia kosztów w regionie. Od czerwca 2000 roku zawieszono 

przewozy pasaŜerskie na tej linii. 

Analizując połoŜenie gminy w stosunku do głównych szlaków komunikacyjnych, 

moŜna ocenić, Ŝe charakteryzuje się ona stosunkowo dobrą dostępnością komunikacyjną, 

leŜąc na skrzyŜowaniu regionalnych tras komunikacyjnych 211 i 214. NaleŜy jednak zwrócić 

uwagę na zły stan nawierzchni dróg i brak obwodnicy Sierakowic. Niniejszy Plan Rozwoju 

Lokalnego uwzględnia szereg inwestycji drogowych, m.in. budowę małej i duŜej obwodnicy 

Sierakowic. Realizacja tych zadań wpłynie na większą dostępność komunikacyjną gminy, a 

tym samym przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy. W 

dłuŜszej perspektywie czasu oczekiwanym efektem powinien być ogólny rozwój gminy 

Sierakowice w sferze społeczno-gospodarczej i podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców 

gminy. 

 

2.3.2. Stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej  

oraz gospodarki odpadami 

 

W zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami w ostatnim okresie przygotowane zostały następujące opracowania:  

1. „Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej gminy Sierakowice w aspekcie 

przewidywanego rozwoju drobnego przemysłu” – 2004 r. 

2. „ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

gminy Sierakowice” – listopad 2003 r.  

3.  „Gminny plan gospodarki odpadami dla gminy Sierakowice na lata 2004-2007 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” – maj 2004 r. 

 Celem przygotowania opracowań jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej oraz gospodarki odpadami na terenie Gminy Sierakowice. Fakt ten ma 

szczególnie istotne znaczenie w kontekście ochrony środowiska naturalnego Gminy. 
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Sieć wodociągowa 

Pod względem długości sieci wodociągowej Powiat kartuski w 2002 roku zajmował 1 

miejsce spośród 16 powiatów województwa. 

W 2003 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 1326,4 km. NajdłuŜszą sieć 

wodociągową posiada gmina i miasto śukowo 272,3 km, a najkrótszą Sulęczyno 78,3 km.  

Tab. Długość sieci wodociągowej w gminach i % ludności z niej korzystającej w 2002 roku. 

SIEĆ WODOCIĄGOWA  

GMINY Długość (km) Ilość korzystających w % 

Powiat Kartuski 1326,4 
86 
 

Gmina Chmielno 113,5 
92 
 

Gmina Kartuzy 230,2 
91 
 

Gmina Przodkowo 132,7 
85 
 

Gmina Sierakowice 187,0 
86 
 

Gmina Somonino 119,4 85 

Gmina Sulęczyno 193,0 80 

Gmina StęŜyca 78,3 89 

Gmina śukowo 272,3 81 

 

Według wyników spisu powszechnego (stan na czerwiec 2002 r., Urząd Statystyczny)  

w gminie Sierakowice z sieci wodociągowej korzystało w połowie 2002 r. 86 % mieszkań.  

Większość miejscowości gminy zaopatrywana jest ze w wodę z wodociągów wiejskich i 

wodociągów wiejskich grupowych. Jedynie miejscowości Kamionka i  Szramnica, kilka osad 

i przysiółków oraz pojedyncze siedliska korzystają ze studni indywidualnych. Miejscowość 

Borowy Las jest zaopatrywana w wodę z gminy Sulęczyno. Z wodociągu w Bąckiej Hucie 

korzysta  Bącz w gminie Kartuzy. 

Woda pitna pobierana jest z 12 gminnych ujęć wód podziemnych, wyposaŜonych 

łącznie w 27 studni. Woda przy większości ujęć jest uzdatniana. Pracują 24 odŜelaziacze i 1 

odmanganiacz.  

Woda podawana do sieci i w sieci wodociągowej sporadycznie w niektórych 

miejscowościach nie odpowiada wymaganiom sanitarnym (przypadki usuwane 

natychmiastowo wg Urzędu Gminy), szczególnie z uwagi na zawartość Ŝelaza, manganu i 

liczbę bakterii. 

Na niektórych odcinkach sieci wodociągowej występują rury cementowo-azbestowe. 
Usunięto:  (informacja nie 
weryfikowana)
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 W planie rozwoju lokalnego Gminy Sierakowice zaplanowano na lata 2007-2008 

budowę wodociągu na odcinku Szklana – Lisie Jamy – łącznie 3,5 km.. Przewidziano równieŜ 

w 2009 r. wymianę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Sierakowice (ulice: 

Podgórna, Polna, Słupska, Jeziorna). Łączna długość zmodernizowanej sieci wodociągowej 

ma wynieść 2km. Na lata 2007-2010 zaplanowano budowę stacji uzdatniania wody dla 

miejscowości Sierakowice (Sierakowska Huta). Realizacja zadań z zakresu poprawy stanu 

infrastruktury wpłynie na podniesienia warunków Ŝycia mieszkańców oraz będzie 

oddziaływać na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Gminy. 

 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa 

Stan infrastruktury technicznej związanej z gospodarką ściekową uzaleŜniony jest w 

duŜej mierze od struktury osadniczej, rozproszenia zabudowy, wielkości gmin, a ponad 

wszystkim od ich moŜliwości finansowych. Te same czynniki warunkują dalszy rozwój 

infrastruktury, jego tempo i końcowy efekt. 

W roku 2003 długość sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu wyniosła 256 km. 

Długość sieci kanalizacyjnej w poszczególnych gminach powiatu kartuskiego ilustruje 

poniŜszy wykres. 

51,4

74,9

9,3 15,5

43,3

9,6 13,2

38,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Długo ść sieci kanalizacyjnej (w km) w gminach 
Powiatu Kartuskiego w 2003 

Chmielno
Kartuzy
Przodkowo
Sierakowice
Somonino
StęŜyca
Sulęczyno
śukowo

 

Usunięto:  ¶



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SIERAKOWICE NA LATA 2005-2013 

PROKSEN SP. Z O.O. 24

Według wyników  spisu powszechnego (stan na czerwiec 2002 r. Urząd Statystyczny) w 

gminie Sierakowice z sieci kanalizacyjnej korzysta łącznie 39 % mieszkań. Kanalizację 

sanitarną posiadają jedynie Sierakowice, a ścieki odprowadzane są do zmodernizowanej 

mechaniczno-biologiczna oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m³/d (zrzut 

oczyszczonych ścieków do rowów melioracyjnych połączonego z Czarną Wodą, która 

wpływa do Bukowiny). StęŜenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych 

(oczyszczonych) spełniały w 2003 r. warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym z 

2000 r., z wyjątkiem fosforu. 

 W Sierakowicach znajduje się kanalizacja deszczowa wzdłuŜ części ulic. 

W Kompleksowym programie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla gmin 

połoŜonych w zlewni rzeki Słupi i Łupawy (2002) spośród dwóch wariantów: 

• wariant I, który zakłada, Ŝe ścieki z terenu gminy odprowadzane będą do istniejącej 

oczyszczalni w Sierakowicach oraz projektowanej oczyszczalni w Tuchlinie, 

• wariant II, który zakłada, Ŝe ścieki z terenu gminy odprowadzane będą tylko do 

istniejącej oczyszczalni w Sierakowicach, która mimo przeprowadzonej modernizacji, 

wymagałaby rozbudowy do przepustowości 2 804 m³/d 

rekomendowany jest wariant I, poniewaŜ oczyszczalnia ścieków w Sierakowicach została w 

ostatnim czasie zmodernizowana. 

„Strategia rozwoju gminy Sierakowice do 2015 roku” zakłada równieŜ budowę 

oczyszczalni ścieków w Tuchlinie w 2005 r. 

Nowoprojektowana oczyszczalnia ścieków w Tuchlinie o przepustowości 417 m³/d 

obsługiwać będzie miejscowosci Tuchlino, Rębienica, Karłowo, Janowo, Sierakowska Huta, 

Tuchlinek, Kujaty, Jelonko, Patoki, Mrozy, Welk, Szklana, Mojuszewska Huta, Lisia Jama, 

Długi Kierz, Leszczynki, Kamienicka Huta oraz miejscowości obsługiwane wozami 

asenizacyjnymi Poljańska, Nowa Ameryka, Ameryka, Jagodowo, Srocze Góry, Szramnica i 

Zarębiska. Pozostałe miejscowości będą obsługiwane przez oczyszczalnię ścieków w 

Sierakowicach. 

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Tuchlinie nie powinny być odprowadzane do rzeki 

Słupi w zlewni jez. Tuchlińskiego ze względu na zbyt krótki czas ich dopływu do tego 

jeziora, a do dopływu Bukowiny w zlewni jez. Trzcinowego – co wydłuŜy przynajmniej 4–

krotnie czas dopływu oczyszczonych ścieków do najbliŜszego jeziora.  

W I etapie kanalizacja sanitarna powinna zostać doprowadzona do miejscowości w 

zlewniach bezpośrednich jezior Święte, Kamienieckie i Gowidlińskie z odprowadzeniem do 
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oczyszczalni ścieków w Sierakowicach, tj. Pałubice, Kamienica Królewska, Załakowo, 

Załakowo O.W., Gowidlino (po drodze Puzdrowo), Gowidlinko, Lemany. 

DuŜym problemem pozostają ścieki z zakładów produkcyjnych, szczególnie z ubojni. 

Właściciele tych obiektów powinni dąŜyć do: 

a) I etap – modernizacji zakładów w celu zmniejszenia wodochłonności produkcji i 

zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń w ściekach z wykorzystaniem najlepszych 

dostępnych technik (BAT), 

b) II etap – podczyszczania ścieków na własnych oczyszczalniach z odprowadzeniem do 

sieci kanalizacji sanitarnej, przy załoŜeniu nie przekroczenia przepustowości oczyszczalni 

ścieków w Sierakowicach i nowoprojektowanej w Tuchlinie. 

Na lata 2009-2013 w Planie rozwoju lokalnego Gminy Sierakowice przewidziane są 

dwie istotne inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej. Jest to rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej na terenie gminy Sierakowice oraz co jest z tym związane rozbudowa 

oczyszczalni ścieków. Celem realizacji inwestycji jest wzrost skanalizowania terenu  Gminy, 

poprawa warunków Ŝycia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego. Dynamiczny 

rozwój Gminy wymaga zaangaŜowania środków w celu rozbudowy infrastruktury w tym 

obszarze, co pomoŜe rozwiązać problem zagospodarowania ścieków.  

Teren oddziaływania inwestycji naleŜy do atrakcyjnych turystycznie, gdzie stale 

rozwija się nie tylko turystyka rekreacyjna ale równieŜ zabudowa letniskowa. Realizacja 

inwestycji pozwoli na pokrycie istniejących i potencjalnych potrzeb oraz zlikwidowanie 

problemów w tym zakresie. Jednocześnie projekt będzie miał pośredni wpływ na szereg 

innych problemów zidentyfikowanych na terenie gminy, np. bezrobocie – poprzez rozwijanie 

funkcji turystycznej i zwiększanie zatrudnienia w sektorze usług i handlu. Dzięki poprawie 

sytuacji materialnej mieszkańców nastąpi rozwiązanie szeregu problemów społecznych, w 

tym m.in. nastąpi poprawa stanu zdrowia miejscowej ludności. Projekt przyczyni się równieŜ 

do zmniejszania problemu rosnącego zanieczyszczenie środowiska naturalnego dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych technologii przyjaznych temu środowisku. 

 

Zaopatrzenie w gaz  

Według wyników spisu powszechnego (stan na czerwiec 2002 r. Urząd Statystyczny) w 

gminie Sierakowice z gazu z butli korzysta 89 % mieszkań.  

Mieszkańcy gminy wykorzystują obecnie wyłącznie gaz bezprzewodowy.  
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W celu doprowadzenia gazu przewodowego do Sierakowic, naleŜałoby wybudować 

około 13 km gazociągu wysokiego ciśnienia od m. Garcz (gm. Chmielno) wraz ze stacją 

redukcyjno-pomiarową I stopnia w Sierakowicach. 

 

Zaopatrzenie w ciepło 

Według wyników spisu powszechnego (stan na czerwiec 2002 r. Urząd Statystyczny) w 

gminie Sierakowice z centralnego ogrzewania z sieci i ze źródła ciepła zasilającego 

przynajmniej jeden budynek wielorodzinny – korzysta łącznie 5,6 % mieszkań. Z centralnego 

ogrzewania indywidualnego korzysta 72 % mieszkań. 81 % mieszkań jest wyposaŜonych w 

ciepłą wodę uŜytkową.   

Źródłami ciepła są lokalne kotłownie o niewielkiej wydajności, urządzenia grzewcze 

etaŜowe i paleniska (piece i płyty kuchenne), opalane głównie węglem i drewnem, a takŜe 

odpadami. 

 

Gospodarka odpadami 

 Zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy Sierakowice określone są przez 

Gminny plan gospodarki odpadami gminy Sierakowice, stanowiący integralną część i 

kontynuację ustaleń Planu gospodarki odpadami powiatu kartuskiego. 

WdroŜony na terenie gminy system postępowania z powstającymi w gospodarstwach 

domowych odpadami jest bardziej rozwinięty i skuteczny niŜ przeciętne standardy krajowe w 

tym przedmiocie. 

Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Na terenie gminy 

rozmieszczono 30 zestawów na szkło i tworzywa sztuczne, których lokalizacja skonsultowana 

została z miejscową społecznością.    

Częściowo prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych – baterie, 

akumulatory. Przeterminowane lekarstwa, opakowania po lakierach, chemikaliach, małe 

baterie, stłuczki lamp fluorescencyjnych i rtęciowych itp, w większości  trafiają do ogólno-

dostępnych pojemników na odpady nie segregowane.  

Odpadowa substancja organiczna, w tym odpady Ŝywnościowe roślinne i zwierzęce, 

kompostowana jest w pryzmach,  przeznaczana na paszę dla zwierząt względnie wyrzucana z 

całą masą odpadów do lokalnych pojemników na odpady.     

Gospodarka odpadami opakowaniowymi prowadzona jest przez sieć sklepów 

detalicznych. Szacuje się iŜ rocznie zbiera się około 300 - 500 Mg odpadów 

opakowaniowych, w tym: 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SIERAKOWICE NA LATA 2005-2013 

PROKSEN SP. Z O.O. 27

- opakowania z papieru i tektury stanowią około 35 % 

- z tworzyw sztucznych – 15 % 

- opakowania szklane – do 40 % 

- opakowania metalowe – 5 % 

- pozostałe do 5 % 

Do największych mankamentów postępowania z odpadami z gospodarstw domowych 

moŜna zaliczyć: 

- spalanie w piecach domowych większej części makulatury, odpadów drewna ale 

równieŜ i odpadowych tworzyw sztucznych oraz innych chemikaliów, w sposób 

niekontrolowany 

- niewłaściwe kompostowanie odpadków organicznych z niewielkich gospodarstw 

rolnych,  w których mogą znaleźć się odpady zwierzęce szczególnego i wysokiego 

ryzyka 

- wykorzystywanie odpadów do wypełniania niewielkich wyrobisk, osuszania 

zastoisk wody, a takŜe inne formy niekontrolowanego wprowadzania odpadów do 

środowiska 

- brak selekcji odpadów niebezpiecznych 

 Na terenie Gminy Sierakowice nie funkcjonuje obecnie wysypisko odpadów oraz nie 

przewiduje się jego utworzenia. Odpady stałe na terenie Gminy powinny być gromadzone i 

wywoŜone na wysypiska zlokalizowane w sąsiednich gminach (zdecydowana większość na 

składowisko gminne w Czarnej Dąbrówce).  

 Na obszarze Gminy znajdują się jednak nielegalne miejsca składowania odpadów. 

Odpady te, pochodzące z pobliskich gospodarstw, składowane są przewaŜnie 

napowierzchniowo bądź teŜ w wyrobiskach.  

 

2.4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego  

 Ochrona krajobrazu kulturowego w  gminie Sierakowice dotyczy: 

a) obiektu wpisanego do rejestru zabytków – kościół i teren przykościelny w Sierakowicach, 

b) obiektów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków – cmentarzyska płaskie z 

wczesnej epoki Ŝelaza  w Załakowie, Pałubicach i Kamienickim Młynie, osada otwarta w 

Pałubicach i piece garncarskie w Mojuszu, 

c) obiektów proponowanych do wpisania do rejestru zabytków – kościół i cmentarz w 

Gowidlinie, cmentarz w Sierakowicach, kurhany w Kamienickim Młynie i Leszczynkach, 
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d) stanowiska archeologiczne dawnych hut szkła – w Starej Hucie, Mojuszewskiej Hucie i 

Kamienickim Młynie, 

e) wsi o wartościowych elementach kulturowych – Kamienica Królewska,  

f) stref ochrony konserwatorskiej, ekspozycji i ochrony krajobrazu oraz ochrony i 

obserwacji archeologicznej, które naleŜy wyznaczyć w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego; ustalenia w nich zawarte naleŜy uwzględnić przy 

działaniach realizacyjnych, 

g) trasy z ciągami widokowymi – Miechucino – Sierakowice,  

h) projektowanego Parku Kulturowego Kartusko-Mirachowskiego.  

 

 

Identyfikacja problemów 

Podstawowe problemy jakie wyłaniają się z analizy dokumentów strategicznych 

Gminy Sierakowice oraz stanu faktycznego, w zakresie środowiska naturalnego i kulturalnego 

oraz infrastruktury technicznej: 

• rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego, 

• stan infrastruktury drogowej, 

• zawieszenie połączeń kolejowych, 

• nielegalne wypiska odpadów, 

• niski stopień skanalizowania Gminy. 

 

2.5. Gospodarka  

Gospodarka Powiatu kartuskiego ma charakter rolniczo – przemysłowy z dodatkiem 

funkcji usługowej, w tym turystycznej. Główne sektory gospodarki to drobna wytwórczość 

rzemieślnicza – zakłady stolarskie, hydrauliczne, a takŜe zakłady ogólno – budowlane. 

Transformacja systemowa gospodarki oraz zmierzch epoki industrialnej spowodowały 

spadek ilości miejsc pracy, czego skutkiem jest bezrobocie strukturalne na terenie powiatu. 

Na koniec grudnia 2002 roku w powiecie zarejestrowane były 7553 podmioty 

gospodarcze, z czego 7321 podmiotów zarejestrowanych było w sektorze prywatnym, a 232 

w sektorze publicznym. Ich przestrzenny rozkład jest nierównomierny, znaczna ich część 

działa na terenie miasta i gminy Kartuzy. DuŜe ich skupisko zauwaŜyć moŜna równieŜ w 

obrębie miasta i gminy śukowo. Niewiele gorszą sytuacje notuje się w gminach wiejskich, 

gdzie największą liczbą firm (908) poszczycić się moŜe gmina Sierakowice, natomiast 
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najmniejszą liczbę (222) odnotowano w gminie Sulęczyno. W ostatnich latach wszystkie 

gminy powiatu notują wzrost zarejestrowanych firm. 

Pod względem rozwoju gospodarczego gmina Sierakowice pozytywnie wyróŜnia się na 

tle powiatu. Jest uwaŜana za obszar bardzo szybkiego i dynamicznego wzrostu 

gospodarczego. Jego podstawą mimo wiejskiego charakteru, są handel, usługi i działalność 

produkcyjna. 

Czynnikiem sprzyjającym powstaniu tak dobrego stanu było między innymi połoŜenie 

geograficzne. Gmina połoŜona jest w centrum województwa pomorskiego, przy drogach 

wojewódzkich pełniących rolę połączeń regionalnych. Są to  droga nr 214 z Warlubia do 

Łeby i 211 ze Słupska do Gdańska. Poza tym połoŜenie gminy w sąsiedztwie aglomeracji 

takich jak Trójmiasto, Słupsk czy Wejherowo dodatkowo korzystnie wpływa na jej rozwój. 

Dodatkowo, badania wykazują, Ŝe na rozwój gospodarczy wpływa równieŜ wzrost 

naturalny notowany w ostatnich latach. Dzięki niemu gmina posiada duŜe zasoby młodej i 

wykwalifikowanej siły roboczej.  

Korzystny dla gospodarki rynkowej jest dominujący tu udział własności prywatnej, 

dzięki czemu istnieją duŜe zasoby ziemi mogącej być w przyszłości terenami inwestycyjnymi.  

Inwestycje te ogranicza jednak obszar chroniony stanowiący aŜ 35% powierzchni gminy 

Sierakowice. Mimo ograniczeń dla działalności produkcyjnej, sprzyja to rozwojowi turystyki 

i agroturystyki.  

Miejscową gospodarkę odgórnie wspierają władze gminy, starające się promować i 

ułatwiać jej zaistnienie i dalszy rozwój. Czyni się to głównie przez system ulg i preferencji 

dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych, zwolnień podatkowych dla zanikających 

zawodów, dotacji na szkolenia - w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników.  

Na rozwój gospodarki pozytywnie wpływa równieŜ dobra infrastruktura techniczna – 

gęstość dróg, wysoki wskaźnik zwodociągowania, telefonizacji czy gwarancje odbioru 

nieagresywnych ścieków. Korzystna jest równieŜ koniunktura gospodarcza wokół gminy – 

bliskość rynków zbytu na produkty rolne, zapotrzebowanie mieszkańców okolicznych miast 

na czyste środowisko, moŜliwość ekspansji na tereny ościenne.  

Negatywnie naleŜy ocenić fakt, iŜ zbyt duŜa liczba ludności utrzymuje się z pracy w 

sektorze rolnictwa – około 30% ludności czynnej zawodowo. W przyszłości zaistnieje 

potrzeba zmniejszenia ilości gospodarstw rolnych i ludności utrzymującej się z rolnictwa na 

rzecz działalności produkcyjnej, usług i pracy najemnej. Poza tym notuje się nadal zbyt mały 

udział osób  z wykształceniem wyŜszym. W wyniku tego rośnie stopa bezrobocia szczególnie 

wśród młodzieŜy i kobiet. 
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Gospodarka gminy Sierakowice charakteryzuje się dynamicznie rozwijającą się małą i 

średnia przedsiębiorczością. Świadczy o tym stale rosnący wzrost gospodarczy. Przez pięć lat 

ich liczba wzrosła o ponad 60%. 

 W gminie nie ma przedsiębiorstw państwowych. Brakuje duŜych przedsiębiorstw 

oferujących miejsca pracy większej liczbie ludności, mających znaczący wpływ na rozwój 

województwa i mogących zjednoczyć działania małych jednostek.  

Struktura sektorowa gospodarki w gminie rozkłada się równomiernie. Dominują handel 

i naprawy – około 39% oraz budownictwo – około 26%. Następne miejsca zajmują: usługi 

transportowe – 11%, podmioty związane z obsługą turystyki – 8% oraz zakłady produkujące 

drewno i wyroby z drewna – 7%.  

 Biorąc pod uwagę wielkość i strukturę produkcji rolniczej w gminie zdecydowanie 

brakuje zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego. RównieŜ zbyt słabo jak na istniejące 

tu warunki przyrodniczo-krajobrazowe reprezentowany jest sektor związany z turystyką.  

Na terenie gminy Sierakowice występuje większa niŜ na okolicznych obszarach ilość 

obiektów  przetwórczych i usługowych, z dominującą funkcją przetwórstwa płodów rolnych. 

W gminie zarejestrowano ponad 800 podmiotów gospodarczych.  

Do największych moŜna zaliczyć następujące firmy: 

- ELWOZ  w Szklanej 

- Ubojnia i Przetwórstwo Zwierząt Tuchlino J.Jeliński  

- Ubój i Handel Drobiu A.Gosz Sierakowice 

- PW Skibiński Sierakowice 

- INBUL  Sierakowice 

- „LIS” Przetwórstwo mięsne Sierakowice 

- Bojanowscy – Ubojna drobiu Migi 

- DROBGEN Tuchlino 

- BAT – Sierakowice, Gowidlino 

- DEKAR – Wygoda Sierakowska 

- WIM – OKNA  PCV, SZYBY 

Na terenie gminy funkcjonują duŜe fermy drobiu w Migach, Załakowie, Pałubicach, 

Puzdrowie i Tuchlinie oraz autozłomy,  zakład przetwórstwa rybnego i szereg innych.   

Biorąc pod uwagę tempo rozwoju gospodarczego gminy, naleŜy zwrócić uwagę na 

bardzo szybki i dynamiczny wzrost gospodarczy, którego podstawą są handel, usługi, 

działalność produkcyjna oraz rolnictwo. Funkcję dodatkową pełni równieŜ turystyka i 

rekreacja, czemu sprzyjają korzystne warunki przyrodnicze i krajobrazowe gminy.  
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Istniejące w gminie Sierakowice warunki fizyczno - geograficzne nie są korzystne dla 

rozwoju rolnictwa. Urozmaicona rzeźba terenu, trudne warunki klimatyczne i przewaga gleb 

o niskich klasach bonitacji znacznie ogranicza rozwój w tym sektorze. Pomimo tych 

niesprzyjających warunków gmina posiada dobre tradycje rolnicze. Zarejestrowane są tu 54 

rolnicze podmioty gospodarcze.  

W tabeli poniŜej przedstawiono wielkość gospodarstw w gminie wraz z ich ilością w 

kolejnych latach: 

Wielkość (ha) 1995 1997 2000 2001 
1-2 119 150 151 151 
2-5 198 198 198 198 
5-10 164 164 164 164 
10-15 278 278 278 278 
15-25 347 347 347 347 
25-40 220 220 220 220 
40-100 7 15 15 15 
100-200 - 2 2 2 
Pow.200 - 6 5 5 

 

Obecnie z pracy w rolnictwie utrzymuje się około 30% osób aktywnych zawodowo. 

Świadczy to o ukrytym bezrobociu; przy obecnym nasyceniu rolnictwa środkami produkcji na 

100 ha  uŜytków rolnych powinno pracować 7-8 osób, podczas gdy w gminie Sierakowice 

pracuje 12. Potwierdza to potrzebę redukcji zatrudnienia w tym sektorze o 40%.  

 
 
2.5.1. Turystyka 
 
 

Gmina Sierakowice, połoŜona w centrum Kaszub, charakteryzuje się urozmaiconym 

krajobrazem, o wybitnych wartościach przyrodniczych. Ponad połowa terenu gminy objęta 

jest prawną ochroną przyrody - wschodnia część obejmuje obszar  Kaszubskiego Parku 

Krajobrazowego wraz z otuliną, a centralna Gowidlińskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Na terenie gminy znajduje się rezerwat wodno-faunistyczny „śurawie Chrusty” 

oraz część rezerwatu „Kurze Grzędy”. Występuje urozmaicona sieć hydrograficzna z 

jeziorem Gowidlińskim. Brak zasobów surowcowych, poza niewielkimi  złoŜami  Ŝwirów.    

Na terenie gminy mają swój początek piesze szlaki turystyczne – Kaszubski, Wzgórz 

Morenowych oraz Kręgów Kamiennych. Omawiany obszar cechują walory rekreacyjne i  

turystyczne, szczególnie w rejonie wsi Kamienica Królewska, Borowy Las, Bukowo, 

Gowidlino Łyśniewo i Pałubice.  Wysoki jest teŜ stopień lesistości terenów gminy.  
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Szacuje się iŜ w sezonie letnim  na terenie gminy przebywa równocześnie do 6000 

turystów, zimą poniŜej tysiąca. 

 
Ryc. Przyroda na terenie Gminy Sierakowice 

 
 

Naturalne, nieskaŜone środowisko, czyste powietrze, spokój, swoisty mikroklimat 

bogaty w lasy i zbiorniki wodne, obfitość grzybów i jagód w lasach, brak uciąŜliwych 

zakładów produkcyjnych gwarantuje wspaniałe moŜliwości wypoczynkowe i rekreacyjne na 

terenie Gminy Sierakowice. W Gminie znaleźć moŜna mnóstwo jezior, stwarzających 

dogodne warunki do wędkowania i wypoczynku. 

Korzystając z bogactwa środowiska naturalnego Gminy turyści mogą spędzić czas 

urlopowy w gospodarstwach agroturystycznych, których jest ponad 27 na jej terenie, a takŜe z 

licznych pensjonatów, moteli i hoteli, rozmieszczonych na całym obszarze. Ponadto Gmina 

posiada bogatą historię, a na jej terenie znajduje się wiele zabytków historycznych.  

Tab. Baza noclegowa w powiecie kartuskim: 

Turystyka Chmielo Kartuzy Przodko
wo 

Sierako
wice 

Somoni
no 

StęŜyca Sulęczyn
o 

śukowo Powiat 

Liczba 
obiektów 
hotelowych 

17 11 - 10 10 16 11 1 68 

Miejsca 
noclegowe 

631 302 - 88 197 962 1382 113 3675 

Korzystający z 
noclegów 

3888 3372 - 460 3227 21765 10289 816 1312 

Udzielone 
noclegi 

19325 5558 - 3351 10628 59322 52838 3296 154318 

Źródło: US Gdańsk 
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  Gmina Sierakowice to jedna z największych i najbogatszych gmin na Kaszubach. Są tu 

znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej i samochodowej. Osobliwości 

przyrodnicze, rezerwaty torfowiskowo-faunistyczne np. „Kurze Grzędy”, chronione miejsca 

lęgu Ŝurawi, rezerwat „śurawie chrusty”, a takŜe malownicze zakątki wokół jezior – to walory 

gminy, dla których warto przyjechać w te okolice. W gminie Sierakowice rozpoczynają się 

dobrze oznakowane i wytyczone szlaki turystyczne. Najbardziej znane prowadzą przez 

pradolinę Słupii i siedem jezior oraz przez rezerwat Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 

Niezwykle popularnymi szlakami są: czerwony-„Kaszubski”, czarny-szlak Wzgórz 

Szymbarskich, zielony-szlak Kręgów Kamiennych. Sierakowice to duŜa wieś o walorach i 

organizacji przestrzennej miasteczka, której rodowód sięga XII wieku, a w zapisach pojawiła 

się w wieku XIII. W XIV wieku Sierakowice otrzymały prawa chełmińskie. Drewniany 

kościół, do którego często zaglądają turyści, pochodzi z 1820 roku. Obok kościoła ustawiono 

Ołtarz Papieski. Sierakowice są gminą rozwijającą się niezwykle pręŜnie (22 sołectwa, 15,7 

tys. mieszkańców). Kwitnie teŜ współpraca z ośrodkami zagranicznymi. Bogate tradycje 

kaszubskie są tutaj pieczołowicie kultywowane. Najbardziej znany jest kaszubski Zespół Pieśni 

i Tańca „Sierakowice”. Nie tylko mieszkańców przyciągają liczne imprezy kulturalno-

rozrywkowe organizowane przez Gminny ośrodek Kultury. Niewątpliwą atrakcją Sierakowic 

jest ołtarz papieski usytuowany w centrum wsi. Sierakowice są rajem dla turystów - to 

podkreślają wszyscy, którzy chociaŜ raz tutaj trafili. 

  PoniŜej przedstawiono tabelaryczne zestawienie danych statystycznych dotyczących 

bazy noclegowej w gminie Sierakowice w latach 1994-2003. 

Tab. Baza noclegowa na terenie Gminy Sierakowice 

ROK Kwatery 
ogółem 

Agroturystyczne Liczba 
miejsc 

Prywatne Liczba 
miejsc 

Ośrodki+ 
zajazdy 

Liczba 
miejsc 

Razem miejsc 
noclegowych 

Wydatki 

1994 3 3 18 - - 7 795 813 - 

1995 7 6 37 1 6 7 795 838 - 

1996 7 6 37 1 6 6 753 796 - 

1997 12 6 37 6 45 6 761 843 31 433 zł 

1998 17 9 68 8 56 5 593 717 33 225 zł 

1999 23 11 74 12 92 5 475 641 39 345 zł 

2000 30 18 132 12 112 6 618 862 42 865 zł 

2001 34 19 163 15 146 6 618 927 38 699 zł 

2002 36 21 200 15 146 5 481 827 63 552 zł 

2003 40 23 218 17 150 5 319 714 51 279 zł 
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Ze względu na sprzyjające warunki przyrodniczo-krajobrazowe, rolniczy charakter 

gminy oraz poszukiwanie przez rolników dodatkowych źródeł dochodu w gminie bardzo 

szybko rośnie ilość gospodarstw agroturystycznych. Działający na terenie gminy Wojewódzki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego i powołane przez niego w czerwcu 2000 roku Stowarzyszenie 

Ruchu Agroturystycznego prowadzi szkolenia i kursy pomagające zainteresowanym rolnikom 

przekształcić gospodarstwa w kierunku działalności agroturystycznej. Obecnie w gminie 

działa około 30 tego typu gospodarstw, które oferują turystom ponad 200 miejsc 

noclegowych. Większość z nich dostępnych jest przez cały rok. 

 

Identyfikacja problemów: 

• brak większych zakładów, 

• znacząca liczba mieszkańców zatrudniona w rolnictwie, 

• słaba infrastruktura turystyczna. 

 

2.6. Sfera społeczna 

 

31 marca 2004 r. Powiat Kartuski zamieszkiwało 105.375 osób, co stanowiło 4,81% 

ogólnej liczby mieszkańców województwa pomorskiego. Spośród 6 gmin wiejskich i 2 

miejsko-wiejskich , tworzących powiat, największa liczba mieszkańców zamieszkuje gminę 

Kartuzy 30.434 osoby. Liczba mieszkańców pozostałych gmin zawiera się od 4.810 w gminie 

Sulęczyno do 22.143 w miejsko-wiejskiej gminie śukowo. Podstawowe informacje o 

ludności gmin powiatu przedstawiono w tabeli. 

Tab. Liczba ludności w powiecie kartuskim 

Wyszczególnienie Liczba Ludności 

Gmina Chmielno 6.464 

Gmina Kartuzy 30.434 

Gmina Przodkowo 6.875 

Gmina Sierakowice 16.369 

Gmina Somonino 9.034 

Gmina Sulęczyno 4.810 

Gmina StęŜyca 8.539 

Gmina śukowo 22.143 

Źródło: US w Gdańsku 
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 Gęstość zaludnienia ogółem w powiecie wynosi 94 osoby i jest to przeciętny wynik 

wśród wskaźników powiatów województwa. 

Większość ludności powiatu etnicznie stanowią osoby wiąŜące swoje korzenie z tutejszą 

Ziemią i tradycja Kaszubską. 

Gmina Sierakowice połoŜona jest w sercu Szwajcarii Kaszubskiej. W 98% teren 

Gminy zamieszkują Kaszubi. Dla mieszkańców Gminy szczególnie waŜne są tradycyjne 

więzi rodzinne oraz poczucie własnej toŜsamości. W Gminie od 1980 r. działa Kaszubski 

Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”, będący pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sierakowicach. W skład zespołu wchodzą głównie ludzie młodzi (uczniowie okolicznych 

szkół), którzy zdobyli w trakcie działalności zespołu wiele nagród i wyróŜnień w konkursach 

regionalnych i krajowych.  

Ryc. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” 

 

 

Liczba mieszkańców gminy Sierakowice kształtuje się obecnie w granicach 16.798 

osób w tym około 6.453 osób zamieszkuje Sierakowice. 

Od ćwierćwiecza liczba ludności gminy Sierakowice stale i równomiernie wzrasta. W 

1975 roku gminę zamieszkiwało 11.000 osób, zaś w 2000 roku prawie 16.000 osób. Ruchy 

migracyjne zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu wykazywały dodatnie saldo. W efekcie 

przeciętnie rocznie gminie przybywa 200 mieszkańców.  

Przy załoŜeniu kontynuacji dotychczasowych trendów przewidywana liczba ludności 

gminy w latach 2005 wzrośnie do 16,8 tysiąca, a w latach 2005-2010 wzrośnie o kolejne 1000 

osób.  
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Prognozy równieŜ wskazują na to, Ŝe do 2005 roku wzrośnie liczba osób w wieku 

produkcyjnym o 1200 osób. Poza tym istnieje moŜliwość, ze grupy tej będzie dotyczyła 

nadwyŜka migracji powodując dodatkowy wzrost ludności o 100 do 200 mieszkańców. 

Wzrośnie takŜe liczba osób  w wieku poprodukcyjnym do 1600. RównieŜ przyjmuje się tu 

moŜliwość migracji dodatkowych 100-200 osób. Maleć natomiast stopniowo będzie liczba 

dzieci i młodzieŜy do 5,3 tysiąca.  

Głównym problemem społecznym i gospodarczym wynikającym z uwarunkowań 

demograficznych jest tworzenie nowych miejsc pracy. Kwestie edukacji na poziomie 

podstawowym schodzą i będą nadal schodziły na drugi plan. Istotne jest natomiast kształcenie 

na poziomie gimnazjalnym i licealnym, co umoŜliwi części młodzieŜy dalsza edukację i 

ewentualna migrację. 

 

Tab. Liczba ludności gminy Sierakowice w latach 1975-2000 

Lata Ogółem MęŜczyźni Kobiety 

1975 11154 5621 5533 
1976 11236 5673 5563 
1977 11294 5689 5605 
1978 11518 5845 5673 
1979 11634 5920 5714 
1980 11762 5991 5771 
1981 11919 6069 5850 
1982 12034 6135 5899 
1983 12303 6275 6028 
1984 12514 6371 6143 
1985 12642 6430 6212 
1986 12766 6503 6263 
1987 12888 6558 6330 
1988 13268 6770 6498 
1989 13478 6892 6586 
1990 13313 6746 6567 
1991 13487 6848 6639 
1992 14023 7160 6863 
1993 14183 7223 6960 
1994 14564 7430 7134 
1995 14853 7577 7276 
1996 15064 7687 7377 
1997 15339 7823 7516 
1998 15515 7893 7622 
1999 15712 7964 7748 
2000 15915 8091 7824 
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Pod względem struktury płci ludność w gminie Sierakowice cechowała się przewagą 

liczby męŜczyzn nad liczbą kobiet. Jest to sytuacja bardzo korzystna zwłaszcza w kontekście 

tego, iŜ w skali powiatu liczba kobiet przekracza liczbę męŜczyzn – wskaźnik feminizacji 

103K/100 M.  

Tab. Przewidywana liczba ludności gminy Sierakowice w latach 2005-2015 (przy załoŜeniu 

dotychczasowego trendu) 

Lata Ogółem 

2005 16800 

2006 16876 

2007 17072 

2008 17268 

2009 17465 

2010 17661 

2011 17858 

2012 18054 

2013 18250 

2014 18446 

2015 18642 

 

PoniŜej przedstawiono równieŜ strukturę ludności gminy Sierakowice według wieku 

wraz z prognozą dla tej struktury. 

Tab. Prognoza struktury ludności Gminy Sierakowice do 2010 r. 

1998 2005 2010 
Ludność w 

wieku 
W 

tys. osób 
% 

W 

tys. osób 
% 

W 

tys. osób 
% 

Przedprodukcyjn

ym 
5,6 36,4 5,3 32,3 5,2 30,2 

Produkcyjnym 
8,4 54,2 9,6 58,2 

10,

5 
60,1 

Poprodukcyjnym 1,5 9,4 1,6 9,5 1,6 9,5 

Ogółem 15,

5 

100,

0 

16,

5 

100,

0 

17,

3 

100,

0 

 

 Pod względem struktury wykształcenia mieszkańców gminy Sierakowice sytuacja 

przestawia się podobnie jak ma to miejsce w pozostałych gminach wiejskich powiatu. 
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Ogółem w gminie 17,4 % ludności posiada wykształcenie średnie, a wykształceniem 

wyŜszym legitymuje się jedynie niecałe 4% mieszkańców gminy. NajwyŜsze ujemne 

dysproporcje w poziomie wykształcenia ludności gminy występują w przypadku ludności z 

wykształceniem wyŜszym oraz średnim ogólnokształcącym, natomiast odzwierciedleniem 

tego jest wyŜszy udział wśród mieszkańców gminy ludności z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym i podstawowym.  

 
 
Tab. Struktura wykształcenia gminy Sierakowice na tle powiatu (ludność w wieku 13 lat i więcej) 

 

POZIOM WYKSZTAŁCENIA 

Ob

szar wyŜs

ze 

policea

lne 

średnie 

(ogólnokszta

łcące i 

zawodowe) 

zasadni

cze 

zawodo

we 

podstaw

owe 

Niepełne 

podstawo

we i bez 

wykształc

enia 

Gmina 

Sierakowic

e 

479 196 2100 3571 5353 294 

Powiat 

kartuski 
4698 1802 16543 23721 31246 2177 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2003, Urząd Statystyczny w Gdańsku, 2003.  

 

W gminie Sierakowice znajduje się: 

- 12 szkół podstawowych, rozmieszczonych w róŜnych miejscowościach na terenie 

całej gminy: Gowidlinie, Kamienicy Królewskiej, Jelonku, Lisich jamach, 

Łyśniewie, Mojuszu, Puzdrowei, Sierakowicach, Szopie, Tuchlinie, Załakowie 

(ponad 2200 uczniów), 

- 3 gimnazja z siedzibami w głównych wsiach gminy – Sierakowicach, Gowidlinie i 

Kamienicy Królewskiej – około 310 uczniów, 

- zespół szkół ponadgimnazjalnych w Sierakowicach ( Zespół Szkół Agrobiznasu i 

Gospodarki śywnościowej) – 3 szkoły średnie: techniczne i liceum zawodowe (251 

uczniów) oraz 2 zasadnicze szkoły zawodowe (190) uczniów. 

W szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnionych jest 220 nauczycieli, w 

szkołąch średnich – 26.  

Gmina posiada 3 gimbusy dowoŜące uczniów do szkół.  
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W Sierakowicach pręŜnie działa gminny Ośrodek Kultury, organizujący imprezy o 

zasięgu regionalnym i wojewódzkim – zarówno na terenie ośrodka, jak i poza nim. Miejscami 

imprez plenerowych i festynów w gminie są: Amfiteatr w Sierakowicach, Ośrodek 

Wypoczynkowo Sportowy „Govi” i OSSP w Tuchlinie. Poza tym organizowane są zamknięte 

imprezy w sali GOK i remizach straŜackich. 

Muzealne i wystawiennicze placówki kulturalne w gminie to: stała Ekspozycja 

Muzealna Ziemi Sierakowickiej w Sierakowicach, Dom ks. Bernarda Sychty w Puzdrowie 

oraz szkolne izby regionalne w szkołach Załakowie, Sierakowicach i Mojuszu. 

Istniejące na terenie gminy obiekty sportowe to: sale gimnastyczne przy szkołach 

podstawowych w Sierakowicach i Gowidlinie oraz ZSZ w Sierakowicach, a takŜe stadion 

sportowy w tej samej miejscowości. Oprócz tego obiekty rekreacyjne zlokalizowane są przy 

ośrodkach wypoczynkowych. W gminie działa kilka klubów sportowych: Gminny Klub 

Sportowy, Klub Sportowy „Bat” w Sierakowicach, Uczniowskie Kluby Sportowe, szkółka i 

klub Ŝęglarski. Sporty wodne moŜna uprawiać na jeziorach: Gowilińskim, Świętym, 

Kamienickim, i Gardno, a takŜe na rzekach Bukowina i Łupawa. 

Poziom usług medycznych świadczonych w gminie jest wysoki. W centralnej 

miejscowości – Sierakowicach  znajduje się ośrodek zdrowia zatrudniający 21 lekarzy z 

czego 12 na stale. Ośrodek ten wspomagany jest przez jednostkę w Gowidlinie gdzie pracuje 

2 lekarzy i pielęgniarka. Oprócz tego w Sierakowicach istnieje prywatne centrum medyczne i 

laboratorium analityczne. We wsi Sierakowice istnieją 3 apteki. Ze względu na lokalizację 

dostęp do nich osób z innych terenów jest utrudniony. 

System opieki społecznej w gminie Sierakowice jest dobrze rozwinięty. Najczęściej z 

pomocy korzystają osoby zamieszkujące południowo – wschodnią część gminy. Istotnym 

problemem jest rosnąca liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Najczęstszymi 

przyczynami kwalifikującymi do korzystania z pomocy społecznej są: 

- bezrobocie, 

- niepełnosprawność, 

- ubóstwo, 

- niezaradność Ŝyciowa.  

Na tle trudnej sytuacji gospodarczej kraju dość korzystnie przedstawia się kwestia 

zatrudnienia mieszkańców powiatu kartuskiego i gminy Sierakowice. Stopa bezrobocia w 

powiecie kartuskim w grudniu 2003 roku osiągnęła poziom 17,9%, co obok powiatu 

puckiego, było najniŜszą wartością w skali całego województwa pomorskiego (stopa 

bezrobocia dla całego województwa wynosiła 21,3 %). Negatywnym zjawiskiem jest 
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natomiast systematyczny wzrost bezrobocia, zarówno w całym powiecie jak i w gminie 

Sierakowice. 

 

Identyfikacja problemów: 

• bezrobocie 

• niskie wykształcenie bezrobotnych i niedostosowanie kwalifikacji do wymogów 

zmieniającego się rynku pracy, 

• ubóstwo i patologie społeczne, 

• infrastruktura edukacyjna i sportowa, 

• odpływ młodej i wykształconej części społeczeństwa. 
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3. Zadania polegające na poprawie sytuacji w gminie Sierakowice 

 
Kierowanie rozwojem gminy to podejmowanie takich działań, które powinny 

zmierzać do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców, przy jednocześnie 

moŜliwie najbardziej efektywnym wykorzystaniu wszystkich zasobów i walorów będących w 

dyspozycji administracji samorządowej. 

Wszelkie działania dotyczące rozwoju gminy Sierakowice wynikają z planowania 

strategicznego samorządu gminy Sierakowice, zmierzającego do zapewnienia 

zrównowaŜonego rozwoju społeczno-gospodarczego w dłuŜszej perspektywie czasu, przy 

zachowaniu walorów środowiska naturalnego oraz przy zapewnieniu źródeł finansowania  

zadań inwestycyjnych (w tym pozyskanie  środków finansowych z zewnątrz). 

Opracowując zestaw działań do realizacji na terenie gminy wzięto pod uwagę 

następujące dokumenty: 

6. Strategia rozwoju gminy Sierakowice do 2015 r.,  

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sierakowice,  

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice (w tym Plany 

lokalne dla sołectw Tuchlino i Długi Kierz) ,  

9. Program ochrony środowiska gminy Sierakowice na lata 2004-2011,  

10. Gminny plan gospodarki odpadami dla gminy Sierakowice na lata 2004-2011,  

11. Strategia rozwoju powiatu kartuskiego,  

12. Strategii rozwoju województwa pomorskiego,  

13. Strategii rozwoju turystyki w województwie pomorskim na lata 2004-2013,  

14. Narodowy Plan Rozwoju Polski (NPR) oraz Zintegrowany Program Operacyjny 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 

Wzięto równieŜ pod uwagę opinię społeczeństwa lokalnego. Proces wyboru zadań do 

PRL oraz określenie kolejności ich realizacji poprzedzone zostały przeprowadzeniem 

spotkania, mającego za cel konsultację społeczną zadań inwestycyjnych. Uczestnicy 

spotkania zostali poddani badaniu ankietowemu, mającemu m.in. pomóc określić obszary 

problematyczne, zadania oraz kolejność ich realizacji. MoŜliwość zgłoszenia zadań do PRL 

gminy Sierakowice istniała równieŜ drogą elektroniczną oraz osobiście w Urzędzie Gminy 
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Sierakowice, poprzez specjalnie przygotowane w tym celu formularze zamieszczone m.in. na 

stronie internetowej Gminy Sierakowice. 

W celu określenia listy zadań jakie konieczne są do przeprowadzenia w gminie 

Sierakowice oraz w celu identyfikacji hierarchii ich waŜności przeprowadzono równieŜ 

analizę SWOT, określającą silne (Strengths) i słabe strony (Weaknesses) gminy oraz szanse 

(Opportunities) i zagroŜenia (Threats) jej dalszego rozwoju. 

 

3.1. Analia SWOT 

 

Silne strony gminy: 

• przedsiębiorczość mieszkańców, 

• dominujący udział własności prywatnej, 

• atrakcyjne walory środowiskowe, 

• wolne grunty  pod działalność inwestycyjną, 

• uprawa truskawek, rozwinięte drobiarstwo i hodowla, 

• skutecznie działający samorząd, 

Słabe strony gminy: 

• rozdrobnione rolnictwo, grunty niskiej klasy, 

• niski stopień skanalizowania Gminy, 

• brak gazu przewodowego, 

• brak obwodnicy Sierakowic, zły stan nawierzchni dróg, 

Szanse rozwojowe gminy: 

• połoŜenie w centrum województwa, dobra komunikacja drogowa, 

• dobre warunki dla rozwoju turystyki, 

• obszar szybkiego wzrostu gospodarczego, 

• rozwinięta współpraca zagraniczna, 

• stabilny samorząd, 

• fundusze UE i inne, 

ZagroŜenia rozwojowe gminy: 

• ograniczenia wynikające z istnienia parków krajobrazowych, 

• rosnące zanieczyszczenie środowiska,. 

W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT wyłania się obraz gminy Sierakowice, 

jako obszaru o znacznych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Uwidacznia się wysoki 
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potencjał gminy w zakresie rozwijania funkcji turystycznej i rekreacyjnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem agroturystyki. Gmina Sierakowiec, mogąca się poszczycić tak atrakcyjnymi 

terenami jak kaszubski park krajobrazowy we wschodniej części gminy oraz Gowidliński 

Obszar Chronionego Krajobrazu nad Jez. Gowidlińskim wymaga jednak znacznego nasilenia 

działań promujących wypoczynek i osiedlanie się na omawianym terenie. Dodatkowo, 

konieczne jest podjęcie działań w kierunku rozwoju bazy turystycznej oraz zachowania 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego-krajobrazowego gminy, będących jej głównymi 

walorami prorozwojowymi. 

Nieunikniona jest zmiana świadomości samych mieszkańców gminy (rolników) w 

zakresie m.in. agroturystyki i modernizacja gospodarstw rolnych.  Efektem tego powinno być 

stworzenie obszarów wielofunkcyjnych, opartych na strategii ekorozwoju i wszechstronnym 

postępie technologicznym. Oczekuje się ponadto zmniejszania liczby gospodarstw rolnych, 

przy jednoczesnym zwiększaniu ich powierzchni.   

Atrakcyjność turystyczna, osiedleńcza i inwestycyjna oraz wzrost szeroko rozumianej 

jakości Ŝycia, wykazują silną korelację ze stanem infrastruktury na danym obszarze. Nie 

ulega więc wątpliwości, Ŝe rozwijanie funkcji turystycznej, przedsiębiorczości oraz wzrost 

jakości Ŝycia mieszkańców wymagają ze strony władz samorządowych podjęcia licznych 

inwestycji infrastrukturalnych, jak choćby w zakresie poprawy stanu dróg, budowy 

oczyszczalni ścieków i kanalizacji, wodociągów czy obiektów edukacji i sportu, itd. 

Obserwowane obecnie korzystne tendencje zmian w gospodarce kraju oraz 

członkostwo w Unii Europejskiej stwarzają podstawy i dają szansę na przyspieszony rozwój 

gminy Sierakowice. Pozytywne sygnały makroekonomiczne, m.in. przyspieszający wzrost 

gospodarczy i stabilna inflacja oraz moŜliwość pozyskania przez gminę dofinansowania na 

inwestycje infrastrukturalne umoŜliwiają szybsze tempo przeprowadzanie zmian i 

wykreowanie nowego wizerunku gminy Sierakowice.  

Identyfikacja słabych i mocnych stron gminy najłatwiej przychodzi jej mieszkańcom, 

stykającym się w Ŝyciu codziennym z wszelkimi aspektami jej funkcjonowania. W badaniu 

ankietowym jako mocne strony gminy Sierakowice mieszkańcy wskazywali przede 

wszystkim na  

• przedsiębiorczość i aktywność mieszkańców, 

• rozwinięty sektor małych i średnicg przedsiębiorstw, 

• połoŜenie geograficzne, 

• przyrost naturalny, 
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• współpraca między samorządem a środowiskiem gospodarczym. 

Wśród słabości gminy Sierakowice jej mieszkańcy wymieniali najczęściej: 

• komunikację kolejową, 

• bezrobocie, 

• infrastrukturę drogową, 

• odpływ młodych i wykształconych osób z Gminy, 

• liczbę nowych mieszkań. 

 Gmina Sierakowice w celu wykorzystania swoich silnych stron i szans jakie stwarza 

otoczenie oraz niwelując swoje słabe strony i przeciwdziałając zaistniałym zagroŜeniom, 

zamierza podjąć szereg działań, wpisujących się w priorytety i działania dokumentów 

strategicznych opracowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym i narodowym. Będą one 

waŜnym czynnikiem pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze gminy oraz 

całego regionu. 

 

3.2. Lista zadań 
 

PoniŜsze zestawienie przedstawia zadania inwestycyjne mające zostać podjęte na 

terenie gminy Sierakowice w podziale na dwa okresy programowania: 2005-2006 i 2007-

2013, oraz ich spodziewane oddziaływanie na poszczególne obszary Ŝycia gminnego. 

PoniewaŜ znaczna część działań inwestycyjnych wykazuje wpływ na więcej niŜ jeden obszar, 

wyznaczono ogólny wskaźnik oddziaływania poszczególnych zadań (WOZ). Silnemu 

wpływowi na dany obszar rozwoju gminy przyporządkowano wartość 2, umiarkowanemu 

wpływowi – wartość 1, brakowi wpływu – wartość  0. Wskaźnik oddziaływania zadania, 

określający skwantyfikowaną siłę oddziaływania poszczególnych zadań na wszystkie sześć 

obszarów, wskazuje na potrzebę i waŜność realizacji określonego zadania oraz pozwala na 

ustalenie pewnej hierarchii wśród zadań. 

Dodatkowo, podjęto próbę kwantyfikacji oczekiwanego rozwoju w poszczególnych 

obszarach, wyznaczając wskaźniki rozwoju dla omawianych obszarów. 
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Tab.10. Oddziaływanie zadań na rozwój poszczególnych obszarów Ŝycia gminnego w latach 

2005-2006 

OBSZARY ODDZIAŁYWANIA ZADANIA  

LISTA ZADAŃ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  
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 1 2 3 4 5 6  

Zadania objęte interwencją planu w okresie 2005-2006 

1. Budowa i remont dróg gminnych na 
terenie miejscowości Sierakowice 

1 2 2 1 1 2 9 

2. Budowa drogi powiatowej Kamienica 
Królewska – Niepoczołowice – Linia 1 2 2 1 1 2 9 

3. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na 
terenie gminy Sierakowice 

1 1 2 1 1 2 8 

4. Budowa boisk sportowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie 
miejscowości Tuchlino 

0 2 2 0 2 2 8 

5. Budowa boiska sportowego w Paczewie 0 2 2 0 2 2 8 

6. Budowa obiektu kulturalno-socjalnego  z 
zapleczem administracyjnym gimnazjum 
w Sierakowicach 

0 2 1 0 2 2 7 

7. Budowa ciągów pieszych w centrum 
miejscowości Gowidlino  

0 1 2 0 1 2 6 

8. Budowa parkingu w miejscowości 
Sierakowice  

0 2 2 0 1 1 6 

9. Budowa zatoczki postojowej w centrum 
Puzdrowa 

0 2 2 0 1 1 6 

10. Budowa ciągów pieszych przez centrum 
miejscowości Puzdrowo  

0 1 2 0 1 2 6 

11. Przez bramę na Kaszuby – przebudowa 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Sierakowicach 

0 0 1 0 2 2 5 

12. Rozbudowa i remont Kościała św. 
Marcina 

0 0 1 0 2 2 5 

13. Termomodernizacja SP Sierakowice 0 0 1 0 1 1 3 
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14. Termomodernizacja SP w Kamienicy 
Królewskiej 

0 0 1 0 1 1 3 

WSKAŹNIK ROZWOJU OBSZARU (WRO) 3 17 23 3 19 24 

 
Na podstawie wartości wskaźników oddziaływania zadania przyporządkowanych 

poszczególnym zadaniom, moŜna stwierdzić, Ŝe w pierwszym okresie programowania 

zadaniami, które odniosą najbardziej korzystny wpływ na ogólny rozwój gminy i poziom 

Ŝycia jej mieszkańców będą zadania z zakresu poprawy stanu infrastruktury drogowej i  

społecznej (boiska sportowe, obiekt kulturalny), które otrzymały w powyŜszej klasyfikacji 

odpowiednio od 6 do 9 punktów. Wartość wskaźnika oddziaływania zadania dla kolejnych 

zadań wynosi od 3 do 5 punktów, co wskazuje na nieco mniejsze ich znaczenie dla 

kompleksowego rozwoju gminy. 

Analizując wartości jakie przyjęły wskaźniki rozwoju obszaru, moŜna wysunąć 

wniosek, Ŝe zaplanowane zadania najbardziej wpłyną na poprawę warunków i jakości Ŝycia 

mieszkańców (WRO – 24), rozwój w zakresie systemu komunikacji i infrastruktury (WRO – 

23),  poprawę stanu środowiska kulturowego (WRO – 19) oraz na zmiany w sposobie 

uŜytkowania terenu (WRO – 17). Dla pozostałych dwóch obszarów wartość wskaźnika WRO 

wyniosła 3.  

Zadania objęte interwencją Planu rozwoju lokalnego korespondują z wynikami 

ankiety, przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy Sierakowice. 

Ankieta została przeprowadzona na spotkaniu konsultacyjnym, przeprowadzonym w 

Urzędzie Gminy Sierakowice, w celu poznania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa lokalnego 

w zakresie rozwoju gminy w przyszłości, określenia obszarów problematycznych oraz zadań 

inwestycyjnych i kolejności ich realizacji. Wzór ankiety znajduje się w załączniku nr 1, 

natomiast wyniki ankiet w załączniku nr 2 do PRL. 

W odpowiedzi na pytanie, jakie powinny być kierunki rozwoju Gminy Sierakowice, 

zdecydowana większość respondentów wskazała na rozwój turystyki. Następnie wskazywano 

na rozwój rolnictwa i przetwórstwa płodów rolnych oraz rozwój sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw. Wśród głównych problemów mieszkańców wymieniano bezrobocie, 

ubóstwo oraz zły stan infrastruktury technicznej. Jako najbardziej problematyczne obszary z 

zakresu infrastruktury uznano drogi, komunikację kolejową, chodniki oraz kanalizację. 

Z odpowiedzi udzielanych w pierwszej części ankiety, wynika iŜ głównym problemem 

Gminy i jej mieszkańców (poza bezrobociem) jest zły stan infrastruktury technicznej. Kwestia 

ta dotyczy przede wszystkim dróg, chodników i kanalizacji. Wskazane kierunki rozwoju 
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Gminy w przyszłości – turystyka, rolnictwo i przedsiębiorczość wymagają niewątpliwie 

poprawy stanu infrastruktury technicznej. Zmiany w tym obszarze powinny rzutować na 

wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy, a tym samym przyczynia się do 

rozwoju społeczno-gospodarczego w dłuŜszym horyzoncie czasu. 

 Oceniając standard Ŝycia na terenie Gminy Sierakowice zwrócono głównie uwagę na 

moŜliwość rekreacji i wypoczynku, stan i wielkość terenów zielonych, niezawodność i 

skuteczność działań Policji oraz wielkość i jakość ofert kulturalnej. Potwierdza to 

predyspozycje Gminy Sierakowice do rozwoju funkcji turystycznej, jako obszaru o znacznych 

zasobach przyrodniczo-krajobrazowych, bogatej ofercie kulturalnej oraz co istotne 

bezpiecznego. 

Na pytanie, które z inwestycji powinny być realizowane w pierwszej kolejności w 

latach 2005-2006 wskazywano przede wszystkim na zadania dotyczące rozwoju 

infrastruktury drogowej i ciągów pieszych. Jako priorytetowe uznano takŜe 

Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sierakowicach oraz Budowę obiektu kulturalno-

socjalnego przy gimnazjum w Sierakowicach. 

Wyniki ankiety korespondują z wartością wskaźników oddziaływania zadań. Zadania 

uznane przez społeczeństwo za najpilniejsze do realizacji uzyskały równieŜ stosunkowo 

wyŜsze wartości wskaźnika WOZ, co świadczy o ich szerokim wpływie na kompleksowy 

rozwój gminy i poprawę Ŝycia mieszkańców. 

 Wśród inwestycji przewidzianych do realizacji w drugim okresie programowania, jako 

najpilniejsze zostały uznane następujące zadania: Wymiana sieci wodociągowej w 

miejscowości Sierakowice, Przygotowania Urzędu Gminy do elektronicznego obiegu 

dokumentów, Rozbudowa budynku i wymiana źródła ciepła UG w Sierakowicach, Budowa 

ciągów pieszych w Sierakowicach oraz Budowa ulic gminnych wraz z odwodnieniem w 

Sierakowicach. 
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4. Realizacja zadań i  projektów 

 

 W poniŜszych zestawieniach tabelarycznych przedstawiono zestaw działań jakie mają 

zostać podjęte na terenie gminy Sierakowice, z podziałem na lata 2005-2006 i 2007-2013. 

Jednocześnie, kaŜde zadanie zawiera odniesienie do zgodności z planem zagospodarowania 

przestrzennego, etapów działania wraz z przewidywanym czasem realizacji i oczekiwanych 

wskaźników osiągnięć. Wskazano równieŜ instytucje i podmioty mające uczestniczyć we 

wdraŜaniu przedsięwzięcia oraz nakłady jakie są konieczne do poniesienia.  

Wskaźniki obrazujące postęp we wdroŜeniu Planu Rozwoju Lokalnego są podzielone 

na trzy kategorie: 

- wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczywistych efektów działania; 

- wskaźniki rezultatu – odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom 

wynikającym z wdroŜenia programu; 

- wskaźniki oddziaływania – obrazują konsekwencje danego programu wykraczające 

poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie moŜe 

odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem ale 

pojawiającym się po pewnym czasie oraz do efektów długookresowych, 

oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze 

zrealizowanego działania. 

Zasadniczy pomiar osiąganych wskaźników odbywać się będzie na poziomie zadań. 

Dla poszczególnych projektów przyjęte zostały ramowe zestawy wskaźników, które 

obrazować będą przebieg procesu wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego. 

Monitorowanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania będzie dokonywane 

w miarę moŜliwości bezpośrednio po realizacji zadania oraz zbiorczo - raz w roku, na etapie 

oceny Planu Rozwoju Lokalnego na podstawie: 

- danych statystycznych uzyskanych z GUS i Powiatowego Urzędu Pracy,  

- danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

- danych Urzędu Gminy Sierakowice, 
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innych dostępnych opracowań pozwalających ma monitorowanie wskaźników osiągnięć PRL. 



4.1. Projekty przewidziane do realizacji w latach 2005 - 2006 (oraz których początek realizacji przypada na lata 2005 – 2006) 

 

Lp. NAZWA 
PROJEKTU 

ZGOD-
NOŚĆ Z 
P.Z.P. 
LUB 

S.U.K.Z.P 

TERMIN 
REALIZACJI  

OCZEKIWANE  WSKAŹNIKI 
OSIĄGNIĘĆ PLANU 
ROZWOJU LOKALNEGO 
P-PRODUKT, R-REZULTAT 

INSTYTUCJE I 
PODMIOTY 
UCZESTNICZĄCE 
WE WDRAśANIU 

PRZEWIDYWANE 
NAKŁADY I ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
(PLN) 

1. Budowa i remont 
dróg gminnych na 
terenie 
miejscowości 
Sierakowice 

TAK 2005 P: Długość wybudowanych 
dróg gminnych; 1,48 km 
Długość zmodernizowanych 
dróg gminnych 2,45 km 
R: Średni czas przejazdu 
między dwoma punktami sieci  

Gmina Sierakowice 3.253.000  
w tym na: 
2005 – 3.253.000  
Finansowanie: 
2.439. 750 - ERDF 
325.300 - budŜet państwa 
487.950 - budŜet gminy 

2. Budowa boisk 
sportowych wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą na 
terenie 
miejscowości 
Tuchlino 
 

TAK 2005-2006 P: Powierzchnia obiektów: 
- Boisko do piłki noŜnej 4050 
m2 z trybunami na 144 miejsc, 
- Boisko do koszykówki 448 
m2, 
- Boisko do siatkówki 286 m2, 
- Chodniki, place , parking, 
łącznie 1602 m2,  
- Zieleń 1833 m2 
R: Liczba uczestników zajęć 
rekreacyjno-sportowych w 
miesiącu 
 

Gmina Sierakowice 516.112 
w tym na: 
2005 – 66.226 
2006 – 449.886  
Finansowanie: 
338.433 – EFOiGR 
177.679 – budŜet gminy 
 

3. Przez bramę na 
Kaszuby – 
przebudowa 
Gminnego Ośrodka 

TAK 2005-2006 P:  
1. Powierzchnia 
zmodernizowanych lokalnej 
bazy turystycznej i kulturalnej – 

Gmina Sierakowice 485.987,66 
w tym na: 
2005 – 17.90  
2006 – 468.087,66 
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Kultury w  
Sierakowicach 

480 m² 
2. Lokalne punkty informacji 
turystycznej – 2 szt. 
3. Dojazdy utwardzone – 210 
m² 
4. Zieleń – 258 m² 
5. Liczba powstałych 
pomieszczeń – 35 szt. 
R:  
1. Liczba nowych ofert 
programowych w zakresie 
kultury i turystyki – 127 szt 
2. Liczba nowych miejsc pracy 
powstałych w wyniku realizacji 
projektów turystycznych i 
kulturalnych – 3 szt 
3. Liczba osób korzystających z 
nowej bazy turystycznej i 
kulturalnej – 621 osób 
 

Finansowanie  
ERDF – 364.490,75 (75%) 
budŜet państwa – 
48.598,76(10%) 
budŜet gminy – 72.898,15 
(15%) 

4. 
 

Budowa ciągów 
pieszych w centrum 
miejscowości 
Gowidlino  

TAK 2005-2006 P: Długość wybudowanych 
chodników 0,67 km 
R: Liczba osób korzystających z 
obiektów infrastruktury 
drogowej 
 

Gmina Sierakowice 214.000 
w tym na: 
2005 – 100.000 
2006 – 114.000 
Finansowanie: 
80 % - EFOiGR 
20% - budŜet gminy 

5. Budowa drogi 
powiatowej 
Kamienica 
Królewska – 
Niepoczołowice – 

TAK 2005 - 2006 P: Długość wybudowanych 
dróg powiatowych  
R: Średni czas przejazdu 
między dwoma punktami sieci  
 

Starostwo Kartuzy, 
Starostwo 
Wejherowo, Gmina 
Sierakowice 

7.002.350 
w tym na: 
2005 – 5.000.006 
2006 – 2.002.344 
Finansowanie: 
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Linia 
 
 

75% - ERDF 
15,7% - powiat Wejherowo i 
Kartuzy 
4,3% - gmina Linia 
5% - budŜet gminy 

6. Budowa obiektu 
kulturalno- 
socjalnego-z 
zapleczem 
administracyjnym 
gimnazjum w 
Sierakowicach 

TAK 2005-2007 P: Powierzchnia 
wybudowanego gimnazjum 
1.327,30m² 
R: liczba uczniów - 712 

Gmina Sierakowice 4.312.000 
w tym na: 
2005 – 12.000  
2006 – 2.150.000 
2007 – 2.150.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

7. Budowa parkingu 
w miejscowości 
Sierakowice  

TAK 2006 P:  
1. Liczba wybudowanych 
innych obiektów infrastruktury 
drogowej – 1 szt. 
2. Liczba miejsc postojowych – 
155 miejsc postojowych 
3. Powierzchnia parkingu – 
5950 m² 
R:  
1. Liczba osób/doba 
korzystająca z infrastruktury – 
1526/doba 
2. Liczba samochodów/doba 
korzystających z parkingu – 
852/doba 
3. Wzrost liczby miejsc 
parkingowych w msc. 
Sierakowice(%) – 50%  

Gmina Sierakowice 1.183.917,40 
w tym na: 
2006 – 1.183.917,40 
Finansowanie: 
ERDF – 887938,04 (75%) 
budŜet państwa – 118.391,74 
(10%) 
budŜet gminy – 177.587,62 
(15%) 
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8. Budowa zatoczki 

postojowej w 
centrum Puzdrowa 

TAK 2006 P: Liczba zmodernizowanych 
innych obiektów infrastruktury 
drogowej  
R: Liczba osób korzystających z 
obiektów infrastruktury 
drogowej  

Gmina Sierakowice 70.000 
w tym na: 
2006 – 70.000 
Finansowanie: 
25% – budŜet gminy 
75% - Kontrakt Wojewódzki 

9. Poprawa stanu 
infrastruktury 
drogowej na terenie 
gminy Sierakowice 

TAK 2006-2007 Produkty: 
Długość wybudowanych dróg 
gminnych – 0,7 km;  
Długość zmodernizowanych 
dróg gminnych – 2,3 km 
R: Średni czas przejazdu 
między dwoma punktami sieci  
 

Gmina Sierakowice 1.000.000 
w tym na: 
2006 – 500.000 
2007 – 500.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 
 

10. Budowa ciągów 
pieszych przez 
centrum 
miejscowości 
Puzdrowo  

TAK 2006-2007 P: Długość wybudowanych 
chodników - 0,84 km. 
R: Liczba osób korzystających z 
obiektów infrastruktury 
drogowej 
 

Gmina Sierakowice 250.000 
w tym na: 
2006 – 150.000 
2007 – 100.000 
Finansowanie: 
80 % - EFOiGR 
20% - budŜet gminy 
 

11. Termomodernizacja 
SP Sierakowice 

TAK 2006-2007 P: Powierzchnia budynku 
poddana termoizolacji 
R: Koszty utrzymania obiektów 
(zuŜycia energii elektrycznej, 
cieplnej, gazu) 
 

Gmina Sierakowice 1.940.000 
w tym na: 
2006 – 970.000 
2007 – 970.000 
Finansowanie: 
80% - Fundusz EOG 
20% - budŜet gminy 

12. Termomodernizacja TAK 2006-2007 P: Powierzchnia budynku Gmina Sierakowice 500.000 
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SP w Kamienicy 
Królewskiej 

poddana termoizolacji 
R: Koszty utrzymania obiektów 
(zuŜycia energii elektrycznej, 
cieplnej, gazu) 
 

w tym na: 
2006 – 200.000 
2007 – 300.000 
Finansowanie: 
80% - Fundusz EOG 
20% - budŜet gminy 

13. Budowa boiska 
sportowego w 
Paczewie 

TAK 2006-2008 P: Powierzchnia 
wybudowanych obiektów 
sportowych 
R: Liczba uczniów w szkołach 
korzystających z 
wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury sportowej 
 

Gmina Sierakowice 120.000 
w tym na: 
2006 – 5.000 
2007 – 95.000 
2008 – 20.000 
Finansowanie: 
75% - EFOiGR 
25 % - budŜet gminy 

14. Rozbudowa i 
remont Kościała 
św. Marcina 

TAK 2006-2013 P: Powierzchnia 
zrewitalizowanych obiektów 
dziedzictwa kulturowego m² 
R: Liczba uczestniczących w 
obrzędach religijnych 

Parafia rzymsko-
katolicka 

400.000  
(Gmina Sierakowice nie 
partycypuje w kosztach 
inwestycji) 
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4.2. Projekty przewidziane do realizacji w latach 2007-2013 
 

Lp. NAZWA 
PROJEKTU 

ZGOD-
NOŚĆ Z 
P.Z.P. 

LUB 
S.U.K.Z.P 

TERMIN 
REALIZACJI  

OCZEKIWANE  WSKAŹNIKI 
OSIĄGNIĘĆ PLANU 
ROZWOJU LOKALNEGO 

INSTYTUCJE I 
PODMIOTY 
UCZESTNICZĄCE 
WE WDRAśANIU 

PRZEWIDYWANE 
NAKŁADY I ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
 
 

1. Termomodernizacja 
remizy straŜackiej 
w Sierakowicach  

TAK 2007 P: Powierzchnia budynku 
poddana termoizolacji - 700 m² 
R: Koszty utrzymania obiektów 
(zuŜycia energii elektrycznej, 
cieplnej, gazu) 
 

Gmina Sierakowice 80.000 
w tym na: 
2007 – 80.000 
Finansowanie: 
80% - Fundusze 
termomodernizacyjne 
20% - budŜet gminy 

2. Termomodernizacja 
SP w Tuchlinie 

TAK 2008 P: Powierzchnia budynku 
poddana termoizolacji – 1360m² 
R: Koszty utrzymania obiektów 
(zuŜycia energii elektrycznej, 
cieplnej, gazu) 

Gmina Sierakowice 150.000 
w tym na: 
2008 – 150.000  
Finansowanie: 
80% - Fundusze 
termomodernizacyjne 
20% - budŜet gminy 

3. Termomodernizacja 
budynku „starej 
szkoły” w 
Gowidlinie wraz z 
wymianą dachu 

TAK 2008 P: Powierzchnia budynku 
poddana termoizolacji – 700 m² 
R: Koszty utrzymania obiektów 
(zuŜycia energii elektrycznej, 
cieplnej, gazu) 
 

Gmina Sierakowice 80.000 
w tym na: 
2008 – 80.000 
 Finansowanie: 
80% - Fundusze 
termomodernizacyjne 
20% - budŜet gminy 
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4. Adaptacja 
pomieszczeń w SP 
w Sierakowicach na 
potrzeby biblioteki 
gminnej 

TAK 2007-2008 P: Powierzchnia 
zmodernizowanych bibliotek 
R: Liczba osób korzystających z 
biblioteki 
 

Gmina Sierakowice 250.000 
w tym na: 
2007 – 125.000 
2008 – 125.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

5. Przygotowanie 
urzędu gminy do 
elektronicznego 
obiegu 
dokumentów, 
elektronicznej 
archiwizacji 

TAK 2007-2008 P: Długość nowopowstałej sieci 
LAN;  
Liczba wdroŜonych 
wewnętrznych systemów 
zarządzania informacją w 
jednostkach publicznych  
R: Ilość instytucji publicznych 
posiadających szerokopasmowy 
dostęp do Internetu 
Skrócenie czasu obsługi 
interesantów  

Gmina Sierakowice 250.000 
w tym na: 
2007 – 125.000 
2008 – 125.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 
 

6. Zagospodarowanie 
terenu Amfiteatru 

TAK 2007-2008 P: Powierzchnia wybudowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej 
R: Liczba osób korzystających z 
nowej lokalnej bazy kulturalnej i 
turystycznej 
 
 

Gminny Ośrodek 
Kultury, Gmina 
Sierakowice 

300.000 
w tym na: 
2007 – 150.000  
2008 – 150.000  
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 
 

7. Budowa boiska 
sportowego przy 
SP w Puzdrowie 

TAK 2007-2008 P: Powierzchnia wybudowanych 
obiektów sportowych 
R: Liczba uczniów w szkołach 
korzystających z 

Gmina Sierakowice 75.000 
w tym na: 
2007 – 30.000 
2008 – 45.000 
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wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury sportowej 
 

Finansowanie: 
25 % - budŜet gminy 
75% - EFOiGR 

8. Rozbudowa i 
remont sali 
gimnastycznej SP 
Sierakowice 

TAK 2007-2008 P: Powierzchnia wybudowanych 
obiektów sportowych 
R: Liczba uczniów w szkołach 
korzystających z 
wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury sportowej 
 

Gmina Sierakowice 1.520.000 
w tym na: 
2007 – 760.000 
2008 – 760.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

9. Rozbudowa 
budynku i wymiana 
źródła ciepła 
UG w 
Sierakowicach 

TAK 2007-2008 P: Powierzchnia Budynku z 
wymienionymi nośnikami energii 
R: Koszty utrzymania obiektów 
(zuŜycia energii elektrycznej, 
cieplnej, gazu) 
 

Gmina Sierakowice 1.500.000 
w tym na: 
2007 – 750.000 
2008 – 750.000 
Finansowanie: 
100% - budŜet gminy 

10. Budowa wodociągu 
Szklana – Lisie 
Jamy  

TAK 2007-2008 P: Długość wybudowanej sieci 
wodociągowej 3,5 km 
R: Liczba gospodarstw 
domowych/budynków 
podłączonych do sieci 
wodociągowej 
 

Gmina Sierakowice 160.000 
w tym na  
2007 – 10.000 
2008 – 150.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

11. Budowa drogi 
gminnej Jelonko-
Łosienice  
 

TAK 2007-2008 P: Długość wybudowanych dróg 
gminnych;  3km 
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

Gmina Sierakowice 2.400.000 
w tym na: 
2007 – 1.200.000 
2008 – 1.200.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SIERAKOWICE NA LATA 2005-2013 

PROKSEN SP. Z O.O. 58 

15% - budŜet gminy 
 

12. Budowa drogi 
przez miejscowość 
Mojuszewska Huta 

TAK 2007-2009 P: Długość wybudowanych dróg 
gminnych;  1 km 
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

Gmina Sierakowice 700.000 
w tym na: 
2007 – 25.000 
2008 – 175. 000 
2009 – 500.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

13. Zagospodarowanie 
stadionu w 
Sierakowicach 

TAK 2007-2009 P: Liczba wybudowanych 
obiektów sportowych 
R: Liczba osób korzystających z 
obiektów sportowych 
 

Gminny Klub 
Sportowy, Gmina 
Sierakowice 

1.180.000 
w tym na: 
2007 – 40.000 
2008 – 540.000 
2009 – 600.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

14. Budowa ciągów 
pieszych w 
Sierakowicach 
 

TAK 2007-2010 P: Długość wybudowanych 
chodników 1,5km 
R: Liczba osób korzystających z 
obiektów infrastruktury drogowej 
 

Gmina Sierakowice 400.000 
2007 – 100.000 
2008 – 100.000 
2009 – 100.000 
2010 – 100.000 
Finansowanie  
100% - budŜet gminy 

15. Rozbudowa 
ośrodka zdrowia w 
Sierakowicach 
 

TAK 2007-2010 P: Powierzchnia 
zmodernizowanych lokalnych 
ośrodków zdrowia  
R: Liczba pacjentów lokalnych 
ośrodków zdrowia 

Niepubliczny 
Ośrodek Zdrowia 

400.000 
(Gmina Sierakowice nie 
partycypuje w kosztach 
inwestycji) 
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16. Budowa ciągów 

pieszych w 
Mojuszu 
 
 

TAK 2008 P: Długość wybudowanych 
chodników 500 mb 
R: Liczba osób korzystających z 
obiektów infrastruktury drogowej 
 

Gmina 
Sierakowice, 
Zarząd Dróg 
Powiatowych 

200.000 
w tym na: 
2008 – 200.000 
Finansowanie: 
50% - budŜet gminy 
50% - budŜet powiatu 
 

17. Remont szkoły 
podstawowej w 
Jelonku 

TAK 2008 – 2009 P: Powierzchnia obiektu poddana 
pracom remontowym 
R: liczba uczniów korzystająca z 
obiektu 

Gmina Sierakowice 300.000  
w tym na: 
2008 – 150.000 
2009 – 150.000 
Finansowanie: 
25% – budŜet gminy 
75% - Kontrakt 
Wojewódzki 

18. Wymiana sieci 
wodociągowej na 
terenie 
miejscowości 
Sierakowicace 
(Podgórna, Polna, 
Słupska, Jeziorna) 

TAK 2009 P: Długość zmodernizowanej 
sieci wodociągowej 2 km 
R: Liczba gospodarstw 
domowych/budynków 
podłączonych do sieci 
wodociągowej 
 

Gmina Sierakowice 250.000 
w tym na: 
2009 – 250.000  
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 
 

19. Budowa stacji 
uzdatniania wody 
dla miejscowości 
Sierakowice 
(Sierakowska Huta) 

TAK 2007-2010 P: Liczba wybudowanych stacji 
uzdatniania wody 1 szt. 
R: Liczba gospodarstw 
domowych/budynków 
obsługiwanych przez stację 
uzdatniania wody  
 

Gmina Sierakowice 1.000.000 
w tym na: 
2007 – 25.000 
2008 – 25.000 
2009 – 450.000 
2010 – 500.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
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10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 
 

20. Budowa sali 
gimnastycznej przy 
SP w Kamienicy 
Królewskiej 

TAK 2008-2009 P: Powierzchnia wybudowanych 
obiektów sportowych 
R: Liczba uczniów w szkołach 
korzystających z 
wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury sportowej 
 

Gmina Sierakowice 500.000 
w tym na: 
2008 – 30.000 
2009 – 470.000 
Finansowanie: 
25 % - budŜet gminy 
75% - Kontrakt 
Wojewódzki 

21. Budowa stanicy 
Ŝeglarskiej, 
pomostu z 
kąpieliskiem nad j. 
Gowidlińskim 

TAK 2008-2010 P: Liczba nowych obiektów 
infrastruktury 
rekreacyjnej/sportowej/aktywnego 
wypoczynku  
R: Liczba osób korzystająca z 
nowej infrastruktury 
sportowej/rekreacyjnej/aktywnego 
wypoczynku   
 

Gmina 
Sierakowice, 
Stowarzyszenie 
Upowszechniania 
śeglarstwa 

240.000 
w tym na: 
2008 – 40.000 
2009 – 100.000 
2010 – 100.000 
Finansowanie: 
 80 % - EFOiGR 
20% - budŜet gminy 
 

22. Budowa drogi 
gminnej Paczewo-
Bukowo-Bącka 
Huta 

TAK 2008-2010 P: Długość wybudowanych dróg 
gminnych;  4 km 
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

Gmina Sierakowice 2.740.000 
w tym na: 
2008 – 40.000 
2009 – 1.500.000 
2010 – 1.200.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 
 

23. Budowa drogi 
gminnej Piekiełko-

TAK 2008-2010 P: Długość wybudowanych dróg 
gminnych;  1,3 km 

Gmina Sierakowice 1.040.000 
w tym na: 
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Puzdrowo  R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

2009 – 520.000 
2010 – 520.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

24. Budowa ulicy od 
centrum w kierunku 
„starej” szkoły 
wraz z miejscami 
postojowymi w 
Tuchlinie 

TAK 2009 P: Długość wybudowanych dróg 
gminnych;  
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  

Gmina Sierakowice 40.000 
w tym na: 
2009 – 40.000 
Finansowanie: 
100% - budŜet gminy 

25. Restauracja i 
adaptacja budynku 
„Szpetla” na cele 
edukacyjno-
kulturalne. Dom 
pamięci Jana Pawła 
II 

TAK 2009 P: Powierzchnia 
zmodernizowanej lokalnej bazy 
kulturalnej i turystycznej 
R: Liczba osób korzystających z 
nowej lokalnej bazy kulturalnej i 
turystycznej 
 

Gmina Sierakowice 110.000 
w tym na: 
2011 – 110.000  
Finansowanie: 
100% - budŜet gminy 
 

26. Budowa strzelnicy 
w Puzdrowie 

TAK 2009  Gmina 
Sierakowice, 
Prywatne 

80.000 
w tym na: 
2009 – 80.000 
Finansowanie: 
25 % - budŜet gminy 
75% - Kontrakt 
Wojewódzki 

27. Budowa drogi 
gminnej Mojusz -
Łączki  

TAK 2009-2010 P: Długość wybudowanych dróg 
gminnych;  1 km 
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

Gmina Sierakowice 800.000 
w tym na:  
2009 – 20.000 
2010 – 780.000  
Finansowanie: 
75% - ERDF 
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10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

28. Budowa sali 
gimnastycznej w 
Lisich Jamach 

TAK 2009-2010 P: Powierzchnia wybudowanych 
obiektów sportowych 
R: Liczba uczniów w szkołach 
korzystających z 
wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury sportowej 
 

Gmina Sierakowice 1.500.000 
w tym na: 
2009 – 500.000 
2010 – 1.000.000 
Finansowanie: 
25 % - budŜet gminy 
75% - Środki MENiS 

29. Budowa boiska 
sportowego przy 
SP w Kamienicy 
Królewskiej 

TAK 2010 P: Powierzchnia wybudowanych 
obiektów sportowych 7000 m² 
R: Liczba uczniów w szkołach 
korzystających z 
wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury sportowej 
 

Gmina Sierakowice 140.000 
w tym na: 
2010 – 140.000 
Finansowanie: 
25 % - budŜet gminy 
75% - Kontrakt 
Wojewódzki 

30. Budowa drogi 
gminnej Załakowo-
Łysniewo 
 

TAK 2010 P: Długość wybudowanych dróg 
gminnych 2,6 km 
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

Gmina Sierakowice 870.000 
w tym na: 
2010 – 870.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

31. Modernizacja drogi 
wojewódzkiej nr 
211 w powiecie 
Kartuskim 

TAK 2009-2010 P: Długość zmodernizowanych 
dróg wojewódzkich (km) 
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich,  
Zarząd Dróg 
Powiatowych, 
Gmina Sierakowice 

300.000 
w tym na: 
2009 – 150.000 
2010 – 150.000 
Finansowanie: 
100% - budŜet gminy  
(inwestycja będzie 
realizowana na zasadzie 
porozumienia i partycypacji 
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finansowej z Urzędem 
Wojewódzkim, nie są 
jeszcze sprecyzowane 
całkowite koszty 
przedsięwzięcia, jednak 
wkład gminy szacuje się na 
max 300.000 PLN) 

32. Budowa małej 
obwodnicy 
Sierakowic 

TAK 2009-2011 P: Długość wybudowanych dróg 
gminnych – 1,6 km;  
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

Gmina Sierakowice 3.000.000 
w tym na: 
2009 – 1.000.000 
2010 – 1.000.000 
2011 – 1.000.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

33. Budowa ulic 
gminnych wraz z 
odwodnieniem w 
Sierakowicach 
 
 

TAK 2009-2013 P: Długość wybudowanych dróg 
gminnych;  1,5km 
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

Gmina Sierakowice 1.600.000 
w tym na: 
2009 – 25.000 
2011 – 575.000 
2012 – 1.000.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

34. Budowa duŜej 
obwodnicy 
Sierakowic 

TAK 2009-2013 P: Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich – 4 km. 
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, 
Gmina Sierakowice 

10.000.000 
w tym na: 
2009 – 500.000 
2010 – 500.000 
2011 – 3.000.000 
2012 – 3.000.000 
2013 – 3.000.000 
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Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
7,5% - budŜet województwa 
pomorskiego 
7,5% - budŜet gminy 

35. Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej na 
terenie gminy 
Sierakowice 

TAK 2009-2013 P: Długość sieci kanalizacyjnych 
z towarzyszącą kanalizacją 
teletechniczną 
R: Liczba gospodarstw 
domowych/budynków 
podłączonych do sieci kanalizacji 
sanitarnej  
 

Gmina Sierakowice 17.285.000 
w tym na: 
2009 – 285.000 
2010 – 4.000.000 
2011 – 4.000.000 
2012 – 4.000.000 
2013 – 5.000.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

36. Rozbudowa 
oczyszczalni 
ścieków 
 
 
 
 

TAK 2009-2013 P: Liczba zmodernizowanych 
oczyszczalni ścieków  
R: Liczba gospodarstw 
domowych/budynków 
obsługiwanych przez 
oczyszczalnię ścieków 
 

Gmina Sierakowice 5.000.000 
w tym na: 
2009 – 150.000 
2010 – 350.000 
2011 – 1.500.000 
2012 – 1.500.000 
2013 – 1.500.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

37. Kompleksowe 
uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych na 
terenie gminy 

TAK 2010 P: Powierzchnia uzbrojonego 
terenu 1,2 ha 
R: Liczba nowych 
przedsiębiorstw na obszarze 

Gmina Sierakowice 120.000 
w tym na:  
2010 – 120.000 
Finansowanie  
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Sierakowice zdefiniowanym przez beneficjenta 
 

100% - budŜet gminy 

38. Zagospodarowanie 
terenu parku 
papieskiego wzdłuŜ 
ciągu pieszego 

TAK 2010 P: Powierzchnia 
zmodernizowanej lokalnej bazy 
kulturalnej i turystycznej 
R: Liczba osób korzystających z 
nowej lokalnej bazy kulturalnej i 
turystycznej 

Gmina Sierakowice 90.000 
w tym na: 
2010 – 90.000 
Finansowanie: 
100% - budŜet gminy 

39. Budowa Sali 
gimnastycznej w 
Puzdrowie 

TAK 2010-2011 P: Powierzchnia wybudowanych 
obiektów sportowych 
R: Liczba uczniów w szkołach 
korzystających z 
wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury sportowej 
 

Gmina Sierakowice 1.500.000 
w tym na: 
2010 – 500.000 
2011 – 1.000.000 
Finansowanie: 
25 % - budŜet gminy 
75% - środki MENiS 

40. Budowa drogi 
gminnej Tuchlino-
Szklana 

TAK 2010-2012 P: Długość wybudowanych dróg 
gminnych;  3 km 
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

Gmina Sierakowice 2.400.000 
w tym na: 
2010 – 400.000 
2011 – 1.000.000 
2012 – 1.000.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

41. Budowa drogi 
gminnej 
Łyśniewo – Kowale 
– Gowidlino  

TAK 
 
 

2010-2013 P: Długość wybudowanych dróg 
gminnych – 6,7 km 
R: Średni czas przejazdu między 
dwoma punktami sieci  
 

Gmina Sierakowice 3.600.000 
w tym na: 
2011 – 1.000.000 
2012 – 1.000.000 
2013 – 1.600.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
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15% - budŜet gminy 
42. Budowa mieszkań 

komunalnych 
 
 
 

TAK 2010-2013 P: Liczba mieszkań komunalnych, 
R: Ilość lokatorów mieszkań 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne 

4.000.000 
w tym na: 
2010 – 1.000.000 
2011 – 1.000.000 
2012 – 1.000.000 
2013 – 1.000.000 
Finansowanie: 
100% -  budŜet gminy 
(spółka komunalna) 

43. Budowa domu 
opieki dziennej 
 
 

TAK 2010-2013 P: Powierzchnia domu opieki 
dziennej, 
R: Liczba podopiecznych domu 
opieki, 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne 

2.000.000 
w tym na: 
2010 – 500.000 
2011 – 500.000 
2012 – 500.000 
2013 – 500.000 
Finansowanie: 
100% -  budŜet gminy 
(spółka komunalna) 

44. Zagospodarowanie 
placu przy szkole 
podstawowej w 
Jelonku na cele 
rekreacyjno – 
sportowe 

TAK 2011 P: Powierzchnia wybudowanych 
obiektów sportowych 
R: Liczba uczniów w szkołach 
korzystających z 
wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury sportowej 

Gmina Sierakowice 100.000 
w tym na: 
2011 – 100.000 
Finansowanie: 
25 % - budŜet gminy 
75% - EFOiGR 

45. Budowa sali 
gimnastycznej w 
Mojuszu  
 
 
 
 

TAK 2011-2012 P: Powierzchnia wybudowanych 
obiektów sportowych 
R: Liczba uczniów w szkołach 
korzystających z 
wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury sportowej 
 

Gmina Sierakowice 1.500.000 
w tym na: 
2011 – 750.000 
2012 – 750.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
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15% - budŜet gminy 
 

46. Modernizacja i 
adaptacja domu ks. 
B. Sychty na 
potrzeby muzeum j. 
kaszubskiego 

TAK 2012 P: Powierzchnia 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury kulturalnej   
R: Liczba zorganizowanych 
imprez/wydarzeń kulturalnych 
w obiektach infrastruktury 
kulturalnej 

Gmina Sierakowice 100.000 
w tym na: 
2012 – 100.000 
Finansowanie: 
 80 % - EFOiGR 
20% - budŜet gminy 
 

47. Budowa sali 
gimnastycznej w 
Tuchlinie 

TAK 
 
 
 

2012-2013 P: Powierzchnia wybudowanych 
obiektów sportowych 
R: Liczba uczniów w szkołach 
korzystających z 
wybudowanej/zmodernizowanej 
infrastruktury sportowej 
 

Gmina Sierakowice 1.500.000 
w tym na: 
2012 – 750.000 
2013 – 750.000 
Finansowanie: 
75% - ERDF 
10% - budŜet państwa 
15% - budŜet gminy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





4.3. Kryteria kolejności realizacji zadań inwestycyjnych 

 

Na kolejność realizacji zadań inwestycyjnych wpływ będą miały następujące kryteria:  

1. MoŜliwość pozyskania środków zewnętrznych 

W ramach tego kryterium dokonywana jest ocena gwarancji pozyskania środków 

finansowych dla inwestycji, tzn. stopień pewności, iŜ dana inwestycja będzie finansowana 

ze środków zewnętrznych, rozumianych jako dotacje, dofinansowanie oraz poŜyczki 

preferencyjne, wg poniŜszych stopni:  

- brak jakiejkolwiek pewności, 

- istnieje pewne prawdopodobieństwo, ze względu na specyfikację zadania, 

- wysłany wniosek z prośbą o dofinansowanie, prowadzone wstępne rozmowy, 

- umowa przedwstępna, zapewnienie o przyznaniu środków, 

- pewne: umowa o dotację, itp. 

2. Stopień  współfinansowania 

Stopień współfinansowania określa udział środków bezzwrotnych oraz preferencyjnych 

poŜyczek w planowanych nakładach na realizację inwestycji. Środki bezzwrotne są wyŜej 

punktowane niŜ środki preferencyjne.  

3. Wpływ  na  przyszłe  budŜety: 

- negatywny (inwestycja będzie generować dodatkowe koszty w przyszłości) 

- obojętny 

- pozytywny (inwestycja przyniesie dodatkowe wpływy do budŜetu).  

4. Stan  zaawansowania  zadania: 

- nie rozpoczęto jeszcze Ŝadnych przygotowań, 

- koncepcja, 

- przygotowane dokumenty do realizacji zadania (dokumentacja, ogłoszony przetarg itp.), 

- zadanie w trakcie realizacji.  

5. Bezpośrednie korzyści realizacji zadania: 

• o charakterze społecznym (naleŜy określić korzyści dla mieszkańców z realizacji zadania 

inwestycyjnego, np. wpływ danej inwestycji na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców). 

• o charakterze gospodarczym (wpływ danej inwestycji na atrakcyjność inwestycyjną, 

sytuację na rynku pracy, itp.). 

6. Powiązanie  z  innymi  zadaniami: 

- brak jakiegokolwiek powiązania, 

- jest powiązane z innymi zadaniami, ale nie jest warunkiem ich realizacji, 
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- inwestycja jest warunkiem realizacji innego zadania inwestycyjnego. 

7. Opinia społeczeństwa lokalnego,  

Na kolejność realizacji zadań inwestycyjnych wpływ moŜe mieć konieczność zaspokojenia 

aktualnych potrzeb lokalnej społeczności, znajdujących się w określonym obszarze działań 

władz samorządowych. Opinie będą uzyskiwane poprzez organizowanie spotkań, konsultacji 

oraz badania ankietowe. 

8. Wartość wskaźnika oddziaływania zadania. 

Wartość przyjęta przez wskaźnik świadczy o kompleksowości oddziaływania zadania na 

poszczególne obszary rozwoju gminy. Im wyŜsza wartość wskaźnika tym większy zasięg 

oddziaływania zadania. 
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5. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie 

gminy/powiatu/województwa 

Działania zaplanowane przez samorząd gminny zbieŜne są ze Strategią Rozwoju 

Województwa Pomorskiego. Strategia określa cele strategiczne ukierunkowane na rozwój 

społeczno-gospodarczy województwa przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie jego 

walorów środowiskowo-kulturowych. Celom strategicznym przyporządkowano zadania 

realizacyjne słuŜące ich realizacji oraz uporządkowano, wyznaczając pięć priorytetów 

rozwojowych. Są one zbieŜne z celami i zasadami Narodowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego oraz oficjalnymi dokumentami rządowymi. 

W odniesieniu do gminy Sierakowice, najwaŜniejsze są następujące zapisy Strategii 

Rozwoju Województwa Pomorskiego:  

Priorytet 1. Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i aktywności. 

Cel 1.1. Zwiększenie mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców regionu. 

Zadanie. Ułatwianie dojazdów do pracy na obszarach dotkniętych wysokim bezrobociem. 

Zadanie. Inicjowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na 

obszarach dotkniętych wysokim bezrobociem. 

Cel 1.2. Rozwój systemu edukacji 

Zadanie. Polepszenie dostępu młodzieŜy ze wsi i małych miast do edukacji wszystkich szczebli 

oraz stworzenie systemu wsparcia finansowego dla niezamoŜnych uczniów i studentów. 

W odniesieniu do Priorytetu 1 Strategii, zbieŜność wykazują projekty z zakresu 

budowy, modernizacji i konserwacji ciągów komunikacyjnych na terenie gminy oraz prace 

remontowo-budowlane placówek oświatowych. Realizacja zadań z zakresu poprawy stanu 

infrastruktury powinna wpłynąć na wzrost mobilności i przedsiębiorczości mieszkańców, 

czego efektem będzie powstawanie nowych miejsc pracy i źródeł dochodu dla Gminy i jej 

mieszkańców. Zadania budowy i modernizacji obiektów edukacyjnych i kulturalnych wpłyną 

na poprawę sytuacji w zakresie dostępu młodzieŜy wiejskiej do edukacji, świadczonej w 

odpowiednich warunkach i jakosci. 

Priorytet 2. Restrukturyzacja i unowocześnianie gospodarki. 

Cel 2.4. Rozwój usług, transportu i turystyki. 

Zadanie. Wspieranie rozwoju turystyki miejskiej i krajoznawczej, uwzględniając przede 

wszystkim wykorzystanie unikatowych krajowych i europejskich walorów Ziemi Pomorskiej 

(Słowiński Park Narodowy i Park Narodowy Borów Tucholskich), wybitnego dziedzictwo 
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kulturowego i krajobrazu Kaszub i Kociewia, atrakcyjności pojezierzy: bytowskiego i 

krajeńskiego oraz śuław Wiślanych, Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej. 

Zadanie. Wspieranie rozwoju agroturystyki, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych. 

Cel 2.5. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej. 

Zadanie. Zapewnienie ładu przestrzennego jako istotnego warunku rozwoju gospodarczego. 

W ramy Priorytetu 2 wpisują się projekty związane z rozwojem infrastruktury 

technicznej (komunikacja, gospodarka wodno-ściekowa) i turystycznej. Zadania te powinny 

wpłynąć na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej terenu Gminy, a tym samym do 

rozwoju funkcji turystycznej i przedsiębiorczości. 

Priorytet 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmocnieniu 

konkurencyjności i spójności regionu. 

Cel 3.2. Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów peryferyjnych. 

Zadanie. Zapewnienie dostępności usług publicznych (edukacja, ochrona zdrowia, 

bezpieczeństwo, kultura, media regionalne) na poziomie zapobiegającym marginalizacji 

obszarów peryferyjnych. 

Do zadań, które korespondują z Priorytetem 3, moŜna zakwalifikować projekty 

związane z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, placówek oświaty oraz innych 

budynków uŜyteczności publicznej (Gminny Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy). Ich realizacja 

wpłynie na poprawę wizerunku Gminy oraz wzrost konkurencyjności regionu. 

Priorytet 4. Kreowanie wysokiej jakości Ŝycia. 

Cel 4.1. Tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków Ŝycia. 

Zadanie. Poprawa jakości Ŝycia i zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej. 

Cel 4.2. Poprawa ekologicznych warunków Ŝycia. 

Zadanie. Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska w odniesieniu do wody i gleb: 

- poprawa zaopatrzenia w wodę i polepszenie jakości wód, szczególnie wody pitnej, 

- modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków w połączeniu z równoczesną 

rozbudową i budową systemów kanalizacji sanitarnej, 

- rekultywacja terenów zdewastowanych przyrodniczo, zwłaszcza poprzemysłowych i 

nieczynnych składowisk odpadów, 

Cel 4.5. Wspieranie róŜnorodności kulturowej regionu. 

Zadanie. Wspieranie działań słuŜących umacnianiu toŜsamości regionalnej z zachowaniem 

róŜnorodności tradycji, dorobku i dziedzictwa historycznego – kaszubskiego, kociewskiego i 

innych. 

Cel 4.7. Promocja zdrowia i rozwój kultury fizycznej 
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Zadanie. Polepszenie dostępu mieszkańców do specjalistycznej opieki medycznej. 

Modernizacja i racjonalizacja rozmieszczenia placówek publicznej słuŜby zdrowia. 

Zadanie. Wspieranie inicjatyw słuŜących promocji zdrowia i proekologicznemu stylowi Ŝycia. 

Zadanie. Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu młodzieŜowego, głównie w oparciu o 

bazę szkolną. 

 W ramach Priorytetu 4 naleŜy wymienić wszystkie projekty z wiązane z modernizacją 

infrastruktury technicznej: budowa i konserwacja dróg, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i 

oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci wodociągowej raz z zakresu modernizacji obiektów 

szkolnych (w tym sportowych) ośrodka zdrowia, urzędu gminy. Efektem wdroŜenia w Ŝycie 

inwestycji objętych interwencją PRL będzie przede wszystkim ogólna poprawa warunków 

Ŝycia mieszkańców na terenie Gminy Sierakowice oraz długofalowy rozwój społeczno-

gospodarczy obszaru Gminy. 

Planowane zadania inwestycyjne wykazują zbieŜność ze Strategią Rozwoju Powiatu 

Kartuskiego oraz zawartymi w niej celami strategicznymi. Zadania objęte interwencją PRL 

Gminy Sierakowice wpisują się w misję powiatu kartuskiego – „Powiat kartuski miejscem 

dla przedsiębiorczości i wypoczynku, bogaty pięknem krajobrazu i tradycji kaszubskiej”. 

Oczekuje się, Ŝe realizacja zadań zawartych w PRL przyczynie się długofalowo do wzrostu 

przedsiębiorczości na tym terenie oraz będzie korzystnie oddziaływać na stan środowiska 

naturalnego. Plan rozwoju lokalnego Gminy Sierakowice wpisuje się równieŜ w poszczególne 

priorytety, cele i zadania Strategii powiatu w obszarze gospodarki, ekologii, społeczeństwa, 

przestrzeni i infrastruktury. 

Zadania planowane do realizacji na lata 2005-2013 w Planie Rozwoju Lokalnego 

gminy Sierakowice, wpisują się równieŜ w cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju 

Gminy Sierakowice do 2015 r. W odniesieniu do planowanych zadań naleŜy wymienić 

następujące zapisy Strategii: 

Cel 1. Rozwój szkolnictwa i poprawa opieki społecznej 

W ramy celu 1 wpisują się wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury edukacyjnej 

(zadania termomodernizacji szkół, budowa obiektu kulturalno-socjalnego przy gimnazjum w 

Sierakowicach, adaptacja pomieszczenia na potrzeby biblioteki) i sportowej (budowa sal 

gimnastycznych, boisk) oraz zadanie Budowy domu opieki dziennej. 

Cel 2. Restrukturyzacja rolnictwa w celu sprostania procesom dostosowawczym 

 Restrukturyzacja rolnictwa i przechodzenie gospodarstw na pozarolniczą działalność, 

będzie moŜliwa dzięki wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy. Oczekuje 

się, Ŝe stworzenie odpowiednich podstaw, w postaci dobrze rozwiniętej infrastruktury 
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technicznej będzie bodźcem zarówno dla inwestorów zewnętrznych, jak i wewnętrznych 

(mieszkańców) dla zakładania nowych przedsiębiorstw. W szczególności powinien nastąpić 

rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie handlu i usług, m.in. 

obsługujących rosnący ruch turystyczny. Rozwój gałęzi usług, której wysoki udział jest 

charakterystyczny dla gospodarek wysokorozwiniętych, jest najbardziej poŜądany z 

ekonomicznego punktu widzenia.  Wysokie walory środowiskowo-krajobrazowe terenu 

Gminy predysponują ją dla rozwoju agroturystyki, która moŜe okazać się znaczącym 

alternatywnym źródłem dochodu gospodarstw wiejskich. Rozwój infrastruktury, 

przekładający się długofalowo na rozwój turystyki i agroturystyki moŜe mieć istotny wpływ 

na przekształcenia funkcjonalne gospodarstw wiejskich na terenie Gminy Sierakowice. 

Cel 3. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, 

kanalizacji, dróg  

W odniesieniu do celu 3 zgodność wykazują wszystkie inwestycje zmierzające do 

poprawy stanu infrastruktury na obszarze Gminy Sierakowice, a przede wszystkim zadania 

dotyczące infrastruktury drogowej, ciągów pieszych, kanalizacji, rozbudowa oczyszczalni 

ścieków, itd.  

Cel 4. Promocja gminy, realizacja hasła „Sierakowicki styl”, współpraca z sąsiednimi 

gminami i zagranicą 

Cel 4a. Umocnienie centralnej pozycji Gminy w stosunku do sąsiednich gmin poprzez 

ściąganie klientów z sąsiedztwa do szkół, do usług medycznych i placówek opiekuńczych 

 Do realizacji powyŜszego celu przyczynią się wszelkie zadania inwestycyjne 

wpływające na poprawę stanu infrastruktury technicznej (m.in. poprawa stanu dróg) i 

społecznej (szkoły, obiekty sportowe, ośrodek zdrowia i dom opieki dziennej). Zaplanowane 

zadania w tym obszarze pozwolą na  podniesienie atrakcyjności lokalnych terenów oraz 

poprawę wizerunku Gminy, a tym samym przyczynią się do umocnienia pozycji Gminy 

Sierakowice w powiecie kartuskim. 

Cel 4b. Rozwinięta współpraca partnerska z gminami w Europie Zachodniej (Belgia, Niemcy, 

Francja, Litwa) poprzez wymianę doświadczeń w pracy samorządowej, wymianę kulturalną 

(zespoły folklorystyczne, kluby sportowe) i pomoc szkoleniowa 

 Na osiągnięcie powyŜszego celu pozytywny wpływ będą miały zadania z zakresu 

modernizacji i budowy obiektów sportowych i edukacyjnych. Posiadanie przez Gminę 

Sierakowice wymienionych obiektów o odpowiednim standardzie pozwoli na 

przeprowadzanie programów wymiany oraz zdobycie doświadczeń poprzez przyjmowanie 

gości zagranicznych. 
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Cel  5. Tworzenie warunków planistycznych i materialnych realizacji strategii rozwoju gminy 

Cel 5a. Zmodernizowana obsługa administracyjna Gminy 

Cel 5b. Zagospodarowanie jezior pod względem turystyczno-rekreacyjnym przy współudziale 

AWRSP 

Z celem 5 strategii korespondują zadania Przygotowanie urzędu gminy do 

elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej archiwizacji oraz Budowa stanicy 

Ŝeglarskiej, pomostu z kąpieliskiem nad j. Gowidlińskim. Realizacja pierwszego zadania 

wpłynie wymiernie na poprawę funkcjonowania Urzędu Gminy, który stanie się bardziej 

elastyczny i przyjazny dla mieszkańców. Zadanie drugie przyczynie się do wzrostu 

atrakcyjności turystycznej terenu Gminy i wpłynie na poprawę warunków Ŝycia 

mieszkańców, zwiększając moŜliwości rekreacji. 

Jak wynika z powyŜej przytoczonych zapisów dokumentów strategicznych 

sporządzonych na szczeblu gminy, powiatu i województwa, zadania planowane do realizacji 

w Planie rozwoju lokalnego na lata 2005-2013 wykazują pełną z nimi zgodność. Efektem 

realizacji załoŜonych zadań powinno być osiągnięcie podstaw do zrównowaŜonego rozwoju 

gminy Sierakowice w zakresie społecznym i gospodarczym, przy zachowaniu walorów 

dziedzictwa kulturowego i czystości środowiska naturalnego. 
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6. Plan finansowy  

6.1. Plan finansowy na lata 2005-2006 

Realizacja zadań określonych w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 

wymagać będzie wydatkowania w latach 2005-2006 kwoty 16.732.462 PLN. 

 
 

Tab. Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2005-2006 
 

KWOTA W PLN ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 2005 r. 2006 r. Razem 

BudŜet Gminy Sierakowice 785 614 1 211 442 1 997 057 

BudŜet Państwa 328 290 484 710 813 000 

Środki UE 6 335 226 5 250 709 11 585 935 

Inne środki 1 000 001 1 336 469 2 336 470 

Środki Prywatne 0 0 0 

Razem 8 449 132 8 283 330 16 732 462 

 

Z zestawienia wynika, Ŝe głównym źródłem finansowania inwestycji zaplanowanych 

do realizacji do 2006 r. będą środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Udział tych 

środków oszacowano na 11.585.935 PLN, odpowiednio 6.335.226 PLN- w 2005 r. i 

5.250.709 PLN – w 2006 r. 

Wydatki zaplanowane z budŜetu gminy w latach 2005-2006, na realizację zadań 

ujętych w Planie rozwoju lokalnego wyniosą łącznie 1.889.057 PLN. 

Planowane dofinansowanie inwestycji ze strony budŜetu państwa powinno wynieść w 

omawianym okresie 741.000 PLN. Wartość innych środków oszacowano na 2.336.470 PLN. 

Jako inne środki rozumie się środki z budŜetów innych jednostek samorządu 

terytorialnego, funduszy termomodernizacyjnych (rozumianych tu jako środki z EOG lub 

FOŚiGW) i Funduszu EOG.  

W projekcji finansowej nie wzięto pod uwagę inwestycji „Rozbudowa i remont 

Kościała św. Marcina”, jako Ŝe Gmina Sierakowice nie będzie partycypować w jej 

finansowaniu oraz nie jest jeszcze znany ostateczny harmonogram inwestycji. 

Nie przewiduje się udziału w finansowaniu inwestycji środków inwestorów 

prywatnych. 
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6.2. Plan finansowy na lata 2007-2013 

Łączna kwota jaką oszacowano na realizację zaplanowanych w PRL w latach 2007-

20013 zadań inwestycyjnych wynosi 75 266 250 PLN. 

Tab. Źródła finansowania Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2005-2006 

KWOTA W PLN ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA  

PLANU 
ROZWOJU 

LOKALNEGO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 

BudŜet Gminy 
Sierakowice 

1 937 750 1 558 750 1 442 500 3 745 500 3 458 750 3 495 000 3 052 500 18 690 750 

BudŜet Państwa 511 000 464 000 1 480 000 1 867 000 1 657 500 2 050 000 1 185 000 9 214 500 
Środki UE 4 006 250 2 548 250 4 430 000 7 670 000 7 875 000 9 830 000 8 887 500 45 247 000 
Inne środki 1 080 000 284 000 37 500 37 500 225 000 225 000 225 000 2 114 000 

Środki Prywatne 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 7 535 000 4 855 000 7 390 000 13 320 000 13 216 250 15 600 000 13 350 000 75 266 250 

 

Jak wynika z powyŜszego zestawienia głównym źródłem finansowania inwestycji 

będą środki pochodzące z funduszy strukturalnych UE. Prognozuje się, iŜ w latach 2007-2013 

będzie to kwota 45 247 000 PLN. Jako znaczące źródło finansowania inwestycji zakłada się 

budŜet Gminy Sierakowice - 18 690 750 PLN oraz BudŜet Państwa - 9 214 500 PLN. 

Zaplanowano udział środków innych w wysokości 2 114 000 PLN. Jako inne środki rozumie 

się środki z budŜetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy 

termomodernizacyjnych (rozumianych tu jako środki z EOG lub FOŚiGW) i Funduszu EOG.  

W planie finansowym na lata 2007-2013 nie uwzględniono inwestycji Rozbudowa 

ośrodka zdrowia w Sierakowicach, jako Ŝe Gmina nie będzie partycypować w finansowaniu 

tej inwestycji. W przypadku inwestycji Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 211 w powiecie 

Kartuskim w projekcji finansowej uwzględniono jedynie wkład własny Gminy Sierakowice. 

Inwestycja ta będzie realizowana na zasadzie porozumienia i partycypacji finansowej z 

Urzędem Wojewódzkim, nie są jeszcze sprecyzowane całkowite koszty i zakres 

przedsięwzięcia, jednak Gmina Sierakowice wyraŜa gotowość i chęć podjęcia współpracy w 

tym zakresie. W odniesieniu do tego zadania wkład gminy szacuje się na max 300.000 PLN, 

co uwzględniono w planie finansowym.  
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6.3. BudŜet Gminy Sierakowice a zaplanowane zadania inwestycyjne 

Wartość środków finansowych z budŜetu Gminy Sierakowice niezbędna do 

zrealizowania zadań zaplanowanych w Planie rozwoju lokalnego na lata 2005-2013 wynosi 

20.687.807 PLN.  

PoniŜsza tabela przedstawia wartość nakładów inwestycyjnych ponoszonych z 

budŜetu Gminy oraz przychody budŜetu w poszczególnych latach. Przedstawiono równieŜ 

stosunek wydatków inwestycyjnych z budŜetu Gminy do przychodów budŜetowych w 

analizowanym okresie. 

Tab. Wydatki z budŜetu Gminy Sierakowice na zadania inwestycyjne a przychody 

budŜetowe w latach 2004-2013 

LATA 
PRZYCHODY 

BUDśETU 
GMINY SIERAKOWICE 

WYDATKI Z BUDśETU 
GMINY SIERAKOWICE 

NA INWESTYCJE 

STOSUNEK 
WYDATKÓW 

INWESTYCYJNYCH Z 
BUDśETU DO 

PRZYCHODÓW 
BUDśETOWYCH 

2005 32 335 060 785 614 2,4 
2006 33 000 000 1 211 442 3,3 
2007 33 600 000 1 937 750 5,8 
2008 34 500 000 1 558 750 4,5 
2009 35 200 000 1 442 500 4,1 
2010 35 904 000 3 745 500 10,4 
2011 36 622 080 3 458 750 9,4 
2012 37 354 521 3 495 000 9,4 
2013 38 101 611 3 052 500 8,0 

 

Stosunek wydatków inwestycyjnych z budŜetu Gminy Sierakowice do przychodów 

budŜetowych w analizowanym okresie charakteryzuje się tendencją rosnącą, co świadczy o 

wzrastającym obciąŜeniu budŜetu z tytułu finansowania inwestycji. Skokowy wzrost 

wydatków na inwestycje następuje w 2010 r., a następnie wykazuje tendencje malejącą. Jest 

spowodowane zaplanowaniem w tym okresie realizacji istotnych dla mieszkańców Gminy 

Sierakowice inwestycji, których sfinansowanie będzie naleŜało wyłącznie do Gminy.  

Dotyczy to zadań inwestycyjnych: Budowa domu opieki dziennej oraz Budowa 

mieszkań komunalnych. Realizacja wymienionych inwestycji jest jak najbardziej poŜądana ze 

społecznego punktu widzenia i przyczyni się do rozwiązania szeregu problemów społeczno-

bytowych mieszkańców. W celu realizacji przedmiotowych inwestycji zostaną powołane 

spółki komunalne, które będą zarządzać powstałym majątkiem. Całkowity udział w spółkach 

komunalnych będzie posiadała Gmina Sierakowice. 
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 Znacznym obciąŜeniem budŜetu Gminy w tym okresie są ponadto inwestycje Budowy 

małej i duŜej obwodnicy Sierakowic oraz Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków. Przeprowadzenie tych inwestycji będzie miało pozytywny wpływ na 

długofalowy rozwój terenu Gminy Sierakowice.  

Dzięki inwestycjom z zakresu infrastruktury drogowej wzrośnie atrakcyjność 

inwestycyjna i turystyczna terenu Gminy, co powinno przełoŜyć się na rozwój 

przedsiębiorczości i turystyki. W konsekwencji tego powstaną nowe miejsca pracy oraz 

źródła dochodu nie tylko dla mieszkańców  ale takŜe budŜetu Gminy (podatki, opłaty, itd.). 

Efektem realizacji inwestycji będzie równieŜ zachowanie oraz ochrona walorów 

środowiskowych.  

Zadania dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej są równieŜ 

niezmiernie waŜne i będą miały istotny wpływ na kształtowanie się stosunków 

przestrzennych oraz przemiany społeczno-gospodarcze na omawianym obszarze. Rezultatem 

powinien być wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz ochrona środowiska 

naturalnego i zdrowia mieszkańców. 
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7. System wdraŜania 

 

System wdraŜania Planu rozwoju lokalnego gminy Sierakowice jest realizowany w 

oparciu o system wdraŜania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, korzystając ze 

środków finansowych funduszy strukturalnych UE jest zobowiązana przestrzegać zasad i 

procedur wspólnotowych, które zostały określone w rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 

roku Nr 1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych  

oraz w rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych. 

 Poszczególne projekty będą wdraŜane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg 

źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach moŜe to oznaczać, Ŝe gmina korzystająca 

z róŜnych źródeł finansowania będzie musiała sprostać wielu wymaganiom formalnym. 

Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystywania środków pochodzących  

ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych. 

Funkcję instytucji zarządzającej i koordynującej realizację Planu rozwoju lokalnego 

będzie pełnił Wójt Gminy Sierakowice oraz Komisja finansów i budŜetu. Do zakresu 

obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji naleŜy m.in.: 

− ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu rozwoju lokalnego, 

− zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdraŜania oraz 

przebiegu realizacji projektów w ramach Planu, 

− zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyŜszego rzędu, 

− zapewnienie przygotowania i wdroŜenia Planu w zakresie informacji i promocji, 

− przygotowanie rocznych raportów na temat wdraŜania Planu, zbieranie informacji do 

rocznego raportu o nieprawidłowościach, 

− dokładne oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu. 

 Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca moŜe tworzyć grupy robocze, korzystać  

z opinii niezaleŜnych ekspertów lub usług innych instytucji. 

 Urząd Gminy jako instytucja wdraŜająca Plan Rozwoju Lokalnego jest 

odpowiedzialna za: 

− kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – 

beneficjentów pomocy, 

− kontrolę formalną składania wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami Planu, 

− ewentualne monitorowanie wdraŜania poszczególnych projektów, 
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− zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice ma charakter otwarty i będzie 

uzupełniany – poprzez wpisywanie nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych – co 

najmniej raz w roku, w okresie projektowania budŜetu gminy. 

W okresie obowiązywania dokumentu moŜliwa jest realizacja równieŜ innych 

planów/programów o charakterze operacyjnym, jednak wyłącznie w przypadku podjęcia 

odpowiedniej decyzji przez właściwe organy gminy i zagwarantowania na ich realizację 

środków w budŜecie lokalnym.  

Po zakończeniu roku budŜetowego kolejno w latach 2005 i 2006 opracowane zostaną 

raporty z realizacji zadań Planu Rozwoju Lokalnego. 
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8. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 

 

8.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Podstawowe czynności w zakresie monitorowania i stymulowania realizacji Planu 

będzie wykonywał Sekretarz Gminy Sierakowice oraz Inspektorzy ds. Unijnych i. Inwestycji. 

Ich główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz 

ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej 

rezygnacji z realizacji zadania. 

Zakres monitoringu: 

• stopień wykonania przedsięwzięć/działań, 

• stopnia realizacji przyjętych celów, 

• rozbieŜności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem oraz 

przyczyny tych rozbieŜności. 

 

8.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego   

 

Skuteczność Planu poddawana będzie bieŜącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez 

Instytucję Zarządzającą za pomocą wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności 

określonych w Rozdziale 4  (Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego), 

a takŜe określonych w poszczególnych programach operacyjnych umoŜliwiających 

pozyskanie środków unijnych.  

 

8.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, 

prywatnym i  organizacjami pozarządowymi 

 

Formy współpracy Gminy Sierakowice z organizacjami pozarządowymi określa 

Program współpracy z organizacjami porządkowymi i innymi podmiotami. Władze gminy 

podkreślają, Ŝe prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z sektorem 

publicznym, prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów 

efektywnego zarządzania gminą.  

W ramach współpracy wymienione podmioty mogą uzyskać następujące formy 

wsparcia ich działalności: 
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• uŜyczenie bądź wynajęcie lokalu na preferencyjnych warunkach, 

• udostępnienie lokalu na przeprowadzenie spotkań lub zebrań, 

• moŜliwość korzystania z ksero lub faxu, 

• moŜliwość korzystania z transportu gminy w przewozach okazjonalnych, 

• promocja działalności organizacji w mediach, 

• współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł, 

• wspólna organizacja imprez środowiskowych (Wigilia, itp.). 

Władze gminy będą starały się pomóc wyŜej wymienionym podmiotom w 

pozyskiwaniu środków finansowania z innych źródeł. Dzięki tej formie współpracy, ze źródeł 

zewnętrznych mogą trafić do gminy Sierakowice środki na realizację programów waŜnych i 

potrzebnych jej mieszkańcom. Pomoc samorządu będzie obejmować informowanie o 

potencjalnych źródłach finansowania, opisywanie wniosków o granty, dotacje oraz 

promowanie ciekawych programów mogących uzyskać dofinansowanie ze źródeł 

zewnętrznych. 

Współpraca  Gminy z wyŜej wymienionymi Podmiotami odbywa się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i 

jawności. Podmioty prowadząc działalność poŜytku publicznego wspomagają Gminę w sferze 

realizacji zadań publicznych. 

Podmioty uczestniczą w określaniu potrzeb, definiowaniu zadań przeznaczonych do 

realizacji oraz w ocenie ich wykonania na zasadzie partnerstwa poprzez: 

1. konsultowanie planowanych zadań, 

2. tworzenie warunków dla partnerskiego wdraŜania lokalnych programów, 

3. wspólną ocenę podjętych działań, 

4. współtworzenie standardów zadań publicznych. 

Gmina zapewnia jawność prowadzenia działalności poŜytku publicznego poprzez: 

1. informowanie Podmiotu składającego ofertę z własnej inicjatywy o podjętej decyzji         i 

przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania określonego w ofercie w trybie 

zlecania zadania publicznego w drodze konkursu, 

2. ogłaszanie konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz w Urzędzie,  

3. informowanie o dokonanym wyborze ofert i warunkach ich realizacji. 

Podmiotami odpowiedzialnymi za opracowanie i realizację programu są: 

1. Wójt Gminy Sierakowice jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację programu              

z zakresie: 
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a) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi            

i Podmiotami, 

b) dysponowania środkami na ten cel, w ramach budŜetu Gminy, 

c) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ustalania 

składu Komisji Konkursowych. 

2. Sekretarz Gminy Sierakowice jest odpowiedzialny za realizację programu w zakresie: 

a) utrzymywania bieŜących kontaktów z Podmiotami 

b) wprowadzenia i prawidłowego funkcjonowania współpracy Gminy Sierakowice              

z Podmiotami  

c) koordynowania i promocji programu współpracy. 

3. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy jest odpowiedzialny za realizację programu w zakresie: 

a) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

poŜytku publicznego, 

b) organizowania prac Komisji Konkursowych rozpatrujących oferty, 

c) publikowania wyników konkursów, 

d) sporządzania umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach, 

e) kontroli i oceny sprawozdania z realizacji zadań publicznych przez podmioty 

wyłonione w drodze konkursu. 

4. Referat Finansowy Urzędu jest odpowiedzialny za realizację programu w zakresie: 

a) kontroli prawidłowości i celowości wydatkowania przez Podmioty dotacji na 

realizację zadań publicznych, prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej 

realizowanych zadań przez Podmioty. 

Obszary współpracy gminy Sierakowice z Podmiotami: 

1. Obszary współpracy określa harmonogram realizacji zadań publicznych w drodze 

konkursu ofert uchwalany na kaŜdy rok budŜetowy, stanowiący załącznik do niniejszego 

Programu, 

2. Obszary współpracy zostały zidentyfikowane na  podstawie zadań publicznych 

określonych w Ustawie oraz na podstawie wykazu zadań publicznych realizowanych w 

latach poprzednich, godnie z zawartymi umowami. 

Gmina Sierakowice stara się kreować dobre wzorce współpracy samorządu z 

przedsiębiorcami. Jest gminą otwartą na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne, 

zapewnia przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną. Dzięki 

temu uzyskała certyfikat „GMINY FAIR PLAY”  2003. To potwierdzenie, Ŝe praca gminy 
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Sierakowice na rzecz inwestorów jest na najwyŜszym poziomie i spełnia wszystkie 

wymagane standardy. 

 

8.4. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego 

 

W celu poznania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa lokalnego w zakresie rozwoju 

gminy w przyszłości oraz opracowania listy zadań, mających zostać objętych interwencja 

Planu rozwoju lokalnego, przeprowadzono konsultacje społeczne oraz badanie ankietowe 

wśród mieszkańców gminy Sierakowice. Ankieta przeprowadzona w czasie spotkania z 

mieszkańcami Gminy Sierakowice, pozwoli władzom samorządowym na podjęcie działań 

słuŜących poprawie jakości Ŝycia w gminie, zgodnie z wolą jej mieszkańców. 

W proces przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego włączono przedstawicieli 

najwaŜniejszych organizacji społeczno-gospodarczych z  terenu Gminy Sierakowice. Na 

spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania PRL byli obecni m.in.: 

1) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Sierakowice (tj. Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej w Sierakowicach), 

2) Kierownicy Placówek Oświatowych, 

3) Kierownik samorządowej instytucji kultury - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sierakowicach, 

4) Przedstawiciel sfery gospodarczej, 

5) Przedstawiciel gminnego klubu sportowego, 

4) Kierownicy referatów Urzędu Gminy, 

5) Pełnomocnik ds. opracowania PRL - Zbigniew Fularczyk, Sekretarz Gminy, 

6) Inspektorzy ds. unijnych UG Sierakowice. 

W celu opracowania Planu rozwoju lokalnego gminy Sierakowice, zgodnie z 

zarządzeniem Wójta Gminy Sierakowice nr 14/05, wyznaczono Zbigniewa Fularczyka – 

Sekretarza Gminy Sierakowice jako Pełnomocnika ds. przygotowania Planu Rozwoju 

Lokalnego.  

Powołano równieŜ zespół zadaniowy przygotowujący Plan Rozwoju Lokalnego 

Gminy Sierakowice w składzie: 

• Andrzej Hinc – Inspektor ds. Unijnych;  

• Tomasz Maszke – Inspektor ds. Unijnych; 

• Tymon Kokot – Wiceprezes Zarządu PROKSEN Sp. z o.o.; 
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• Paweł Szameta – Konsultant PROKSEN Sp. z o.o. 

Zadaniem Pełnomocnika będzie koordynowanie pracami zespołu zadaniowego 

przygotowującego Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 

Zadaniem Zespołu będzie zebranie danych o Gminie Sierakowice oraz określenie 

obszaru który kwalifikuje się do wsparcia w ramach funduszy strukturalnych. Zespół będzie 

odpowiedzialny za opracowanie dokumentu zgodnie wymaganiami stawianymi planom 

rozwoju lokalnego, określonymi w „Ogólnym Podręczniku WraŜania Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”. 

Informowanie o postępach realizacji i promowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Sierakowice odbywać się będzie poprzez organizowanie lub uczestniczenie w spotkaniach, 

szkoleniach i konferencjach na temat moŜliwości wsparcia ze środków UE, zakresie i 

wymiarze pomocy unijnej dla poszczególnych projektów oraz rezultatach tych działań. Na 

stronie internetowej Gminy Sierakowice oraz w Urzędzie gminy Sierakowice podawane będą 

systematycznie informacje o realizacji projektów, stanie ich zaawansowania i osiągniętych 

efektach w ramach Planu. 

8.4.1. Promocja 

Gmina posiada własną rozbudowaną stronę internetową zawierającą komplet 

informacji publicznej o organach gminy, urzędach, jednostkach podległych i pomocniczych, 

prawie lokalowym obowiązującym i projektowanym. Ponadto Gmina prezentuje w internecie 

własną historię, walory środowiska przyrodniczego, mapy i szlaki turystyczne okolicy, 

kalendarium imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych, informację o bazie noclegowej 

i gastronomicznej, ofertę gospodarczą, wizytówki i kontakty z podmiotami gospodarczymi, 

kulturalnymi, edukacyjnymi i społecznymi gminy. Plan Rozwoju Lokalnego będzie dostępny 

dla mieszkańców gminy i potencjalnych inwestorów w formie elektronicznej - na stronie 

internetowej Gminy oraz w formie papierowej - w Urzędzie Gminy. 

8.4.2. Public  relations 

Urząd Gminy stale utrzymuje bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Projekty uchwał i 

plany zagospodarowania przestrzennego kaŜdorazowo wykładane są do konsultacji 

społecznej w Urzędzie Gminy. Gmina utrzymuje obszerną stronę internetową, nas której 

dostępnych jest szereg informacji. Rozpowszechnianie informacji na temat realizacji PRL – u 

będzie oparte głównie na stronie internetowej oraz spotkaniach z mieszkańcami gminy. 
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Dzięki takim działaniom Gmina będzie w stanie docierać z informacjami do wszystkich 

zainteresowanych tymi kwestiami mieszkańców.  
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Załącznik 1. Ankieta 
 

Szanowni Państwo! 

W chwili obecnej władze gminy przygotowują się do podjęcia decyzji, które będą rzutowały 
na rozwój gminy w przyszłości.  

PoniŜej zamieszczona ankieta słuŜy określeniu kierunków rozwojowych gminy Sierakowice. 
Uzyskane odpowiedzi pozwolą Samorządowi na podjęcie działań słuŜących poprawie jakości Ŝycia w 
gminie, zgodnie z wolą jej mieszkańców. 

Pamiętajmy, Ŝe gmina jest miejscem, w którego Ŝyciu powinni aktywnie uczestniczyć 
wszyscy mieszkańcy, wspólnie nakreślając cele i dąŜąc do ich osiągnięcia! 
 
1. Jakie Pani/Pana zdaniem powinny by ć kierunki rozwoju gminy? 
Proszę o ponumerowanie wg waŜności od 1 do 6 (1- najwaŜniejszy). 
a) wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw handlowo-usługowych  
b) wzrost liczby duŜych przedsiębiorstw przemysłowych   
c) rozwój rolnictwa i przetwórstwa płodów rolnych   
d) rozwój turystyki   
e) rozwój agroturystyki  
f) rozwój leśnictwa i przetwórstwa drewna (w tym meblarstwa)  
g) inne (jakie?)  
-........................................................................................................................................ 
-........................................................................................................................................ 

 

 
2. Jakie Pani/Pana zdaniem s ą główne problemy mieszka ńców gminy? 
Proszę o ponumerowanie wg waŜności od 1 do 8 (1- najwaŜniejszy). 
a) ubóstwo   
b) bezrobocie   
c) mała zaradność i przedsiębiorczość mieszkańców  
d) brak poczucia bezpieczeństwa  
e) małe moŜliwości edukacyjne (niewystarczająca baza oświatowa)  
f) zły stan infrastruktury technicznej  
g) zły stan zabudowy mieszkaniowej  
h) alkoholizm   
i) inne (jakie?) 
-........................................................................................................................................ 
-........................................................................................................................................ 

 

  
3. Które z obszarów z zakresu infrastruktury uwa Ŝa Pani/Pan za problematyczne? 
Proszę o ponumerowanie od 1 do 8 (1 – najbardziej problematyczne). 
a) komunikacja autobusowa  
b) komunikacja kolejowa  
c) drogi  
d) chodniki  
e) telefonizacja  
f) wodociągi  
g) kanalizacja  
h) sieć energetyczna  
i) inne (jakie?) 
-........................................................................................................................................ 
-........................................................................................................................................ 
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4. Jak Pani/Pan ocenia standard Ŝycia na terenie gminy? 
Proszę o ponumerowanie od 1 do 9 (1 - ocena najniŜsza). 
a) dostęp i jakość usług zdrowotnych    
b) dostęp i jakość usług socjalnych    
c) dostęp i poziom edukacji   
d) wielkość i jakość oferty kulturalnej    
e) stan i wielkość terenów zielonych   
f) moŜliwości rekreacji i wypoczynku    
g) jakość usług komunalnych     
h) praca administracji publicznej gminnej i powiatowej   
i) niezawodność i skuteczność działań policji i straŜy miejskiej  
j) inne uwarunkowania (jakie?) 
-........................................................................................................................................ 
-........................................................................................................................................ 

 

 
5. Które z problemów środowiskowych uwa Ŝa Pani/Pan za najistotniejsze dla gminy? 
Proszę o ponumerowanie od 1 do 6 (1- najwaŜniejszy). 
a) zanieczyszczenie gleby   
b) zanieczyszczenie wód powierzchniowych  
c) zanieczyszczenie wody pitnej  
d) zanieczyszczenie powietrza  
e) dewastacja szaty roślinnej i świata zwierzęcego  
f) wałęsające się zwierzęta (np. psy i koty)  
g) inne (jakie?) 
-.......................................................... 
-........................................................................................................................................ 

 

 
6. Które z inwestycji powinny by ć Pani/Pana zdaniem zrealizowane w pierwszej 
kolejno ści? 
Proszę o ponumerowanie wg waŜności od 1 do 16  (1- najwaŜniejszy). 
1. Budowa i remont dróg gminnych na terenie miejscowości Sierakowice  
2. Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 

miejscowości Tuchlino 
 

3. Przez bramę na Kaszuby – modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w  
Sierakowicach 

 

4. Budowa ciągów pieszych w centrum miejscowości Gowidlino   
5. Budowa obiektu kulturalno- socjalno-za zapleczem administracyjnym gimnazjum 

w Sierakowicach 
 

6. Budowa drogi powiatowej Kamienica Królewska – Niepoczołowice – Linia  

7. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Sierakowice  
8. Budowa zatoczki postojowej w centrum Puzdrowa  
 9. Budowa ciągów pieszych przez centrum miejscowości Puzdrowo   
10. Budowa boiska sportowego w Paczewie  
11. Termomodernizacja SP Sierakowice  
12. Adaptacja pomieszczeń w SP w Sierakowicach na potrzeby biblioteki gminnej  
13. Termomodernizacja SP w Kamienicy Królewskiej  
14. Termomodernizacja SP w Tuchlinie  
15. Termomodernizacja budynku „starej szkoły” w Gowidlinie wraz z wymianą 

dachu 
 

16. Termomodernizacja remizy straŜackiej w Sierakowicach   
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Proszę o ponumerowanie wg waŜności od 1 do 40  (1- najwaŜniejszy). 
1. Przygotowanie urzędu gminy do elektronicznego obiegu dokumentów, 

elektronicznej archiwizacji 
 

2. Zagospodarowanie terenu Amfiteatru  
3. Budowa boiska sportowego przy SP w Puzdrowie  
4. Rozbudowa i remont sali gimnastycznej SP Sierakowice  
5. Rozbudowa budynku i wymiana źródła ciepła 

UG w Sierakowicach 
 

6. Budowa ciągów pieszych w Mojuszu  

7. Budowa wodociągu Szklana – Lisie Jamy   
8. Budowa drogi gminnej Jelonko-Łosienice   
9. Budowa drogi przez miejscowość Mojuszewska Huta  
10. Wymiana sieci wodociągowej na terenie miejscowości Sierakowicace (Podgórna, 

Polna, Słupska, Jeziorna) 
 

11. Zagospodarowanie stadionu w Sierakowicach  
12. Budowa ciągów pieszych w Sierakowicach  
13. Budowa stanicy Ŝeglarskiej, pomostu z kąpieliskiem nad j. Gowidlińskim  
14. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Sierakowice  
15. Budowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Sierakowice (Sierakowska 

Huta) 
 

16. Budowa ulic gminnych wraz z odwodnieniem w Sierakowicach  
17. Zagospodarowanie terenu parku papieskiego wzdłuŜ ciągu pieszego  
18. Restauracja i adaptacja budynku „Szpetla” na cele edukacyjno-kulturalne  
19. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kamienicy Królewskiej  
20. Budowa ulicy od centrum w kierunku „starej” szkoły wraz z miejscami 

postojowymi w Tuchlinie 
 

21. Budowa drogi gminnej Mojusz -Łączki   
22. Budowa strzelnicy w Puzdrowie  
23. Budowa drogi gminnej Paczewo-Bukowo-Bącka Huta  
24. Budowa drogi gminnej Piekiełko-Puzdrowo   
25. Budowa małej obwodnicy Sierakowic  
26. Budowa sali gimnastycznej w Lisich Jamach  
27. Budowa boiska sportowego przy SP w Kamienicy Królewskiej  
28. Modernizacja drogi gminnej Załakowo-Łysniewo  
29. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 211 w powiecie Kartuskim  
30. Budowa duŜej obwodnicy Sierakowic  
31. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sierakowice  
32. Modernizacja i adaptacja domu ks. B. Sychty na potrzeby muzeum j. 

kaszubskiego 
 

33. Rozbudowa oczyszczalni ścieków  
34. Budowa Sali gimnastycznej w Puzdrowie  
35. Budowa drogi gminnej Tuchlino-Szklana  
36. Modernizacja drogi gminnej Załakowo-Kowale-Gowidlino  
37. Budowa mieszkań komunalnych  
38. Budowa domu opieki dziennej  
39. Budowa sali gimnastycznej w Mojuszu   
40. Budowa sali gimnastycznej w Tuchlinie  
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7. Czy jest Pani/Pan zadowolony, Ŝe mieszka w tej, a nie innej gminie? 
Proszę wstawić znak X w odpowiednie pole. 
TAK  
NIE  
TRUDNO POWIEDZIEĆ  
 
8. Jak ocenia Pani/Pan poziom Ŝycia swój lub swojej rodziny? 
Proszę wstawić znak X w odpowiednie pole. 
NISKI  
ŚREDNI  
WYSOKI  
9. Jak ocenia Pani/Pan działalno ść władz samorz ądowych gminy? 
 Proszę wstawić znak X w odpowiednie pole. 
POZYTYWNIE  
NEGATYWNIE  
TRUDNO POWIEDZIEĆ  
 

10. Proszę wskazać, najwa Ŝniejsze atuty (mocne strony) i słabo ści gminy.  

Proszę o wybranie po pięć atutów i słabości i ponumerowanie wg waŜności (1 – największa 

słabość, najwaŜniejszy atut). 

wyszczególnienie atuty słabości 
1) poziom bezrobocia   
2) popyt na siłę roboczą   
3) moŜliwości przekwalifikowania zawodowego   
4) opieka zdrowotna   
5) jakość szkolnictwa   
6) obiekty sportowe   
7) dostęp do imprez kulturalnych   
8) odpływ młodych, wykształconych osób z gminy   
9) poczucie więzi mieszkańców z gminą   
10) przedsiębiorczość i aktywność mieszkańców   
11) przyrost naturalny   
12) bezpieczeństwo   
13) stan zabudowy mieszkaniowej   
14) liczba nowych mieszkań   
15) jakość usług komunalnych   
16) komunikacja autobusowa   
17) komunikacja kolejowa   
18) infrastruktura drogowa   
19) problemy komunikacyjne   
20) rozwinięcie przemysłu drzewnego   
21) usługi bankowe   
22) stacje paliw   
23) napływ kapitału i nowych inwestycji   
24) rozwój małych i średnich przedsiebiorstw   
25) współpraca między samorządem a środowiskiem 

gospodarczym 
  

26) połoŜenie geograficzne   
27) atrakcyjność turystyczno-geograficzna   
28) wolne tereny inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów   
29) atrakcyjność osiedleńcza   
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30) infrastruktura turystyczna   
31) ilość gospodarstw agroturystycznych   
32) wykorzystanie walorów środowiskowo-kulturowych   
33) promocja gminy   
34) inne (jakie?) 
35) -.................................................................................................... 
36) -.................................................................................................... 

  

 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
 
 
 
 
 


