
UCHWAŁA NR XVII/170/16
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na 
lata 2015-2025”

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala co następuje:

§ 1. 

Postanawia się przyjąć „Strategię rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 
2015-2025”

§ 2. 

„Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025” stanowi 
załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Teresa Pawłowska
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Wstęp 
 

Strategia Rozwoju społeczno – gospodarczego jest najważniejszym, podstawowym oraz nadrzędnym 

dokumentem polityki rozwoju Gminy Miasta Krynica Morska. Stanowi główne narzędzie 

programowania działań samorządu.  Jest elementem wyjściowym przygotowywania planistycznych 

dokumentów gminy. Jest także dokumentem wyrażającym wspólną wizję rozwoju oraz wyznaczającym 

drogę do osiągnięcia celów strategicznych. Strategia ułatwia planowanie kolejnych działań, również 

tych długofalowych. 

Adresatami Strategii są przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy, mieszkańcy i turyści. Strategia ma za 

zadanie dostarczyć im podstawowych informacji o Gminie, uwarunkowaniach jej rozwoju, sposobie 

rozwiązywania problemów. Jest również deklaracją i zobowiązaniem władz lokalnych do podjęcia 

określonych kierunków rozwoju poprzez przedsięwzięcia i działania. Polityka rozwoju wyrażona 

poprzez wizję, misję i cele Strategii ma ułatwiać wypracowanie wspólnych pól interesów i połączenie 

wysiłków różnych interesariuszy na rzecz realizacji konkretnych zadań, a w dalszej perspektywie - 

powinna przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Gminy Miasta Krynica Morska, wzmocnienia 

jej pozycji w powiecie i w skali województwa pomorskiego.  

Potrzeba posiadania strategii rozwoju przez Gminę Miasta Krynica Morska wynika z ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której określono, że politykę rozwoju 

w skali lokalnej prowadzi samorząd powiatowy i gminny na podstawie strategii rozwoju. 

Istotnym motywem przygotowania dokumentu strategicznego jest również konieczność dostosowania 

zapisów miejskiej strategii do założeń zaktualizowanego w 2012 roku dokumentu strategicznego 

wyznającego cele i zadania rozwojowej na poziomie wojewódzkim – Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2020.  Ponadto, zadaniem Strategii jest umożliwienie realizacji inwestycji zbieżnych 

z kierunkami polityki lokalnej przy współudziale środków Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i innych dostępnych 

w perspektywie budżetowej 2014 – 2020.  
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1. Metodologia 

Proces planowania strategicznego jest procesem indywidualnym, charakterystycznym dla danego 

podmiotu i uwzględniającym jego specyfikę. Istnieje jednak wiele uniwersalnych metod, które mogą 

być stosowane na wielu poziomach (np. motywowanie uczestników procesu, analiza SWOT czy też 

warsztaty strategiczne). Metody te powalają na usystematyzowanie wiedzy oraz uporządkowanie 

kolejnych działań, które w efekcie pozwalają na zbudowanie planu rozwoju. Dotychczasowe 

doświadczenie władz samorządowych potwierdzało fakt, iż warunkiem opracowania skutecznej 

strategii jest zaangażowanie przedstawicieli różnych środowisk, którzy wspólnie przystąpili do 

opracowywania niniejszego strategicznego planu rozwoju. Charakterystyka procesu opracowywania 

Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015 - 2025  została 

przedstawiona schematycznie na poniższym rysunku. 

Rysunek 1 Proces budowy Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 

2015 - 2025  

 

Źródło: Opracowanie własne 

Horyzont czasowy Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska sięga 

roku 2025. Tym samym dokument ten jest dokumentem długookresowym, a jego okres wdrażania jest 

zgodny ze stosowanymi praktykami planistycznymi oraz umożliwi stosowanie Strategii w horyzoncie 

spójnym z perspektywą finansową Unii Europejskiej (2014-2020), z zachowaniem 5 letniego okresu 

trwałości powziętych na mocy Strategii działań.  
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Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015 - 2025  jest 

dokumentem, na który składają się dwie podstawowe części: 

 Analiza stopnia rozwoju  Gminy Miasta Krynica Morska, 

 Wizja, misja, cele strategiczne i system wdrażania, 
oraz załączniki, w tym przede wszystkim:  

 Diagnoza społeczno - gospodarcza, 

 Programy operacyjne wraz z listą inwestycji do realizacji do roku 2025. 

Punktem wyjścia do analizy stopnia rozwoju Gminy Miasta Krynica Morska były wyniki 

przeprowadzonego wśród mieszkańców badania ankietowego. Odpowiedzi uzyskane w badaniu 

przyporządkowano do poszczególnych rejonów zamieszkania, ustalając jednocześnie podział 

na obszary rozwojowe. Wraz z pogrupowaniem obszarów szczegółowo przedstawiono charakterystykę 

każdego z nich, a także szanse i zagrożenia dla rozwoju.  Ocena stopnia rozwoju i identyfikacja potrzeb 

i oczekiwań mieszkańców pogłębiona o informacje zebrane w wyniku przeprowadzonego wśród 

mieszkańców badania ankietowego posłużyła do dokonania pełnej analizy SWOT dla Gminy jako 

integralnej całości. 

Kolejna część dokumentu jest częścią prognostyczną, w której to skupiono się na opracowaniu wizji, 

misji, celów strategicznych i operacyjnych, a także systemu wdrażania  

i monitorowania rezultatów działań. Wyboru strategicznych kierunków działania dokonano w sposób 

szczególny, pod kątem spójności z następującymi dokumentami: 

 Dokumentem „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenia Umowy 
Partnerstwa” – projekt z dnia 16.11.2012r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

 „Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020” stanowiąca Załącznik  
nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku, 

 Regionalnymi Programami Strategicznymi: Pomorski Port Kreatywności (przyjęty przez Zarząd 
Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 967/277/13), Pomorska Podróż (przyjęta Uchwałą 
nr  1080/286/13), Aktywni Pomorzanie (przyjęte uchwałą nr 910/272/13), Zdrowie dla Pomorzan 
(przyjęte Uchwałą nr 910/272/13), Mobilne Pomorze (przyjęte Uchwałą nr 951/275/13), 
Ekoefektywne Pomorze (przyjęte Uchwałą nr 931/275/13). 

W celu uściślenia kierunków rozwoju do Strategii dołączono również pakiet załączników.  

W załączniku nr 1 przedstawiono Diagnozę społeczno – gospodarczą, która  stanowi swoisty portret 

sytuacji wyjściowej (stanu na rok 2015)  i jest analizą istniejących uwarunkowań społeczno – 

gospodarczych. Podstawą opracowania Diagnozy były przede wszystkim: 

 dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, 

 dane z ewidencji własnych prowadzonych przez Urząd Miasta, 

 dokumenty o charakterze strategicznym wyznaczające kierunki rozwoju  
w poszczególnych obszarach, w tym plany zagospodarowania przestrzennego, studium 
uwarunkowań i kierunków rozwoju, uchwały budżetowe, wieloletnia prognoza finansowa i inne. 
 

Uzasadnienie zgodności celów strategicznych z krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi 
dokumentami o charakterze strategicznym stanowi załącznik nr 2 do dokumentu. 

Załącznik nr 3 dotyczy tzw. Programów operacyjnych – pogrupowanych tematycznie bloków zadań 
i inwestycji przewidzianych do realizacji w perspektywie roku 2025.  
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Podstawą opracowania Załącznika nr 2 oraz nr 3 były zapisy poszczególnych dokumentów 

strategicznych oraz konieczność zachowania spójności kierunków rozwoju z politykami na różnym 

poziomie planowania strategicznego. Programy operacyjne zaproponowane w Załączniku nr 2 

stanowią podstawowe kierunki interwencji, w które wpisywać się winny przyszłe działania 

inwestycyjne realizowane na terenie Gminy. Programy te zaproponowano pośrednio w odpowiedzi  

na wytyczne przedstawione w dokumentach operacyjnych, przede wszystkim  

w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Załącznik 

nr 3 natomiast powstał w wyniku konfrontacji planów finansowych Gminy Miasta Krynica Morska  z 

obranymi strategicznymi kierunkami rozwoju. D 

Formularz badania ankietowego zamieszczono jako załącznik nr 4 do Strategii rozwoju.  

Podstawową zasadę opracowania dokumentu stanowiła zasada partycypacji społecznej na każdym 

etapie prac nad Strategią. Zasada włączenia w prace nad dokumentem różnych środowisk 

zrealizowano poprzez: 

 powołanie Zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju, 

 spotkania robocze z przedstawicielami Zespołu ds. opracowania Strategii, 

 ankietę wśród mieszkańców, 

 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, 

 opublikowanie projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

 

Zespół do spraw opracowania Strategii rozwoju pracował w składzie: 

1. Pan Krzysztof Swat – Burmistrz Miasta Krynica Morska - przewodniczący  

2. Pani Jolanta Kwiatkowska– Sekretarz Miasta – członek zespołu  

3. Pani Wioleta Latańska – stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych  

4. Pani Marzena Labuda – przedsiębiorca  

5. Pan Dariusz Labuda -  radny/przedsiębiorca  

6. Pan Witold Sidor – radny  

7. Pan Grzegorz Lew – przedsiębiorca  
8. Pani Monika Czajkowska – przedsiębiorca  

9. Pani Marta Niemczewska – projektant wnętrz  

10. Pani Maja Kostkiewicz – projektant wnętrz  

11. Pan Adrian Bogusłowicz – Prezes LOT  

12. Pan Marcin Skowroński – stanowiska ds. budownictwa UM Krynica Morska  

13. Pani Anna Brzezińska – Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej  
14. Pan Marek Włodarski – Dyr. Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka  

15. Pani Agnieszka Murawska – Nikołajuk – Dyr. MOPS. 
 

Członkowie zespołu uczestniczyli w warsztatach na temat sytuacji istniejącej, omówienie wyników 
ankiet i wskazania możliwych kierunków rozwojowych, które odbyły się 7 października 2015 roku 
w Urzędzie Miasta Krynica Morska.  

Badanie ankietowe mieszkańców na temat oceny stopnia rozwoju Gminy Miasta Krynica Morska 
realizowane było od 24 sierpnia do 11 września  2015 roku. Ankieta w wersji papierowej została 
dostarczona do skrzynek gospodarstw domowych na terenie miasta. Wersja elektroniczna dostępna 
była na stronie www Urzędu Miasta.  Odpowiedzi pozwoliły na poznanie opinii mieszkańców na temat 
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stanu infrastruktury, oferty kulturalnej i edukacyjnej, oferty turystycznej itp. Zapytano również o 
pożądany kierunek rozwoju oraz inwestycje niezbędne do realizacji w perspektywie roku 2025.   

Przyjęte w toku prac założenia skonsultowano z mieszkańcami podczas otwartego spotkania 

konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 24 listopada 2015 roku.  

Ostatnim etap konsultacji społecznych było opublikowanie pełnej treści dokumentu na stronie 

internetowej Urzędu Miasta. Mieszkańcy gminy i wszyscy zainteresowani w ciągu miesiąca od 

opublikowania mogli zgłaszać swoje uwagi na dołączonym formularzu uwag.  

Na bazie tych doświadczeń powstał dokument o niniejszej treści, który następnie poddano ocenie 

oddziaływania na środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.  

W efekcie podjętych starań Rada Miejska w Krynicy Morskiej w dniu …..  Uchwałą nr …… przyjęła 

obecny kształt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Należy przyjąć, iż nie jest to kształt 

ostateczny. Opracowanie i realizacja strategii są procesami ciągłymi –  w trakcie realizacji Strategii 

następuje zazwyczaj rozpoczęcie prac nad jej aktualizacją. Tym samym niniejszy dokument pozwala 

na kreowanie rozwoju Gminy Miasta Krynica Morska, w odpowiedzi na obecne i przyszłe potrzeby jej 

mieszkańców, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych.  
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2. Wyniki badania ankietowego mieszkańców 

Opinia mieszkańców Gminy Miasta Krynica Morska na temat jakości życia oraz możliwych kierunków 

rozwoju stanowi punkt wyjścia dla określenia wizji Gminy Miasta Krynica Morska na 2025 rok oraz misji 

działania jej samorządu. Dla pozyskania informacji źródłowych wykorzystano metodę badania 

ankietowego. Poniżej zaprezentowano szczegóły przebiegu badania. 

Lp. Wyszczególnienie Opis 

1 Termin badania 24 VIII - 11 IX 2015 r. 

2 Forma badania Badanie ankietowe (kwestionariusz) 

3 Objętość 
kwestionariusza 

2 strony 

4 Sposób publikacji -   wersja papierowa, wersja elektroniczna 

5 Kanały dystrybucji -   wersja papierowa: wysyłka do skrzynek pocztowych 
gospodarstw domowych, łącznie 960 szt. 

-   wersja elektroniczna: 

-   strona Urzędu Miasta Krynica Morska www.krynicamorska.tv 

-   strona Urzędu Miasta Krynica Morska na www.facebook.pl 

6 Punkty zbiorcze -   Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15 

-   Informacja turystyczna ul. Gdańska 144 

-   Apteka "Jarari" ul. Gdańska 89 

 - Sklep spożywczo - przemysłowy ul. Gdańska 20 

 - Sklep spożywczy ul. Wiejska 5 

 - Sklep spożywczo - przemysłowy ul. Słoneczna 6 

 - Zespół Szkół im. Janusza Korczaka ul. Gdańska 55 

 - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Gdańska 108 

7 Liczba respondentów 91 osób 

8 Systematyka obszarów 
problemowych/rejonów 

A – Krynica Morska 

B – Nowa Karczma (Piaski) 

C - Przebrno 

Formularz ankietowy składał się z dwóch części: identyfikacji potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz 

identyfikacji w ramach tzw. metryczki osobowej. Formularz zawierał 1 pytanie zamknięte, 2 pytania 

półotwarte (z możliwością wpisu własnej odpowiedzi na listę) oraz 2 pytania otwarte. W ramach 

pytania zamkniętego mieszkańcy ocenili atrakcyjność osiedleńczą, turystyczną i inwestycyjną miasta 

oraz swojego rejonu zamieszkania. W pytaniach półotwartych - określili w czym można upatrywać 

potencjał rozwojowy miasta oraz wskazali najpilniejsze inwestycje do realizacji na terenie Krynicy 

Morskiej. W ramach pytań otwartych mieszkańcy wskazali atuty i słabości oraz wskazali najpilniejsze 

do realizacji inwestycje w swoim rejonie. Za pomocą metryczki osobowej weryfikowane były dane 

ankietowanych takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, status zawodowy. Mieszkańcy miasta proszeni byli 

również o podanie swojego miejsca zamieszkania: ulicy lub dzielnicy. Te informacje pozwoliły 

przyporządkować odpowiedzi do poszczególnych obszarów rozwojowych na terenie miasta.  
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Tabela 1 Podsumowanie liczby odpowiedzi w ankietach z podziałem na rejon zamieszkania 

Rejon Liczba odpowiedzi Obszar 

A – Centralny 48 odpowiedzi 

 
B – Nowa Karczma 
(Piaski)  

29 odpowiedzi 

 
C - Przebrno 3 odpowiedzi 

 
RAZEM odpowiedzi 
z rejonów 

80 odpowiedzi  

Brak określenia 
lokalizacji 

11 odpowiedzi  

Źródło: Opracowanie własne 

Na następnych stronach zaprezentowano szczegółowe wyniki badania ankietowego. 
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1. Proszę ocenić atrakcyjność osiedleńczą, turystyczną i inwestycyjną miasta Krynica Morska. Proszę ocenić  

w skali od 1 do 5 (1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – umiarkowanie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze). 

MIASTO KRYNICA MORSKA 

 

Obszary ocenione pozytywnie (oceny 3,0 i 
powyżej): 

 Wodociągi (3,84) 

 Kanalizacja sanitarna (3,70) 

 Oświetlenie (3,54) 

 Oferta turystyczna: dostępność (3,20) 

 Edukacja (3,19) 

 Administracja (3,12) 

 Opieka zdrowotna (3,12) 

 Oferta turystyczna: jakość (3,09) 

 Pomoc społeczna (3,01) 
 

Obszary ocenione negatywnie (oceny poniżej 2,5): 

 Lokalny rynek pracy (2,03) 

 Oferta sportowo- rekreacyjna: dostępność 
(2,37) 

 Oferta sportowo- rekreacyjna: jakość 
(2,45) 

Obszary ocenione neutralnie (oceny w granicach 2,5 – 
3,0): 

 Chodniki: dostępność (2,99) 

 Bezpieczeństwo (2,97) 

 Promocja (2,89) 

 Drogi: dostępność (2,86) 

 Oferta kulturalna: jakość (2,86) 

 Dostępność obiektów handlowych (2,84) 

 Oferta kulturalna: dostępność (2,81) 

 Wizerunek i estetyka przestrzeni publicznej 
(2,79) 

 Chodniki: jakość (2,68) 

 Drogi: jakość (2,67) 

 Dostępność transportu publicznego (2,63) 

 Przedsiębiorczość (2,62) 
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W ramach infrastruktury technicznej, mieszkańcy zostali zapytani o podstawowe udogodnienia w mieście: drogi, 

system wodno-kanalizacyjny, transport publiczny i oświetlenie. Poszczególne elementy uzyskały zróżnicowaną 

ocenę. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni ze stanu wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Wysoko oceniono 

system oświetlenia publicznego. Stan systemu drogowego – dostęność oraz jakość dróg - w ocenie mieszkańców 

jest dostateczna. Najniżej natomiast ocenili oni dostępność transportu publicznego – średnia ocena wynosiła 

zaledwie 2,63 w pięciostopniowej skali. 

 

Przestrzeń społeczno – publiczna obejmuje infrastruktę publiczą oraz subiektywne odczucia mieszkańców 

dotyczące jakości życia w mieście. W tej kategorii najwyżej oceniono administarcję i opiekę zdrowotną. 

Mieszkańcy są rówież zdowoleni z systemu pomocy społecznej, dostępności chodników. Mają również poczucie 

bezpieczeństwa w mieście. Dostateczna wydaje się promocja miasta oraz dostępność obiektów handlowych. 

Problemem pozostaje natomiast sama jakość chodników w mieście. 
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Najwyższą średnią ocenę w kategorii uzyskała dostępność oferty turystycznej, nieco niżej oceniono jej jakość. 

Mieszkańcy wysoko oceniają również edukację. Oferta kulturalna (jakość i dostępność) została oceniona na 

poziomie neutralnym, przeciętnym – uzyskała oceny w granicach 2,8 pkt na 5 pkt możliwych.  Najniżej oceniono 

natomiast ofertę sportowo – rekreacyjną. Problemem wydaje się być przede wszystkim dostęp do oferty 

sporotwej rozumiany przede wszystkim jako dostęp do infrastruktury. 

 

Sfera gospodarcza gminy, na którą skałdają się przedsiębiorczość i bezrobocie zostałą nisko oceniona.  

O ile przedsiębiorczość, która odnosi się do aktywności społeczności lokalnej uzyskała wynik na poziomie 

neutralnym – 2,62 pkt, o tyle lokalny rynek pracy został oceniony zdecydowanie negatywnie. Tym samym uzyskał 

naniższą średnią ocen spośród wszystkich  kategorii, o ocenę których proszono w pytaniu pierwszym.  
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W MOIM REJONIE 

 

 

Ocena pozytywna (ocena 3,0 i powyżej): 

 Wodociągi (3,83) 

 Kanalizacja sanitarna (3,65) 
 
Ocena neutralna (ocena w granicach 2,5 – 
3,0) 

 Oświetlenie (2,98) 

 Bezpieczeństwo (2,81) 

 Dostępność obiektów handlowych 
(2,58) 

 Drogi: jakość (2,54) 

 

Ocena negatywna (oceny poniżej 2,5): 

 Oferta sportowo – rekreacyjna: dostępność (1,71) 

 Oferta sportowo – rekreacyjna: jakość (1,81) 

 Wizerunek i estetyka (2,23) 

 Chodniki: dostępność (2,38) 

 Chodniki: jakość (2,46) 
 Drogi: dostępność (2,46) 

Obszar A stanowi strefę centralną w Krynicy Morskiej. Liczba odpowiedzi przyporządkowana do tego obszaru jest 

najwyższa i wynosi aż 48. Infrastruktura oraz sfera społeczno – publiczna oceniona przez została przez 

mieszkańców głównie neutralnie i negatywnie. Jedynymi elementami ocenionymi pozytywnie były wodociągi 

(średnia ocena 3,83) oraz kanalizacja sanitarna (3,65). Neutralną ocenę uzyskało oświetlenie, bezpieczeństwo, 

dostępność obiektów handlowych oraz jakość dróg. Wyniki ankiety pokazują, że w obszarze A największym 

problemem jest dostępność oferty sportowo – rekreacyjnej i jej jakość. Negatywną ocenę mieszkańcy wystawili 

również takim aspektom jak: wizerunek i estetyka przestrzeni publicznej, jakość i dostępność chodników  

oraz dostępność dróg. 
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Ocena pozytywna (oceny 3,0 i powyżej): 

 Wodociągi ( 3,70) 

 Kanalizacja sanitarna (3,43) 

 Oświetlenie (3,27) 

 Dostępność obiektów handlowych (3,07) 
 

Ocena neutralna (w granicach 2,5 - 3,0): 

 Bezpieczeństwo (2,87) 

 Wizerunek i estetyka przestrzeni publicznej (2,73)  
 
Ocena negatywna (oceny poniżej 2,5):  

 Drogi: jakość (1,47) 

 Oferta sportowo – rekreacyjna: dostępność (1,60) 

 Oferta sportowo – rekreacyjna: jakość (1,63) 

 Drogi: dostępność (2,37) 

 Chodniki: jakość (2,43) 
 Chodniki: dostępność (2,47) 

Do obszaru B, stanowiącego obszar Nowej Karczmy (Piasków) zakwalifikowano 29 odpowiedzi.  
Najwyżej ocenione zostały wodociągi, kanalizacja sanitarna, oświetlenie oraz dostępność obiektów handlowych. 
Neutralną ocenę uzyskało bezpieczeństwo oraz wizerunek i estetyka przestrzeni publicznej. Najsłabiej oceniona 
została jakość dróg, jakość i dostępność oferty sportowo – rekreacyjnej, dostępność dróg oraz jakość i dostępność 
chodników. 
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Ocena pozytywna (oceny 3,0 i powyżej): 

 Kanalizacja sanitarna (3,67) 

 Bezpieczeństwo (3,33) 

 Oświetlenie (3,33) 

 Drogi: jakość (3,33) 

 Wodociągi (3,0) 

Ocena neutralna (w granicach 2,5 - 3,0): 

 Wizerunek i estetyka (2,67) 

 Chodniki: dostępność (2,67) 

 Chodniki: jakość (2,67) 
Ocena negatywna (oceny poniżej 2,5):  

 Dostępność obiektów handlowych (0,67) 

 Oferta sportowo – rekreacyjna: dostępność ( 1,33) 

 Oferta sportowo – rekreacyjna: jakość (1,33) 

 Drogi: dostępność (2,33) 

W obszar C zostało włączone Przebrno. W ankiecie wypowiedziało się zaledwie 3 mieszkańców obszaru.  
W skali od 1 do 5, najlepiej została oceniona dostępność kanalizacja sanitarna (średnia ocen 3,67). 
Mieszkańcy czują się bezpiecznie w swojej okolicy i wysoko oceniają oświetlenie, jakość dróg oraz wodociągów. 
Neutralnie wypowiedzieli się o wizerunku i estetyce przestrzeni publicznych oraz jakości i dostępności 
chodników. Negatywne oceny uzyskała dostępność dróg oraz jakość oferty sportowo – rekreacyjnej. Najsłabszy 
ze wszystkich wyników – dostępność obiektów handlowych uzyskał zaledwie 0,67 punktów. 
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2. Proszę wskazać największy atut i słabość miasta Krynica Morska (pytanie otwarte). 

 

Główne atuty Miasta Krynica Morska: 

 Lokalizacja, geografia, Zalew Wiślany 

 Turystyka 

 Infrastruktura turystyczna 

Mieszkańców zapytano o największy atut miasta Krynica Morska. Pytania zadano w formie otwartej, dzięki czemu 

mogli oni dowolnie wyrazić swoją opinię.  

Za największy atut Krynicy Morskiej mieszkańcy uznali lokalizację i geografię. Położenie między Bałtykiem, 
a Zalewem Wiślanym jest niewątpliwie jego największą zaletą. Wiąże się z tym dostęp do piaszczystych plaż  
oraz lokalnym, specyficznym ekosystemem - środowiskiem naturalnym i  klimatem. Wśród walorów miasta 
wymieniano samą turystykę i infrastrukturę turystyczną (np. molo nad Zalewem Wiślanym, Bulwar Słoneczny, 
Jacht Klub) oraz zasoby solanek. Pojedyncze osoby wskazały również na walory estetyczne miasta,  
wodociągi i kanalizację, promocję miasta, chęć działania w kierunku poprawy warunków życia, a także  
na atmosferę i miłych mieszkańców.  

 

61

8

3

6

7

0 20 40 60 80

Lokalizacja, geografia, Zalew Wiślany

Turystyka

Solanki

Infrastruktura turystyczna (molo, Jacht Klub, bulwar)

Inne

Atuty Miasta Krynica Morska

Id: F59861E2-7B43-4D28-9397-5268DFD68A66. Uchwalony Strona 20



 
 

 

 21 

 

 

Główne słabości miasta Krynica Morska: 

 Stan infrastruktury drogowej 

 Czystość i estetyka miasta 

 

Podobnie jak atuty, mieszkańcy również dowolnie podawali słabości miasta. W tej kwestii byli mniej zgodni, co 

w efekcie dało większą różnorodność odpowiedzi. Za główne słabości mieszkańcy uznali zły stan infrastruktury 

drogowej oraz czystość i estetykę miasta, podkreślono problem niskiej aktywności przedsiębiorczej, a także 

działalność instytucji publicznych. Jako słabość miasta wskazano też wyposażenia miasta w infrastrukturę czasu 

wolnego oraz zaplecze turystyczne.  
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3.Proszę wskazać, w czym można upatrywać potencjał rozwojowy miasta Krynica Morska. Proszę 

zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 

Potencjał rozwojowy Krynica Morska zapewni przede wszystkim: 

 Rozwój i promocja turystki (32,14%) 

Oraz: 

 Oferta sportowo - rekreacyjna (22,62%) 

 

Pytanie nr 3 było pytaniem półotwartym. Mieszkańcy zostali poproszeni o wybranie jednej odpowiedzi 

z zaprezentowanego katalogu lub wpisanie własnej opinii w kategorii „inne”. Tym, co stanowi o potencjale 

Krynicy Morskiej zdaniem mieszkańców miasta jest rozwój i promocja turystyki. Tę kategorię wskazało  

ponad 32% badanych. Również część odpowiedzi w kategorii „inne” (17,86%) wiązała się z szeroko pojętą ofertą 

miasta Krynica Morska skierowaną do mieszkańców i turystów. Jako potencjał rozwojowy wskazano: 

czyste plaże i dbałość o jakość wód, solanki, place zabaw, wpisanie Krynicy Morskiej jako uzdrowisko,  

atrakcje całoroczne takie jak basen czy Aquapark.  

Drugą zaznaczaną kategorią stanowiącą według mieszkańców o potencjale miasta jest oferta sportowo 

rekreacyjna.  

Co ciekawe, najmniej mieszkańców (2,38%) wskazało jako potencjał bogatą i różnorodną ofertę kulturalną.  
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4. Proszę o wskazanie inwestycji, które należy zrealizować na terenie miasta Krynica Morska w perspektywie 

do 2025 roku. Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 zadania. 

 

Inwestycje do zrealizowania na terenie miasta Krynica Morska 

 Modernizacja dróg (20,00%) 

Oraz 

 Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo- rowerowych (16,54%) 

 Rozwój usług uzdrowiskowych (12,69%) 

 Inwestycje w budownictwo socjalne (9,23%) 

Mieszkańcy zostali poproszeni o wybranie inwestycji pilnych do realizacji z katalogu zaproponowanych działań. 

Dodatkowo, podobnie jak w poprzednim pytaniu, w ramach kategorii „inne” mogli uzupełnić odpowiedzi 

o własne pomysły na inwestycje w mieście. Niezbędna do realizacji w perspektywie roku 2025 okazała się 

modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych, a także rozwój usług 

uzdrowiskowych. W kategorii „inne” swoje inwestycje zaproponowało ok. 4% odpowiadających, a były to: 

budowa placu zabaw, usprawnienie komunikacji miejskiej, zagospodarowanie Zalewu Wiślanego, budowa 

mieszkań dla osób młodych, budowa mola morskiego, umieszczenie pryszniców oraz przebieralni na plaży, 

a także budowa wałów przeciwpowodziowych.  
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5. Proszę o wskazanie najpilniejszej inwestycji do realizacji w swoim rejonie zamieszkania w perspektywie 

do 2025 roku. Proszę wpisać jedno zdanie. 

 

Inwestycje najbardziej pilne i potrzebne: 

 Rozbudowa i modernizacja dróg (14) 

 Naprawa chodników (5) 

 Zagospodarowanie ul. Marynarzy i obszaru przyległego (4) 

 Remont drogi dojazdowej do Krynicy Morskiej (3) 

 Oświetlenie ulic (3) 

 Wymiana nawierzchni drogi (3) 

W pytaniu 5 odpowiadający mogli dowolnie wpisywać odpowiedzi – było to pytanie otwarte. Mieszkańcy zgłosili 

potrzebę przeprowadzenia bardzo różnorodnych inwestycji w swoim rejonie zamieszkania. W obszarze A 

przeważającej mierze odnosili się jednak do konieczności remontu dróg. Część osób wskazało również poprawę 
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jakości przestrzeni publicznej, czystość miasta oraz budowę oświetlenia. Pozostałe inwestycje były wskazywane 

przez pojedynczych mieszkańców. 

 

Inwestycje najbardziej pilne i potrzebne: 

 Droga dojazdowa do miejscowości Piaski (19) 

Mieszkańcy obszaru Nowej Karczmy (Piasków) wksazywali, że najpilniejszą inwestycją jest budowa drogi 

dojazdowej do miejscowości Piaski. Pozostało wstakaznia to pojedyncze głosy na między innymi: budowę skweru, 

parku i placu zabaw oraz budowę dróg i chodników. 

 

Trzech odpowiadających z obszaru Przebrno zgłosiło 3 odpowiedzi – budowę infrastruktury nad Zalewem 

Wiślanym, budowę supermarketu oraz modernizację dróg.  
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IDENTYFIKACJA OSOBOWA 

Płeć 

 

Większość uczestników badania 

stanowiły kobiety. Łącznie w ankiecie 

odpowiedziało: 55 kobiet i 31 

mężczyzn. 5 osób odmówiło 

odpowiedzi na pytanie. 

Wiek 

 

Najliczniejszą grupą wiekową spośród respondentów były osoby w przedziale wiekowym 50-59 lat (23,08%) 

oraz 30-39 lat (23,08%). Najmniej liczne były grupy najmłodszych: do 19 roku życia oraz w wieku 20-29 lat– 

stanowiły odpowiednio 2,2% i 7,69% ogółu ankietowanych. 4,40% osób uczestniczących w badaniu nie podało 

swojego wieku. 
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Wykształcenie 

 

Przeważająca liczba uczestników badania to osoby z wykształceniem średnim (46,15%) oraz wyższym 

(27,47%). Najmniej liczną grupą odpowiadających były osoby z wykształceniem podstawowym (3,30%). 

Status zawodowy 

 

Wśród odpowiadających przeważały osoby pracujące (27%), przedsiębiorcy (23%) oraz osoby będące na 

emeryturze lub rencie (19,78%). Najmniejszy udział wśród uczestników badania mieli uczniowie oraz 

studenci – niespełna 2,20%. 
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Miejsce zamieszkania 

 

W pytaniu proszono uczestników badania o podanie obszaru zamieszkania. Na tej podstawie zakwalifikowano 

odpowiedzi do poszczególnych obszarów problemowych. Najliczniejszą grupą była grupa odpowiadających 

z obszaru A. Stanowili oni aż 52,75% wszystkich uczestników badania. Znaczna część odpowiadających to 

osoby z obszaru B (31,87%). Osoby z obszaru C stanowiły niespełna 3,30%. Aż 12,09% ankietowanych nie 

udzieliło odpowiedzi na temat ich miejsca zamieszkania. 

Wielkość gospodarstwa domowego 

 

Przeważająca liczba respondentów to osoby z 4 lub 5 osobowgo gospodarstwa domowego (29%). Znaczny 

udział miały również osoby z gospdodarstw 3 osobowych. Najmniej liczną grupą uczestników byli mieszkańcy 

z gospodarstw jednoosobowych (6,45%). 
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3. Analiza obszarów rozwojowych 

Obszar Gminy Miasta Krynica Morska jest obszarem zróżnicowanym pod względem funkcjonalnym. 

W celu lepszej identyfikacji posiadanych zasobów, cech, a także atutów i słabości poszczególnych części 

miasta, został on podzielony na obszary problemowe / rozwojowe. Podziału dokonano ze względu na 

uwarunkowania geograficzne, administracyjne i funkcjonalne, z uwzględnieniem zagospodarowania 

przestrzennego. 

Na podstawie powyższych założeń wyodrębniono następujące obszary rozwojowe Gminy Miasta 

Krynica Morska: 

A – Krynica Morska 

B – Nowa Karczma (Piaski) 

C - Przebrno 

Rysunek 2 Obszary rozwojowe Gminy Miasta Krynica Morska 

 
Źródło: Opracowanie własne, QGIS  

Przebrno 

Krynica Morska 

Nowa Karczma 
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A – Krynica Morska 

 
Podstawowe dane 

Zakres obszaru: obręb ewidencyjny Krynica Morska, centralna część Gminy Miasta, wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 501; obszar położony na pasie lądowym pomiędzy wodami Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego 

Funkcja obszaru: turystyczna, mieszkalna, administracyjna, handlowa, usługowa, edukacyjna 

Strefa nadgraniczna 

Liczba ludności (stan na koniec 2013 roku): 1 083 osoby 

Powierzchnia: 653 ha 

Charakterystyka obszaru 

Ścisłe centrum i jedyny obszar Gminy Miasta wyposażony w typowo miejską infrastrukturę. Przez obszar 

przebiega szlak komunikacyjny o znaczeniu regionalnym. Jest to droga wojewódzka nr 501 łącząca Krynicę 

Morską z aglomeracją gdańską. Przy drodze znajduje się dworzec autobusowy. Pozostałe drogi mają znaczenie 

lokalne i stanowią drogi dojazdowe do skupisk zabudowań. 

Obszar ma charakter centrum administracyjnego miasta. Znajdują się tam instytucje i obiekty rangi 

państwowej:  

- Port Krynica Morska, Bosmanat Portu  administrowany przez Urząd Morski w Gdyni, 

-  Latarnia Morska administrowana przez Urząd Morski w Gdyni, 

- Straż Graniczna, administrowana przez Morski Oddział Straży Granicznej, będąca organem administracji 

rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej.  

Znajdują się tam również wszystkie obiekty użyteczności publicznej rangi lokalnej pełniące funkcje z zakresu 

administracji, pomocy społecznej, oświaty, kultury oraz obsługi komunalnej: 

- Urząd Miasta Krynica Morska, 

Krynica Morska 
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- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole) 

- Miejska Biblioteka Publiczna, 

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Poza tym znajdują się tu także placówki ochrony zdrowia (w tym WOPR – Biuro Obsługi Plaży), placówka 

pocztowa, posterunek policji, cmentarz parafialny, oddział Banku Spółdzielczego, apteka, Kościół Parafii 

św. Piotra Apostoła w Krynicy Morskiej (Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów), siedziba Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 

Krynica Morska jest ośrodkiem turystycznym. Tym, co stanowi o rozpoznawalności tego terenu jest przede 

wszystkim dostęp do wód Zatoki Gdańskiej oraz do wód Zalewu Wiślanego. Niemal wszystkie zabudowania 

tutaj się znajdujące oferują kwatery na wynajem. Znajduje się tu również kilka hoteli i ośrodków o przeciętnym 

standardzie (brak jest hoteli 4 i 5-gwiazdkowych). Zaspokojeniu potrzeb turystycznych, wypoczynkowych 

i rekreacyjnych służą znajdujące się na obszarze: 

- Miejski punkt Informacji Turystycznej,  
- Centralna Plaża Strzeżona,  
- port morski Krynica Morska (nad Zalewem Wiślanym): nabrzeże jachtowo-pasażerskie i nabrzeże rybacko-
jachtowe  
- przystań morska nad Zatoką Gdańską, 
- miejski plac zabaw, 
- Park linowy, 
- Lunapark, 
- Minigolf,  
- Quady – wypożyczalnia, tor  
- Kort tenisowy przy Hotelu Kahlberg,  
- Kort tenisowy przy OW NEPTUN  
- Szkoła windsurfingu w Krynicy Morskiej. 

Obszar jest dobrze wyposażony w infrastrukturę techniczną. Kanalizacja sanitarna oddzielona jest od systemu 

kanalizacji deszczowej. W zachodniej części obszaru położona jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia 

ścieków. Na całym obszarze funkcjonuje 10 przepompowni ścieków. Energia elektryczna rozprowadzana jest 

linią napowietrzną SN 15 kV do 30 stacji transformatorowych redukujących średnie napięcie do poziomu 

napięcia niskiego.  

Silne strony: 

 Wyjątkowe położenie 

 Zaplecze turystyczne i uzdrowiskowe: 

dostępność oferty noclegowej i uzdrowiskowej 

 Obiekty zabytkowe 

 Możliwości rozwoju sportów wodnych 

 Możliwości rozwoju połączeń promowych 

 Dobry stan infrastruktury technicznej 

 Atrakcyjność komercyjna 

 Wyposażenie w usługi i handel 

 Sieć ścieżek rowerowych dobrej jakości 

 Poczucie bezpieczeństwa 

Słabe strony: 

 Ruch drogowy na terenie miasta – brak barier 

uspokajający ruch przy wjeździe na obszar miejski 

 Zatory drogowe – główną osią komunikacyjną 

pozostaje droga wojewódzka nr 501 pozostałe drogi 

lokalne rozchodzą się promieniście co powoduje 

wzmożenie ruchu  

 Niska estetyka obszaru – zwłaszcza tymczasowych 

punktów handlowych 

 Oferta noclegowa niskiej jakości 

 Oferta gastronomiczna funkcjonująca sezonowo  

 Brak wystarczającej ilości parkingów 

 Zły stan chodników 

 Zły stan techniczny dróg poza głównymi osiami 

obszaru 

 Obszar zagrożony powodziowo 

Id: F59861E2-7B43-4D28-9397-5268DFD68A66. Uchwalony Strona 31



 
 

 

 32 

 

B – Nowa Karczma (Piaski) 

 
Podstawowe dane 

Zakres obszaru: obręb ewidencyjny Nowa Karczma (dawniej Piaski), wschodnia część Gminy Miasta, przy 

zakończeniu (ślepym) drogi wojewódzkiej nr 501; obszar położony na końcu polskiej strefy Mierzei Wiślanej, 

w odległości ok. 4 km od granicy Polski z Rosją (obwód kaliningradzki) 

Funkcja obszaru: turystyczna, mieszkalna, rybacka 

Strefa nadgraniczna 

Liczba ludności (stan na koniec 2013 roku): 182 osoby 

Powierzchnia: 939,5 ha 

Charakterystyka obszaru 

Obszar ma charakter wiejski – do 1991 roku funkcjonował jako wieś w gminie Sztutowo. Następnie, wraz 

z wyodrębnieniem Gminy Miasta Krynica Morska, został do niej przyłączony. 

Droga wojewódzka nr 501 łączy teren Nowej Karczmy z oddaloną o 11 km Krynicą Morską. Jest ona ślepo 

zakończona niedaleko portu rybackiego. Do granicy rosyjskiej biegnie droga z płyt betonowych, która rozwidla 

się w leśne, nieutwardzone dukty. Brak jest przejścia granicznego.  

Większość zabudowań usytuowanych jest przy ulicach Piaskowej i Słonecznej. Głównym sektorem działalności 

jest rybołówstwo, a w sezonie letnim – wynajem kwater noclegowych. Obszar jest silnie zalesiony, nie 

występuje tu rolnictwo. Tereny lasów objęte są ścisłą ochroną.  

 

Nowa Karczma 

Id: F59861E2-7B43-4D28-9397-5268DFD68A66. Uchwalony Strona 32



 
 

 

 33 

 

W Nowej Karczmie znajdują się następujące przystanie: 

- nad Zatoką Gdańską: przystań „Leśniczówka” (wschodnia granica obszaru), przystań Nowa Karczma (Piaski 

II) – obie przystanie mają charakter przystani plażowych, na jednostki wyciągane na brzeg 

- nad Zalewem Wiślanym: przystań „basen III - Nowa Karczma”. 

Wśród obiektów administracji lub użyteczności publicznej, na obszarze Nowej Karczmy funkcjonują: 

leśniczówka, Ośrodek Edukacji Ekologicznej oraz kościół Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Gwiazdy 

Morza. 

Obszar jest skanalizowany – nieczystości bytowe odprowadzane są kolektorem kanalizacyjnym do oczyszczalni 

ścieków w Krynicy Morskiej. Na terenie obszaru znajdują się trzy przepompownie ścieków. Ścieki deszczowe 

są odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej do wód Zalewu Wiślanego. 

Silne strony: 

 Wyjątkowe położenie 

 Lokalna przyroda, lasy i czyste plaże 

 Zaplecze turystyczne: pensjonaty, ośrodki 

wypoczynkowe, pola namiotowe 

 Rozwinięte tradycje rybackie 

 Przystanie nad Zatoką Gdańską i Zalewem 

Wiślanym 

 Dobry stan infrastruktury technicznej 

(wodociągów i kanalizacji) 

 Oświetlenie publiczne 

 Możliwości rozwoju turystyki 

transgranicznej (w przypadku realizacji 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 501 

i otwarcia przejścia granicznego).  

Słabe strony: 

 Bardzo zły stan jedynej drogi dojazdowej 

 Zły stan dróg lokalnych 

 Zły stan i brak chodników 

 Brak oferty sportowo - rekreacyjnej 

 Brak terenu do realizacji większych inwestycji – 

obszar objęty ścisłą ochroną 

 Oferta gastronomiczna funkcjonująca sezonowo  

 Brak wystarczającej ilości parkingów (w sezonie) 

 Brak komunikacji publicznej 

 Niska estetyka przestrzeni publicznych 

 Obszar zagrożony powodziowo 
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C – Przebrno 

 
Podstawowe dane 

Zakres obszaru: obręb ewidencyjny Przebrno, zachodnia część Gminy Miasta, położona przy drodze 

wojewódzkiej nr 501  

Funkcja obszaru: mieszkalna, turystyczna, rolnicza 

Strefa nadgraniczna 

Liczba ludności (stan na koniec 2013 roku): 109 osób 

Powierzchnia: 740,5 ha 

Charakterystyka obszaru 

Obszar ma charakter wiejski – podobnie jak Nowa Karczma do 1991 roku funkcjonował jako wieś w gminie 

Sztutowo. Następnie, wraz z wyodrębnieniem Gminy Miasta Krynica Morska, został do niej przyłączony. 

Zabudowania wiejskie położone są w bok od głównego szlaku drogi wojewódzkiej. Znajduje się tu kilka 

ośrodków wypoczynkowych i pensjonatów oferujących prywatne kwatery. W Przebrnie zlokalizowanych jest 

37 ha terenów stanowiących potencjalną rezerwę inwestycyjną miasta.  

Obszar jest skanalizowany – ścieki bytowe są pompowane przez 12 przepompowni do oczyszczalni ścieków 

w Krynicy Morskiej.  

Znajduje się tutaj rezerwat przyrody Buki Mierzei Wiślanej. Wśród budynków administracji lub użyteczności 

publicznej wymienić można jedynie Leśnictwo Przebrno.  

 

Przebrno 
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Silne strony: 

 Znaczenie lepsze skomunikowanie 

(w porównaniu z Nową Karczmą) 

 Lokalna przyroda, lasy i czyste plaże 

 Położenie w bok od głównego ciągu 

komunikacyjnego 

 Możliwości realizacji znacznych inwestycji, w 

tym rozbudowy mieszkaniowej,  

 Dobry stan infrastruktury technicznej 

(kanalizacji i wodociągów 

 Oświetlenie publiczne 

 Poczucie bezpieczeństwa 

Słabe strony: 

 Zły stan dróg lokalnych 

 Zły stan i brak chodników 

 Brak oferty sportowo - rekreacyjnej 

 Brak terenu do realizacji większych inwestycji – 

obszar objęty ścisłą ochroną 

 Brak obiektów handlowych 

 Niska estetyka przestrzeni publicznych 

 Obszar zagrożony powodziowo 

 Plany przekopu Mierzei Wiślanej 

 

 

  

Id: F59861E2-7B43-4D28-9397-5268DFD68A66. Uchwalony Strona 35



 
 

 

 36 

 

Wewnętrzne 

Zewnętrzne 

4. Analiza SWOT 

Analiza SWOT (z ang. strengths, weaknesses, opportunities, threats), polegająca na przeciwstawianiu 

stron mocnych i słabych z przyszłymi możliwymi szansami i zagrożeniami, jest podstawową metodą 

analizy rozwojowej wykorzystywaną w procesie planowania strategicznego. 

Analiza powstała w wyniku oceny stanu istniejącego oraz obiektywnych założeń rozwojowych 

dokonanych na poziomie samorządu (Burmistrza Miasta, pracowników Urzędu Miasta uczestniczących 

w opracowywaniu dokumentu), a także wniosków wynikających z warsztatów przeprowadzonych z 

Zespołem do spraw opracowywania Strategii i wniosków z badania ankietowego mieszkańców miasta. 

Mocne i słabe strony stanowią zestaw czynników wewnętrznych oddziaływujących bezpośrednio na 

miasto. Mocne strony należycie wykorzystane będą sprzyjać rozwojowi miasta. Warunkiem jest 

jednoczesna eliminacja bądź zniwelowanie oddziaływania stron słabych. Szanse i zagrożenia są 

pogrupowanymi sytuacjami zewnętrznymi, które bezpośrednio i pośrednio mogą i będą wpływać na 

sytuację mieszkańców miasta, a skala tego wpływu będzie dodatnia lub ujemna. Umiejętne 

wykorzystanie poszczególnych czynników pozwoli pozytywnie wyróżniać Gminę Miasta Krynica 

Morska w otoczeniu, budować przewagę konkurencyjną w stosunku do innych podmiotów oraz 

zapewni długofalowy sukces rozwojowy. 

Rysunek 3 Analiza SWOT 
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 POZYTYWNE NEGATYWNE 

W
EW

N
ĘT

R
ZN

E 

Mocne strony Słabe strony 

 Atrakcyjność turystyczna i wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej  

 Zmodernizowany port jachtowy - marina 

 Aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców w sezonie turystycznym 

 Ochrona przyrody (rezerwaty) 

 Lokalizacja w pasie nadmorskim o wyjątkowych walorach przyrodniczych 

 Bliskość atrakcyjnych obszarów historycznych 

 Korzystny bioklimat obszarów mierzejowych 

 Obszary cenne pod względem ornitologicznym 

 Dobra infrastruktura społeczna: szkoła, ośrodek zdrowia, apteka, biblioteka  

 Inicjatywy społeczne na rzecz mieszkańców i turystów (festyny, wybory Miss, 

regaty) 

 Inwestycje infrastrukturalne i dobre wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną (wodociągi, kanalizacja) 

 Aktywny samorząd lokalny 

 Współpraca z przedsiębiorcami (np. „weekend za pół ceny”) 

 Oferta kulturalna i duża aktywność Biblioteki w organizacji zajęć dla 

mieszkańców  

 Solanki 

 

 Bardzo zła komunikacja publiczna – brak połączeń promowych, niewystarczające 

połączenia PKS (połączenie z Gdańskiem tylko w sezonie turystycznym), 

 Zły stan jedynej drogi dojazdowej do miasta – droga dojazdowa do miasta niedostosowana 

do ruchu samochodowego w sezonie turystycznym, wąska, o złym stanie nawierzchni; 

bardzo zły stan nawierzchni drogi do Nowej Karczmy (Piasków) 

 Zatory drogowe w sezonie turystycznym 

 Brak strefy uspokojonego ruchu, zwłaszcza przy wjeździe do miasta  

 Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych 

 Brak ścieżek rowerowych  

 Krótki sezon turystyczny (od lipca do połowy sierpnia) – uzależniony od warunków 

pogodowych 

 Sezonowość pracy i usług, w tym usług gastronomicznych (po sezonie czynna jedna 

restauracja) 

 Turystyka weekendowa, brak całorocznych atrakcji 

 Brak atrakcyjnych warunków zatrudnienia dla młodych osób (sezonowość zatrudnienia) 

 Brak oferty turystycznej o wysokim standardzie (5-cio gwiazdkowych hoteli, spa) 

 Niska estetyka przestrzeni miejskiej – zabudowania tymczasowe w centrum miasta 

(namioty, budki drewniane), brak spójnego wizerunku punktów handlowych i 

gastronomicznych 

 Położenie z dala od dużych aglomeracji miejskich 

 Niska jakość opieki zdrowotnej – brak dostępu do specjalistów 

 Brak perspektywy rozwoju i migracja ludzi młodych 

 Brak dużych inwestycji 

 Niedostatek infrastruktury sportowej: brak boiska, hali sportowej 

 Mała aktywność mieszkańców 

Szanse Zagrożenia 

 Lokalny ruch turystyczny i otwarcie granicy wschodniej 

 Wykorzystanie walorów turystycznych – stworzenie całorocznego produktu 

turystycznego; rozwój tradycji żeglarskich, sportów wodnych 

 Przekop Mierzei Wiślanej – zarówno sama realizacja robót budowlanych, jak i stan po 

realizacji 
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 Status uzdrowiska wykorzystującego wody lecznicze - solanki i źródła termalne 

i właściwości lecznicze klimatu morskiego 

 Wdrożenie nowych form wsparcia dla przedsiębiorców 

 Rozwój aktywności obywatelskiej 

 Rozwój taniego budownictwa komunalnego w Przebrnie 

 Pozyskiwanie środków zewnętrznych w perspektywie 2014 – 2020 

 Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na poziomie wojewódzkim 

 Zwiększenie ruchu turystycznego – wykreowanie wyjątkowego produktu 

turystycznego- zdrowotnej turystyki nadmorskiej skierowanej do wybranej 

grupy odbiorców 

 Wzrost poziomu życia poprzez rozwój turystyki, sportu i rekreacji 

 Dalszy rozwój turystyki jachtowej 

 Podnoszenie jakości i dbałość o środowisko naturalne 

 Poprawa jakości oraz dostępności opieki zdrowotnej 

 Środki pozabudżetowe, w tym skuteczne pozyskanie środków dotacyjnych 

i zwrotnych z Unii Europejskiej, przede wszystkim w ramach RPO WP na lata 

2014-2020 

 Realizacja założeń Regionalnego Programu Strategicznego (RPS) „Pomorska 

Podróż” (w tym projektu: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli 

Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym” i in.), 

 Realizacja inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku: Dokumentacja 

projektowa dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku 

Stegna – Krynica Morska”  oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 502 na 

odcinku Nowy Dwór Gdański – Stegna” 

 Rozwój działalności Grupy Rybackiej  Rybacka Brać Mierzei i realizacja założeń 

Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 

 Pozyskanie inwestora strategicznego 

 Realizacja Strategii Rozwoju Lasów Państwowych 

 Środki w ramach partnerstwa publiczno - prawnego 

 Niekorzystne zmiany demograficzne: starzenie się społeczeństwa, ruchy migracyjne na 

tereny silniej zurbanizowane, niewystarczająca polityka prorodzinna 

 Stagnacja gospodarcza kraju i regionu, zmniejszenie zamożności mieszkańców, 

zmniejszenie tempa tworzenia miejsc pracy 

 Spadek ruchu turystycznego 

 Utrata dóbr kulturowych 

 Dewastacja krajobrazu 

 Degradacja środowiska 

 Pogarszający się stan infrastruktury drogowej – ograniczenie dostępności komunikacyjnej 

oraz obniżenie jakości podróżowania 

 Dalsza rozbudowa infrastruktury noclegowej niskiego standardu.  
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5. Wizja rozwoju 
 

Długoterminowy i stabilny rozwój wymaga zachowania równowagi w otoczeniu społeczno – 

gospodarczym oraz określenia pewnego stanu – obrazu przyszłości - do którego należy dążyć poprzez 

realizację różnorodnych działań. 

Wizja Gminy Miasta Krynica Morska stanowi wyobrażenie o wizerunku i sytuacji w przyszłości. Jest 

określeniem stanu docelowego, który odzwierciedla oczekiwania mieszkańców, odpowiada ich 

aspiracjom, a zarazem prowadzi do wzmocnienia pozycji Miasta na tle powiatu oraz w samym 

województwie pomorskim. Wizja ma inspirować do działania. Pomaga również definiować 

poszczególne cele, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia pożądanego wizerunku. 

Proces formułowania wizji uwzględniał analizę danych i uwarunkowań dotyczących stanu wyjściowego, 

w tym przede wszystkim opinii mieszkańców na temat stopnia i przyszłych kierunków rozwoju. Przyjęte 

założenia zostały poddane pod dyskusję w ramach spotkań roboczych oraz warsztatów strategicznych. 

Wnioski płynące ze spotkań uwzględniono przy formułowaniu ostatecznego, spójnego brzmienia wizji. 

Wizja Gminy Miasta Krynica Morska w 2025 roku ma zatem następujące brzmienie:  

 

 

Równoczesny i zrównoważony rozwój we wskazanych strefach zapewni sukces i pozwoli osiągnąć 

stabilną pozycję wśród innych gmin województwa pomorskiego.  

Krynica Morska w 2025 roku dobrze dostępnym, całorocznym 

kurortem wypoczynkowym o wysokim standardzie oraz 

infrastrukturze dostosowanej do potrzeb turystów i mieszkańców. 
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6. Misja rozwoju 

Uzyskanie stanu docelowego określonego w powyższej wizji rozwoju możliwe będzie jedynie w wyniku 

systematycznego i efektywnego procesu realizacji celów i zadań określonych w dalszej części 

opracowania. Sukces strategii, czyli doprowadzenie w 2025roku do pełnej realizacji nakreślonej wizji 

gminy będzie możliwy pod warunkiem nawiązania współpracy na wielu poziomach, przy współudziale 

mieszkańców, władz samorządowych, przedsiębiorców, organizacji społecznych, lokalnych liderów 

oraz podmiotów i instytucji zewnętrznych.  

Rozwój, jako proces złożony, wymaga jednak odpowiedniej koordynacji. Za zapewnienie optymalnego 

poziomu rozwoju, jego ciągłość oraz efektywność i adekwatność, odpowiadają na poziomie lokalnym 

władze samorządowe. To właśnie do samorządu skierowana jest misja gminy. Misja jest kluczowym 

punktem odniesienia zarówno na poziomie kreowania priorytetów, jak i późniejszego wdrażania i 

monitorowania strategii. Misja integruje i pomaga w określeniu narzędzi realizacji wizji. Wreszcie misja 

służy kreowaniu wewnętrznej polityki działania Urzędu Miasta. Wyznacza również urzędnikom 

i samorządowcom model kooperacji oparty o zasadę subsydiarności oraz nadrzędności dobra 

wspólnego. Dzięki temu staje się także wyraźnym sygnałem dla pozostałych interesariuszy rozwoju, 

pełniąc rolę wspierającą i motywującą do działania. 

Misją Miasta Krynica Morska jest: 
Tworzenie warunków i określanie ram rozwoju w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz 

kierowanie i organizowanie życia publicznego na swoim terytorium, a także wspieranie inicjatyw i 

zrównoważone gospodarowanie zasobami. 

Efektywne wdrożenie Strategii wymaga określenia wartości spajających interesariuszy rozwoju 

lokalnego i prowadzących ich na drodze realizacji celów. W sposób szczególny wartości mają znaczenie 

dla przedstawicieli samorządu kreujących kierunki rozwojowe przy uwzględnieniu wymogów 

partycypacji społecznej. 

Kluczowe dla zaistnienia efektywnego rozwoju, kreowanego w zgodzie z lokalnymi uwarunkowaniami 

i potencjałem, jest zaistnienie na poziomie gminy takich wartości, jak otwartość i szacunek, 

odpowiedzialność i zaufanie, kooperacja i wspólnota oraz kreatywność i zaangażowanie. 

Otwartość i wzajemny szacunek umożliwiają spotkanie stanowiąc wartość bazową. Poczucie 

odpowiedzialności i umiejętność zaufania stanowią z kolei fundament budowania kapitału społecznego 

umożliwiający powstanie wspólnoty oraz podjęcie współdziałania. Natomiast by kooperacja mogła być 

efektywna oraz by prowadziła do wartości dodanej, niezbędna jest kreatywność oraz znaczące 

zaangażowanie. Dobre pomysły ułatwiają rozwój, jednak realizuje go dopiero będące konsekwencją 

pomysłu działanie, systematycznie wdrażane i modyfikowane. 

Realizacja polityki samorządowej zgodnie z powyższymi zasadami zagwarantuje, iż podejmowane 

działania charakteryzować się będą wysoką wartością dodaną. Tym samym osiągnięty będzie efekt 

synergii rozwoju, czyli zwielokrotnienia korzyści i sukcesów dzięki zastosowaniu i łączeniu wielu części 

składowych w jedną całość.  
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7. Cele strategiczne 
 

Sterowanie lokalnym rozwojem wymaga uściślenia założeń formie celów, do których należy dążyć. 

Fundamentem procesu formułowania celów jest ich hierarchizacja na dwóch poziomach: 

strategicznym (nadrzędnym) i operacyjnym (wykonawczym). 

U podstaw procesu ustalenia celów leżały kluczowe w nauce o zarządzaniu tzw. zasady SMART 

(zgodnie z angielskim akronimem od słów: specific, measurable, ambitious, realistic, time-bound). 

Zgodnie z zasadami SMART cele określone na potrzeby budowy Strategii rozwoju Gminy Miasta Krynica 

Morska powinny być: 

 Skonkretyzowane – jasne i zwięzłe, zawierające konkretny i zrozumiały przekaz; 

 Mierzalne – umożliwiające sprawdzenie stopnia realizacji w przyszłości przy pomocy wskaźników; 

 Ambitne – wyznaczające ciekawe wyzwania, także stosunkowo trudne do osiągnięcia; 

 Realne – możliwe do osiągnięcia; 

 Określone w czasie – wyznaczone dla danego horyzontu czasowego. 

Sprecyzowane wskazanie celów strategicznych pozwala na właściwą koordynację realizacji programów 

operacyjnych. Cele strategiczne określają długofalowe zrównoważone kierunki rozwoju Gminy Miasta 

Krynica Morska. Cele operacyjne stanowią natomiast uszczegółowienie celów strategicznych, które 

pozwalają na wyznaczenie konkretnych programów operacyjnych.  

Mając na uwadze powyższe założenia oraz analizując wnioski z przeprowadzonych do tej pory analiz 

strategicznych, określono trzy cele strategiczne oraz szereg celów operacyjnych dotyczących 

kierunków rozwoju Gminy Miasta Krynica Morska do 2025 roku. 
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CELE STRATEGICZNE 

1. Wspieranie rozwoju lokalnego 

kapitału społecznego 

2. Zrównoważony rozwój przestrzenny 

i ochrona środowiska 

3. Rozwój Gminy jako ośrodka 

turystycznego 

CELE OPERACYJNE 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 

1.3 
 

1.4 
 
 

1.5 
 

1.6 
 
 

1.7 
 
 

1.8  
 

1.9 
 

Integracja ludności lokalnej i włączanie w życie 
społeczne grup wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem 
 
Aktywizacja mieszkańców miasta i zachęcanie do 
partycypacji społecznej 
 
Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej 
 
Ciekawa i odpowiadająca potrzebom oferta 
kulturalna 
 
Promocja zdrowego stylu życia 
 
Zapewnienie optymalnego poziomu usług opieki 
zdrowotnej 
 
Wspieranie inicjatyw społecznych oraz rozwój 
sektora non-profit 
 
Wspieranie wzrostu poziomu życia mieszkańców 
 
Umacnianie lokalnych działań we współpracy 

z samorządem  

2.1 
 
 

 
2.2 

 
 

2.3 
 
 

2.4 
 

2.5 
 

2.6 
 
 

2.7 
 
 

2.8 
 
 
 
 

 
 

Modernizacja infrastruktury drogowej: uspokojenie ruchu 
drogowego budowa systemu ścieżek rowerowych oraz 
budowa i modernizacja chodników 
 
Kształtowanie ładu przestrzennego w oparciu o 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 
Wspieranie rozwoju komunikacji publicznej: połączeń 
komunikacji samochodowej oraz promowej 
 
Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej 
 
Zapewnienie estetyki przestrzeni publicznych  
 
Realizacja działań zmierzających do wykształcenia strefy 
centrum miasta  
 
Ochrona środowiska naturalnego, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii i gospodarka niskoemisyjna 
 
Pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych oraz 
inwestora strategicznego 
 
 

 

3.1 
 

 
3.2 

 
 

3.3 
 
 

3.4 
 
 

3.5 
 
 
 

3.6 
 

 
3.7 

 
 

 
3.8 

 
 

 
 

Rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej 
wykorzystującej lokalne zasoby 
 
Budowa spójnego wizerunku Gminy Miasta Krynica 
Morska 
 
Rozwój oferty całorocznej, poprzez rozwój usług 
uzdrowiskowych  
 
Promowanie i wsparcie usług turystycznych i 
uzdrowiskowych o wysokiej jakości 
 
Współpraca na poziomie publiczno – publicznym, 
społecznym i gospodarczym (inwestycje 
strategiczne) 
 
Rozwój sezonowej oferty sportowej: sportów 
wodnych i zimowych 
 
Wykorzystanie unikatowego położenia Krynicy 
Morskiej oraz stworzenie warunków do aktywnej 
promocji ponadlokalnej 
 
Tworzenie nowych produktów turystycznych oraz 
inicjatyw gospodarczych w sferze działań 
turystycznych  
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8. Źródła finansowania 

Działania strategiczne są z reguły zadaniami kosztochłonnymi. Z uwagi na to mechanizm finansowania 

poszczególnych inwestycji wpisujących się w zakładane cele musi uwzględniać montaż środków 

finansowych pochodzących z różnych źródeł.  

W Strategii przewidziano zadania realizowane przez samorząd oraz prywatnych przedsiębiorców. 

Inwestycje samorządowe finansowane będą ze środków własnych Gminy Miasta Krynica Morska oraz 

ze źródeł zewnętrznych. 

Zarządzanie środkami własnymi w gminie opiera się na Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Miasta Krynica Morska (WPF). WPF sporządzana jest w perspektywie lat  na lata 2015-2018. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje informacje o dochodach bieżących i majątkowych oraz 

określa nakłady finansowe, limity zobowiązań i wydatków majątkowych na wieloletnie zadania 

inwestycyjne. Bieżące finansowanie odbywać się będzie natomiast poprzez uwzględnianie nakładów 

inwestycyjnych w budżecie gminy na dany rok. 

W ramach źródeł zewnętrznych gmina będzie korzystać ze środków krajowych i zagranicznych w formie 

dotacji, pożyczek, kredytów, wsparcia kapitałowego dla prowadzonych inicjatyw. Operatorami procesu 

pozyskania dofinansowania, oprócz samej gminy, będą również gminne jednostki organizacyjne, 

podmioty komercyjne i indywidualni mieszkańcy podejmujący decyzje o korzystaniu z instrumentów 

dedykowanych do inwestycji związanych z efektywnością energetyczną. 

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 pozwoli kontynuować podjęte już 

działania oraz umożliwi zainicjowanie nowych przedsięwzięć. W poniższej tabeli zaprezentowano 

możliwości finansowania przedsięwzięć wpisujących się w główną ideę przyświecającą wdrażanej 

niniejszym dokumentem wizji rozwoju. Przygotowane zestawienie obrazuje stan aktualny w momencie 

sporządzania dokumentu. 

Tabela 2 Możliwości finansowania działań przewidzianych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

Gminy Miasta Krynica Morska  

Lp. Działanie Źródła finansowania  

1.  Termomodernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 10.2. Efektywność energetyczna 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

Poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej 

 Środki FS – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 
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2.  Modernizacja 

systemów 

grzewczych  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku – 

konkurs „Czyste powietrze Pomorza” 

 Środki WFOŚiGW – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

3.  Wymiana 

oświetlenia 

wewnętrznego 

i zewnętrznego 

z żarowego 

na ledowe  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 10.2. Efektywność energetyczna 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

4.  Budowa 

oświetlenia 

zewnętrznego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 10.2. Efektywność energetyczna 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

5.  Termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 10.2. Efektywność energetyczna 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

6.  Montaż kolektorów 

słonecznych 

i fotowoltaicznych, 

montaż pomp 

ciepła 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 10.2. Efektywność energetyczna 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

Poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej 

 Środki FS – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

7.  Modernizacja 

i remont ulic 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

2019 (dla dróg  - dofinansowanie do 50 proc. przy kwocie maksymalnego 

dofinansowania 3 mln zł 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

 Środki EFRR – 63,63 % 

 Wkład własny – 36,37 % 

8.  Rozbudowa portu 

jachtowego 

PROGRAM INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 
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2.1 Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej turystyki 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

3.1 Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych 
w obszarze Południowego Bałtyku 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

9.  Budowa ciągu 

pieszo-rowerowego 

z Gdańska i Żuław 

na Bursztynową 

Mierzeję 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej 

 Środki EFRR – 70 % 

 Wkład własny – 30 % 

10.  Budowa ścieżek 

rowerowych 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej 

 Środki EFRR – 70 % 

 Wkład własny – 30 % 

11.  Pętla Żuławska. 

Rozwój Turystyki 

Wodnej. Etap II 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 
 

12.  Modernizacja 

i budowa placów 

zabaw 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

13.  Modernizacja ulicy 

Bałtyckiej  

z rewitalizacją 

Parku przy 

fontannie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe 

 Środki EFRR – 85 % 

 Wkład własny – 15 % 

 

14.  Centrum sportowo 

rekreacyjne  

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 

 Środki MSiT – 33% (maks. 70%) 

 Wkład własny – 66%  

Źródło: Opracowanie własne 
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9. Procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji, aktualizacji 

i promocji Strategii 

Wdrożenie celów i założeń Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska 

na lata 2015 – 2025 zostanie rozpoczęte po uchwaleniu dokumentu przez Radę Miejską. 

Generalną odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie Strategii, z racji zajmowanego stanowiska, 

ponosi Burmistrz Gminy Miasta Krynica Morska. Burmistrz, w przypadku konkretnych działań, powierza 

kompetencje wykonawcze pracownikom Urzędu Miasta. Należy założyć, że w realizację lub tworzenie 

warunków do realizacji zadań przewidzianych w Strategii zaangażowani będą osoby na stanowiskach 

związanych z: 

 Gospodarką nieruchomościami 

 Ochroną środowiska 

 Planowaniem przestrzennym 

 Zarządzaniem projektami 

 Realizacją inwestycji  

 Zamówieniami publicznym i rozliczaniem projektów 

 Drogownictwem 

 Ochroną przyrody 

 Promocją miasta, turystyką, kulturą, sportem i rekreacją, 

 Inwestycjami gminnymi oraz inwestycjami dofinansowanymi ze środków 

zewnętrznych 

 Księgowością budżetową 

 Archiwizacją.  

Prawidłowe wdrożenie może wymagać zaangażowania innych struktur gminnych, jak również 

instytucji i podmiotów działających na terenie miasta (zwłaszcza w sezonie letnim) oraz włączenia 

w działania mieszkańców. Strategia będzie bowiem oddziaływała bezpośrednio lub pośrednio na 

mieszkańców Krynicy Morskiej, Urząd Miasta i jego struktury, miejskie jednostki organizacyjne, 

samorządowe instytucje edukacji i kultury, zakłady opieki zdrowotnej, inne instytucje publiczne, 

a także podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz wszystkie inne podmioty i ich 

zrzeszenia funkcjonujące w gminie lub jej otoczeniu.  

Skuteczna realizacja postanowień Strategii wymaga stworzenia warunków zapewniających spójność 

i ciągłość realizacji określonych celów i kierunków działań. Na poziomie gminnym oznacza to działania 

z zakresu: 

― odpowiednich zapisów prawa lokalnego, 

― uwzględniania postanowień Strategii w dokumentach strategicznych i planistycznych, w tym 

w prognozach finansowych,  

― uwzględniania zapisów w wewnętrznych dokumentach Urzędu Miasta.  

Wdrożenie natomiast będzie wymagać: 

― prowadzenia zadań związanych z inwestycjami wskazanymi w Strategii, w tym prowadzenia 

prac przygotowawczych w celu stworzenia warunków do realizacji określnych typów zadań, 
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― monitorowania stanu wdrożenia postanowień dokumentu oraz ewaluacji, czyli oceny jakości 

powziętych działań, 

― aktualizacji postanowień Strategii zgodnie ze zmieniającą się sytuacją społeczną i gospodarczą, 

― działań promujących i informacyjnych związanych z gospodarką energią i ochroną środowiska. 

Wdrażanie założeń strategicznych wymaga stałego monitorowania rezultatów realizowanych działań. 

Proces monitorowania obejmuje zbieranie danych na temat wdrażanych programów operacyjnych, co 

będzie odzwierciedlać realizację celów operacyjnych i strategicznych. Zakłada się więc, że 

monitorowanie realizacji Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska 

należy przeprowadzać na poziomie strategicznym (realizacji zakładanych celów) i operacyjnym 

(realizacji zakładanych działań inwestycyjnych). Prezentowane w dokumencie założenia zostały 

opracowane w warunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych. Ewaluacja na poziomie 

strategicznym obejmować będzie systematyczne obserwowanie zmian wewnętrznych i zewnętrznych 

uwarunkowań rozwoju miasta, procesów zachodzących w otoczeniu oraz aktualizowanie celów 

i priorytetów. Poniżej przedstawiono schemat monitorowania realizacji dokumenty oraz strategiczny 

wskaźnik kontroli wdrażania Strategii 

Rysunek 4 Wdrażanie i monitorowanie Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica 

Morska na lata 2015 - 2025 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Ewaluacja wdrożenia Strategii na poziomie strategicznym obejmować będzie ocenę postępu realizacji 

zakładanych celów na podstawie osiągania wskaźników wpisanych w ramach programów 

operacyjnych. Za sam proces monitorowania i ewaluacji odpowiedzialna będzie komórka organizacyjna 

Urzędu Miasta Krynica Morska wyznaczona przez Burmistrza. W zakresie zadań komórki będzie 

dokonywanie analizy na koniec każdego roku kalendarzowego, zbieżności działań z celami 

strategicznymi oraz stopnia realizacji programów operacyjnych. 

Tabela 3 Monitorowanie wdrożenia Strategii rozwoju Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015 - 2025 na 

poziomie strategicznym 

Miernik 
procesu 

Opis 

Wartość 
oczekiwana 
wskaźnika 

Harmonogram 
zbierania 
informacji 

Źródło danych 

Liczba 
zrealizowanych 

celów 
strategicznych 

Realizacja przynajmniej 
jednego zadnia/projektu 

w każdym celu 
strategicznym do 2025 

roku 

100% 
zrealizowanych 

celów 
strategicznych 

Raz do roku Statystyki GUS, Gminy 
Miasta Krynica Morska 

i innych instytucji 

Źródło: Opracowanie własne 

Monitorowanie na poziomie operacyjnym obywać się będzie poprzez zbieranie danych o projektach 

realizowanych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska i dotyczyć będzie inwestycji realizowanych 

przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, podmioty publiczne działające na terenie Krynicy Morskiej 

oraz wszystkich inicjatyw realizowanych przez prywatnych inwestorów. Monitorowanie wymagać 

będzie agregacji danych o poszczególnych działaniach, pogrupowania ich według sfer oddziaływania. 

Kontrola operacyjna powinna odbywać się raz w roku i odzwierciedlać stan na koniec okresu 

sprawozdawczego. Dla ułatwienia, na następnej stronie zaprezentowano przykład karty wyników 

Strategii rozwoju. Karta ma stanowić narzędzie scalające pozyskane dane. Samą treść karty można 

dostosowywać do aktualnych uwarunkowań i zmieniających się założeń rozwoju.  

Na podstawie oceny wyników monitorowania lub też w przypadku zmiany uwarunkowań społeczno – 

gospodarczych (w tym  możliwości uzyskania dofinansowania), możliwa będzie aktualizacja założeń 

Strategii. Decyzję o aktualizacji dokumentu każdorazowo będzie podejmował Burmistrz Miasta na 

podstawie dostarczonych danych. Aktualizacja Strategii będzie przebiegać w trybie Uchwały Rady 

Miejskiej aktualizującej dokument. 
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Tabela 4 Monitorowanie na poziomie operacyjnym – karta wyników 

Lp. Miernik/wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Założenia 

Poziom osiągnięcia wskaźnika* Osiągnięta 
wartość 

wskaźnika 
(wartość 
finalna) 

X
II

 2
0

1
6

 

X
II

 2
0

1
7

 

X
II

 2
0

1
8

 

X
II

 2
0

1
9

 

X
II

 2
0

2
0

 

X
II

 2
0

2
1

 

X
II

 2
0

2
2

 

X
II

 2
0

2
3

 

X
II

 2
0

2
4

 

X
II

 2
0

2
5

 

Wspieranie rozwoju lokalnego kapitału społecznego 

1. Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych/ 
doposażonych ośrodków sportu, rekreacji, kultury, 
edukacji, zdrowia 

[szt.] 

R
ea

liz
ac

ja
 p

rz
yn

aj
m

n
ie

j 

je
d

n
eg

o
 z

ad
an

ia
/p

ro
je

kt
u

 w
 

ra
m

ac
h

 k
aż

d
eg

o
 w

sk
aź

n
ik

a 

d
o

 2
0

2
5

 r
. 

           

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

2. Liczba inicjatyw społecznych z zakresu: sportu, rekreacji, 
kultury, oświaty i edukacji, zdrowia, społeczeństwa 
obywatelskiego 

[szt.]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

Rozwój Gminy jako ośrodka turystycznego 

1. Liczba nowych inwestycji w Mieście [szt.] 

R
ea

liz
ac

ja
 p

rz
yn

aj
m

n
ie

j 

je
d

n
eg

o
 

za
d

an
ia

/p
ro

je
kt

u
 w

 

ra
m

ac
h

 k
aż

d
eg

o
 

w
sk

aź
n

ik
a 

d
o

 2
0

2
5

 r
. 

           

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

2. Liczba nowozarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych 

[szt.]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

Id: F59861E2-7B43-4D28-9397-5268DFD68A66. Uchwalony Strona 49



 
 
 

 

 50 

 

3. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona pod 
działalność gospodarczą 

[m2]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

4.  Liczba przedsięwzięć z zakresu wsparcia turystyki [szt.]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

5. Liczba inwestycji z zakresu rozbudowy infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

[szt.]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

6. Liczba powstałych obiektów noclegowych [szt.]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

7. Liczba powstałych obiektów gastronomicznych [szt.]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

Zrównoważony rozwój przestrzenny 

1. Długość wybudowanych tras rowerowych [m] 

R
ea

liz
ac

ja
 p

rz
yn

aj
m

n
ie

j j
ed

n
e

go
 

za
d

an
ia

/p
ro

je
kt

u
 w

 r
am

ac
h

 

ka
żd

eg
o

 w
sk

aź
n

ik
a 

d
o

 2
0

2
5

 r
. 

           

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

2. Liczba punktów oświetlenia poddanych modernizacji  [szt.]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

3. Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg [m]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

4. Długość wybudowanej/przebudowanej kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 

[m]            
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Źródło weryfikacji wskaźnika:            

5. Liczba zrealizowanych projektów z zakresu gospodarki 
wodno - ściekowej 

[szt.]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

6. Liczba obiektów poddanych termomodernizacji [szt.]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

7. Wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym miasta [%]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

8. Liczba zrealizowanych projektów z zakresu 
zagospodarowania przestrzeni publicznych 

[szt.]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

9. Powierzchnia terenów poddanych rewitalizacji [m2]            

Źródło weryfikacji wskaźnika:            

Źródło: Opracowanie własne 
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Procedury promocji dokumentu sprowadzają się do utrzymania dostępu i ciągłości wymiany informacji, 

w tym przede wszystkim: 

 dostarczeniu kompleksowych informacji na temat kierunków rozwoju, które wyznacza niniejszy 

dokument 

 informowania o planowanych zmianach założeń z zachowaniem zasady partycypacji społecznej.  

Promocja Strategii powinna się odbywać w formie: 

 wewnętrznej – działania powinny być skierowane do poszczególnych pracowników / referatów 

Urzędu Miasta oraz do pracowników jednostek podległych np. MOPS, Biblioteki miejskiej itp. 

 Zewnętrznej – skierowanej do mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych 

rozwojem miasta. 

Działania promocyjne powinny skupić się na przekazywaniu informacji różnymi kanałami komunikacji. 

W celu usprawnienia wymiany informacji podstawowym kanałem pozostaje kanał komunikacji 

elektronicznej. W ramach promocji wewnętrznej zaleca się wykorzystanie formy mailingu/ 

newslettera. 

W komunikacji zewnętrznej wykorzystywana będzie strona internetowa Urzędu Miasta Krynica Morska 

(http://www.krynicamorska.tv) oraz biuletyn informacji publicznej Gminy Miasta Krynica Morska, 

a także portale w mediach społecznościowych.  

Cykl realizacji Strategii należy podsumować w Raporcie z wdrażania dokumentu. W raporcie znajdzie 

się informacja o liczbie i charakterze zrealizowanych projektów, osiągniętych wskaźnikach oraz 

o poziomie realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Raport powinien zakładać także 

rekomendacje, które mogą zostać uwzględnione przez władze samorządowe przy planowaniu zadań 

i opracowywaniu budżetu jednostki terytorialnej w perspektywie po 2025 roku.  
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Załącznik nr 1 Diagnoza społeczno – gospodarcza 
 

1. Położenie i historia 

1.1 Położenie 

Miasto Krynica Morska to gmina miejska zlokalizowana we wschodniej części województwa 

pomorskiego, w północno-wschodniej części powiatu nowodworskiego. Miasto Krynica Morska 

obejmuje tereny lądowe Mierzei Wiślanej oraz tereny wód Zalewu Wiślanego. Na odcinku lądowym 

miasto graniczy tylko z jedną gminą polską - Sztutowo (od południowego – zachodu). Przeciwną, 

północno-wschodnią granicę miasta stanowi granica państwa z Federacją Rosyjską (Obwód 

Kaliningradzki). Wody Zalewu Wiślanego należące do miasta graniczą od południowego-zachodu 

z wodami gminy Sztutowo oraz od południowego-wschodu i od wschodu z wodami, kolejno: gminy 

Tolkmicko (powiat elbląski) i gminy Frombork (powiat braniewski), które należą do województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

Położenie Gminy Miasta Krynica Morska w województwie pomorskim przedstawia poniższa mapa. 

Rysunek 5 Położenie Miasta Krynica Morska 

 
Źródło: Wikipedia, lipiec 2015 
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Do Miasta Krynica Morska można dojechać drogą lądową z Gdańska (odległość drogowa wynosi 

ok. 79 km), Elbląga (61 km), Warszawy (360 km), a także drogą wodną z Elbląga i Fromborka. 

Rysunek 6 Położenie Miasta Krynica Morska w powiecie nowodworskim 

 
Źródło: Wikipedia, lipiec 2015 

Gmina Miasto Krynica Morska zajmuje powierzchnię 116 km2 (17,77% powierzchni powiatu 

nowodworskiego). Użytki rolne stanowią tu zaledwie 1,1% powierzchni, grunty leśne 15,1% 

powierzchni, grunty zabudowane i zurbanizowane to 1,5%, największy udział mają grunty pod wodami 

- 79,9% powierzchni. 

Tabela 5 Podział terytorialny Miasta Krynica Morska 

Podział terytorialny  

Powierzchnia całkowita, w tym: 11601 ha 

Użytki rolne 126 ha 

Grunty leśne 1754 ha 

Grunty pod wodami 9279 ha 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 174 ha 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, GUS 

1.2 Rys historyczny 

Pierwsze wzmianki o miejscowości znajdującej się niegdyś na terenie obecnej Krynicy Morskiej 

pojawiały się w piśmiennictwie od XIII wieku. Wtedy okolice Mierzei Wiślanej zamieszkiwane były przez 

słowiańskich Pomorzan oraz Prusów. Teren mierzei od niepamiętnych czasów stanowił niezwykle 

cenny szlak komunikacyjny między Gdańskiem a Królewcem, co skłoniło Komtura elbląskiego do 

obsadzenia w miejscowości karczmarza Mikołaja Wildenberga, z którego gościnności korzystali kupcy, 

rycerze waganci i inni wędrowcy podążający tym traktem. Dzieje Krynicy rozpoczynają się więc w roku 
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1425, kiedy to Krzyżacy nadali Mikołajowi Wildenbergowi przywilej prowadzenia owej karczmy. 

Pierwotna nazwa powstałej w tym miejscu osady to Kahlberg. 

Po wojnie trzydziestoletniej i zniesieniu panowania krzyżackiego na tym terenie król Kazimierz 

Jagiellończyk wcielił całą mierzeję w obręb Gdańska. Wtedy też pojawiła się polska nazwa miejscowości 

– Łysica, która to była używana (równolegle z nazwą wcześniejszą) aż do 1958 roku. 

Rozwój Kalhbergu jako kurortu morskiego rozpoczął się dopiero w 1840 roku kiedy to pięciu zamożnych 

mieszczan z Elbląga założyło Konsorcjum Parowcowe, zwane także Konsorcjum Pięciu, do spraw żeglugi 

po Zalewie Wiślanym. Dwa parowce zakupione w Anglii kursowały na linii Królewiec – Elbląg, a latem 

regularnie zawijały do Kahlbergu (Łysicy). 

Parowiec o wdzięcznej nazwie „Jaskółka” przywiózł pierwszych gości do Kalhbergu. Konsorcjum 

zachęcone powodzeniem wycieczek, wybudowało pierwszą willę. 

Czwartego września 1842 r. Konsorcjum odkupiło od miasta Gdańska – właściciela całej Mierzei – kilka 

hektarów lasu, gdzie wybudowano pensjonat „Belweder”. W ten sposób rozpoczął się proces 

przeistaczania odludnej Łysicy w popularną Krynicę Morską. Dziką plażę uporządkowano i wyposażono 

w kabiny. 

Rok 1905 to kluczowa data w rozwoju miasta – wybudowano molo spacerowe, doprowadzono 

wodociąg i elektryczność. Nieustannie powstawały nowe pensjonaty i domy wczasowiczów. Na plaży 

zbudowano łazienki. Atrakcją tamtych lat były kąpiele w grzanej wodzie morskiej. Już wtedy urządzano 

regaty żaglówek, koncerty i wiele innych imprez rozrywkowych dla gości. 

W roku 1958 Łysica uzyskała prawa osiedla, a nazwę zmieniono na Krynicę Morską.  W 1991 roku 

Krynicy Morskiej nadano prawa miejskie, włączając w jej obręb wsie Nowa Karczma i Przebrno. 

Rysunek 7 Promenada nadmorska – życie plażowe lata 1905-1910 
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Źródło: http://gdansk.fotopolska.eu/ 

2. Demografia 
Gmina Miasto Krynica Morska pod względem liczby ludności zaliczana jest do miast małych. Według 

danych Urzędu Miasta Krynica Morska na lipiec 2015 roku, Miasto Krynica Morska zamieszkuje 

1316 osób. Wśród mieszkańców Miasta istnieje przewaga liczby kobiet (690) do liczby mężczyzn (626). 

Gęstość zaludnienia wynosi 12 osób/km2. Szczegółowe dane zebrane zostały w tabeli oraz 

zobrazowane na poniższym wykresie. 

Tabela 6 Liczba ludności w Mieście Krynica Morska w latach 2009-2015 

Lata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mężczyźni 641 654 652 644 638 629 626 

Kobiety 726 737 729 729 720 701 690 

Razem 1367 1391 1381 1373 1358 1330 1316 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ewidencyjnych Urzędu Miasta Krynica Morska 

Wykres 1 Wahania liczby ludność w Mieście Krynica Morska w latach 2009-2015 

Id: F59861E2-7B43-4D28-9397-5268DFD68A66. Uchwalony Strona 56



 
 
 

 

 57 

 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Krynica Morska 

W latach 2009 – 2015 wystąpił znaczny spadek liczy mieszkańców Miasta. Jedynie w 2010 roku liczba 

ludności wzrosła. Następnie, od 2011 roku zanotowano jednak postępujący spadek liczby 

mieszkańców.  

Największą grupą mieszkańców Gminy Miasta Krynica Morska są osoby w wieku produkcyjnym - 455 

mężczyzn oraz 409 kobiet – łącznie ponad 64% wszystkich mieszkańców. Przyglądając się danym dla 

ludności w wieku poprodukcyjnym, możemy zaobserwować znacznie większą liczbę kobiet (171) niż 

mężczyzn (79). Potwierdza to generalnie obserwowane zjawisko większej długości życia kobiet. Grupa 

osób w wieku poprodukcyjnym stanowi 19% ogółu mieszkańców. Najmniej liczną grupą są mieszkańcy 

w wieku przedprodukcyjnym, odpowiednio 114 i 107 mężczyzn i kobiet (niespełna 17% ogółu). 

Strukturę ludności przedstawiono na wykresie. 
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Wykres 2 Struktura ludności mieszkańców Krynicy Morskiej w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, GUS 

O niekorzystnej sytuacji demograficznej świadczy, utrzymujący się od 2013 roku, ujemny przyrost 

naturalny. 

Tabela 7 Przyrost naturalny w Mieście Krynica Morska w latach 2009-2015 

Lata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Urodzenie żywe 11 13 16 12 9 7 2 

Zgony 6 5 8 9 17 13 9 

Przyrost naturalny 5 8 8 3 -8 -6 -7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Krynica Morska 

Niepokojąca jest również tendencja migracji z terenu Miasta do innych ośrodków, której 

odzwierciedleniem jest ujemne saldo migracji. 

Tabela 8 Migracje mieszkańców Miasta Krynica Morska w latach 2008-2014 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, GUS 

Nowi mieszkańcy Gminy Miasta Krynica Morska pochodzą z terenów miejskich i wiejskich 

(zameldowania z miast w 2014 roku – 3, zameldowania ze wsi – 7, zameldowania z zagranicy – 0). 

Odpływ mieszkańców jest związany z emigracją do miast, w tym do miast położonych w okolicy oraz 

do aglomeracji Trójmiasta. Częściowo również występuje tendencja do przeprowadzania się na tereny 

wiejskie w okolicy miasta (wymeldowania do miast w 2014 roku – 10, wymeldowania na wieś – 15, 

wymeldowanie za granicę – 3). 

16,6

64,7

18,7

Ludność według ekonomicznych grup wieku w %

STRUKTURA LUDNOŚCI

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym

Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zameldowania ogółem 20 20 26 12 17 29 10 

Wymeldowania ogółem 23 25 23 23 23 26 28 

Saldo migracji -3 -5 3 -6 -6 3 -18 
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Długookresowa prognoza ludności dla Polski na lata 2008-2035, zakłada systematyczny spadek ogólnej 

liczby ludności – tempo tego zjawiska będzie wzrastać z upływem czasu. Podobna tendencja wystąpi w 

Krynicy Morskiej - spadek ogólnej liczby ludności będzie tu po 2020 roku rokrocznie odczuwalny. 

Jednocześnie w całym województwie pomorskim przewiduje się zmniejszenie procentowego udziału 

mieszkańców miast wśród ogółu mieszkańców województwa. Odpływ ludności miejskiej pozwoli być 

może zahamować tempo spadku ludności w Krynicy Morskiej.  

Tabela 9 Procentowy udział miast w strukturze ludności 2010 – 2035 

Lata 2015 2020 2025 2030 2035 

Województwo pomorskie 60,23 59,87 59,56 59,24 58,94 

Polska 64,83 64,09 63,51 62,96 62,45 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Obecne uwarunkowania, zwłaszcza w zakresie struktury ludności, stanowią potwierdzenie powyższych 

prognoz.  

3. Gospodarka i rynek pracy 

3.1 Gospodarka 

Na terenie gminy działalność prowadzi 479 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 98,32% 

podmiotów działa w sektorze prywatnym. W Krynicy Morskiej dominują usługi związane 

z zakwaterowaniem, usługami gastronomicznymi oraz z handlem – według systematyki Głównego 

Urzędu Statystycznego zaliczane są one do grupy pozostałej działalności i stanowią 85,15% 

podmiotów. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo stanowią 8,14%, natomiast przemysł 

i budownictwo 6,68%. Spośród 479 podmiotów tylko 8 należy do sektora publicznego i są to podmioty 

związane z usługami publicznymi z zakresu administracji i obrony narodowej, edukacji, kultury 

i rekreacji oraz gospodarki wodno-ściekowej. Wskaźnik stopnia rozwoju gospodarczego Gminy, 

mierzony za pomocą liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 000 ludności, wyniósł 

w 2014 roku w Gminie Miasta Krynica Morska 3 588.  

Sytuację gospodarczą obrazuje również struktura funkcjonujących w gminie przedsiębiorców 

przedstawiona według sekcji głównych Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).  Szczegółowe dane 

zostały ujęte w tabeli. 

Tabela. Podmioty gospodarcze w Gminie Miasta Krynica Morska według PKD w grudniu 2014r. 

Sekcja PKD Liczba zarejestrowanych podmiotów 

A - Rolnictwo 39 

C - Przetwórstwo przemysłowe 11 

E - Dostawy wody, ścieki i odpady oraz ich rekultywacja 4 

F - Budownictwo 17 

G - Handel 75 

H - Transport 9 
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I - Gastronomia 250 

J – Usługi w zakresie informacji i komunikacji 3 

K – Usługi finansowe i ubezpieczenia 7 

L - Nieruchomości 6 

M - Nauka, Specjaliści 8 

N - Administracja i wspomagające 5 

O - Administracja publiczna 3 

P - Edukacja 3 

Q - Zdrowie i pomoc społeczna 7 

R - Kultura 7 

S i T - Pozostałe usługi 25 

RAZEM 479 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Najliczniejszą grupą podmiotów w świetle powyższej klasyfikacji są przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność gastronomiczną - ich procentowy udział w PKD wynosi ponad 50% ogółu. Drugą grupą pod 

względem liczby podmiotów, są przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym (z wyłączeniem 

detalicznego handlu pojazdami samochodowymi) – w 2014 roku zarejestrowanych we wskazanej sekcji 

było 75 podmiotów. Kolejną gałęzią gospodarki jest rolnictwo – działalność w tym zakresie prowadzi 

8,14% podmiotów. 

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów gospodarczych pod względem liczby zatrudnionych 

pracowników, spośród 479 podmiotów gospodarczych 466 (ponad 97%) to przedsiębiorstwa małe, 

zatrudniające do 9 osób. Pozostałe 13 podmiotów (3%) to zakłady zatrudniające 10-49 pracowników. 

Rysunek 8 Struktura podmiotów gospodarczych w Krynicy Morskiej według PKD 2012 

  

A - Rolnictwo L - Nieruchomości 

C - Przetwórstwo przemysłowe M - Nauka, Specjaliści 

E - Dostawy wody N - Administracja i wspomagające 

F - Budownictwo O - Administracja publiczna 

G - Handel P - Edukacja 

H - Transport Q - Zdrowie i pomoc społeczna 

I - Gastronomia R - Kultura 

J - Informacja i komunikacja S i T - Pozostałe usługi 

K - Finanse i ubezpieczenia   
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Tabela. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2008 - 2012 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 484 480 481 455 456 469 479 

Sektor publiczny  8 8 9 8 7 7 8 

Sektor prywatny, w tym: 476 472 472 447 449 462 471 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 418 412 408 382 382 394 399 

spółki handlowe 9 10 11 11 11 13 13 

spółdzielnie 3 9 3 3 3 3 3 

stowarzyszenia i organizacje społeczne i 
agroturystyka 

6 7 7 8 8 7 7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W gospodarce Gminy Miasta Krynica Morska dominują osoby fizyczne prowadzące własną działalność 

gospodarczą – ich udział w liczbie podmiotów ogółem wynosi aż 83%. Jednocześnie porównując rok 

2014 z danymi za rok 2008, zauważyć można spadek liczby zarejestrowanych osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą (z 418 w 2008 r. do 399 w 2014 r.) Jednocześnie we wskazanych 

latach wzrosła liczba spółek handlowych (z 9 w 2008 r. do 13 w 2014 r.). Liczba podmiotów 

gospodarczych w sektorze publicznym utrzymuje się na niemal stałym poziomie. 

3.2 Rynek pracy i bezrobocie 

Gmina Miasta Krynica Morska, podobnie jak cały powiat nowodworski znajduje się na obszarze, który 

boryka się z problemem wysokiego bezrobocia. Położenie powiatu nowodworskiego w bliskości do 

takich ośrodków jak Trójmiasto, Malbork czy Elbląg z jednej strony stanowi szansę na dynamiczny 

rozwój, zaś z drugiej powoduje ryzyko pozostania w cieniu lepiej rozwiniętych i bardziej 

konkurencyjnych ośrodków. 

Tabela 10 Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowodworskim w latach 2008-2014 
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Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stopa bezrobocia w pow. nowodworskim 21,9% 26,3% 29,0% 29,5% 30,9% 30,7% 27,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS  

Notowana w powiecie nowodworskim stopa bezrobocia niepokojąco rośnie, co przekłada się również 

na sytuację w Krynicy Morskiej. Świadczy to o problemie ze znalezieniem miejsca pracy, pomimo 

korzystnych uwarunkowań geograficznych – położenia w sąsiedztwie obszarów silnie 

zurbanizowanych. 

Według danych GUS w 2014 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych z gminy Krynica Morska 

wyniosła 119 osób, co stanowi 8,9% ludności miasta. Natomiast wśród osób w wieku produkcyjnym 

udział bezrobotnych zarejestrowanych wyniósł 13,8%. Bez pracy w Krynicy Morskiej pozostawało 

więcej kobiet (61) niż mężczyzn (58).  

Zaobserwować można również wahania sezonowe liczby bezrobotnych, czego przyczyną jest w dużej 

mierze uzależnienie gospodarki od turystyki. Wahania sezonowe stopy bezrobocia pierwszym półroczu 

2015 roku porównawczo dla powiatu nowodworskiego, województwa pomorskiego oraz w skali kraju 

przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 11 Porównanie stopy bezrobocia w pow. nowodworskim, woj. pomorskim i w skali kraju w I półroczu 

2015 roku 

Stan na dzień: 
Powiat 

nowodworski 
Województwo 

pomorskie 
Polska 

31 grudzień 2014 27,5% 11,3% 11,5% 

31 styczeń 2015 28,4% 11,8% 12,0% 

28 luty 2015 29,0% 11,8% 12,0% 

31 marzec 2015 28,2% 11,4% 11,7% 

30 kwiecień 2015 26,5% 10,9% 11,2% 

31 marzec 2015 25,4% 10,3% 10,8% 

30 czerwiec 2015 23,7% 9,8% 10,3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku  

Sytuacja w Krynicy Morskiej na rynku pracy nie jest łatwa, zwłaszcza w okresie poza sezonem letnim. 

Stopa bezrobocia notowana w całym powiecie jest ponad dwukrotnie wyższa niż notowana w skali 

województwa. 

Tabela 12 Porównanie liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Krynicy Morskiej i powiecie nowodworskim 

w latach 2008- 2014 według stanu na koniec roku  

Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Powiat nowodworski 2602 3193 3493 3437 3648 3623 3125 

w tym kobiety 1621 1636 1858 1950 1969 1973 1722 

Gmina Miasto Krynica 
Morska 

115 122 125 129 125 125 119 

w tym kobiety 63 60 60 67 65 58 61 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 
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Wykres 3 Porównanie liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Krynicy Morskiej i powiecie nowodworskim 

w latach 2008- 2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 

4. Infrastruktura techniczna i mieszkalnictwo 

4.1 Infrastruktura techniczna 

Mieszkańcy Gminy Miasta Krynica Morska zaopatrywani są poprzez jedno komunalne ujęcie. Woda 

surowa uzdatniana jest w stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej przy ul. Przyjaźni 1 i rozprowadzana 

miejskim systemem wodociągowym. Długość sieci wodociągowej wynosi 27,6 km.  

Miejskie ujęcie zaopatrywania w wodę składa się z dziewięciu czynnych studni wierconych 

 o głębokości  40-45 m, o łącznej wydajności ok. 219,3 m3/h, tj. 5.263 m3/d . Studnie usytuowane są  

w pasie wydmowym, na odcinku długości ok. 2,4 km, w obrębie zabudowy Krynicy Morskiej wzdłuż ul. 

Przyjaźni, ul. Leśnej oraz wzdłuż ścieżki leśnej stanowiącej przedłużenie ul. Leśnej w kierunku 

zachodnim.  

Ścieki sanitarne z terenu gminy odprowadzane są siecią kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej do 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Krynicy Morskiej, przy ul. Zalewowej 26 zarządzanej przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki sanitarne z terenu 

całej gminy, łącznie z Przebrnem i Nową Karczmą (Piaskami). System kanalizacji sanitarnej ma łączną 

długość 25,1 km. W 2014 roku do sieci kanalizacyjnej przyłączonych było 617 budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania. 

Na terenie Krynicy Morskiej zaopatrzenie w ciepło odbiorców jest pokrywane przede wszystkim przy 

wykorzystaniu indywidualnych źródeł ciepła oraz nielicznych lokalnych kotłowni. W granicach miasta 

nie występują żadne zakłady przemysłowe wyposażone w źródła ciepła. Gmina Krynica Morska  

nie jest zgazyfikowana.  

Tabela 13 Stan sieci wodociągowej w Krynicy Morskiej w 2014 roku 

Sieć wodociągowa  

2602

3193
3493 3437
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Długość czynnej sieci rozdzielczej 27,6 km 

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 617 szt. 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym 68 dam3 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca 50,9 m3 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS 

Tabela 14 Stan sieci kanalizacyjnej w Krynicy Morskiej w 2014 roku 

Sieć kanalizacyjna   

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 25,1 km 

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 617 szt. 

Ścieki odprowadzone 262 dam3 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS 

Gmina Krynica Morska zasilana jest energią elektryczną z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

(KSE) poprzez stację transformatorową 110/15 kV GPZ Kąty Rybackie (Główny Punkt Zasilania), 

zlokalizowaną na terenie sąsiedniej gminy Sztutowo. Z GPZ Kąty Rybackie miasto zasilane jest trzema 

napowietrznymi liniami średniego napięcia (SN) 15 kV: nr 3400 Krynica Morska, nr 3600 Piaski i nr 4800 

Przebrno. Energia przesyłana na poziomie 15 kV, rozprowadzana jest do stacji transformatorowych 

(SN/nn) zlokalizowanych na terenie całego miasta (40 stacji). Ze stacji transformatorowych 

redukujących średnie napięcie (SN) do poziomu napięcia niskiego (NN) energia elektryczna 

rozprowadzana jest liniami napowietrznymi i kablowymi do poszczególnych odbiorców. Dostawą 

energii elektrycznej na potrzeby gminy zajmuje się ENERGA-OPERATOR SA Oddział 

 w Elblągu. 

4.2 Mieszkalnictwo 

Zasoby mieszkaniowe Miasta Krynica Morska stanowią przede wszystkim domy jednorodzinne. 

W ostatnich latach nastąpiło znaczne zwiększenie zasobów mieszkaniowych Miasta –liczba mieszkań 

w 2014 roku wzrosła o 127 w porównaniu z rokiem 2008. 

Tabela 15 Zasoby mieszkaniowe Miasta Krynica Morska w latach 2008 - 2014 

Mieszkalnictwo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mieszkania ogółem 1028 1081 1121 1131 1135 1139 1155 

Izby 4181 4312 4830 4908 4936 4965 5021 

Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] 82060 85103 96594 98702 99348 99847 101334 

Przeciętna powierzchnia użytkowa  
1 mieszkania [m2] 

79,8 78,7 86,2 87,3 87,5 87,7 87,7 

Przeciętna powierzchnia użytkowa  
na 1 mieszkańca  [m2] 

61,0 62,9 71,0 73,0 73,6 73,9 75,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę w 2014 roku wyniosła 75,9 m².  

Jest to wynik świadczący o bardzo dobrej sytuacji mieszkaniowej Gminy - wskaźnik powierzchni  

na 1 mieszkańca w powiecie nowodworskim wynosi  zaledwie 28,9 m² na osobę.  

Średnia powierzchnia mieszkania/domu w Krynicy Morskiej według danych za 2014 rok (87,7 m²) 

również jest wyższa niż analogiczny wskaźnik wyliczony dla powiatu nowodworskiego (82,5 m²). 

5. Ochrona środowiska przyrodniczego 
Na terenie Gminy Krynica Morska znajdują się obszary cenne przyrodniczo i krajobrazowo, część 

 z nich została objęta formalnie ochroną prawną. Wśród cennych obszarów i jednostek przyrodniczych 

znajdziemy: 

 rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”;  

 Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”;  

 obszar Natura 2000 – specjalny obszar ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010, obejmujący 

całą zalewową część miasta Krynica Morska oraz strefę nadbrzeżną od strony Zalewu 

Wiślanego;  

 obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana 

PLH280007 – obejmujący cały obszar miasta Krynica Morska;  

 1 użytek ekologiczny.  

 2 pomniki przyrody. 

Rysunek 9 Obszary na terenie Miasta Krynica Morska objęte ochroną 

 
Źródło: http://mapa.ekoportal.pl/ 
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Rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej” 

Rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej” jest rezerwatem leśnym, utworzonym w 1962r. 

(Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. Nr 81 w sprawie uznania 

za rezerwat przyrody; Monitor Polski 50/62, p. 245), celem ochrony starodrzewu bukowego 

o powierzchni 7 ha. W obecnym miejscu w XIX wieku istniał las bukowy, będący pozostałością lasów 

zniszczonych na skutek prowadzonej na skalę masową rabunkowej gospodarki leśnej. W skład 

drzewostanu, oprócz buków wchodzą również: świerki, sosny, graby, olsze czarne, brzoza 

brodawkowata i omszona, oraz gatunki sztucznie wprowadzone przez człowieka takie jak: bluszcz 

pospolity, zawilec gajowy, konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy, borówka czarna, brusznica, gajowiec 

żółty, kokoryczka wielokwiatowa i gwiazdnica wielokwiatowa. 

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” 

Park ten został powołany w 1985 r. (Uchwałą Nr VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu 

 z dnia 26 kwietnia 1985r. – Dz. Urz. Woj. Elbl. Nr 10, poz. 60), celem stworzenia w nim odpowiednich 

warunków dla zachowania unikatowych wartości przyrodniczych, krajobrazowych, widokowych 

 i rekreacyjnych pasa nadmorskiego. Granica Parku biegnie w większości brzegami Zatoki Gdańskiej 

 i Zalewu Wiślanego. Ogólna powierzchnia Parku wynosi 440 ha. Park obejmuje nadmorski pas 

wydmowy, porośnięty w znacznej części borem świeżym, lokalnie borem mieszanym świeżym lub 

borem suchym a także borem wilgotnym i lasem mieszanym. Lasy stanowią ok. 75,5% powierzchni 

Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. O unikatowości krajobrazu parku decydują zespoły form 

wydmowych, wykształcone w sąsiedztwie akwenów Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego.  

Otulina parku stanowiąca powierzchnię 22703 ha położona jest na lądzie na terenie gmin: Nowy Dwór 

Gdański, Stegna i Sztutowo, leżących w powiecie nowodworskim w województwie pomorskim oraz na 

części Zalewu Wiślanego będących w granicach województwa pomorskiego, w większości 

 w gminie Krynica Morska. 

Obszar Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków „Zalew Wiślany” PLB280010  

Obszar ten obejmuje polską część płytkiego zalewu przymorskiego, o średniej głębokości 2,3 m  

i słonawej wodzie a także wąski pas najczęściej depresyjnych terenów lądowych, przylegających od 

strony południowej do Zalewu Wiślanego i będących w przeszłości częścią jego wód, o całkowitej 

powierzchni 32224,1 ha. Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej, gdzie występuje 

 co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i co najmniej 9 gatunków z Polskiej 

Księgi Czerwonej. 

Obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” PLH280007 

Obszar ten obejmuje polską część Zalewu Wiślanego wraz z Mierzeją Wiślaną, oddzielającą go od 

Bałtyku oraz wąski pas niziny przyzalewowej, przylegający od strony południowej o całkowitej 

powierzchni 40862,6 ha. W obrębie obszaru stwierdzono występowanie 17 rodzajów siedlisk  

i 13 gatunków z załączników I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG Siedliskowej. Na Mierzei Wiślanej dobrze 

wykształcona jest strefa wydm białych i szarych oraz wyraźnie wyodrębniona strefa acydofilnych 

dąbrów wykształconych na piaskach wydmowych. W Zalewie Wiślanym zachowały się łąki podwodne, 

w tym z udziałem ramienic. Ponadto, w obrębie obszaru stwierdzono występowanie wielu roślin 

naczyniowych zagrożonych w Polsce oraz charakterystycznych dla rzadkich i zanikających siedlisk 

(wodnych, wydmowych, solniskowych, torfowiskowych, bagiennych). Rejon Zalewu Wiślanego jest 
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również ważny ze względu na ochronę ryb takich jak: minog rzeczny i parposz. Regularnie pojawia się 

tu również foka szara. Obszar jest też ważną ostoją ptasią. 

Użytki ekologiczne  

W gminie Krynica Morska znajduje się jeden użytek ekologiczny:  

 „Krynicki starodrzew” – zlokalizowany na terenie działki nr 225/6 (pomiędzy ul. Metalowców,  

ul. Lotników, ul . Świerczewskiego i ul. Tkaczy) o łącznej powierzchni ok. 0,9532 ha, ustanowiony 

na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej Nr XI/122/12 z dnia 29.03.2012r. w sprawie 

ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Krynicki starodrzew”. Stanowi on nieużytkowany 

płat roślinności leśnej oraz stanowiska ptaków, roślin i porostów chronionych. Celem ochrony w 

użytku jest zachowanie siedliska grądu subatlantyckiego, olsu, kompleksu okazałych drzew oraz 

stanowisk gatunków chronionych na terenie miasta. 

Pomniki przyrody  

W gminie Krynica Morska znajdują się dwa pomniki przyrody:  

 dąb szypułkowy- obwód 358 cm, zlokalizowany w Krynicy Morskiej na terenie Urzędu 

Morskiego (15/95)  

 dąb szypułkowy „Benek” zlokalizowany w Krynicy Morskiej przy ul. Świerczewskiego (Uchwała 

Nr XII/107/04 Rady Miasta Krynica Morska). 

6. Zabytki i turystyka 

6.1 Obiekty zabytkowe 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 17 obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa 

pomorskiego. Bogata historia i zróżnicowanie etniczne ludności spowodowały bogactwo zabytków 

kultury materialnej – najliczniejszymi zabytkami są domy mieszkalne oraz domy mieszkalne pełniące 

funkcję pokoi do wynajęcia . Najstarsze zachowane zabytki pochodzą z XIX wieku.  

Tabela 16 Obiekty zabytkowe w gminie Krynica Morska  

Wyszczególnienie Zdjęcie 

Krynica Morska –
układ ruralistyczny  
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Budynek 

mieszkalny,  

ul. Gdańska 72, 

data powstania 

początek XX wieku 

 

Willa lekarza 
uzdrowiska 
Kahlberg-Liep,  
ul. Gdańska 102,  
data powstania 
przełom XIX/XX 
wieku 
 

 

Domek 

z ogródkiem,  

ul. Górników 20, 

data powstania  

XX wiek 
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Villa Kolkmann,  

ul. Młodzieży 1, 

data powstania 

początek XX wieku 

 

Willa, 

ul. Młodzieży 2, 

data powstania  

XX wiek 

 

Willa,  

ul. Portowa 28, 

data powstania 

początek XX wieku 
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Willa w ogrodzie, 

ul. Przyjaźni 22, 

data powstania XX 

wiek 

 

Budynek 

mieszkalny, 

 ul. Szkolna 4, data 

powstania około 

1900 roku 
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Pensjonat „Bałtyk” 

dawny hotel 

„Kaiserhof”,  

ul. Teleekspresu 2, 

data powstania 

około 1900 roku 

 

Wille: „Św. 

Katarzyny” 

i „Meta”, 

 ul. Teleekspresu 6, 

data powstania 

początek XX wieku 

 

Villa Marta 

z ogrodzeniem,  

ul. Teleekspresu 8, 

data powstania 

początek XX wieku 
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Villa Helena,  

ul. Teleekspresu 

10, data powstania 

początek XX wieku 

 

Haus Brandt,  

ul. Teleespresu 12, 

data powstania 

początek XX wieku 

 

Villa Baltiss,  

ul. Teleekspresu 17 

, data powstania 

początek XX wieku 
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Budynek 

mieszkalny, 

dawny hotel 

„Zedlermore”,  

ul. Turystyczna 

10/12, data 

powstania koniec 

XIX wieku 

 

Villa Olga,  

ul. Żeromskiego 8, 

data powstania 

początek XX wieku  

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Krynica Morska 

6.2 Turystyka i baza turystyczna 

Gmina Krynica Morska, ze względu na swoje unikalne walory geograficzno-przyrodnicze, wynikające 

z lokalizacji na Mierzei Wiślanej i z bardzo dobrego stanu środowiska przyrodniczego, posiada 

szczególnie wysoki potencjał w zakresie turystyki. Krynica Morska odznacza się wspaniałym 

położeniem wśród lasów, z dala od zgiełku i gwaru przeludnionego wybrzeża, przy tym jest jednak 

łatwo dostępna dla turystów. Turystów przyciąga tu przede wszystkim mikroklimat, czyste powietrze, 

szerokie, piaszczyste plaże oraz wysokie wzniesienia wydmowe. Ponad to niewątpliwą atrakcją 

turystyczną są tutaj wody Zalewu Wiślanego, bogate w ryby oraz świetne dla miłośników sportów 

wodnych. Turystyka jest tutaj podstawową dziedziną rozwoju miasta. 

  

Id: F59861E2-7B43-4D28-9397-5268DFD68A66. Uchwalony Strona 73



 
 
 

 

 74 

 

Tabela 17 Turystyczne obiekty noclegowe w Krynicy Morskiej w 2014 roku 

Wyszczególnienie Wartość 

Obiekty ogółem 62 

Obiekty całoroczne 11 

Miejsca noclegowe 4 529 

Miejsca noclegowe całoroczne 884 

Korzystający z noclegów 43 768 

Korzystające z noclegów turyście zagraniczni 1 863 

Udzielone noclegi 219 814 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

Krynica Morska posiada 62 obiekty noclegowe z czego 11 obiektów obsługiwanych jest całorocznie. 

Według danych GUS w 2014 roku z noclegów skorzystało ponad 43 tysiące osób, z czego 1 863 osób 

to turyści zagraniczni. Zagranicznie goście Krynicy Morskiej pochodzili w głównej mierze z Niemiec 

(1 096 osób), Rosji (416 osób) oraz z Białorusi (82 osoby). W poniższej tabeli przedstawiono jak 

kształtowała się baza noclegowa w Krynicy Morskiej od 2008 do 2014 roku.  

Tabela 18 Baza noclegowa Krynicy Morskiej w latach 2088-2014 

Lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Obiekty noclegowe 31 33 30 30 60 59 62 

Korzystający z noclegów 28 109 26 435 25 615 28 527 32 049 37 933 43 768 

Udzielone noclegi  187 942 150 913 120 543 133 476 161 174 192 724 219 814 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

Wykres 4 Udzielone noclegi oraz turyści korzystający z bazy noclegowej Krynicy Morskiej w latach 2008-2014 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie GUS 
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Z danych statystycznych wnioskować można, iż Krynica Morska z roku na rok staje się coraz bardziej 

popularna. Polscy jak i zagraniczni turyści chętnie korzystają z infrastruktury turystycznej, w tym 

w szczególności z bazy noclegowej. Świadczy to o wybieraniu miasta jako miejsca wypoczynku czy 

spędzania urlopu dłuższego niż jednodniowy. W strukturze gości zagranicznych dominują turyści 

z Niemiec (ponad 58% odwiedzających z innych krajów). Znaczny, bo ponad 22%, udział w strukturze 

turystów mają Rosjanie. Strukturę turystów zagranicznych prezentuje wykres nr 5. Miasto obok oferty 

noclegowej oferuje gamę sezonowych atrakcji turystycznych (koncerty, festyny, występy, konkursy 

itp.) dzięki czemu odwiedzający turyści chętnie korzystają również z usług towarzyszących (zaplecza 

handlowego, gastronomii itp.).  

Wykres 5 Turyści zagraniczni korzystający z noclegów według kraju pochodzenia w 2014 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

7. Oświata i edukacja 
W Mieście Krynica Morska prowadzone są placówki szkolne: szkoła podstawowa i gimnazjum oraz 

przedszkole.  

Tabela 19 System edukacji w Krynicy Morskiej w roku 2013 

Lp. Wyszczególnienie 

1 Przedszkola 1 szt. 

2 Szkoły podstawowe 1 szt. 

3 Szkoły gimnazjalne 1 szt.  

4 Liczba miejsc w przedszkolach 48 szt. 
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5 Liczba wychowanków – przedszkola 31 osób 

6 Liczba  uczniów – szkoły podstawowe 71 osób  

7 Liczba uczniów – szkoła gimnazjalna 31 osób 

8 Nauczane języki – szkoły podstawowe Angielski 

9 Nauczane języki – szkoła gimnazjalna  angielski, niemiecki, rosyjski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

Przy ul. Gdańskiej 55a funkcjonuje Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w którym znajduje się 

przedszkole, zerówka, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Szkoły dysponują biblioteką dla uczniów 

oraz salą gimnastyczną, boiskiem sportowym oraz pracowanią językową.  

Wykres 6 Liczba uczniów w szkołach podstawowych i w gimnazjach na terenie Miasta Krynica Morska w latach 

2008 – 2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

8.  Kultura i sport 
Działalność kulturalną w Krynicy Morskiej prowadzi jeden ośrodek kultury o znaczeniu 

ogólnomiejskim - Miejska Biblioteka Publiczna zlokalizowana przy ul. Gdańskiej 108. Biblioteka 

zatrudnia 6 pracowników, księgozbiór stanowi 15,2 tys. pozycji. Według danych GUS z 2013 roku 

biblioteka przyciągnęła 1189 czytelników.  

W mieście odbywają się imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez Urząd Miasta, Miejską 

Bibliotekę Publiczną, a także organizacje i stowarzyszenia takie jak Jacht Klub Krynica Morska itp. 

Oceniając życie kulturalne miasta, odnotować należy bogaty kalendarz imprez, często organizowanych 

corocznie.  
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Tabela 20 Kalendarz imprez cyklicznych i okolicznościowych organizowanych w Krynicy Morskiej

ORIENTACYJNY KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015  

KWIECIEŃ  

 Weekend za pół ceny – rozsmakuj się w Krynicy Morskiej 

 
MAJ 

 Majówka koncert zespołu FARBA 

 Wystawa „Tajemnice Chłodnego Morza” 

 Nordic Walking w Krainie Kormoranów 

 Regaty MASFOROSTEM CUP 2015 za Zalewie Wiślanym 

 Rajd Pieszy Szlakami Mierzei Wiślanej 

 Turniej „DOUBLE MASTERS” – Minigolf 
CZERWIEC 

 Dzień Dziecka  

 Kwietny Bieg 

 Turniej Tenisa Stołowego 

 Nadmorskie Spotkania Saabowe 

 Płomień 2015 

 Regaty o puchar trzech marszałków 

 
LIPIEC 

 Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu – eliminacje 

 Wpław przez Zalew Wiślany 

 Letnie koncerty Organowe i Kameralne 

 Występ Kabaretu 

 Krynicki Kabaret Show 

 II Turniej Bałtyckiej Flądry w Minigolfie 

 Disco Polo z Polo.tv 

 
SIERPIEŃ 

 Koncert zespołu Boogie Boys i wybory Bursztynowej Miss Polski 

 Letnie Koncerty Organowe i Kameralne 

 Regaty o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej 

 Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego 

 Lato z Radiem 2015 

 Regaty klasy 505 Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej 

 XVI Mistrzostwa Polski w Minigolfie 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miasta Krynica Morska 

Imprezy organizowane cyklicznie: 

 Dzień Morza, 

 Turniej Bałtyckiej Flądry w Minigolfie, 

 Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków, 

 Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego, 

 Regaty o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej, 

 Lato z Radiem, 
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 Letnie Koncerty Organowe i Kameralne, 

 Mistrzostwa Polski w Minigolfie, 

 Grand Prix Zalewu Wiślanego Memoriał Karola Szramke, 

 Eliminacje do Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, 

 Bursztynowa Miss Polski, 

 WEEKEND NA LODZIE - Impreza snowkitingowa. 

Na terenie miasta funkcjonują obiekty sportowo-rekreacyjne związane z rekreacją wodną, takie jak 

kąpieliska, porty jachtowe i przystanie wodne. Na terenach zabudowanych miasta znajduje się plac 

zabaw przy ul. Świerczewskiego oraz boisko sportowe zlokalizowane na terenie szkolnym w Krynicy 

Morskiej, a także park linowy dla dzieci zlokalizowany przy ul. Przyjaźni 5 (jest to obiekt prywatny 

o charakterze komercyjnym). 

W Krynicy Morskiej działa również  szereg niepublicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak:  

 Lunapark Krynica Morska, 

 Minigolf, 

 Quady – Wypożyczalnia i Tor,  

 Kort tenisowy - Hotel Kahlberg,  

 Kort tenisowy – Ośrodek Wypoczynkowy NEPTUN, 

 Szkoła windsurfingu w Krynicy Morskiej. 

9. Ochrona zdrowia 
Mieszkańcy Gminy Miasta Krynica Morska mogą korzystać z usług ochrony zdrowia świadczonych przez  

Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej „Lekarz Domowy” przy ul. Górników 15 świadczący 

następujące usługi: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa/rodzinna oraz przez przychodnię NZOZ 

Nadmorskie Centrum Rehabilitacji "ZDROWIE LWA" zlokalizowane przy ul. Korczaka 2, świadczące 

następujące usługi: EKG, masaże, kinezyterapia, hydroterapia, fizykoterapia, odnowa biologiczna . 

Z zakresie udzielania podstawowej opieki zdrowotnej działa również Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. Na terenie miasta nie ma szpitala. Najbliższy szpital znajduje się w Nowym Dworze 

Gdańskim. Zespół ratownictwa medycznego stacjonuje w Krynicy Morskiej tylko w sezonie letnim. 

Tabela 21 Podstawowe dane dotyczące ochrony zdrowia w Krynicy Morskiej stan na grudzień 2014 roku.  

Ambulatoryjna opieka zdrowia  

Przychodnie 1 szt. 

Udzielone porady lekarskie 7769 szt. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

10.  Instytucje publiczne oraz jednostki organizacyjne 
Wśród instytucji publicznych i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Krynica Morska wyróżnić 

można: 
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 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o, ul. Przyjaźni 1 Krynica Morska 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Morskiej prowadzi swoją działalność  

w zakresie dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków.  

 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Gdańska 108 Krynica Morska 

Do statutowych zadań Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej należą: gromadzenie i opracowywanie 

materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, świadczenie usług 

informatycznych, bibliograficznych i bibliotecznych, prowadzenie wartościowego piśmiennictwa, 

upowszechnianie kultury. W Bibliotece można bezpłatnie skorzystać z zasobów Internetu, placówka 

posiada 5 komputerów dostępnych dla czytelników. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Górników 15 Krynica Morska 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 

12 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 64, poz. 593) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami). Do zadań tych należy w szczególności: 

 Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. 
zasiłków stałych, okresowych i innych.  

 Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. 

 Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym, w tym bezdomnym.  

 Praca socjalna. 

 Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.  

 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.  

 Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.  
Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej. 

11.  Finanse, inwestycje i przestrzeń 

11.1 Budżet Gminy Miasta Krynica Morska 

Stan finansów i tempo rozwoju Gminy Miasta Krynica Morska odzwierciedlone jest w budżecie Miasta, 

a przede wszystkim w wydatkach inwestycyjnych. 

Wydatki gminy ogółem od roku 2009 systematycznie rosły. W roku 2012 wydatki te wzrosły względem 

roku 2011 o ponad 36,9 milionów. Środki finansowe wydawane na inwestycje majątkowe również 

wyraźnie wzrosły w roku 2012 (ponad 22 mln zł), na co wpływ z całą pewnością miały możliwości 

współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych (przede wszystkim - z funduszy 

europejskich). Poziom wydatków inwestycyjnych wzrósł od roku 2009 o 12 mln zł do kwoty 2 995,06 

tys. zł. Tym samym w ciągu pięciu lat nastąpił ponad czterokrotny wzrost wartości wydatków 

na inwestycje w Krynicy Morskiej. 
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Tabela 22 Wydatki Gminy Miasta Krynica Morska w latach 2009 - 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wydatki ogółem 11.377.587 17.735.660 20.730.568 57.655.108 33.556.540 35.705.818 

Wydatki na inwestycje 3.997.087 9.022.033 11.362.499 33.602.946 17.705.441 16.072.725 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krynicy Morskiej 

Wykres 7 Wydatki Miasta Krynica Morska w latach 2009-2014 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Krynica Morska 

Wydatkowania budżetowe Miasta Krynica Morska dotyczą wielu dziedzin, co jest związane z zakresem 

zadań gminy. Gmina Miasta Krynica Morska wydatkuje środki głównie w kierunku turystyki, transportu 

i łączności, administracji publicznej, oświaty i wychowania oraz gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska. Planowane wydatki ujęte w budżecie Miasta Krynica Morska w 2015 r. dzielą się na bieżące 

i majątkowe, a ich wartości kształtują się następująco: 

 Wydatki ogółem: 15 549 628,0 zł, w tym 

 Wydatki bieżące: 12 593 338,0 zł 

 Wydatki majątkowe: 2 956 290,0 zł. 

Tabela 23 Planowane wydatki na zadania inwestycyjne na dzień 22 lipca 2015 r. 

Treść Wartość 

Transport i łączność 2 272 200,00 

-drogi publiczne wojewódzkie 600 000,00 

-drogi publiczne gminne 1 675 000,00 

Turystyka 59 600,00 

Administracja publiczna 134 600,00 

-urzędy gminy(miast i miast na prawach powiatu) 69 600,00 

-promocja jednostek samorządu terytorialnego  65 000,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 

Oświata i wychowanie 139 100,00 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 355 390,00 

-oświetlenie ulic, placów i dróg 315 000,00 

-pozostała działalność 40 390,00 

Razem 2 965 890,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Krynica Morska 
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Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. (Dz. U. 

z 2010r, Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) dochodami gminy są m.in. dochody własne. Dochody podobnie 

jak wydatki mogą mieć charakter bieżący bądź majątkowy. 

Dochody bieżące mogą mieć różne źródło pochodzenia. Należy wyróżnić m.in. dochody stanowiące 

wpływy z podatków, wpływy z opłat, czy dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe. 

Ponadto źródłem dochodu własnego samorządu mogą być również wpływy z majątku, którego 

właścicielem jest gmina. Planowane dochody majątkowe Miasta Krynica Morska na 2015 rok to: 

 Dochody ogółem: 12 222 166,0 zł, w tym: 

 Dochody bieżące: 9 453 476,0zł 

 Dochody z majątku: 2 768 690,0 zł. 

Strukturę planowanego na rok 2015 budżetu Gminy Miasta Krynica Morska przedstawiono w tabeli. 

Tabela 24. Budżet Gminy Miasta Krynica Morska 

Lp. Wyszczególnienie Wartość w zł 

1 Dochody budżetowe 12 222 166,00 

1.1 Dochody bieżące 9 453 476,00 

1.2 Dochody majątkowe 2 768 690,00 

2 Wydatki budżetowe 15 549 628,00 

2.1 Wydatki bieżące 12 593 338,00 

2.2 Wydatki majątkowe 2 956 290,00 

3 Deficyt budżetowy -3 327 462,00 

4 Przychody budżetu (z kredytów i pożyczek, wolne środki) 3 366 062,00 

5 Rozchody budżetu 38 600,00 

Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/78/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. 
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Tabela 25 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015/2018 

Lp.  Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres 

realizacji 

Łączne nakłady 

finansowe 
2015 2016 2017 2018 

1. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże. Rozwój 
obszaru przygranicznego poprzez 
budowę i modernizację infrastruktury 
turystycznej 

2012/2015 6 247 486,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 

2. Kontynuacja rozbudowy portu 
jachtowego w Krynicy Morskiej -
Turystyka 

2016/2018 3 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej 
niezbędnej do realizacji inwestycji 
dotyczącej zastosowania odnawialnych 
źródeł energii na potrzeby cieplne i 
energetyczne Zespołu Szkół w Krynicy 
Morskiej 

2013/2015 121 832,00 99 100,00 0,00 0,00 0,00 

4. Poprawa obsługi turystycznej – Budowa 
ciągu pieszo-rowerowego z Gdańska i 
Żuław na Bursztynową Mierzeję. 

2008/2017 10 673 140,00 200 000,00 3 900 000,00 6 400 000,00 0,00 

5. Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół w Krynicy Morskiej z 
zastosowaniem odnawialnych źródeł 
energii 

2016/2018 4 000 000,00 0,00 800 000,00 2 400 000,00 800 000,00 

6. Poprawa obsługi komunikacyjnej - 
Modernizacja ulicy Nowej 

2011/2017 1 117 200,00 73 100,00 0,00 1 000 000,00 0,00 

7. Poprawa obsługi komunikacyjnej - 
Modernizacja ulicy Uroczej 

2014/2017 1 055 000,00 22 000,00 33 000,00 1 000 000,00 0,00 

8. Poprawa obsługi komunikacyjnej - 
Modernizacja ulicy Wodnej z przyległymi 

2014/2018 1 084 800,00 52 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 
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Lp.  Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres 

realizacji 

Łączne nakłady 

finansowe 
2015 2016 2017 2018 

9. Poprawa obsługi komunikacyjnej - 
Modernizacja ulicy Zalewowej 

2013/2018 1 957 200,00 39 000,00 0,00 0,00 1 861 000,00 

10. Poprawa obsługi komunikacyjnej - 
Modernizacja ulic: Lotników i Tkaczy 

2013/2018 1 744 000,00 124 000,00 0,00 620 000,00 1 000 000,00 

11. Poprawa obsługi komunikacyjnej - 
Modernizacja ulicy Portowej i części ulicy 
Przyjaźni 

2014/2016 2 585 285,00 208 000,00 2 368 000,00 0,00 0,00 

12. Poprawa obsługi komunikacyjnej - 
Modernizacja ulicy Sienkiewicza 

2011/2018 840 180,00 162 900,00 0,00 0,00 649 600,00 

13. Poprawa obsługi komunikacyjnej - 
Modernizacja ulicy Świerczewskiego 

2011/2016 1 811 985,00 96 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 

14. Poprawa obsługi komunikacyjnej - 
Modernizacja ulicy Turystycznej 

2011/2018 697 055,00 35 000,00 0,00 0,00 653 000,00 

15. Poprawa obsługi komunikacyjnej - 
Modernizacja ulicy Żołnierzy, Plastyków i 
części ulicy Rzeźbiarzy 

2014/2018 2 400 200,00 400 200,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Krynica Morska 
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11.2 Polityka inwestycyjna 

Władze samorządowe Gminy Krynica Morska prowadzą aktywną politykę inwestycyjną, dzięki której 

możliwa jest realizacja przedsięwzięć odpowiadających na lokalne potrzeby mieszkańców i pozytywnie 

podnoszących poziom atrakcyjności Miasta. W tym celu szeroko wykorzystywane są możliwości 

związane z uzyskaniem zewnętrznego finansowania inwestycji.  

Zrealizowane projekty są świadectwem świadomości władz w zakresie oddolnych potrzeb 

społeczności. Wszechstronność podjętych inwestycji świadczy o szerokim spojrzeniu na potencjał 

rozwojowy Gminy Krynica Morska oraz o efektywnej polityce inwestycyjnej prowadzonej w obrębie 

jednostki samorządu terytorialnego.  

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w Krynicy Morskiej: 
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Lp. Nazwa projektu Zakres projektu Okres 
realizacji 

Wartość projektu Dofinansowanie Źródło finansowania 

1. Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej i zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej 
Krynicy Morskiej poprzez 
modernizację ulicy Korczaka 

Projekt dotyczył przebudowy ulicy 
Korczaka w Krynicy Morskiej o długości 
422m wraz z obustronnymi chodnikami, 
oświetleniem oraz odwodnieniem 
linowym i wodociągiem. 
 

2009 - 2010 2.100.094,66zł 1.517.556,23zł Regionalny Program 
Operacyjny  
dla Województwa 
Pomorskiego  
na lata 2007 - 2013 

2. Rewitalizacja obszarów 
przyportowych w Krynicy 
Morskiej szansa podniesienia 
atrakcyjności turystycznej 
i inwestycyjnej 

Rewitalizacja obszarów przyportowych 
w Krynicy Morskiej objęła tereny ciągu 
pieszo – jezdnego o dł. 550m (odcinek –
ul. Szkolna, Rybacka, Bosmańska). 

2009 -2010 1.758.052,38zł 1.332.610,56zł Regionalny Program 
Operacyjny  
dla Województwa 
Pomorskiego  
na lata 2007 - 2013 

3. Rozbudowa systemu kanalizacji 
deszczowej na ulicy Rybackiej w 
Krynicy Morskiej 

Przedmiotem projektu była budowa 1,1 
km odcinka kanalizacji deszczowej ul. 
Rybackiej oraz ulic przylegających: 
Bosmańskiej, Zabytkowej i Poprzecznej 
w Krynicy Morskiej. 
W ramach projektu wykonana została 
również  podczyszczania z separatorem  
i przepompownią wód deszczowych 
oraz rurociąg tłoczny i wylot do Zalewu 
Wiślanego.  

2009 -2010 2.520.955,77zł 1.850.822,86zł Regionalny Program 
Operacyjny  
dla Województwa 
Pomorskiego  
na lata 2007 - 2013 

4. Pętla Żuławska – rozwój 
turystyki wodnej- Etap I 
Realizacja Zadania  
nr 6 – „Rozbudowa Portu 
Jachtowego  
w Krynicy Morskiej” 

W ramach inwestycji wykonano: 
rozbudowę nabrzeża Północno – 
Zachodniego, rozbudowę nabrzeża 
Bosmańskiego wraz ze slipem, 
rozbudowę nabrzeża Północno – 
Wschodniego, budowę pomostu stałego 
nr 1, budowę pomostu stałego nr 2 oraz 
pływające pomosty cumownicze przy 
pomostach nr 1 i nr 2. Wykonano 

2011 - 2013 13.025.960,93zł 7.287.711,05zł Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 
6.4 Inwestycje  
w produkty turystyczne  
o znaczeniu 
ponadregionalnym 
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również sieci: elektroenergetyczną NN, 
wodociągową i kanalizacji sanitarnej. 

5. Pętla Żuławska – rozwój 
turystyki wodnej- Etap I 
Realizacja Zadania  
nr 22 „Przebudowa pomostu nr 
wraz  
z ostrogą wejściową  
i boczną w ramach rozbudowy 
portu jachtowego  
w Krynicy Morskiej” 

Przedmiotowy Projekt obejmował: 
- wykonanie po obu stronach pomostu 
stalowych ścianek szczelnych, 
- wykonanie nowej żelbetowej 
nadbudowy, - wykonanie na przedpolu 
ochronnego narzutu z kamienia 
łamanego, - montaż przewidywanego 
wyposażenia Pomostu, -montaż 
nawigacji oraz wykonanie instalacji. 
Dodatkowo przebudowano ostrogę 
boczną i wykonano 
ostrogę wejściową. Pomost i ostrogę 
wejściową wyposażono w instalację 
elektryczną oraz wykonano oświetlenie. 

2014 2.012.945,86 zł 2. 012.945,86 zł Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 
6.4 Inwestycje  
w produkty turystyczne  
o znaczeniu 
ponadregionalnym 

6. Modernizacja z rozbudową 
systemu wodno – ściekowego 
Gminy Miasta Krynica Morska 

Projekt obejmował: 
• Modernizację  
z rozbudową Zakładu Uzdatniania Wody  
w Krynicy Morskiej wraz z rozbudową 
ujęcia wody dla zwiększonych potrzeb i 
poprawy warunków eksploatacji; 
• Budowę wodociągu przesyłowego z 
ZUW  
w Krynicy Morskiej do zbiornika 
retencyjnego w miejscowości Piaski 
o długości 13.400 mb wraz z instalacją 
do podnoszenia ciśnienia w sieci w 
Piaskach; 
• Rekonstrukcję odwiertu wody 
mineralnej dla wyeliminowania 
ewentualnego skażenia solanką wód 
słodkich pierwszego poziomu 
wodonośnego; 

2011-2013 31.636.145,97zł 15.315.362,54zł Regionalny Program 
Operacyjny  
dla Województwa 
Pomorskiego  
na lata 2007 - 2013 
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• Rozbudowę miejskiego ujęcia wody w 
kierunku miejscowości Przebrno; 
• Budowę kolektora przesyłowego 
ścieków o długości 11.000 mb 
z miejscowości Piaski do oczyszczalni 
ścieków w Krynicy Morskiej; 
• Likwidację niskosprawnej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Piaski; 
• Likwidację ujęcia wody w 
miejscowości Piaski. 
 

7. Rewitalizacja Bulwaru 
Słonecznego i ulicy Morskiej 
w Krynicy Morskiej 

W ramach projektu wykonano: 
rewitalizację ciągu pieszo-jezdnego 
Bulwaru Słonecznego wraz z Forum 
Przyplażowym; 
- dowiązania projektowanych 
nawierzchni z ulicą Bałtycką oraz z 
ciągiem pieszym ulicy Morskiej; 
˗ budowę odwodnienia 
projektowanych nawierzchni w postaci 
systemu kamiennych ścieków 
otwartych oraz kartek wpustowych 
i studni chłonnych; 
˗ budowę elementów małej 
architektury mających na celu 
odniesienie walorów estetycznych 
i użytkowych przestrzeni publicznej 
(ławki parkowe, klomby – kwietniki 
ozdobne – w tym pomiędzy schodami, a 
podjazdami. 

2012-2013 2 393 293,91 zł. 1.000.000,00zł, z 
tego 750.000,00zł 
Fundusz Rybacki; 

250.000,00zł 
budżet państwa 

Program Operacyjny 
„Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013” 

8. ,,Wzrost atrakcyjności Miasta 
Krynica Morska poprzez remont 
i przystosowania do standardów 

Inwestycja obejmowała działania 
remontowe małej infrastruktury 
turystycznej służącej celom 
wypoczynkowym. W ramach operacji 

2012-2013 1 985 853,73 zł. 893 760,64 zł. Program Operacyjny 
„Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych 
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europejskich zejść na plażę nr 
24,26,28 i 30 ” 

wzrost atrakcyjności Miasta Krynica 
Morska poprzez remont i 
przystosowanie do standardów 
europejskich zejść na plażę nr 24, 26, 28 
i 30 zdemontowano wszystkie istniejące 
elementy konstrukcyjne i wystrojowe 
zejść i wykonano prace budowlano – 
montażowe w kategorii robót 
drogowych. 

obszarów rybackich 
2007-2013” 

9. BALTIC AMBER COAST. 
DEVELOPMENT OF 
CROSSBORDER AREA THROUGH 
BUILDING UP AND 
MODERNIZATION TOURISM 
INFRASTRUCTURE/ Bursztynowe 
Wybrzeże Bałtyku. Rozwój 
obszaru przygranicznego 
poprzez rozbudowę oraz 
modernizację infrastruktury 
turystycznej 

Inwestycja obejmowała modernizację 
części lądowej portu jachtowego w 
Krynicy Morskiej. W ramach projektu 
wykonano: 

 deptak główny; 

 plac główny; 

 chodnik przy ul. Bojerowców; 

 parking przy ul. Bojerowców; 

 dojazd do slipu; 

 budynek informacji turystycznej i 
toalet ogólnodostępnych; 

 wiata na odpady stałe; 

 pawilon recepcji przy polu 
namiotowym; 

 poczekalnię autobusową wraz 
z dworcem. 

2012 - 2014 1.442.742,76 EUR 1.298.468,48 EUR Programu Współpracy 
Transgranicznej Litwa - 
Polska - Rosja 2007-
2013 

 

 

Id: F59861E2-7B43-4D28-9397-5268DFD68A66. Uchwalony Strona 88



 
 
 

 

 89 

 

 

11.3 Zagospodarowanie przestrzenne i dostępność terenów inwestycyjnych 

Powierzchnia Gminy wynosi 11 601 ha z czego funkcjonalną przestrzeń, według stanu użytkowania 

gruntów stanowią:  

 Wody 9268 ha (79,9%) 

 Grunty leśne 1774 ha (15,3%) 

 Nieużytki 265,5 ha (2,3%) 

 Grunty rolne 139 ha (1,2%) 

 Tereny zabudowane i zurbanizowane 78 ha (0,7%) 

 Tereny komunikacyjne 72 ha (0,6%) 

 Tereny różne 3,5 ha (0,0%) 

 Użytki ekologiczne 1 ha (0,00%) 

Powierzchnia gminy miasta wynosi 116,01 km² Krynica Morska stanowi 15,63% powierzchni powiatu. 

W skład Gminy Miasta Krynica Morska wchodzą obręby ewidencyjne Przebrno i Nowa Karczma 

(potocznie Piaski). 

Krynica Morska posiada korzystne położenie na Mierzei Wiślanej między Zatoką Gdańską a Zalewem 

Wiślanym, które przesądzają o wiodących funkcjach Gminy, którymi są: 

 Turystyczna 

 uzdrowiskowa 

 Rekreacyjna 

 Krajoznawcza 

Stan prawny gruntów, według Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Miasta Krynica Morska, jest 

następujący: 

 Grunty Skarbu Państwa i pochodne – 11 328 ha (97,8%) 

 Grunty prywatne – 143 ha (1,2%) 

 Grunty miejskie – 106 ha (0,9%) 

 Grunty Inne – 8 ha (0,1%). 

Większość, bo 80%, gruntów Miasta stanowią tereny morskich wód wewnętrznych należące do Skarbu 

Państwa. Wyłączając powierzchnię tych wód, struktura własności gruntów miejskich przedstawia się 

następująco: 

 Grunty Skarbu Państwa i pochodne – 2060 ha (88,9%) 

 Grunty prywatne – 143 ha (6,2%) 

 Grunty miejskie – 106 ha (4,6%) 

 Grunty Inne – 8 ha (0,3%) 

Grunty Skarbu Państwa i pochodne – w skład gruntów Skarbu Państwa wchodzą przede wszystkim 

obszary zajmowane przez lasy (1729 ha – 83,9% gruntów SP), a także: nieużytki (255 ha – 12,4%), 

tereny rolne (30 ha – 1,5%), tereny drogi wojewódzkiej (30 ha – 1,5 %) oraz tereny zurbanizowane 

zabudowane (15 ha – 0,7%).  
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Grunty prywatne – w skład gruntów prywatnych wchodzą przede wszystkim grunty rolne w tym 

zabudowane (97 ha – 67,8% gruntów prywatnych) oraz obszary zurbanizowane i zabudowane  

(41 ha – 28,7%), a także: nieużytki (4 ha – 2,8%).  

Grunty miejskie – w skład gruntów miejskich wchodzą przede wszystkim obszary zurbanizowane  

i zabudowane (59 ha – 55,7 % gruntów miejskich), a także: lasy (20 ha – 18,9%), grunty rolne w tym 

zabudowane (12 ha – 11,3%), tereny zurbanizowane niezabudowane (8 ha – 7,6%) oraz nieużytki  

(6 ha – 5,7%). 

Grunty inne (spółdzielni, kościołów i spółek prawa handlowego) – w skład gruntów prywatnych 

wchodzą przede wszystkim obszary zurbanizowane i zabudowane (7 ha – 87,5%), a także 1 ha lasu. 

Łączny obszar wszystkich terenów inwestycyjnych zabudowanych i niezabudowanych na terenie gminy 

wynosi 324,5 ha. Tereny zabudowane stanowią ok. 177,5 ha. Tereny niezabudowane przeznaczone w 

obowiązujących planach pod zabudowę stanowią ok. 110,0 ha. Tereny rolne niezabudowane o 

potencjale inwestycyjnym nieprzeznaczone w obowiązujących planach pod zabudowę, niebędące 

terenami wód, lasów, zieleni urządzonej ani plażami, brzegami morskimi czy terenami bagiennymi itp. 

stanowią ok. 37,0 ha.  

Na terenie miasta występuje zatem ok. 37 ha terenów stanowiących potencjalną rezerwę inwestycyjną 

miasta, zlokalizowanych w obrębie Przebrno. 

Warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, jego funkcję i przeznaczenie określają miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. W Krynicy Morskiej obowiązują następujące dokumenty 

planistyczne: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 

dla części północnej miasta (Uchwała nr XXVII/203/09 z dnia 28.04.2009) 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską 

a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 (Uchwała nr  XXVI/240/05 z dnia 

14.10.2005 zmieniona Uchwałami nr XXV/175/08 i nr XXV/177/08 z dnia 16.12.2008) 

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nadmorskiego strefy 

centralnej Krynicy Morskiej (Uchwała nr XXVI/239/05 z dnia 14.10.2005 zmieniona Uchwałą 

nr IV/31/11 z dnia 01.03.2011 i Uchwałą nr VI/50/11 z dnia 28.06.2011) 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 

dla części centrum miasta (Uchwała nr XXV/178/08 z dnia 16.12.2008) 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowa Karczma (Piaski) 

(Uchwała nr XXVI/190/09 z dnia 26.02.2009) 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska 

dla części południowej miasta (Uchwała nr XXXII/291/09 z dnia 29.12.2009) 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno 

(Uchwała nr XXXIII/310/10 z dnia 27.01.2010). 

Podsumowując, rezerwa terenów przeznaczonych do potencjalnej zabudowy jest stosunkowo 

niewielka, praktycznie ograniczająca dalszy rozwój miasta. Chcąc chronić tereny zalesione i inne tereny 

niezabudowane o walorach przyrodniczych, należy skoncentrować się na bardziej intensywnym 
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wykorzystaniu terenów już zabudowanych, bądź zwiększeniem intensywności zabudowy na terenach 

przeznaczonych w planach pod zabudowę. Biorąc pod uwagę udział procentowy terenów 

niezabudowanych chronionych, wynoszących ok. 86% powierzchni miasta (z wyłączeniem terenów 

wód morskich), zwiększenie intensywności zabudowy nie będzie miało istotnego znaczenia dla ochrony 

walorów przyrodniczych w mieście. 

12.  Współpraca z innymi samorządami, nagrody i wyróżnienia 
Działalność władz samorządowych Gminy Miasta Krynica Morska oraz aktywność społeczna 

mieszkańców była wielokrotnie dostrzegana i wyróżniana na forum regionalnym oraz krajowym. 

Najważniejszymi osiągnięciami i wyróżnieniami Miasta Krynica Morska są: 

 Wspólnota  - Ranking Inwestycyjny Samorządów 2002-2004 – I miejsce w grupie małych miast  

 Wspólnota Ranking Inwestycyjny Samorządów 2001- 2003 – I miejsce w grupie małych miast  

 Wspólnota Ranking Inwestycyjny Samorządów 2000- 2002 – III miejsce w grupie małych miast  

 Bezpieczna Mierzeja – uczestnik programu promocyjno – informacyjnego Bezpieczna Mierzeja 

2004 

 Certyfikat uczestnictwa w programie  „Błękitna Flaga” w sezonie letnim 2005 

 Wspólnota  - Ranking „Najbogatsze Gminy w Polsce” – II miejsce  

 CBR Złota Setka Samorządów w 2001 roku w uznaniu za inwestycje i rozwój lokalny w latach 1998- 

2000, najlepsza Gmina woj. Pomorskiego  

 Europejska Gmina, Europejskie Miasto laureat w latach 2009, 2008, 2010  

 Rzeczpospolita – Gmina Krynica Morska I miejsce w rankingu samorządów Rzeczpospolitej 2013 

w kategorii Gmina Miejska 

 Ranking Najdynamiczniej Rozwijających się Samorządów w latach 2003 – 2014 w kategorii Gminy 

Miejskiej – II miejsce. 
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Załącznik nr 2 Zgodność celów strategicznych z europejskimi, 
krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi dokumentami 
o charakterze strategicznym 
 

 

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu 

Dokument Europa 2020 jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowaną w 2010 roku. Strategia ma na celu rozwiązanie 

problemów wynikających z kryzysu, z którego obecnie kraje UE stopniowo wychodzą. Założeniem 

strategii jest uzyskanie pozytywnej zmiany europejskiego modelu wzrostu gospodarczego i stworzenie 

warunków, dzięki którym będzie on bardziej służył zrównoważonemu i sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu wzrostowi. 

Europa 2020. Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy 
Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025 

CS 1. Wspieranie 
rozwoju 

lokalnego 
kapitału 

społecznego 

CS 2. 
Zrównoważony 

rozwój 
przestrzenny 

i ochrona 
środowiska 

CS 3. Rozwój 
Gminy jako 

ośrodka 
turystycznego 

PRIORYTET Rozwój inteligentny: rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy i innowacji 

  ZGODNOŚĆ 

PRIORYTET Rozwój zrównoważony: wspieranie 
gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,  
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej 
konkurencyjnej 

 ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ 

PRIORYTET Rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 
społeczną i terytorialną 

ZGODNOŚĆ  ZGODNOŚĆ 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 
 

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju powstawała w latach 

2011–2012. Uwzględnia ona uwarunkowania wynikające ze zdarzeń i zmian w otoczeniu społecznym, 

politycznym i gospodarczym Polski w tym okresie. Opiera się również na diagnozie sytuacji 

wewnętrznej, przedstawionej w raporcie Polska 2030. Strategia jest dokumentem określającym 

główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki 

przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. 
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Podstawowym celem rozwoju wskazywanym w dokumencie strategii jest poprawa jakości życia 

Polaków mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB 

w Polsce. Kierunki interwencji określone w dokumencie Strategii Polska 2030 uzależnione zostały od 

wpisywania się w jeden z trzech obszarów, względem których analizowana powinna być także 

zgodność z niniejszą strategią. 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju  
– Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy 
Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025 

CS 1. Wspieranie 
rozwoju 

lokalnego 
kapitału 

społecznego 

CS 2. 
Zrównoważony 

rozwój 
przestrzenny 

i ochrona 
środowiska 

CS 3. Rozwój 
Gminy jako 

ośrodka 
turystycznego 

OBSZAR: Konkurencyjność  
i innowacyjność gospodarki 

  ZGODNOŚĆ 

OBSZAR: Równoważenie potencjałów 
rozwojowych regionów 

 ZGODNOŚĆ  

OBSZAR: Efektywność i sprawność państwa ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 
sprawne państwo 

W średnim horyzoncie czasowym Strategia Rozwoju Kraju 2020 pełni rolę nadrzędną wobec wszystkich 

innych dokumentów strategicznych wskazując zadania państwa, których podjęcie w perspektywie 

najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe. Celem głównym dokument jest 

wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów 

zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Strategia 

określa obszary strategiczne, tożsame z celami niniejszej Strategii. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020.  
Aktywne społeczeństwo, 

konkurencyjna gospodarka, sprawne 
państwo 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta 
Krynica Morska na lata 2015-2025 

CS 1. Wspieranie 
rozwoju lokalnego 

kapitału 
społecznego 

CS 2. Zrównoważony 
rozwój przestrzenny 
i ochrona środowiska 

CS 3. Rozwój 
Gminy jako 

ośrodka 
turystycznego 

OBSZAR: Sprawne i efektywne państwo ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ 

OBSZAR: Konkurencyjna gospodarka   ZGODNOŚĆ 

OBSZAR: Spójność społeczna i terytorialna ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ  
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie 

 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) to 

rządowa średniookresowa wizja rozwoju polskich regionów do 2020 roku. Określa najważniejsze 

wyzwania, założenia i cele polityki regionalnej państwa. Wyznacza też zasady i mechanizmy współpracy 

pomiędzy rządem a samorządami wojewódzkimi oraz koordynacji działań obu szczebli. Formalnie KSRR 

jest jedną z 9 strategii zintegrowanych, która realizuje cele rozwoju kraju nakreślone w Strategii 

Rozwoju Kraju 2020. Stanowi również punkt odniesienia dla pozostałych 8 strategii. Celem 

strategicznym polityki regionalnej, wskazanym w Strategii, jest efektywne wykorzystywanie 

specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju 

kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Określone w dokumencie trzy 

główne cele powinny być odnoszone do zapisów niniejszej strategii rozwoju dotyczącej wymiaru 

lokalnego. 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego  

2010-2020 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta 
Krynica Morska na lata 2015-2025 

CS 1. Wspieranie 
rozwoju lokalnego 

kapitału 
społecznego 

CS 2. Zrównoważony 
rozwój przestrzenny 

i ochrona 
środowiska 

CS 3. Rozwój 
Gminy jako 

ośrodka 
turystycznego 

1. Wspomaganie wzrostu 
konkurencyjności regionów 
„konkurencyjność” 

ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ 

2. Budowanie spójności terytorialnej 
i  przeciwdziałanie procesom 
marginalizacji na obszarach 
problemowych „spójność” 

ZGODNOŚĆ  ZGODNOŚĆ 

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, 
efektywnej i partnerskiej realizacji 
działań rozwojowych ukierunkowanych 
terytorialnie „sprawność” 

   

 
 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 
 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) została przyjęta przez Radę Ministrów 18 czerwca 

2013 r. Strategia jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych i stanowi odpowiedź na konieczność 

podniesienia jakości życia w Polsce w perspektywie roku 2020. Głównym celem dokumentu jest 

rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni 

uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. Realizacja 

celu głównego oraz celów szczegółowych strategii odbywać się będzie poprzez działania podejmowane 

na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, poprzez edukację szkolną, edukację na poziomie 

wyższym, okres aktywności zawodowej i rodzicielstwa, do starości. Realizacja celów dokumentu 

powinna, w perspektywie roku 2020, pozwolić na to, by Polska, dzięki rozwiniętemu rynkowi pracy 

i wysokiemu poziomowi zatrudnienia w połączeniu z wysokiej jakości systemem kształcenia oraz 
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efektywną opieką zdrowotną, stawała się coraz bardziej nowoczesnym, atrakcyjnym i konkurencyjnym 

miejscem do życia. 

Strategia Rozwoju  
Kapitału Ludzkiego 2020 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy 
Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025 

CS 1. Wspieranie 
rozwoju 

lokalnego 
kapitału 

społecznego 

CS 2. 
Zrównoważony 

rozwój 
przestrzenny 

i ochrona 
środowiska 

CS 3. Rozwój 
Gminy jako 

ośrodka 
turystycznego 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Wzrost zatrudnienia   ZGODNOŚĆ 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2: Wydłużenie okresu 
aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej 
jakości funkcjonowania osób starszych 

ZGODNOŚĆ  ZGODNOŚĆ 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3:  
Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

ZGODNOŚĆ   

CEL SZCZEGÓŁOWY 4:  
Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności 
systemu opieki zdrowotnej 

ZGODNOŚĆ   

CEL SZCZEGÓŁOWY 5: Podniesienie poziomu 
kompetencji oraz kwalifikacji obywateli 

  ZGODNOŚĆ 

 

 

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego jest podstawowym i najważniejszym narzędziem 

prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej. Dokument wyznacza główne cele 

i kierunki dalszego rozwoju województwa pomorskiego. Zaktualizowana Strategia wyznacza 

w perspektywie 2020 roku trzy wzajemnie uzupełniające się i równie ważne cele strategiczne. Są nimi: 

nowoczesna gospodarka, aktywni mieszkańcy i atrakcyjna przestrzeń. Celem nadrzędnym jest spójność 

regionu, ale rozumiana jako zapewnienie możliwości rozwoju i poszukiwanie takich ścieżek zmian, 

które będą wykorzystywały i wzmacniały potencjał każdego z obszarów. Naczelną zasadą w procesie 

realizacji Strategii zgodnie z zapisami dokumentu będzie łączenie sił i zasobów, a także koordynacja 

wysiłków poszczególnych podmiotów. 
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 Strategia Rozwoju Województwa  
Pomorskiego 2020 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta 
Krynica Morska na lata 2015-2025 

CS 1. Wspieranie 
rozwoju lokalnego 

kapitału 
społecznego 

CS 2. Zrównoważony 
rozwój przestrzenny 

i ochrona 
środowiska 

CS 3. Rozwój 
Gminy jako 

ośrodka 
turystycznego 

Nowoczesna gospodarka   ZGODNOŚĆ 

Aktywni mieszkańcy ZGODNOŚĆ   

Atrakcyjna przestrzeń  ZGODNOŚĆ  

 

Podkreślić należy także spójność niniejszej strategii z Regionalnymi Programami Strategicznymi (RPS). 

Regionalne programy strategiczne są zasadniczymi narzędziami realizacji Strategii. Pełnią wiodącą rolę 

w operacjonalizowaniu i harmonizowaniu działań Samorządu Województwa w różnych obszarach 

tematycznych Strategii. Zgodność ze Strategią i regionalnymi programami strategicznymi jest 

podstawowym kryterium decydującym o kształcie przyjmowanych na poziomie Samorządu 

Województwa Pomorskiego programów operacyjnych i innych narzędzi realizacji Strategii. Zgodność 

celów Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska z Regionalnymi 

Programami Strategicznymi ma także kluczowe znaczenie z punktu widzenia przyszłych możliwości 

aplikacyjnych projektów rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

Regionalny Program Strategiczny 
(RPS) 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta 
Krynica Morska na lata 2015-2025 

CS 1. Wspieranie 
rozwoju lokalnego 

kapitału 
społecznego 

CS 2. Zrównoważony 
rozwój przestrzenny 

i ochrona 
środowiska 

CS 3. Rozwój 
Gminy jako 

ośrodka 
turystycznego 

Mobilne Pomorze  ZGODNOŚĆ  

Ekoefektywne Pomorze  ZGODNOŚĆ  

Zdrowie dla Pomorzan ZGODNOŚĆ   

Aktywni Pomorzanie ZGODNOŚĆ  ZGODNOŚĆ 

Pomorski Port Kreatywności   ZGODNOŚĆ 

Pomorska Podróż  ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem 

pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania 

specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska. 

Dokument jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 

Tematyczny zakres oraz logika interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego zdeterminowane są 

także zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS). Regionalny Program Operacyjny 

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zgodność priorytetów RPO WP 

2014-2020 z celami strategicznymi Strategii rozwoju społeczno  gospodarczego Gminy Miasta krynica 

Morska na lata 2015-2025, a zarazem wskazanie dotyczące możliwego finansowania zadań 

rozwojowych w gminie, prezentuje poniższa tabela.  

 

Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynica 
Morska na lata 2015-2025 

CS 1. Wspieranie 
rozwoju lokalnego 

kapitału społecznego 

CS 2. Zrównoważony 
rozwój przestrzenny 
i ochrona środowiska 

 

CS 3. Rozwój Gminy 
jako ośrodka 

turystycznego 

1. Komercjalizacja wiedzy   ZGODNOŚĆ 

2. Przedsiębiorstwa   ZGODNOŚĆ 

3. Edukacja ZGODNOŚĆ   

4. Kształcenie zawodowe ZGODNOŚĆ   

5. Zatrudnienie ZGODNOŚĆ  ZGODNOŚĆ 

6. Integracja ZGODNOŚĆ   

8. Konwersja  ZGODNOŚĆ  

9. Mobilność  ZGODNOŚĆ  

10. Energia  ZGODNOŚĆ  

11. Środowisko  ZGODNOŚĆ  
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Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Podstawowym zadaniem dokumentu Strategii Polityki Społecznej jest zweryfikowanie obranych 

na poziomie regionu pomorskiego od 2006 r. kierunków w polityce społecznej i zaplanowanie 

działań prowadzących do budowania nowego wymiaru integracji społecznej, koniecznego 

w kontekście zmian demograficznych, gospodarczych oraz społeczno-kulturowych. Strategia jest 

opracowaniem kompleksowym, obejmującym w szczególności programy: przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest 

integralną częścią Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i stanowi tym samym 

dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym w obszarze aktywni mieszkańcy.  

Strategia Polityki Społecznej  
Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta 
Krynica Morska na lata 2015-2025 

CS 1. Wspieranie 
rozwoju lokalnego 

kapitału 
społecznego 

CS 2. Zrównoważony 
rozwój przestrzenny 
i ochrona środowiska 

CS 3. Rozwój 
Gminy jako 

ośrodka 
turystycznego 

1. Właściwie funkcjonująca rodzina ZGODNOŚĆ   

2. Integrująca rola polityki społecznej ZGODNOŚĆ   

3. Aktywni seniorzy ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ  

4. Włączenie społeczne osób 
niepełnosprawnych 

ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ  

 

Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016  
z perspektywą do roku 2020 

Wojewódzki program ochrony środowiska służy realizacji Polityki Ekologicznej Państwa w skali 

regionalnej. Dokument wyznacza ramy dla późniejszych przedsięwzięć, realizowanych 

w programach sektorowych województwa, a także przedstawia wytyczne do programów ochrony 

środowiska na poziomie powiatów, gmin i miast. Dokument precyzuje 4 cele perspektywiczne, 12 

średniookresowych, 1 priorytetowy oraz 60 kierunków działań. Przy okazji opisu celów 

przedstawiono zwięzła charakterystykę stanu i problemów środowiska a także wybranych 

uwarunkowań regulacyjnych i prawnych.  

  

Id: F59861E2-7B43-4D28-9397-5268DFD68A66. Uchwalony Strona 98



 
 
 

 

 99 

 

Program Ochrony Środowiska Województwa 
Pomorskiego na lata 2013-2016  

z perspektywą do roku 2020 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy 
Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025 

CS 1. Wspieranie 
rozwoju 

lokalnego 
kapitału 

społecznego 

CS 2. 
Zrównoważony 

rozwój 
przestrzenny 

i ochrona 
środowiska 

CS 3. Rozwój 
Gminy jako 

ośrodka 
turystycznego 

I. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa 
jakości środowiska i bezpieczeństwa 
ekologicznego 

ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ  

II. Podniesienie świadomości ekologicznej społ. 
oraz aktywacja rynku na rzecz środowiska  

ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ  

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

 ZGODNOŚĆ  

IV. Zrównoważone wykorzystanie energii, wody 
i surowców naturalnych 

 ZGODNOŚĆ  

 

Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024 

Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024 opracowana została w celu realizacji 

lokalnych działań rozwojowych na szczeblu powiatowym, które będą spójne z polityką strategiczną 

gmin tworzących powiat oraz polityką Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, którego 

Powiat Nowodworski jest partnerem. Jest ona narzędziem realizacji lokalnej polityki społeczno-

gospodarczej z wykorzystaniem zintegrowanych przedsięwzięć strategicznych. W Strategii wyznaczono 

trzy obszary priorytetowe, którym przyporządkowano cele strategiczne i operacyjne. Zgodność 

Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego z niniejszym dokumentem przedstawiono w tabeli.  

 Strategia Rozwoju Powiatu 
Nowodworskiego na lata 2015 - 2024 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta 
Krynica Morska na lata 2015-2025 

CS 1. Wspieranie 
rozwoju 

lokalnego 
kapitału 

społecznego 

CS 2. 
Zrównoważony 

rozwój przestrzenny 
i ochrona 

środowiska 

CS 3. Rozwój 
Gminy jako 

ośrodka 
turystycznego 

Kapitał gospodarczy: 1.1 Konkurencyjna 
i partnerska gospodarka 

 ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ 

Kapitał gospodarczy: 1.2 Turystyka 
katalizatorem dynamicznego rozwoju 
gospodarczego 

  ZGODNOŚĆ 

Kapitał gospodarczy: 1.3 Wzrost dochodów 
mieszkańców i samorządów Powiatu 

ZGODNOŚĆ   

Kapitał ludzki i społeczny: 2.1 Rozwinięty i 
w pełni wykorzystany kapitał ludzki 

ZGODNOŚĆ   
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Kapitał ludzki i społeczny: 2.2 Wartościowy 
kapitał społeczny 

ZGODNOŚĆ ZGODNOŚĆ  

Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny: 3.1 
Rozwinięta infrastruktura transportowa, 
drogowa, techniczna i przeciwpożarowa 

 ZGODNOŚĆ  

Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny: 3.2 
Zrównoważony rozwój (energetyczny) 
Powiatu nowodworskiego 

 ZGODNOŚĆ  

 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Krynica Morska na lata 
2016 - 2026 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wyznacza kierunki i zadania w obszarze polityki 

społecznej realizowanej w Gminie Miejskiej Krynica Morska. Działania mają przyczynia się do 

wypracowani i realizacji profesjonalnych rozwiązań służących minimalizowaniu problemów 

społecznych, aktywizacji środowiska lokalnego i osób zmarginalizowanych, zagrożonych lub 

dotkniętych wyłączeniem społecznym oraz bieżącej edukacji społecznej. Strategia zawiera diagnozę i 

analizę stanu obecnego, na podstawie której wyznacza obszary problemowe.  

W Strategii określono misję w obszarze rozwiązywania problemów społecznych, która brzmi: Krynica 

Morska miastem wspierających zrównoważony rozwój w obszarze polityki społecznej w celu poprawy 

jakości życia mieszkańców i budowania zintegrowanej społeczności lokalnej. Misja ma być realizowana 

poprzez osiąganie szczegółowych celów strategicznych: 

I. Aktywna, zintegrowana społeczność Miasta Krynica Morska gospodarnie wykorzystująca 

(zarządzająca) infrastrukturą miejską w celu własnego rozwoju 

II. Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka problemu uzależnień 

III. Wzmacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu 

IV. Integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów  

V. Rozwój i edukacja mieszkańców Miasta Krynica Morska. 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Miasta Krynica Morska uwzględnia wskazane 

postulaty w obszarze polityki społecznej w celu strategicznym nr 1 Wspieranie rozwoju lokalnego 

kapitału społecznego. Cel ten przewiduje walkę z wykluczeniem społecznym, realizację zadań 

w obszarze zdrowia, współpracę i aktywizację mieszkańców, rozwój i dostosowywanie systemu 

edukacji. W zakresie działań prospołecznych, niniejsza Strategia rozwoju jest spójna ze strategią 

obszarową.  
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Krynica Morska 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się 

na efektywnym wykorzystaniu zasobów. W PGN wyznaczono kierunki interwencji, które przekładają 

się na główne cele. Są to: poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, a przez to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych 

stężeń w powietrzu. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych 

i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych. W PGN dla 

Gminy Miasta Krynica Morska ujęto zadania przyczyniające się do efektywnego wykorzystania 

zasobów. 

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Miasta Krynicy Morska na lata 2015 – 2025 

uwzględnia założenia przyjęte w PGN na poziomie zgodności z celem strategicznym 2. Zrównoważony 

rozwój przestrzenny i ochrona środowiska. Tym samym zachowana jest spójność założeń gminnych 

dokumentów  strategicznych. 
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Załącznik nr 3 Programy operacyjne  
 
Programy operacyjne stanowią przejście z poziomu planowania celów strategicznych do planowania 

działań operacyjnych i są kluczowym aspektem wdrażania Strategii. Umożliwiają one przede wszystkim 

pogrupowanie założeń strategicznych według głównych sfer oddziaływania, wyznaczenie 

poszczególnych czynników warunkujących realizację działań inwestycyjnych oraz systemu 

monitorowania na poziomie operacyjnym. Programy określają potencjalnych beneficjentów 

i partnerów, uwzględniają korzyści możliwe do osiągnięcia, a także uściślają rodzaje/typy planowanych 

działań, które przyczynić się mogą do osiągnięcia celów operacyjnych i strategicznych. 

Podstawą opracowania wskazanych programów operacyjnych było również zachowanie spójności 

ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 przyjętą przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego dnia 24 września 2012 r. 

Głównym, przyjętym założeniem zaproponowanych Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju 

Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025 jest wpisywanie się w co najmniej jeden cel 

strategiczny na poziomie niniejszej Strategii, a w związku z tym spełnianie założeń jednego lub więcej 

celów szczegółowych. Zakres każdego programu operacyjnego obejmuje w szczególności: cele 

strategiczne i operacyjne programu, uwarunkowania realizacji programu, identyfikację potencjalnych 

beneficjentów, przewidywalne mierzalne rezultaty, listę projektów kluczowych, źródła finansowania 

projektu.  

Realizacja działań wpisujących się w założenia programów operacyjnych, ma przyczynić się do 

osiągnięcia zakładanych celów oraz wypełnienia misji i założonej wizji rozwoju. Skuteczność procesu 

wdrożenia będzie natomiast weryfikowana poprzez system monitorowania – w formie stopnia 

realizacji wskaźników rezultatów. 

Rysunek 10 Programy Operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Miasta Krynica Morska na lata 2015-2025 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

SPOŁECZEŃSTWO

PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

TURYSTYKA 
I KONKURENCYJNOŚĆ 

GOSPODARCZA
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SP

O
ŁE

C
ZE

Ń
ST

W
O

 
Cel strategiczny 1. Wspieranie rozwoju lokalnego kapitału społecznego  

Cele operacyjne 1.1 Integracja ludności lokalnej i włączanie w życie społeczne grup wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem 

1.2. Aktywizacja mieszkańców miasta i zachęcenie do partycypacji społecznej 

1.3  Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej 

1.4  Ciekawa i odpowiadająca potrzebom oferta kulturalna 

1.5 Promocja zdrowego trybu życia 

1.6 Zapewnienie optymalnego poziomu usług opieki zdrowotnej 

1.7 Wspieranie inicjatyw społecznych oraz rozwój sektora non-profit 

1.8 Wspieranie wzrostu poziomu życia mieszkańców 

1.9  Umacnianie lokalnych działań we współpracy z samorządem 

Beneficjenci  Mieszkańcy   

Partnerzy  Samorząd terytorialny 

 Placówki edukacyjne 

 Miejska Biblioteka Publiczna 

 Organizacje pozarządowe, w tym ośrodki 

sportowe 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Kościoły i związki wyznaniowe 

 Inne jednostki samorządu terytorialnego 

Rola samorządu  Inicjowanie zadań  Wsparcie organizacyjne  Wsparcie finansowe 

 

Źródła finansowania  Budżet Miasta 

 Pozostałe środki publiczne (w tym krajowe) 

 Środki pozadotacyjne w ramach funduszy unijnych 

(w tym pożyczki, wsparcie kapitałowe i in.) 

 Środki prywatne 
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 Środki dotacyjne w ramach funduszy unijnych 

(w tym RPO WP, PROW, „Rybactwo i Morze) 

i pozostałych funduszy  

 

Wskaźniki 

operacyjne 

1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych/ 

doposażonych ośrodków sportu, rekreacji, kultury, 

edukacji, zdrowia 

 

2. Liczba inicjatyw społecznych z zakresu: sportu, 

rekreacji, kultury, oświaty i edukacji, zdrowia, 

społeczeństwa obywatelskiego  

Korzyści 

bezpośrednie 

 Wzrost jakości życia mieszkańców 

 Lepszy dostęp i  jakość edukacji i ochrony 

zdrowia 

 Aktywizacja mieszkańców, w tym osób starszych 

i niepełnosprawnych 

 

 Wzrost publicznej partycypacji mieszkańców 

 Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego 

 

Potencjalne działania  Organizacja kursów i szkoleń  

 Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb 

społeczności lokalnej 

 Tworzenie dogodnych warunków rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego 

 Realizacja programów profilaktycznych 

i prozdrowotnych 

 

 

 

 Efektywne pozyskiwanie funduszy UE i innych 

środków pozabudżetowych 

 Zabezpieczenie środków własnych 

 Tworzenie partnerstw publiczno – prywatnych 
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Cele strategiczne 1. Wspieranie rozwoju lokalnego kapitału społecznego 

2. Zrównoważony rozwój przestrzenny i ochrona środowiska 

Cele operacyjne 1.3 Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej 

2.1 Modernizacja infrastruktury drogowej 

2.2 Kształtowanie ładu przestrzennego w oparciu o miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego 

2.3 Wspieranie komunikacji publicznej: połączeń komunikacji samochodowej oraz promowej 

2.4 Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej 

2.5. Zapewnienie estetyki przestrzeni publicznych 

2.6. Realizacja działań zmierzających do wykształcenia sfery centrum miasta 

2.7 Ochrona środowiska naturalnego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i gospodarka 

niskoemisyjna 

 

Beneficjenci  Mieszkańcy  Miasto Krynica Morska Przedsiębiorcy i inwestorzy 

 

Partnerzy  Przedsiębiorcy  

 Samorząd terytorialny 

 Organizacje pozarządowe  

 Inne jednostki samorządu terytorialnego 

 Instytucje i organizacje zagraniczne 

Rola samorządu Inicjowanie zadań Wsparcie 

organizacyjne 

Wsparcie finansowe Promocja Miasta  

Źródła finansowania  Budżet Miasta 

 Pozostałe środki publiczne (w tym 

krajowe) 

 Środki prywatne 

 Środki dotacyjne i pozadotacyjne w ramach funduszy 

unijnych (w tym RPO WP, PROW) i pozostałych funduszy 

(m.in. MF EOG) 
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Wskaźniki 

operacyjne 

1. Liczba nowych inwestycji w Mieście 

2. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych 

3. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą 

4. Długość wybudowanych tras rowerowych 

5. Długość wybudowanych bądź 

zmodernizowanych dróg 

 

Korzyści 

bezpośrednie 

 wzrost atrakcyjności osiedleńczej miasta 

 wzrost atrakcyjności turystycznej miasta 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta 

 wzrost przychodów w budżecie miasta 

 poprawa estetyki miasta 

 poprawa bezpieczeństwa na drogach 

 

 Potencjalne 

działania 

 Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo- 

rekreacyjnych, w tym np. kompleksu basenowego,  

 Rozbudowa infrastruktury drogowej: przebudowa 

dróg istniejących, budowa nowych dróg 

 Budowa i przebudowa infrastruktury 

okołodrogowej: chodników, parkingów, ścieżek 

rowerowych, uzupełnienie oświetlenia 

 Działania infrastrukturalne w kierunku 

wykształcenia strefy centrum  

 Działania z zakresu estetyzacji centrum i przestrzeni 

publicznych 

 Remont i budowa wałów przeciwpowodziowych i 

monitorowanie prac i planów w tym zakresie 

 Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej (w tym szkół) 

 Przebudowa linii energetycznej 

 

 

 Budowa gazociągu 

 Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii  

 Dostosowanie zapisów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

 Opracowanie spójnej koncepcji rozwoju ulic, 

deptaków i ścieżek rowerowych 

 Przygotowanie dokumentacji technicznej, 

studiów wykonalności i innych dokumentów 

związanych z inwestycjami 

 Partnerstwo publiczno – prywatne, publiczno – 

publiczne 

 Pozyskanie inwestora strategicznego 

 Efektywne pozyskiwanie funduszy UE i innych 

środków pozabudżetowych 

 Zabezpieczone środki własne  
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Cele strategiczne 1. Wspieranie rozwoju lokalnego kapitału społecznego 

2. Zrównoważony rozwój przestrzenny 

3. Rozwój Gminy jako ośrodka turystycznego i uzdrowiskowego 

Cele operacyjne 1.3 Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej 

2.5 Zapewnienie estetyki przestrzeni publicznych 

2.6 Realizacja działań zmierzających do wykształcenia strefy centrum miasta 

2.8 Pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych oraz inwestora strategicznego 

3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej wykorzystującej lokalne zasoby 

3.2 Budowa spójnego wizerunku Gminy Miasta Krynica Morska 

3.3 Rozwój oferty całorocznej, w tym rozwój usług uzdrowiskowych 

3.4 Promowanie i wsparcie usług turystycznych i uzdrowiskowych wysokiej jakości 

3.5  Współpraca na poziomie publiczno – publicznym, społecznym i gospodarczym (inwestycje 

strategiczne) 

3.6 Rozwój sezonowej oferty sportowej: sportów wodnych i zimowych 

3.7.  Wykorzystanie unikatowego położenia Krynicy Morskiej oraz stworzenie warunków do aktywnej 

promocji ponadlokalnej 

3.8.  Tworzenie nowych produktów turystycznych oraz inicjatyw gospodarczych w sferze działań 

turystycznych 

 

Beneficjenci  Mieszkańcy  Turyści  Miasto Krynica Morska 

Partnerzy  Samorząd terytorialny 

 Przedsiębiorcy 

 Lokalna Organizacja Turystyczna 

 Organizacje pozarządowe 

 Inne jednostki samorządu terytorialnego 

 Instytucje i organizacje zagraniczne 

Rola samorządu Inicjowanie zadań Wsparcie 

organizacyjne 

 

Wsparcie finansowe       Wsparcie promocyjne 
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Źródła 

finansowania 

 Budżet Miasta 

 Pozostałe środki publiczne (w tym krajowe) 

 Środki prywatne 

 

 Środki dotacyjne i pozadotacyjne w ramach funduszy 

unijnych (w tym RPO WP, PROW, POIŚ) i pozostałych 

funduszy (m.in. MF EOG) 

Wskaźniki 

operacyjne  

1. Liczba przedsięwzięć z zakresu turystyki 

2. Liczba inwestycji z zakresu rozbudowy 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

3. Liczba powstałych obiektów noclegowych 

 

4. Liczba zrealizowanych projektów z zakresu 

zagospodarowania przestrzeni publicznych 

5. Liczba powstałych obiektów gastronomicznych 

 

Korzyści 

bezpośrednie 

 wzrost atrakcyjności osiedleńczej miasta 

 wzrost atrakcyjności turystycznej miasta 

 wzrost liczby odwiedzających miasta turystów 

 poprawa estetyki miasta 

 wzrost rozpoznawalności i popularności 

Miasta 

 

Kierunki działań   Promowanie walorów turystycznych w oparciu o 

Internet i media na poziomie ponadlokalnym i 

międzynarodowym 

 Koncentracja działań z zakresu produktów 

turystycznych i inicjatyw turystycznych w Lokalnej 

Organizacji Turystycznej  

 Tworzenie i zachęcanie do tworzenia różnych form 

turystyki kwalifikowanej 

 Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Wiślanym 

- budowa infrastruktury turystycznej: ścieżek 

rowerowych, edukacyjnych, pomostów 

 Zagospodarowanie plaż  

 Rozwój sportów wodnych: żeglarstwo, kitesurfing, 

kajakarstwo, wędkarstwo 

 Opracowanie operatu uzdrowiskowego  

 Tworzenie instrumentów ekonomicznych na 

poziomie lokalnym dla rozwoju bazy 

turystycznej kwalifikowanej i hoteli o 

wysokim standardzie 

 Współpraca z Lasami Państwowymi w 

tworzeniu i realizacji koncepcji 

zagospodarowania rekreacyjno – 

turystycznego dla obszarów leśnych Elbląsko 

– Żuławskich 

 Pozyskanie partnerów / inwestorów 

kluczowych do zagospodarowania solanek 

 Remont Jacht Klubu 

 Rozwój działalności MOSiR 
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 Rozwój sportów zimowych: bojery, snowkate, 

łyżwiarstwo, biegi narciarskie 

 Opracowanie koncepcji rozwoju turystyki 

 Budowa mola 

 Remont Jacht Klubu 

 Rozwój działalności MOSiR 

 

 Współpraca z Lasami Państwowymi w 

tworzeniu i realizacji koncepcji 

zagospodarowania rekreacyjno – 

turystycznego dla obszarów leśnych Elbląsko 

– Żuławskich 

 Pozyskanie partnerów / inwestorów 

kluczowych do zagospodarowania solanek 
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Załącznik nr 4 Lista zadań inwestycyjnych 
 

Lp. Nazwa projektu Program 

operacyjny 

Cel  

strategiczny 

Cel  

operacyjny 

1 Modernizacja ulicy 

Bałtyckiej z rewitalizacją 

Parku przy fontannie 

PRZESTRZEŃ 

I ŚRODOWISKO 

2. Zrównoważony 

rozwój 

przestrzenny 

i ochrona 

środowiska 

2.1 Modernizacja 

infrastruktury 

drogowej 

2 Budowa  infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej 

SPOŁECZEŃSTWO 

PRZESTRZEŃ 

I ŚRODOWISKO  

1. Wspieranie 

rozwoju lokalnego 

kapitału 

społecznego 

1.3 Rozwój oferty 

sportowej 

i rekreacyjnej 

3 Budowa i rozwój  

infrastruktury turystycznej 

TURYSTYKA 

I KONKURENCYJNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

3. Rozwój Gminy 

jako ośrodka 

turystycznego 

3.1 Rozwój 

infrastruktury 

turystycznej 

wykorzystującej 

lokalne zasoby 

 

4 Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej (m.in. Budynek 

Zespołu Szkół) 

PRZESTRZEŃ 

I ŚRODOWISKO 

2. Zrównoważony 

rozwój 

przestrzenny 

i ochrona 

środowiska 

2.7 Ochrona 

środowiska 

naturalnego, 

wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 

energii i gospodarka 

niskoemisyjna 

5 Pętla Żuławska. Rozwój 

Turystyki Wodnej. Etap II 

TURYSTYKA 3. Rozwój Gminy 

jako ośrodka 

turystycznego 

3.1 Rozwój 

infrastruktury 

turystycznej 

wykorzystującej 

lokalne zasoby 

6 Budowa ścieżek 

rowerowych 

PRZESTRZEŃ 

I ŚRODOWISKO 

TURYSTYKA 

2. Zrównoważony 

rozwój 

przestrzenny 

i ochrona 

środowiska 

3. Rozwój Gminy 

jako ośrodka 

turystycznego 

2.1 Modernizacja 

infrastruktury 

drogowej 

3.1 Rozwój 

infrastruktury 

turystycznej 

wykorzystującej 

lokalne zasoby 

7 Kontynuacja rozbudowy 

portu jachtowego 

w Krynicy Morskiej 

TURYSTYKA 3. Rozwój Gminy 

jako ośrodka 

turystycznego 

3.6 Rozwój sezonowej 

oferty sportowej: 

sportów wodnych 

i zimowych 

3.7.  Wykorzystanie 

unikatowego położenia 

Krynicy Morskiej oraz 
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stworzenie warunków 

do aktywnej promocji 

ponadlokalnej 

8 Rozwój usług 

uzdrowiskowych 

i zdrowotnych 

TURYSTYKA 3. Rozwój Gminy 

jako ośrodka 

turystycznego 

3.3 Rozwój oferty 

całorocznej, w tym 

rozwój usług 

uzdrowiskowych 

9 Poprawa obsługi 

komunikacyjnej poprzez 

modernizację i budowę 

dróg gminnych 

PRZESTRZEŃ 

I ŚRODOWISKO 

2. Zrównoważony 

rozwój 

przestrzenny i 

ochrona 

środowiska 

2.1 Modernizacja 

infrastruktury 

drogowej 

10 Budowa mieszkalnictwa 

socjalnego 

SPOŁECZEŃSTWO 

 

1. Wspieranie 

rozwoju lokalnego 

kapitału 

społecznego 

1.8 Wspieranie 

wzrostu poziomu życia 

mieszkańców 

11 Zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza 

i poprawa środowiska 

naturalnego oraz 

wspieranie działań 

związanych 

z wprowadzaniem 

gospodarki niskoemisyjnej 

i odnawialnych źródeł 

energii 

PRZESTRZEŃ 

I ŚRODOWISKO 

2. Zrównoważony 

rozwój 

przestrzenny 

i ochrona 

środowiska 

2.7 Ochrona 

środowiska 

naturalnego, 

wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 

energii i gospodarka 

niskoemisyjna 
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Załącznik nr 5 Formularz badania ankietowego mieszkańców 
 

 

Id: F59861E2-7B43-4D28-9397-5268DFD68A66. Uchwalony Strona 112



 
 
 

 

 113 

 

Id: F59861E2-7B43-4D28-9397-5268DFD68A66. Uchwalony Strona 113




