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1. Tworzenie Strategii Rozwoju
Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do roku 2040 (Strategia) to
podstawowy, systemowy, długofalowy plan działania władz samorządowych, przygotowywany
wraz ze stronami zainteresowanymi dokumentem.

Strategia zawiera dwie części:
1.
CZĘŚĆ
DIAGNOSTYCZNĄ:
potencjał rozwojowy i wyzwania
przyszłości gminy,

2.
CZĘŚĆ
PROGNOSTYCZNĄ:
wizję rozwoju oraz cele i kierunki działań
do roku 2030, z perspektywą do 2040
roku. Strategia odnosi się nie tylko do
zadań i obszarów działania gminy jako
samorządu terytorialnego, ale ma swoje odniesienie także do zakresu działania wszystkich
innych instytucji / podmiotów działających na terenie gminy.
Prace nad Strategią uruchomione zostały w czerwcu 2020 roku i trwały przez kolejne 6 miesięcy.
Dokument strategiczny poddany został konsultacjom społecznym, które w różnych formach
odbywały się w listopadzie 2020 roku.

Do opracowania dokumentu zaangażowano szerokie gremium: pracowników urzędu, radnych
gminy, sołtysów oraz przedstawicieli wspólnoty lokalnej i mieszkańców gminy. Decyzją Wójta
powołany został kilkunastoosobowy Zespół Planistyczny. Przeprowadzono spotkania
planistyczne i warsztaty konsultacyjne, na które zapraszano przedstawicieli różnych grup
społecznych, w tym radnych, sołtysów, pracowników pomocy społecznej, oświaty, sportu,
kultury, społeczników, przedstawicieli biznesu i zainteresowanych mieszkańców.
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Decyzją Wójta (Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 16 czerwca 2020 r.)
powołany został kilkunastoosobowy Zespół ds. opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy
Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do 2040” w składzie:
1. Marcin Kopitzki – przewodniczący,
2. Michał Rusak – zastępca
przewodniczącego
3. Ewelina Paszke – członek
4. Barbara Stanisławska – członek
5. Andrzej Klemenski – członek
6. Iwona Prażmo- członek
7. Iwona Piwońska – członek
8. Jolanta Mojsiejuk – członek

9. Aleksandra Nikielska – członek
10. Małgorzata Borek – członek
11. Jolanta Kaczmarek – członek
12. Karol Dettlaff – członek
13. Magdalena Stawiarz – członek
14. Elwira Klein – członek
15. Bożena Roszak – członek
16. Lucyna Sorn – członek

W tworzeniu założeń dokumentu Strategii uczestniczyły władze Gminy Kosakowo:
Marcin Majek - Wójt
Marcin Kopitzki - Zastępca Wójta

Ewelina Paszke - Sekretarz
Barbara Stanisławska - Skarbnik

RADA GMINY KOSAKOWO:
Andrzej Śliwiński (przewodniczący)
Adam Fajks (wiceprzewodniczący)
Marcin Buchna
Beata Gloza
Waldemar Kaszuba
Mirosław Marek
Józef Melzer
Katarzyna Milanowska
Ewa Nastały
Mirosława Piotrowska
Michał Przysiecki
Bożena Roszak
Lucyna Sorn
Antoni Strzelec
Alina Szydowska

SOŁTYSI W GMINIE KOSAKOWO:
Grzegorz Flatau
Jacek Hennig
Adam Kujawa
Józef Melzer
Alina Merchel
Adam Pałasz
Ewa Purska
Bożena Roszak
Andrzej Śliwiński
Krzysztof Toruńczak

MIESZKAŃCY:
501 mieszkańców uczestniczyło w badaniu ankietowym, gdzie wyraziło swoje opinie
o potencjale i wizji rozwoju Gminy Kosakowo.
Moderowanie procesu, opracowanie i redakcja dokumentu wykonała badaczka
społeczna Alicja Zajączkowska PrePost Consulting Sp. z o.o.
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2. Wdrażanie Strategii Rozwoju
Zarządzanie strategiczne, czyli połączenie myślenia strategicznego z zarządzaniem, to sposób
przewidzenia przyszłości oraz zaplanowanie i realizacja działań umożliwiających stabilne
funkcjonowanie. Umiejętności prawidłowego planowania i wdrażania długofalowej strategii
rozwoju stanowią kluczowe czynniki sukcesu w rozwoju społeczno-gospodarczym. Coraz
częściej pojawiają się opinie, iż „planowanie strategiczne jest w zasadzie bardzo konserwatywne, gdyż
stosowane dziś praktyki przenosi się w przyszłość i ignoruje sposób, w jaki innowacje zmieniają reguły
gry w obecnej epoce informacji i wiedzy”. Świadomość, iż obecne zmiany społeczno-gospodarcze są
bardzo szybkie nie powinna zwalniać od myślenia strategicznego i zarządzania przyszłością.
Zarządzanie strategiczne można i należy traktować jako proces wykreowania i wdrażania wizji
własnej ścieżki rozwoju gminy. Jest to proces ciągły, który nie ogranicza się tylko do fazy
stworzenia dokumentu strategii rozwoju. Istotą zarządzania strategicznego jest budowanie
spójnych, powiązanych z dokumentem strategii, programów wieloletnich i planów operacyjnych
oraz konkretnych budżetów.
RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Realizację Strategii zapewnia przygotowanie i doroczny przegląd budżetów Gminy Kosakowo
i Wieloletnich Prognoz Finansowych. Realizacja kierunków działań odbywać się będzie poprzez
uchwalanie i wykonanie kolejnych budżetów Gminy, które skorelowane będą z konkretnymi
programami, projektami, zadaniami realizującymi zapisy z dokumentu strategii.
Realizacja Strategii wymaga integracji wielu strumieni środków finansowych. W perspektywie
do roku 2030 do źródeł finansowania przedsięwzięć strategicznych będą należały:
→ środki pochodzące z budżetu Gminy Kosakowo oraz samorządu terytorialnego szczebla
powiatowego i regionalnego,
→ środki pochodzące z budżetu państwa,
→ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
→ środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych,
→ środki pochodzące ze zwrotnych instrumentów finansowych,
→ środki prywatne, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Warto zwrócić uwagę, że okres objęty Strategią będzie się cechował dwoma trendami.
Pierwszym będzie stopniowe zmniejszanie się środków unijnych na rzecz wzrastającej roli
źródeł krajowych. Proces ten będzie wspomagany zwiększeniem środków z budżetu państwa,
ale także powiększającą się sferą PPP i wykorzystaniem prywatnych środków do finansowania
projektów publicznych. Drugim trendem będzie zwiększająca się rola środków zwrotnych
(pożyczkowych) kosztem strumienia dotacji.
Realizacja ustaleń Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do 2040
roku będzie przebiegała zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zakresem
kompetencji gminy (zadania własne) oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację
zadań na jej terenie (zadania nie leżące w kompetencjach gminy).
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SYSTEM REALIZACJI STRATEGII 2030

Podmiotem odpowiedzialnym za osiąganie zapisanych w dokumencie celów jest Wójt Gminy
Kosakowo, który jednocześnie pełni funkcję koordynatora działań podejmowanych przez
jednostki organizacyjne gminy.
Urząd Gminy w Kosakowie jako instytucja wdrażająca Strategię jest odpowiedzialny za:
1.
2.

3.

4.

5.

Koordynowanie działań pracowników Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych,
sołtysów i rad sołeckich na rzecz urzeczywistnienia ustaleń Strategii.
Zapewnienie spójności różnych dokumentów programowych (wieloletnich i operacyjnych)
oraz przedsięwzięć projektowych, których planowanie i wdrażanie będzie przyczyniać się do
wypełniania założeń Strategii rozwoju.
Zarządzanie ryzykiem związanym z wdrażaniem Strategii, w tym ryzykiem prawnym,
niestabilności gospodarczej, brakiem zakładanych zewnętrznych źródeł finansowania, czy
ryzykiem związanym z nie wykonania zadań leżących w kompetencji zewnętrznych
podmiotów decyzyjnych, władz powiatowych, regionalnych, czy krajowych.
Monitoring, czyli proces systematycznego zbierania, analizowania i udostępniania
ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażania Strategii w aspekcie finansowym
i rzeczowym. Gromadzenie, w ujęciu rocznym, danych na potrzeby weryfikowania poziomu
osiągania wielkości wskaźników przyjętych dla każdego z czterech obszarów strategii.
Ewaluację okresową (minimum raz w okresie obowiązywania Strategii) postępów wdrażania
Strategii oraz ewaluację końcową oceniającą realizację założonych celów i kierunków
działań Wnioski i rekomendacje z ewaluacji okresowej mogą być wykorzystane do
ewentualnej nowelizacji Strategii.

Wdrażanie planów podlega stałej koordynacji, organizowaniu działań, delegowaniu zadań,
zarządzaniu zasobami, procesami, procedurami, informacją i wiedzą. Stały monitoring realizacji
kierunków działań Strategii, a także okresowa ewaluacja umożliwiają śledzenie postępów prac
i ewentualną ich modyfikację.
System monitoringu i ewaluacji pozwala na prowadzenie przeglądów operacyjnych
i strategicznych. Monitoring w praktyce to istotny element wewnętrznego mechanizmu
zarządzania. Umożliwia obserwowanie zjawisk w celu poznania ich dynamiki. Pozwala na
uniknięcie odchyleń od planu oraz ułatwia wprowadzenie korekt. Odgrywa rolę systemu
wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach.
Monitoring prowadzony na potrzeby kontroli ma na celu pomiar postępu rzeczowego
i finansowego w osiąganiu zaplanowanych założeń w rocznych planach operacyjnych, które
powinny realizować zapisy Strategii.
Monitoring prowadzony na potrzeby sprawozdawczości umożliwia przeprowadzenie analizy
danych i wykorzystywanie jej do przygotowywania raportów merytorycznych i finansowych,
w celu redystrybucji do zespołów wdrażających, jak i na potrzeby informowania mieszkańców
gminy o postępach prac i efektach wdrażania Strategii.
Monitoring prowadzony na potrzeby diagnostyczne odnosi się do gromadzenia w skali roku
danych od kluczowych realizatorów strategii oraz ze środowiska lokalnego i otoczenia
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zewnętrznego. Pozwoli to na zdobycie możliwie pełnego rozeznania co do istoty i rozmiarów
problemów w skali lokalnej oraz trendów rozwojowych.
Monitoring prowadzony na potrzeby planistyczne powinien umożliwiać pozyskanie od
kluczowych realizatorów strategii niezbędnych informacji planistycznych. Pozwoli to na
opracowanie na kolejny rok propozycji projektów, działań, wskaźników i budżetów w ramach
dedykowanych planów/programów operacyjnych do poszczególnych obszarów Strategii.
Monitoring prowadzony na potrzeby ewaluacji jest kluczowym źródłem informacji dla cyklicznej
oceny Strategii. Efektywność i skuteczność funkcjonowania systemu monitoringu w dużej
mierze determinuje jakość i rzetelność oraz koszt przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

System zarządzania strategicznego obejmuje wypracowanie planu strategicznego, następnie
wdrażanie planów operacyjnych i ewentualną nowelizację Strategii.
Analiza korelacji między planowanymi i osiągniętymi celami oraz włączanie informacji
pozyskanych z analizy trendów i zmian dają podstawę do przeprowadzenia analizy nowych
kształtujących się strategii i podejmowania ewentualnych decyzji o nowelizacji Strategii
rozwoju.
Skuteczna realizacja ustaleń Strategii wymagać będzie aktywnych, systematycznych oraz
skoordynowanych działań obecnych i przyszłych władz Gminy Kosakowo, pracowników Urzędu
Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów i rad sołeckich oraz współpracy
z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi środowiskami opiniotwórczymi
i przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie gminy.
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3. Spójność z innymi dokumentami
Tworzone dokumenty o charakterze strategicznym powinny odnosić się do innych znaczących
dokumentów, regulujących funkcjonowanie społeczno-gospodarcze na różnych szczeblach
kraju. Strategie powinny być ze sobą zgodne i spójne, dlatego strategie lokalne muszą
uwzględniać uwarunkowania, jakie zostały przyjęte w Strategiach regionalnych czy
subregionalnych.
Rozwój Gminy Kosakowo jest ściśle związany z planami rozwojowymi powiatu puckiego,
Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, województwa pomorskiego i kraju. Dlatego
też muszą zachodzić zjawiska „naczyń połączonych” uwidocznione również w dokumentach
planistycznych. Ze względu na duże znaczenie funduszy unijnych w stymulowaniu rozwoju
niezbędne jest, aby w planach strategicznych uwzględniać również przewidywany zakres
programów operacyjnych, które mogą być wykorzystane przez gminę.

Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 jest
dokumentem spójnym z innymi dokumentami planistycznymi o charakterze
ponadnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
Poniżej zaprezentowano kluczowe dokumenty strategiczne, których zapisy były brane pod
uwagę przy tworzeniu założeń Strategii.

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego
rozwoju (przyjęta przez Organizację
Narodów Zjednoczonych) to program
działań
definiujący
model
zrównoważonego rozwoju na poziomie
globalnym.
Określono
17
Celów
Zrównoważonego
Rozwoju
oraz
powiązanych z nimi 169 zadań. Nowa
wizja rozwoju nakreślona w Agendzie
koncentruje się na pięciu zmianach
transformacyjnych określonych jako zasada 5P -People (Ludzie), Planet (Planeta), Prosperity
(Dobrobyt), Peace (Pokój), Partnership (Współpraca). W 2019 roku Rada Unii Europejskiej
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przyjęła konkluzje o wdrażaniu przez UE Agendy ONZ w ramach Programu Zrównoważona
Europa 2030.

„Nowy model rozwoju to przede wszystkim rozwój odpowiedzialny
oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony”.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest strategicznym
instrumentem zarządzania polityką rozwoju realizowaną przez instytucje
państwa. Opisuje cele do realizacji w horyzoncie roku 2020 i 2030. Określa wskaźniki ich
realizacji, przedstawia sposób ich osiągania oraz określa najważniejsze projekty służące
realizacji celów. Wyznacza standardy odpowiedzialnego rozwoju: to rozwój z myślą o przyszłych
pokoleniach, włączający a nie wykluczający, zrównoważony terytorialnie, trwały wzrost
gospodarczy oparty na innowacyjnych firmach, najlepsza inwestycja to inwestycja w ludzi,
nowoczesna infrastruktura służąca potrzebom gospodarczym i jakości życia oraz państwo
bardziej efektywne.

„Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony”.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 rozwija
postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.). KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa
w perspektywie do 2030 r.

„Wspomaganie rozprzestrzeniania się procesów rozwojowych na
obszary poza głównymi miastami oraz budowanie potencjału dla
specjalizacji terytorialnej”.
Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 stanowi
najważniejszy krajowy dokument strategiczny dotyczący zagospodarowania przestrzennego
kraju. Sześć celów KPZK 2030 odpowiada najważniejszym wyzwaniom rozwojowym polskiej
przestrzeni. Integracja przestrzenna na poziomie lokalnym w obrębie obszarów wiejskich
powinna zapewniać na obszarze całego kraju jednolity standard dostępu do podstawowych
usług i dóbr publicznych, w szczególności w zakresie kultury, edukacji, transportu publicznego,
usług teleinformatycznych (punkty z darmowym dostępem do Internetu), usług niezbędnych dla
obsługi działalności gospodarczej oraz usług administracyjnych.

Wizja obszarów wiejskich w Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Wsi,
Rolnictwa i Rybactwa na lata 20122020 brzmi:
„Obszary wiejskie w 2020 roku będą atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku
i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej, które w sposób komplementarny przyczyniają się
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do wzrostu gospodarczego. Tereny te będą dostarczały dóbr publicznych i rynkowych z zachowaniem
unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych dla przyszłych pokoleń.
Mieszkańcy obszarów wiejskich będą posiadać szeroki dostęp do wysokiej jakości edukacji,
zatrudnienia, ochrony zdrowia, dóbr kultury i nauki, narzędzi społeczeństwa informacyjnego
i niezbędnej infrastruktury technicznej. Obszary wiejskie zachowają swój unikalny charakter dzięki
zrównoważonemu rozwojowi konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa.”

„Pomorskie w roku 2030 to region DOBROBYTU”.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030
(Projekt z 2020 roku) wskazuje trzy cele strategiczne: Trwałe
Bezpieczeństwo, Otwarta Wspólnota Regionalna oraz Odporna Gospodarka. Przewiduje, że
rozwój województwa pomorskiego w perspektywie 2030 roku będzie kształtowany przez trzy
główne mega trendy: postęp technologiczny, kryzys klimatyczny i zmiany demograficzne.

„Jedynym kierunkiem i warunkiem rozwoju
jest współpraca pomiędzy i w ramach
wszystkich sektorów tworzących metropolię”.
Strategia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot do roku 2030 wyznacza kierunki
współpracy metropolitalnej na najbliższe kilkanaście lat. Obszar Metropolitalny Gdańsk–
Gdynia–Sopot jest w 2030 roku innowacyjną, zrównoważoną i konkurencyjną europejską
metropolią. Chcemy być metropolią innowacji społecznych, ważnym ośrodkiem kulturalnym
w skali krajowej i europejskiej, móc wykazać się innowacyjnymi rozwiązaniami edukacyjnymi,
posiadać innowacyjną gospodarkę.

„Obszar Ziemi Puckiej wyróżniać będzie konkurencyjny sektor
usług turystycznych, konkurencyjne rybołówstwo,
wędkarstwo i rolnictwo”.
Strategia rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 – 2025 określa kierunek rozwoju tego obszaru
w perspektywie długofalowej poprzez działania zawarte w czterech celach:
1. Poprawa konkurencyjności gospodarki ziemi puckiej.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej ziemi puckiej.
3. Tworzenie warunków i poprawa gospodarczego wykorzystania zatoki puckiej ze
szczególnym uwzględnieniem potencjału portowego.
4. Tworzenie warunków do wysokiej jakości kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze
ziemi puckiej.
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Zgodnie z zasadą ciągłości planowania strategicznego, w procesie przygotowywania niniejszego
dokumentu Strategii, uwzględniono doświadczenia z realizacji poprzedniej Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kosakowo do 2020 roku.
Tworząc nową Strategię wykorzystywano także zapisy w kluczowych, wewnętrznych
dokumentach planistycznych i programowych gminy, w tym:
→ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo,
→ Program Ochrony Środowiska
z perspektywą na lata 2020-2023,

dla

Gminy

Kosakowo

na

lata

2016-2019

→ Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kosakowo na lata 2014-2020,
→ Program Wspierania Rodziny Gminy Kosakowo na lata 2019-2021,
→ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
→ Roczny program współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
→ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,

Problemów Alkoholowych oraz

→ Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z perspektywą na lata
2019-2020 roku,
→ Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kosakowo na lata
2016-2020,
→ Gminny Program Opieki nad Zabytkami w Gminie Kosakowo na lata 2016-2019,
→ Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
w posiadaniu i eksploatacji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o. na lata
2018 –2021,
→ Dokument „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem
dróg”,
→ Projekt „Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei
aglomeracyjnej na obszarze Pomorskiej Metropolii”,
→ Plan zarządzania kryzysowego Gminy Kosakowo.
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4. Potencjał rozwojowy Gminy Kosakowo
Potencjał rozwojowy Gminy Kosakowo został zidentyfikowany w oparciu o badania
diagnostyczne, analizę dokumentów, wywiady grupowe i indywidualne oraz badania ankietowe.
Przygotowano diagnozę stanu obecnego gminy. Uwzględnia ona analizę jej zasobów, słabych
i mocnych stron, potrzeb, deficytów, unikalnych potencjałów i głównych kompetencji.
Przeprowadzono analizę trendów zmian społeczno-gospodarczych z perspektywy trendów
globalnych, regionalnych i lokalnych oraz wyzwań - szans i zagrożeń z tego wynikających dla
Gminy Kosakowo.
Przygotowano dokument „Raport ewaluacyjny Zrównoważonej Strategii Rozwoju Gminy
Kosakowo 2008-2020”. Dokonano w nim analizy i przeglądu wewnętrznych
sprawozdań okresowych i branżowych z realizacji poszczególnych celów i kierunków
działań Strategii. Raport z badania ewaluacyjnego jest dostępny na stronach internetowych
Urzędu Gminy Kosakowo.
Opracowano dokument „Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Kosakowo na lata 20152019”. Służy ona ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. Prezentuje główne
tendencje rozwojowe oraz zmiany jakie zachodzą w różnych jej sferach
funkcjonalnych. Bazą do sporządzenia dokumentu jest analiza zastanych danych statystycznych
oraz danych wewnętrznych Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych. Dane
przeanalizowane zostały w perspektywie czasowej 2015-2018 (tam, gdzie było to możliwe
uwzględniono również rok 2019) w celu zobrazowania i zaobserwowania zmian zachodzących
w poszczególnych obszarach funkcjonalnych tj.: społeczeństwo, przestrzeń, gospodarka. Raport
z diagnozy społeczno-gospodarczej. Raport z badania ewaluacyjnego jest dostępny na stronach
internetowych Urzędu Gminy Kosakowo.
Przygotowano raport „Diagnozę lokalnych problemów społecznych w Gminie Kosakowo
w roku 2020”. Dane przeanalizowane zostały w perspektywie czasowej 2017-2019
(tam, gdzie było to możliwe uwzględniono również rok 2020). Prezentuje on
kluczowe zjawiska społeczne, które są przedmiotem polityki społecznej gminy. Omawia istotne
problemy, które dotykają jej mieszkańców. Wskazuje na potrzeby i oczekiwania mieszkańców i
instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych w gminie. Raport z diagnozy
lokalnych problemów społecznych. Raport z badania ewaluacyjnego jest dostępny na stronach
internetowych Urzędu Gminy Kosakowo.
Włodarzom Gminy zależało także, aby poznać opinie mieszkańców na temat aktualnej
i przyszłej sytuacji społecznej i gospodarczej Gminy Kosakowo. W tym celu
przeprowadzono w okresie lipiec – sierpień 2020 roku badanie w oparciu o ankietę
elektroniczną. Ankieta była anonimowa, zawierała 16 pytań otwartych i 16 pytań zamkniętych.
Udział w badaniu wzięło 501 mieszkańców, w tym 54% kobiet i 46% mężczyzn.
95% respondentów wskazało, że są mieszkańcami Gminy Kosakowo. 82% deklarowało, że są
w Gminie Kosakowo zameldowani. Dokument „Raport z badania ankietowego mieszkańców Gminy
Kosakowo”. Raport z badania ewaluacyjnego jest dostępny na stronach internetowych Urzędu
Gminy Kosakowo.
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Zebrane, w przywołanych powyżej czterech opracowaniach, dane i opinie stanowiły podstawę
do zidentyfikowania kluczowych problemów i potrzeb Gminy Kosakowo. Raporty diagnostyczne
pozwoliły także na określenie kluczowych zasobów, potencjałów i wyzwań rozwojowych gminy.
Dało to podstawę do sformułowania celów strategicznych i operacyjnych Strategii rozwoju
gminy i wyznaczyło kierunki działań na lata 2021-2030, z perspektywą do roku 2040.

2.1. Diagnoza – kluczowe informacje
LOKALIZACJA
Gmina Kosakowo jest gminą wiejską, położoną w północnej części województwa pomorskiego,
w powiecie puckim, bezpośrednio przy granicy administracyjnej Gdyni. Gmina Kosakowo jest
trzecią co do liczby mieszkańców gminą w powiecie puckim (na siedem) oraz najmniejszą
w powiecie gminą wiejską - o powierzchni 50,14 km2 (pozostałe gminy wiejskie to Puck
i Krokowa). Gmina Kosakowo podzielona jest na 10 sołectw: Kosakowo, Pogórze, Dębogórze,
Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór, Pierwoszyno, Mosty, Mechelinki, Rewa i Kazimierz.
Gmina posiada unikalny krajobraz, duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, dostęp do morza
oraz plaż. O atrakcyjności lokalizacji świadczy zróżnicowanie zasobów środowiska
przyrodniczego, występowanie obszarów cennych przyrodniczo oraz rzadko występujących
roślin i ptaków. Gmina może pochwalić się unikatowymi atrakcjami turystycznymi tj. historyczne
układy ruralistyczny wsi - Rewa, Mechelinki, Dębogórze, Kosakowo, Kazimierz, Pierwoszyno.
Priorytetami rozwoju gminy od lat jest ochrona wartości przyrodniczo-kulturalnych, krajobrazu
oraz ładu przestrzennego. Gmina Kosakowo należy do grupy miast i gmin objętych systemem
zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi (ZZOP).
Zdecydowanie, w opinii mieszkańców, najlepszą stroną życia w Gminie Kosakowo jest
jej położenie, przepiękne nadmorskie krajobrazy, wiejski charakter (sielskość, spokój,
cisza) oraz lokalizacja w pobliżu Trójmiasta.
DEMOGRAFIA
Analiza zmian liczby mieszkańców gminy w okresie ostatnich 15 lat wskazuje na systematyczny
i dynamiczny wzrost liczby ludności. W 2005 roku liczba mieszkańców Gminy Kosakowo
wynosiła 5627, a po 15 latach osiągnęła wielkość 16185 osób (wraz z osobami czasowo
zameldowanymi), co stanowi prawie trzykrotny wzrost (o 288%). Od lat pod względem przyrostu
liczby mieszkańców Gmina Kosakowo znajduje się na pierwszym miejscu wśród gmin powiatu
puckiego. W Gminie Kosakowo na koniec 2019 roku zameldowanych było 15 589 osób
(przewaga liczby kobiet nad mężczyznami, odpowiednio 50,50% i 49,50%). Z danych za półrocze
2020 roku wynika, że w porównaniu z 2019 rokiem liczba mieszkańców Gminy Kosakowo
wzrosła i zamieszkuje ją 15 975 mieszkańców. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2019
o 630 osób (15345 osób), a w stosunku do roku 2018 o 1 817 osób (14 158 osób).
Najwięcej mieszkańców (stałych i czasowych) mieszka w Pogórzu (4 201; 26,3% - dominuje tam
zabudowa wielorodzinna). W pięciu najludniejszych sołectwach (Pogórze, Mosty, Kosakowo,
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Dębogórze oraz Suchy Dwór) mieszka łącznie 80% całej populacji Gminy Kosakowo. Najmniej
liczne jest Dębogórze Wybudowanie – mieszka tam 1,7% wszystkich mieszkańców gminy.
Z prognozy ludności gmin na lata 2017 – 2030 opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny
wynika, że Gmina Kosakowo jest jedną z gmin o największym przyroście ludności w powiecie
puckim (w latach 2005 – 2020 liczba ludności wzrosła prawie trzykrotnie).
Szczegółowa analiza trendów demograficznych w Gminie Kosakowo w latach od 2005 do 2020
roku pokazuje dynamiczny przyrost liczby ludności zamieszkałej w gminie.
Prognozy liczby mieszkańców w roku 2030 pokazują wzrost o 157%, a w 2040 roku o 213%. Dla
całego województwa pomorskiego prognozowany jest spadek liczby mieszkańców
(1,3% w okresie 2013-2050).
Zwiększająca się liczba mieszkańców będzie miała decydujący wpływ na kwestie podejścia do
rozwiązywania obecnych i przyszłych problemów społeczno-gospodarczych w gminie.
Proporcje wieku mieszkańców gminy wskazują na relatywnie młodszą strukturę wiekową
ludności. W Gminie Kosakowo występuje bardzo korzystna sytuacja związana ze strukturą
ludności według ekonomicznych grup wieku. Bardzo duży odsetek [23,46%] stanowią osoby
w wieku przedprodukcyjnym, a jedynie 13,25% osoby w wieku poprodukcyjnym. W latach 20152019 liczba najmłodszych mieszkańców (0-15 lat) zwiększyła się o 25% (664 osób), osób w wieku
16-64 lat o 18% (1 611 osób), a w wieku powyżej 65 lat o 43 % (501 osób).
Wysokie, dodatnie saldo migracji jest główną przyczyną zwiększającej się liczby mieszkańców
Gminy Kosakowo. Narasta zjawisko „umiastowienia”, gmina zatraca swój wiejski charakter.
Ekspansja mieszkalnictwa jest szczególnie widoczna na terenie sołectwa Pogórze.
Według demograficznej prognozy Głównego Urzędu Statystycznego tendencja
wzrostowa liczby mieszkańców w Gminie Kosakowo będzie wyraźnie wzrastać.
Prognozuje się wzrost w kolejnych dziesięciu latach liczby mieszkańców o prawie
10 tysięcy. Do 2040 roku liczba ta może wzrosnąć do poziomu 34 tysięcy
mieszkańców.
Więcej informacji: Diagnoza lokalnych problemów społecznych w Gminie Kosakowo w 2020 roku. Diagnoza
społeczno-gospodarcza 2015-2019.

GOSPODARKA
Gmina Kosakowo należy do dynamicznie rozwijających się gospodarczo gmin. Posiada duży
udział osób zawodowo czynnych, przedsiębiorczych. W roku 2019 w krajowym rejestrze
urzędowym REGON zarejestrowanych było 2545 podmiotów gospodarki narodowej. Blisko
99% to podmioty sektora prywatnego. 98,32% podmiotów zarejestrowanych na terenie Gminy
Kosakowo to podmioty zatrudniające do 9 pracowników, czyli mikroprzedsiębiorstwa. Branżą,
w której działa najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy
Kosakowo - według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 – jest handel hurtowy i detaliczny
oraz naprawa pojazdów samochodowych (włączając motocykle) z 16,82% udziału. Kolejnymi
sektorami są: budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, przetwórstwo
przemysłowe oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
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Występuje marginalny i lokalny charakter rybactwa i rolnictwa, zwłaszcza słabo rozwinięta
bezpośrednia sprzedaż produktów. Wg PKD działało w 2019 roku 25 przedsiębiorstw
w zakresie rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.
Na terenie powiatu puckiego liczba podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców
to 154, zaś Gmina Kosakowo osiągnęła wynik 164, najlepszy dla wszystkich gmin
wiejskich, przewyższając wynik całego powiatu.
Gmina dąży do jak najszybszego uregulowania zagospodarowania przestrzennego, co
w przyszłości ułatwi znacznie procesy inwestycyjne.
Gmina Kosakowo zarządza stosunkowo dużym budżetem. W 2020 roku dysponowała budżetem
na poziomie ponad 100 mln. zł (ok. 106 mln. zł dochody, ok. 123 mln. zł wydatki). Porównując %
dochodów w budżecie Gminy Kosakowo w latach 2008 do 2019 nastąpił przyrost o 262%.
Porównanie wydatków na przestrzeni 12 lat pokazuje przyrost o 245%.
Wykonanie budżetu w Gminie Kosakowo w latach 2008 - 2019

2008

2019

2

1

12

Dochody
Wydatki
Wydatki inwestycyjne/majątkowe

% z 2008 do 2019

37 715 640 98 956 418
40 976 998 100 322 831
19 397 360 24 879 452

262%
245%
128%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań finansowych z wykonania budżetów Gminy Kosakowo w latach 2008-2019

Gmina Kosakowo jest udziałowcem spółek: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO”
Spółka z o. o., PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo oraz Eko Dolina Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
W 2018 roku Gmina Kosakowo zajęła 9 miejsce w rankingu najbogatszych gmin
w województwie pomorskim mierzonym w oparciu o wskaźnik wysokości dochodu
podatkowego na 1 mieszkańca gminy (2775 zł).
TURYSTYKA
Gmina Kosakowo posiada idealne warunki dla rozwoju morskiej turystyki rekreacyjnej,
wczasowej, wypoczynkowej oraz uzdrowiskowej. Władze gminy tworzą przyjazne środowisko
dla rozwoju przedsiębiorczości związanej z rozwojem sektora turystycznego. Ważnym
elementem strategicznym gminy jest rozbudowa zaplecza umożliwiającego rozwój żeglarstwa
i innych sportów wodnych. Promowana jest rozbudowa i poprawa standardów bazy noclegowej
i gastronomicznej. Istotnym zadaniem jest wydłużenie sezonu turystycznego. Rozwija się
ważniejsze i cenne kulturowo miejsca wypoczynku oraz zagospodarowuje się tereny pod kątem
turystyczno-rekreacyjnym w sposób przyjazny dla środowiska. Jednym z ciekawszych
rozwiązań w zakresie harmonijnego połączenia turystyki z przedsiębiorczością jest
wykorzystanie przystani rybackiej w Mechelinkach. Nowoczesna przystań rybacka
z pomostem oraz Aleja Nadmorska z drewnianym amfiteatrem łączą tradycje z nowoczesnością.
Przystań i pomost to również miejsce, gdzie promuje się lokalną działalność rybacką.
Gmina w ostatnich 12 latach gwałtownie zwiększyła wydatki na turystykę. Porównując
wykonanie budżetu na turystykę w latach 2008 – 2019 widać przyrost o 1576%.
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Wykonanie budżetu w Gminie Kosakowo w latach 2008 - 2019
Turystyka – dział 630

2008
124 025

2019
% z 2008 do 2019
1 954 938
1576%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań finansowych z wykonania budżetów Gminy Kosakowo w latach 2008-2019

W roku 2019 z inicjatywy władz samorządowych powstała nowa podstrona
internetowa

www.kosakowoturystycznie.pl,

której

zadaniem

jest

atrakcyjne

i przyjazne promowanie oferty turystycznej gminy.
INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACJA
Na terenie Gminy Kosakowo nie ma miejscowości wykluczonych komunikacyjnie. Gmina
Kosakowo leży na uboczu znaczących tras komunikacyjnych. Samorząd skutecznie realizuje
wieloletni program budowy i modernizacji dróg gminnych, przeznaczając w budżecie znaczne
kwoty na jego realizację. Porównując wydatki budżetowe na transport i łączność w latach 20082019 nastąpił przyrost o 182%.
Wykonanie budżetu w Gminie Kosakowo w latach 2008 - 2019
Transport i łączność – dział 600

2008
7 548 119

2019
% z 2008 do 2019
13 720 429
182%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań finansowych z wykonania budżetów Gminy Kosakowo w latach 2008-2019

W gminie funkcjonuje stosunkowo dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego, zwłaszcza z
Gdynią. Infrastruktura drogowa, komunikacja publiczna jest jednak niedostosowana do potrzeb
rozwijającej się gminy, głównie ze względu na niską przepustowość dróg i korki na węzłach
dojazdowych do Trójmiasta. Obecnie na terenie gminy Kosakowo nie są realizowane osobowe
połączenia kolejowe.
Gmina Kosakowo była liderem w Polsce, wprowadzając już 15 lat temu dla uczniów
z adresem zamieszkania w Gminie Kosakowo uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
komunikacją miejską na terenie całej gminy.
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, HAŁAS
W Gminie Kosakowo podstawowym źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza jest
emisja pochodząca z działalności bytowej mieszkańców. Wysoki poziom emisji zanieczyszczeń
wynika ze stosowania starych pieców, tzw. kopciuchów i niskosprawnych urządzeń instalacji
kotłowych oraz ich złego stanu technicznego.
Poważnym źródłem zanieczyszczeń jest również transport publiczny. Szczególnie duże stężenia
tych zanieczyszczeń występują na skrzyżowaniach i drogach o dużym natężeniu ruchu.
Przyczyną nadmiernej emisji jest zły stan techniczny pojazdów, nieprawidłowa ich eksploatacja
oraz korki uliczne. Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu jest lotnisko wojskowe w GdyniOksywiu oraz główne szlaki komunikacyjne (ruch tranzytowy – ulica Wiejska, Żeromskiego,
ul. Derdowskiego i Chrzanowskiego).
Mieszkańcy w badaniu ankietowym narzekają na zbyt wysoki hałas generowany przy
tłoczeniu gazu w rozbudowanych kawernach – podziemnych magazynach gazu.
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INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
Gmina Kosakowo ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę w zakresie ochrony środowiska
(kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, gospodarka odpadami). 100% mieszkańców gminy korzysta
z zaopatrzenia w energię elektryczną, 98% korzysta z wodociągów, zaś z kanalizacji 95,70%. Do
instalacji gazowej ma dostęp 48,8% mieszkańców gminy. Natomiast ciepło w sposób
scentralizowany dostarczane jest wyłącznie do zabudowy wielorodzinnej w sołectwie
Dębogórze (OPEC – Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gdyni).
Lokalne i indywidualne źródła ciepła pokrywają potrzeby cieplne istniejącej zabudowy
mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej.
Odpady stałe komunalne w sposób zorganizowany wywożone są do zakładu
zagospodarowywania odpadów „Ekodolina” Sp. z o. o. W 2019 roku z gminy zostało odebrane
ponad 200 ton tego rodzaju odpadów, które zostały przetworzone na wysokiej jakości kompost
oraz biogaz.
W 2019 r. Gmina Kosakowo jako jedna z pierwszych, wprowadziła kolejną frakcję
segregacji odpadów – odpady ulegające biodegradacji, czyli BIO kuchenne. Dzięki
nowej frakcji zostaje zmniejszona ilość odpadów komunalnych kierowana na
składowisko.
MIESZKALNICTWO
W latach 2015 – 2019 w Gminie Kosakowo zarejestrowano wzrost liczby mieszkań. Przeciętny
metraż przypadający na osobę zwiększa się (wynosił na koniec 2018 roku 41,2 m²/osobę,
podczas gdy przeciętna powierzchnia mieszkaniowa w powiecie puckim to 36,0 m²/osobę).
Zwiększa się także liczba mieszkań na 1000 mieszkańców z 332 w 2015 roku do 361 w 2018
roku.
Zasób mieszkaniowy Gminy Kosakowo tworzą 33 lokale stanowiące własność gminy, gdzie
31 to lokalne socjalne (30 zamieszkałych, 1 przeznaczony do rozbiórki) i 2 lokale mieszkalne.
Już od kilku lat w Gminie Kosakowo jest duże zainteresowanie prywatnych inwestorów
rozwojem inwestycji mieszkaniowych i hotelowych.
OŚWIATA
Gmina Kosakowo ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę oświatową. W 2020 roku funkcjonują
cztery placówki oświatowe, do których uczęszcza ok. 1600 uczniów. Opieką przedszkolną
objętych jest blisko 400 maluchów (wszystkie dzieci w wieku 3-5 lat objęte rekrutacją). Wysoki
poziom nauczania w gminie potwierdzają wyniki uczniów. Budżet gminny na oświatę
i wychowanie z roku na rok jest coraz wyższy. W 2019 roku porównaniu z 2008 rokiem wzrósł
o 455%. Gmina Kosakowo ponosi z roku na rok coraz wyższe koszty na oświatę.
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Budżet wykonany w zakresie
OŚWIATA I WYCHOWANIE

2008

2019

2

1

12

Budżet wykonany w zakresie szkolnictwa podstawowego – dział 801

7 839 425

% z 2008 do 2019

35 631 141

455%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań finansowych z wykonania budżetów Gminy Kosakowo w latach 2008-2019

Ciągle wzrastający udział kosztów edukacji w gminie wynika z niewystarczającego poziomu
subwencji, którą otrzymuje gmina na realizację zadań związanych z oświatą – kształtuje się ona
od lat na poziomie ok. 65% wydatków ponoszonych na oświatę.
W badaniu ankietowym mieszkańcy podkreślali niewystarczającą liczbę publicznych żłobków
i przedszkoli zwłaszcza przy dużych osiedlach, niezadowalający transport uczniów do szkół,
niewystarczającą liczba zajęć pozalekcyjnych w gminie dla dzieci.
Wysoki poziom nauczania w gminie potwierdzają wyniki uczniów. Wyniki egzaminu
ósmoklasisty osiągnięte w 2020 roku przez uczniów Gminy Kosakowo były wyższe na
tle województwa pomorskiego i kraju z matematyki o 5%, z języka polskiego o 10%,
a z języka angielskiego aż o 18%.
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
Pomoc i wsparcie w Gminie Kosakowo z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych otrzymało 427 osób. Dostęp do usług pomocy społecznej w gminie
jest oceniany pozytywnie przez mieszkańców. Najważniejszymi problemami wśród rodzin
korzystających ze wsparcia pomocy społecznej w Gminie Kosakowo są w kolejności: ubóstwo,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Analizując dane dotyczące
świadczeń finansowych i pozafinansowych z perspektywy powodów ich przyznania
w 2019 roku na pierwszych miejscach były długotrwała lub ciężka choroba (ok. 12 tyś.
świadczeń), niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
ubóstwo (od 5 do 7tyś. świadczeń) i bezdomność (3 tyś. świadczeń).
W roku 2018 na zadania własne i zlecone, na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
przeznaczono kwotę ponad 1,37 mln zł. Budżet wykonany w zakresie pomocy społecznej (dział
852) w 2019 roku wynosił 1, 9 mln. zł i w ostatnich latach ma tendencję malejącą.
Dostęp do oferty usług zdrowotnych, w tym lekarzy specjalistów mieszkańcy oceniają za
niewystarczający do potrzeb. Jeden Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Kosakowie
działa w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia (poradnie ogólne,
dziecięce, gabinety stomatologiczne). Opiekę zdrowotną na poziomie specjalistycznym
zapewniają szpitale w Gdyni, Pucku i Wejherowie oraz Miejskie Stacje Pogotowia Ratunkowego
w Gdyni i Rumii. Na terenie gminy funkcjonują 4 apteki.
W 2020 roku Gmina Kosakowo przekazała łącznie 300 tyś. zł (po 100 tyś. zł) dla
szpitali w Pucku, w Wejherowie i w Gdyni zakupy sprzętu ochronnego i przebudowę
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części szpitalnej rejestracji, tak aby w sposób bezpieczny przyjmować pacjentów, w tym
mieszkańców Gminy Kosakowo.
Gmina Kosakowo poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bezpłatnie świadczy
usługę Teleopieki dla osób wymagających takiej formy wsparcia. Usługa ta jest
oferowana niezależnie od dochodów osób potrzebujących i stanowi program osłonowy.
W Gminie Kosakowo uruchomiono Elektroniczny System Medycyny Szkolnej.
Przewiduje

on

badania

ukierunkowane

na profilaktykę

nadwagi

i otyłości

oraz poprawienie stanu zdrowia dzieci. Programem objęte zostaną dzieci, które w roku
szkolnym 2020/2021 uczęszczają do IV klas.
INFRASTRUKTURA SPORTOWA, AKTYWNOŚĆ I REKREACJA
Dobrze rozwinięta jest infrastruktura sportowa (boiska, hale sportowe, baseny, przystanie
jachtowe i inne). Organizowane są liczne imprezy i wydarzenia sportowe. W szkołach promuje
się aktywną postawę oraz rozwój kultury fizycznej. Organizowane są międzyszkolne zawody
i olimpiady. Gmina Kosakowo zapewnia nieodpłatne zajęcia na basenie w Kosakowskim
Centrum Sportowym dla uczniów starszych klas wszystkich gminnych szkół oraz m.in. bezpłatne
zdobywanie patentów żeglarskich i motorowodnych. Na terenie Gminy Kosakowo aktywnie
działają kluby sportowe i organizacje społeczne promujące sport i zdrowy styl życia (m.in.
dyscypliny: piłka nożna, żeglarstwo, judo, karate, lekkoatletyka).
W Gminie Kosakowo w sposób szczególny kładzie się nacisk na aktywność i rekreację. Promuje
się nordic walking, morsowanie i bieganie. Odbywają się turnieje tańca, turnieje szachowe,
turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki nożnej, turnieje karciane, turnieje siatkówki halowej
i plażowej oraz sportowe pikniki rodzinne. Gmina wypracowała akcyjne podejście do
organizowania imprez masowych.
Flagowe wydarzenia sportowe w Gminie Kosakowo to: zawody lotnicze AeroBaltic
o charakterze ogólnopolskim, Windsurfingowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Seniorów
i Mastersów oraz prestiżowe zawody kitesurfingowe AZTORIN Kite Challenge
zaliczane do punktacji Pucharu Polski. Warto podkreślić, że Rewa to jedno
z najlepszych miejsc do uprawiania tych sportów w Polsce.
Dużą imprezą promującą gminę Kosakowo jest Marsz Śledzia, który jest jedynym
w Polsce marszem pieszym przez wody Bałtyku (z Kuźnicy do Rewy). Wydarzenia
o charakterze lokalnym to m.in. Walentynkowy Bieg Parami, Bieg Tropem Wilczym,
Magiczna Sztafeta w Zaklętym Zamku, biegi z okazji Święta Niepodległości, cykliczne
spotkania morsów na plaży w Rewie i Mechelinkach w okresie jesień – zima.
KULTURA
Gmina prowadzi zróżnicowane działania na rzecz aktywności kulturalnej mieszkańców. Oferta
cyklicznych i jednorazowych imprez i zajęć jest bardzo bogata – zarówno ta skierowana do
mieszkańców (zajęcia kulturalne, animacyjne i rozwojowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych
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i seniorów), jak i turystów. W Gminie Kosakowo wspierana jest działalność zespołów
folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych. Organizowane są próby chóru, zajęcia
kółka gitarowego, koncerty, wieczory poetyckie, bale karnawałowe, spotkania autorskie,
warsztaty twórców ludowych.
Działa Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie, które realizuje zadania w dziedzinie
tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz edukacji i promocji gminy. Jest
organizatorem imprez kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych (język angielski dla dzieci
i dorosłych, zajęcia kulturoznawcze z językiem chińskim, szachy, legorobotyka).
Aktywną placówką kultury jest również Dom Kaszubski w Dębogórzu (siedziba Stowarzyszenia
Kaszubskiego Regionalnego Chóru Morzanie i Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo) oraz Checz
Kaszubska (siedziba Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Dębogórze-Kosakowo).
Od stycznia 2020 r. powołano w gminie stanowisko pełnomocnika ds. seniorów. Otwarto także
klub seniora w Rewie w dwukondygnacyjnym budynku, który stał się centrum informacyjnym
oraz integracyjnym seniorów. Gmina Kosakowo zapewnia bogatą ofertę zajęć dla seniorów –
m.in. ruchowych, kreatywnych, językowych, hobbistycznych, kameralnych imprez o charakterze
kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym, wieczorki karaoke, wycieczki, spotkania
z ciekawymi ludźmi.
Biblioteka ma szeroką ofertę kulturalną i edukacyjną propagującą czytelnictwo, działania
kulturotwórcze lokalnych środowisk artystycznych, edukację, malarstwo i rękodzieło.
Wydatki na kulturę w ostatnich latach mają tendencję wzrostową. Porównując dane z roku 2008
do roku 2019 wydatki na kulturę wzrosły o 159%.
Wykonanie budżetu w Gminie Kosakowo w latach 2008 - 2019
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921

2008
1 198 822

2019
% z 2008 do 2019
1 902 750
159%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań finansowych z wykonania budżetów Gminy Kosakowo w latach 2008-2019

Flagowymi cyklicznymi imprezami kulturalnymi organizowanymi na terenie Gminy
Kosakowo są: Festyn Kaszubski w Rewie, Dni Gminy Kosakowo, doroczne Święto
Plonów – Dożynki, Uroczystości ku czci pamięci bohaterów morza w Ogólnopolskiej
Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, Święto Flagi, Zaduszki Morskie w Rewie, Dzień
Niepodległości, obchody rocznic patriotycznych 15 sierpnia 1920 roku oraz
1 i 19 września 1939 roku, Festyn Integracyjny „Z Pogórza Lato Rusza”, Dzień Kobiet,
Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Akademia Niepodległości.
Od 2006 roku na terenie Gminy Kosakowo odbywa się Open'er Festival, który jest
atrakcją kulturalną o międzynarodowej skali, przyciąga turystów i promuje gminę.
INTEGRACJA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
W Gminie Kosakowo widoczny jest proces aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców.
W 2019 roku z Gminą Kosakowo współpracowało 20 organizacji pozarządowych i klubów
sportowych. Łączna kwota przeznaczonych dotacji, w ramach konkursu grantowego w roku
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2019 wyniosła 385 tyś. zł, z czego 97 tyś. przeznaczono na kulturę, 242 tyś. zł na sport, a na
ochronę i promocję zdrowia 11 tyś. zł. Widoczne jest małe zaangażowanie lokalnych organizacji
w działania charytatywne, wolontariat i pomoc społeczną. Brakuje organizacji, które mogłyby
zacieśnić współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami
pomocowymi w gminie.
Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w decydowaniu o wykorzystaniu środków z funduszu
sołeckiego na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia w ich sołectwie.
Pula środków funduszu sołeckiego wzrasta - w 2021 roku wyniesie 527500 zł.
Wybory prezydenckie w 2019 roku pokazały, że mieszkańcy Gminy Kosakowo cechują się
wysoką aktywnością obywatelską, co przejawia się bardzo wysoką frekwencja w wyborach.
Dzięki najwyższej frekwencji wyborczej w województwie pomorskim (78,12%) podczas
drugiej tury wyborów prezydenckich w 2019 roku Gmina Kosakowo otrzymała od
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na zakup wozu
strażackiego w ramach akcji „Bitwa o Wozy”.
DOBRE RZĄDZENIE
Gmina Kosakowo zajęła w Ogólnopolskim Rankingu Samorządów w 2019 roku 184 miejsce
wśród wszystkich 1548 gmin wiejskich w kraju i pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich powiatu
puckiego.
Celem rankingu jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki
w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego
w strategicznych kategoriach:
→ trwałości ekonomicznej,
→ trwałości środowiskowej,
→ trwałości społecznej oraz
→ w zakresie jakości zarządzania.

Strona - 21 - z 78

Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do roku 2040

2.2. Diagnoza – silne i słabe strony
Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju Gminy Kosakowo w kategoriach silnych i słabych stron
zostały przeanalizowane w trzech obszarach: przestrzennym, gospodarczym i społecznym.
Słabe strony to trudności, wynikające z lokalnych, wewnętrznych uwarunkowań istotne
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kosakowo.
Mocne strony to atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego Gminy Kosakowo.
Obszar PRZESTRZEŃ obejmował takie zagadnienia jak: lokalizacja, zasoby przyrodnicze,
ochrona środowiska, infrastruktura techniczna, drogowa, w tym infrastruktura komunikacyjna,
energetyczna i technologie.
W obszarze GOSPODARKA podmioty gospodarcze, rynek pracy, budownictwo i gospodarka
nieruchomościami, inwestycje, przedsiębiorczość, innowacyjność i nauka.
Obszar SPOŁECZNOŚĆ dotyczył problematyki: demografia, zdrowie, edukacja, infrastruktura
społeczna, organizacje pozarządowe, ekonomia społeczna, dziedzictwo kulturowe, kapitał
społeczny i dobre rządzenie.
Ocena słabych i mocnych stron rozwojowych Gminy Kosakowo zaprezentowany został w trzech
poniższych tabelach i przedstawia się następująco:
POTENCJAŁ GMINY KOSAKOWO W OBSZARZE PRZESTRZEŃ
OBSZAR PRZESTRZEŃ
lokalizacja, zasoby przyrodnicze, ochrona środowiska, infrastruktura techniczna, w tym
infrastruktura komunikacyjna, energetyczna, technologie
SŁABE STRONY
MOCNE STRONY
Trudności wynikające z lokalnych, wewnętrznych
Atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z
uwarunkowań istotne z punktu widzenia rozwoju
punktu widzenia rozwoju społecznospołeczno-gospodarczego Gminy Kosakowo.
gospodarczego Gminy Kosakowo.
POTENCJAŁ INFRASTURKTURALNY
1. Infrastruktura drogowa, komunikacja
publiczna niedostosowana do potrzeb
rozwijającej się Gminy - za wolny
rozwój dróg w stosunku do tempa
powstawania osiedli mieszkaniowych,
mała przepustowość dróg, korki na
głównych szlakach komunikacyjnych,
słaba alternatywa dla komunikacji
publicznej, niewystarczające
skomunikowanie z Puckiem,
Trójmiastem i Mały Trójmiastem.
2. Niedostosowana, niewydolna
infrastruktura drogowa do rozwoju

1. Atutem Gminy jest lokalizacja na
styku z miastem Gdynia, miastami
Rumia i Reda oraz w powiecie
Puckim blisko Półwyspu Helskiego.
2. Powiązania funkcjonalnoprzestrzenne Gminy Kosakowo z
Gdynią sprzyjające rozwojowi
infrastruktury.
3. Liczne związki z Aglomeracją
Trójmiejską: miejsca pracy,
szkoły/przedszkola/żłobki, miejsca
kultury, infrastruktura
transportowa i techniczna.
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przemysłu, zwłaszcza na obszarze
sołectwa Dębogórze Wybudowanie.
3. Niska przepustowość dróg, korki na
węzłach dojazdowych do Trójmiasta,
sezonowe „wąskie gardła”.
4. Braki w urządzeniach zapewniających
bezpieczeństwo ruchu drogowego,
pieszych i rowerzystów - chodniki,
utwardzone pobocza, oświetlenie
uliczne, sygnalizacja świetlna, przejścia
dla pieszych.
5. Niedostosowana do potrzeb liczba
miejsc parkingowych.
6. Słaby poziom kompleksowych
rozwiązań związanych ze szlakami
turystycznymi, w tym ścieżki
rowerowe, infrastruktura
towarzysząca.
7. Zbyt szybko rozwijające się
budownictwo mieszkaniowe. Powstają
nowe blokowiska, a infrastruktura nie
nadąża za zwiększającą się liczbą
mieszkańców.
8. Potrzeba zmiany planów
zagospodarowania przestrzennego
pod zabudowę jednorodzinną.
9. Niewydolny system odprowadzenia
wód opadowych w części Gminy
Kosakowo.
10. Niska lesistość gminy. Grunty leśne
zajmują powierzchnię 524 ha, co
stanowi 10,7% jej ogólnej powierzchni.
Pod względem zalesienia, gmina
zajmuje jedno z ostatnich miejsc w
województwie pomorskim (średnio
lasy zajmują 35,8% ogólnej jego
powierzchni).
11. Na terenie gminy zlokalizowane są
obiekty stanowiące potencjalne źródło
zanieczyszczenia środowiska
przyrodniczego:
• Oczyszczalnia ścieków
,,Dębogórze”,

4. Gmina skutecznie realizuje
wieloletni program budowy i
modernizacji dróg gminnych wraz z
odwodnieniem dróg, przeznaczając
w budżecie znaczne kwoty na jego
realizację.
5. Perspektywa budowy nowych dróg
o dużym znaczeniu dla komunikacji
w Gminie Kosakowo, w tym
Dębogórze - Suchy Dwór, Złote
Piaski, Obwodnica Pierwoszyna, ul.
Wiśniowa.
6. Rozwój nowych tras rowerowych w
tym między innymi
międzynarodowej trasy R-10 oraz
budowa ścieżek rowerowych przy
nowych głównych drogach.
7. Dobrze rozwinięta sieć transportu
publicznego, zwłaszcza z Gdynią.
8. Po konsultacjach w 2019 roku,
przeprowadzonych z mieszkańcami
wprowadzane są liczne zmiany w
organizacji ruchu wpływające na
poprawę bezpieczeństwa na
gminnych drogach.
9. Szansa na uruchomienie linii PKP na
terenie gminy.
10. Działania inwestycyjne
poprawiające jakość usług w
zakresie gospodarki wodociągowej i
kanalizacyjnej jest systematycznie
realizowana w oparciu o Wieloletni
Program Inwestycji SUW oraz Sieci
Wodociągowych i Sanitarnych w
Gminie Kosakowo.
11. Wysoki wskaźnik pokrycia
powierzchni gminy planami
miejscowymi. Pokrywa on około
71% powierzchni wszystkich
terenów inwestycyjnych
wskazanych w studium (włączając
tereny rekreacyjne). W gminie w
2020 roku obowiązują 92 plany
zagospodarowania przestrzennego.
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• Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu,
PERN S.A. Płock,
• Składowisko odpadów
przemysłowych w Rewie, którego
użytkownikiem są
Elektrociepłownie ,,Wybrzeże” S.A.,
• Obiekty techniczne Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej lotnisko w Babich Dołach.
• Port lotniczy Gdynia-Kosakowo –
nieaktywny port lotniczy.
• Podziemny Magazyn Gazu
„Kosakowo” Gas Storage Poland Sp.
z o.o.

12. Duży potencjał przestrzenny dla
rozwoju budownictwa
mieszkaniowego.
13. Zasób mieszkaniowy Gminy
Kosakowo tworzą 33 lokale gminne
(socjalne) stanowiące własność
gminy.
14. Unikalny krajobraz, duże walory
przyrodnicze i krajobrazowe, dostęp
do morza, plaż. Duże zróżnicowanie
zasobów środowiska
przyrodniczego, występowanie
obszarów cennych przyrodniczo
oraz rzadko występujących roślin i
ptaków.
15. Gmina Kosakowo znajduje się w
europejskim systemie obszarów
chronionych NATURA 2000 tereny w granicach dyrektywy
ptasiej i siedliskowej wskazane do
ochrony. Całość obszarów leśnych
gminy została uznana za lasy
ochronne.
16. Dobrze rozwinięta infrastruktura
sportowa (boiska, hale sportowe,
baseny, przystań żeglarska i inne).
17. Atrakcyjnym do rozwoju turystyki
zasobem przyrodniczym jest
Mierzeja Rewska, gdzie
podejmowane są działania
inwestycyjne sprzyjające rozwijaniu
turystyki.
18. Relatywnie dobry stan czystości
powietrza atmosferycznego
(główne zagrożenia występują ze
strony niskich emitorów - palenisk
domowych i pojazdów
samochodowych).
19. Dobrze rozwinięta infrastruktura w
zakresie ochrony środowiska
(kanalizacja, oczyszczalnia ścieków,
gospodarka odpadami).
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POTENCJAŁ GMINY KOSAKOWO W OBSZARZE GOSPODARKA
OBSZAR GOSPODARKA
podmioty gospodarcze, budownictwo i gospodarka nieruchomościami, inwestycje,
przedsiębiorczość, innowacyjność i nauka
SŁABE STRONY
MOCNE STRONY
Trudności wynikające z lokalnych, wewnętrznych
Atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z
uwarunkowań istotne z punktu widzenia rozwoju
punktu widzenia rozwoju społecznospołeczno-gospodarczego Gminy Kosakowo
gospodarczego Gminy Kosakowo.
POTENCJAŁ GOSPODARCZY
1. Uciążliwość zakładów przemysłowych
zlokalizowanych na terenie gminy.
2. Nieczynne dla lotnictwa komercyjnego
Lotnisko Gdynia-Kosakowo.
3. Przedsiębiorczość mieszkańców mocno
skoncentrowana na prostych usługach
turystycznych.
4. Słabość oferty turystyki posezonowej,
krótki sezon turystyczny, mało atrakcji
turystycznych poza sezonem letnim.
5. Zanikająca działalność rolnicza –
wyprzedaż ziemi przez rolników i
przekwalifikowanie terenów rolniczych.
6. Marginalny i lokalny charakter
rybactwa i rolnictwa, zwłaszcza słabo
rozwinięta bezpośrednia sprzedaż
produktów.
7. Niska efektywność ekonomiczna z
organizowanego na terenie gminy
międzynarodowego wydarzenia
kulturalnego Open’er Festival.
8. Słaba ściągalność opłaty klimatycznej.
9. Niestabilność na rynku pracy związana
z sezonową przedsiębiorczością.
10. Utrudniony dostęp mieszkańców gminy
do korzystania z pomocy Powiatowego
Urzędu Pracy, który zlokalizowany jest
w Pucku (słabe skomunikowanie
transportem publicznym).
11. Nie rozwija się sektor ekonomii
społecznej.

1. Dobry potencjał gospodarczy ze
względu na nadmorską lokalizację,
blisko Gdyni i pozostałych miast
Trójmiasta oraz Małego Trójmiasta.
2. Działania zmierzające do
harmonijnego połączenia turystyki z
przedsiębiorczością (np. przystań
rybacka, skansen rybacki w
Mechelinkach).
3. Rozwinięta baza turystyczna,
wypoczynkowa i rekreacyjna.
4. Duża różnorodność potencjału
gospodarczego – rolnictwo,
przemysł, turystyka, zwłaszcza
wodna.
5. Zasoby i korzystne warunki do
rozwoju energetyki odnawialnej
(wiatr, słońce).
6. Rozwój mikroprzedsiębiorstw:
wzrost liczby otwieranych
działalności gospodarczych, w tym
samozatrudnienie i rozwój drobnej
działalności sezonowej.
7. Zasobny budżet gminny – w 2018
roku Gmina Kosakowo zajęła 9
miejsce w rankingu najbogatszych
gmin w województwie pomorskim
mierzonym w oparciu o wskaźnik
wysokości dochodu podatkowego
na 1 mieszkańca gminy (2774,26zł.).
8. Uruchomienie lotniska w
Kosakowie- stwarza szanse na
rozwój gospodarczy.
9. Duże zainteresowanie prywatnych
inwestorów rozwojem inwestycji
mieszkaniowych i hotelowych.
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10. Gmina Kosakowo jest udziałowcem
w kilku spółkach:
a)
b)
c)
d)

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „PEKO” Spółka z o. o.,
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.,
Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo,
Eko Dolina -Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych.

POTENCJAŁ GMINY KOSAKOWO W OBSZARZE SPOŁECZNOŚĆ
OBSZAR SPOŁECZNOŚĆ
demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, infrastruktura społeczna, organizacje
pozarządowe, ekonomia społeczna, dziedzictwo kulturowe, kapitał społeczny, dobre
rządzenie
SŁABE STRONY
MOCNE STRONY
Trudności wynikające z lokalnych, wewnętrznych
Atuty, zasoby, potencjał, talenty istotne z
uwarunkowań istotne z punktu widzenia rozwoju
punktu widzenia rozwoju społecznospołeczno-gospodarczego Gminy Kosakowo.
gospodarczego Gminy Kosakowo.
POTENCJAŁ SPOŁECZNY
1. Bardzo dynamiczny wzrost liczby
mieszkańców migrujących zwłaszcza z
Trójmiasta, co wpływa na zmiany w
dostępności do usług publicznych.
2. Nierównomierny rozwój demograficzny
w sołectwach (Pogórze – młodzi
osiedleńcy vs. Kazimierz – autochtoni,
rolnicy).
3. Narastające zjawisko „miastowienia” –
gmina zatraca swój wiejski charakter.
4. Niewystarczająca oferta usług
zdrowotnych i dostępność do
podstawowej opieka zdrowotnej. Jest 1
przychodnia NFZ.
5. Brak lekarzy specjalistów oferujących
usługi w gminie.
6. Utrudniony dostęp do usług
zdrowotnych w powiecie, utrudniony
dojazd transportem publicznym do
Pucka.

1. Korzystna struktura wieku
mieszkańców - ludność gminy jest
relatywnie młoda.
2.
Atrakcyjność osiedleńcza - stały
wzrost zainteresowania ludności
zamieszkaniem na terenie gminy (w
latach 2005-2020 liczba ludności
gminy wzrosła trzykrotnie.
3.
Mocno zakorzeniona tradycja,
poczucie tożsamości starych
mieszkańców gminy – kaszubskość
(aktywne Zrzeszenie KaszubskoPomorskie), rybackość, morskość.
4.
Od 2006 roku na terenie lotniska
Kosakowo odbywa się Open'er
Festival, który jest atrakcją
kulturalną o międzynarodowej skali,
przyciąga turystów i promuje
gminę.

Strona - 26 - z 78

Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do roku 2040

7. Brak równowagi w rozwoju oferty
społecznej, prorodzinnej:
niewystarczający dostęp do żłobków,
oferty dla seniorów, osób objętych
pomocą społeczną, wsparcia
psychologicznego, służby zdrowia,
niedostateczna liczba policjantów.
8. Brakuje w sołectwach placówek o
charakterze świetlic środowiskowych,
klubów młodzieżowych czy świetlic o
charakterze pracy podwórkowej.
9. Zbyt mała liczba pracowników GOPS w
odniesieniu do wzrastającej liczby
mieszkańców i zadań GOPS.
10. Niewystarczająca liczba instytucji/
organizacji pozarządowych
współpracujących z GOPS.
11. Brak Domu Pomocy Społecznej i
Środowiskowego Domu Samopomocy,
nie ma domu opieki.
12. Narastający problem przemocy w
rodzinie, w tym wśród rodzin nie
objętych pomocą GOPS. Zwiększenie
liczby rodzin objętych „niebieską kartą”
w 2020 53 nowe karty, w tym tylko 2 u
klientów pomocy społecznej.
13. Brak oferty wsparcia psychologicznego,
terapeutycznego, zwłaszcza dla
młodych.
14. Zwiększające się zjawisko
niewydolności wychowawczej rodzin.
Wzrost pieczy zastępczej.
15. Słabe utożsamianie się nowych
mieszkańców z gminą.
16. Małe zainteresowanie mieszkańców
tradycją kaszubską tego obszaru (nowi,
młodzi nie kultywują kaszubskości).
17. Akcyjne podejście do organizowania
imprez masowych – dożynki, dni
sołectwa, itp.
18. Nie ma publicznych żłobków.
Funkcjonują niepubliczne żłobki i
punkty dziennej opieki.

5.

Bogaty kalendarz imprez
kulturalno-rozrywkowych oraz
sportowych.
6.
Wystarczająca do obecnych
potrzeb liczba szkół podstawowych.
7. Dobrze rozwinięta infrastruktura
sportowa (boiska, hale sportowe,
baseny, przystanie jachtowe i inne).
Dobra aktywność klubów
żeglarskich.
8. Jakość edukacji jest na poziomie
dobrym: wyniki w 2019 roku są
wyższe lub takie same (j. polski i
historia) jak wyniki powiatu,
natomiast nieco niższe od wyników
w województwie. Wyjątek stanowią
wyniki z j. angielskiego i
niemieckiego - poziom podstawowy
i rozszerzony z j. angielskiego to
wyniki wyższe od wyników powiatu
i województwa.
9. W gminie obowiązuje bezpłatna
komunikacja na terenie gminy dla
uczniów.
10. Gmina finansuje program z zakresu
dożywiania, dzięki któremu w 2019
roku wyłącznie z zadań własnych
opłacono ponad 2298 posiłków. W
ramach współpracy z Bankiem
Żywności w Trójmieście. pomocą
żywnościową objęto 350 osób,
którym w 2019 roku wydano 9 555
kg żywności.
11. Władze gminne aktywne
wykorzystują media
społecznościowe np. Facebook i
strona www. do kontaktów
samorządu z mieszkańcami.
12. Wydawany jest comiesięczny
Biuletyn. W wersji papierowej jest
dostarczany do wszystkich
mieszkańców gminy.
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19. Zbyt mała liczba miejsc w przedszkolach
– za mało placówek przedszkolnych do
zmian demograficznych. Funkcjonuje 14
placówek przedszkolnych.
20. Szkoły podstawowe nie pozyskują
zewnętrznych funduszy np. z dotacji
unijnych.
21. Słaba praca szkoły w obszarze rozwoju
talentów uczniów.
22. Niewielka liczba organizacji
pozarządowych działających w gminie,
zwłaszcza o charakterze pomocowym.
Tylko 4 organizacje ze statutem pożytku
publicznego.
23. Brak programów rozwijających
wolontariat.

13. Gmina ma duży budżet – zarządza
stosunkowo dużymi wpływami
finansowymi.
14. Gmina podejmuje działania
partycypacyjnych - włączających
mieszkańców w proces decyzyjny
poprzez prowadzenie badań
ankietowych i konsultacji
społecznych.
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5. Wyzwania dla Gminy Kosakowo
W pracach nad tworzeniem założeń strategii rozwoju Gminy Kosakowo zagadnienia dotyczące
trendów rozwojowych były dyskutowane zarówno z ekspertami, jak i mieszkańcami. Były one
brane pod uwagę przy formułowaniu wizji, celów i kierunków rozwoju na kolejne dziesięciolecia.
Kwestie związane z identyfikowaniem trendów o charakterze globalnym oraz procesów
specyficznych dla gminy są ważnym wyzwaniem dla lokalnego samorządu. Pracując nad
strategią uczestnicy procesu przeprowadzili identyfikację szans i zagrożeń oraz kluczowych
trendów rozwojowych dla gminy. Mogą one według nich mieć potencjalnie (korzystny lub
negatywny) wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze w gminie. Zapytano także mieszkańców
o ich wizję Gminy Kosakowo w 2030 roku.
Przyszłość Gminy Kosakowo w roku 2030 w opinii mieszkańców (N=501), jak pokazało badanie
ankietowe, ma dwa scenariusze.
Optymiści (ponad 65% respondentów) uważają, że w roku 2030 Gmina Kosakowo będzie gminą
o wysokiej jakości życia tj. gminą ekologiczną, atrakcyjną turystycznie, zieloną, piękną, sielską,
wyjątkową, nowoczesną, bezpieczną, dbającą o mieszkańców, prężnie rozwijającą się, mającą
dobrą sieć komunikacji kolejowej i drogowej oraz zgraną społeczność.
Gmina Kosakowo w 2030 roku będzie bardzo rozpoznawalnym miejscem na
turystycznej mapie Polski, z dobrą siecią komunikacji kolejowej i drogowej, z bardzo
zgraną i lubiącą swoją gminę społecznością.
Gmina Kosakowo będzie nadal magicznym zakątkiem Polski, gdzie ludzie przyjeżdżają
odpocząć na łonie natury, z dala od zgiełku wielkich kurortów, a mieszkańcy w spokoju
mogą dojechać i wrócić z pracy.
Pesymiści (ok. 35% respondentów) wyrażali przekonanie, że w roku 2030 Gmina Kosakowo
będzie gminą przeludnioną (zdaniem co ósmego badanego), z dużymi problemami
komunikacyjnym, zakorkowaną (zdaniem co szesnastego), miejską, pozbawiona swojego
obecnego wiejskiego i turystycznego, charakteru.
Mieszkańcy Gminy Kosakowo zapytani w badaniu ankietowych o najważniejsze zadania do
realizacji do 2030 roku wskazali:
→ budowa nowych dróg, w tym obwodnicy,
→ poprawa jakości i bezpieczeństwa obecnych dróg,
→ stwarzanie alternatywnych możliwości poruszania się/dojazdu: połączenia kolejowe,
transport zbiorowy,
→ budowa i modernizacja ścieżek rowerowych (dążenie do etapu, w którym sieć ścieżek
połączy sołectwa i okoliczne miasta),
→ dbałość o środowisko (infrastruktura plażowa, parki, zalesianie pól, wsparcie działań
ekologicznych, gminne programy OZE, zakaz palenia węglem i śmieciami),
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→ zróżnicowanie
i
poszerzenie
oferty
handlowej
(powstanie
sklepów
wielkopowierzchniowych i galerii handlowych oraz sklepików z lokalnymi produktami, targ),
→ zróżnicowanie i poszerzenie oferty usługowej (gastronomicznej, hotelowej, turystycznej,
drobnych usług dla mieszkańców),
→ wsparcie przedsiębiorczości (strefy ekonomiczne dla inwestorów, ulgi dla przedsiębiorców,
wsparcie działań ekologicznych, rozwijanie turystyki morskiej i senioralnej),
→ poprawa infrastruktury edukacyjnej (zwiększenie liczby miejsc w placówkach oświatowych
w żłobkach, przedszkolach i szkołach),
→ rozwój oferty edukacyjnej (różnorodne zajęcia dla mieszkańców Gminy Kosakowo, dla
różnych grup wiekowych, w tym dzieci i seniorów),
→ podejmowanie inwestycji w sport (zróżnicowanie i polepszenie infrastruktury sportowej,
dostępności obiektów),
→ podejmowanie inwestycji w kulturę (świetlice sołeckie dla dzieci, młodzieży i seniorów,
domy kultury, kluby seniora, różnorodne wydarzenia kulturalne skierowane do różnych grup
odbiorców oraz nastawione na zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz turystów),
→ adekwatna do wyzwań demograficznych oferta pomocy społecznej dla osób potrzebujących
wsparcia (osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci z ubogich rodzin, wsparcie rodziny
w kryzysie),
→ zróżnicowanie i poprawa jakości opieki zdrowotnej (ze szczególnym uwzględnieniem
dostępu do specjalistów oraz usług dla seniorów).

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo w obliczu wyzwań o charakterze globalnym oraz
procesów specyficznych dla gminy są ważnym wyzwaniem dla lokalnego samorządu.
Zidentyfikowane kluczowe wyzwania to:
1. Sprostanie demografii,
2. Degradacja środowiska i kryzys klimatyczny,
3. Zrównoważony rozwój z myślą o przyszłych pokoleniach,
4. Dostępność komunikacyjna,
5. Nowoczesna turystyka,
6. Cyfryzacja życia i robotyzacja gospodarki,
7. Wiejskość czy miejskość,
8. Edukacja dla wiedzy i wartości,
9. Atrakcyjna kultura i powszechna aktywność fizyczna,
10. Od mieszkańca do obywatela,
11. Zarządzanie przyszłością.
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Sprostanie demografii
Zwiększająca się liczba mieszkańców będzie miała decydujący wpływ na kwestie podejścia do
rozwiązywania obecnych i przyszłych problemów społeczno - gospodarczych w gminie.
Wysokie, dodatnie saldo migracji jest główną przyczyną zwiększającej się liczby mieszkańców
Gminy Kosakowo. W latach 2005 – 2020 liczba ludności wzrosła prawie trzykrotnie do poziomu
blisko 16 tyś. mieszkańców. Prognozy liczby mieszkańców w roku 2030 pokazują wzrost o 157%,
a w 2040 roku o 213%. Co oznacza, że w 2030 roku może tu mieszkać blisko 25 tyś.
mieszkańców, a w 2040 roku ok. 34 tyś.
Struktura wieku mieszkańców gminy wskazuje, że jest to gmina młodych mieszkańców. Co
czwarty mieszkaniec jest w wieku przedprodukcyjnym. Zwiększająca się liczba młodych
mieszkańców oznaczać będzie większe potrzeby dostępności do oświaty, edukacji, usług
mieszkaniowych, komunalnych czy czasu wolnego. Zaspokojenie tych potrzeb i oczekiwań
będzie pociągać za sobą konieczność uruchomienia znacznych funduszy na inwestycje
infrastruktury technicznej zabezpieczającej potrzeby bytowe mieszkańców.
Osoby w wieku poprodukcyjnym (emeryci, seniorzy) stanowią jedynie 13%. W latach 2015-2019
liczba najmłodszych mieszkańców (0-15 lat) zwiększyła się o 25%, osób w wieku 16-64 lat o 18%,
a w wieku powyżej 65 lat o 43 %. Tendencja wzrostu liczby osób starszych będzie się pogłębiać.
Trend „Starzejące się społeczeństwo” stawia wyzwania społeczne i gospodarcze wynikające
z konieczności zaspokajania zróżnicowanych potrzeb osób starszych. Dla Gminy Kosakowo
trendy te oznaczają potrzebę wzmocnienia i zróżnicowania sektora usług zdrowotnych,
opiekuńczych, socjalnych oraz rozwój srebrnej gospodarki. Na poziomie indywidualnym dla
seniorów ważne jest zagospodarowanie czasu, wykorzystanie ich doświadczenia zawodowego
i życiowego oraz chęci bycia użytecznym. Działania władz wobec najstarszej warstwy
społeczeństwa powinny być ukierunkowane na wzmacnianie ich aktywności społecznej
i zawodowej. Ważne jest również dostosowanie oferty dla seniorów do ich potrzeb, ze
szczególnym uwzględnieniem tendencji związanej z feminizacją i singularyzacją tego
środowiska.
Wyzwaniem może też być zróżnicowanie liczby mieszkańców w 10 sołectwach. Obecnie
w 5 z 10 sołectwach (Pogórze, Mosty, Kosakowo, Dębogórze oraz Suchy Dwór) mieszka łącznie
80% całej populacji Gminy Kosakowo. Najmniej liczne jest Dębogórze Wybudowanie – mieszka
tam 2% wszystkich mieszkańców gminy. Takie zróżnicowanie demograficzne może generować
problemy z zaspokojeniem odmiennych potrzeb mieszkańców w tych pięciu mniej licznie
zamieszkałych sołectwach. „Włączające społeczeństwo” to trend, który wskazuje na rosnącą
potrzebę otwartości na wszystkie grupy społeczne oraz wspieranie ich aktywności.

Degradacja środowiska i kryzys klimatyczny
Zjawiska związane ze zmianami klimatu nasilają się. Obserwuje się wzrost zdarzeń
ekstremalnych, w efekcie których następuje zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, ubożenie
zasobów naturalnych i zmiany w bioróżnorodności. Oznacza to konieczność prowadzenia
długofalowych działań zapobiegawczych i interwencyjnych w zakresie inwestycji
infrastrukturalnych i społecznych w gminie oraz wymaga wdrażania polityki ochrony
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i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych poprzez zmniejszanie zużycia energii,
surowców i materiałów, a równocześnie wzrostu udziału wykorzystywania zasobów
odnawialnych.
Mądra polityka zrównoważonego rozwoju Gminy Kosakowo może niwelować zagrożenia dla
ekosystemów nadmorskich ze strony turystyki, rozwoju gospodarczego i zwiększającej się liczby
mieszkańców. Wyzwaniem dla władz gminy jest także „zazielenić gospodarkę”, czyli wdrażanie
systemowych zmian wspierających tzw. zieloną ekonomię, która pomoże zmniejszyć emisję
gazów cieplarnianych. Zielone inicjatywy mogą wspierać rozwój innowacyjnych,
perspektywicznych gałęzi przemysłu i usług oraz wpływać na kreowanie dobrych miejsc pracy.

Zrównoważony rozwój z myślą o przyszłych pokoleniach
Kluczowym wyzwaniem przyszłości dla Gminy Kosakowo jest zachowanie równowagi pomiędzy
celami społecznymi, gospodarczymi i ekologicznymi. Rozwój społeczno-gospodarczy
i zagospodarowanie przestrzenne trzeba harmonizować ze środowiskiem przyrodniczym, aby
nie powodować nieodwracalnych zmian w zasobach i walorach przyrody i dziedzictwa
kulturowego.
Za zrównoważonym rozwojem głosowali mieszkańcy gminy w badaniu ankietowym (N=501)
przeprowadzonym w sierpniu 2020 roku. Ich preferencje co do wizji rozwoju Gminy Kosakowo,
rozkładają się bardzo równomiernie (po ok. 33% wskazań) na:
→ „GMINĘ OTWARTĄ NA INWESTORÓW” - nastawienie na rozwój przedsiębiorczości,
tworzenie stref aktywności gospodarczej, ulgi dla inwestorów, nowe obiekty handlowe itp.
→ „GMINĘ OTWARTĄ NA MIESZKAŃCÓW” -nastawienie na rozwój funkcji mieszkaniowych,
przeznaczanie kolejnych terenów pod budownictwo, przyciąganie nowych mieszkańców,
jakość i dostęp usług publicznych.
→ „GMINĄ OTWARTĄ NA TURYSTÓW” – nakierowanie na rozwój infrastruktury turystycznej
i około turystycznej, promocję, rozwój turystyki weekendowej, pozasezonowej, senioralnej,
zielonej gospodarki.
Rolą władz gminnych będzie łagodzenie lub eliminowanie konfliktów na linii: rozwój osadnictwa
i działalności gospodarczej, a ochrona cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego.
Gmina zrównoważona to nie tylko obszar o czystym i bezpiecznym środowisku naturalnym, ale
także o racjonalnym rozwoju przestrzennym, dającym podstawy dalszego, trwałego wzrostu
jakości życia mieszkańców. Wobec coraz silniejszej presji zagrożenia epidemiologicznego
(obecnej pandemii koronawirusa oraz prawdopodobnych kolejnych) ważne staje się także, aby
zagospodarowywać przestrzeń w taki sposób, aby umożliwiała mieszkańcom bezpieczne dla
zdrowia z niej korzystanie.

Dostępność komunikacyjna
Kluczowym wyzwaniem inwestycyjnym dla Gminy Kosakowo jest sprostanie problemom niskiej
przepustowości dróg i korkom na węzłach dojazdowych do Trójmiasta. Istotne jest zwiększenie
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dostępności komunikacyjnej i transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług
związanych z przewozem towarów i pasażerów. Oznacza to konieczność budowy nowych dróg
gminnych i powiatowych, w tym obwodnicy, poprawę jakości i bezpieczeństwa obecnych dróg,
stwarzanie alternatywnych możliwości poruszania się/dojazdu: połączenia kolejowe, transport
zbiorowy, budowa i modernizacja ścieżek rowerowych (dążenie do etapu, w którym sieć ścieżek
połączy sołectwa i okoliczne miasta), promowanie nowych form transportu indywidualnego oraz
współdzielonego.

Nowoczesna turystyka
Analiza trendów społeczno-gospodarczych wskazuje, iż wzrasta znaczenie usług związanych ze
spędzaniem wolnego czasu, turystyką i agroturystyką. W nadchodzących latach należy
oczekiwać dalszego wzrostu zainteresowania wypoczynkiem nad morzem. Dla Gminy
Kosakowo oznacza to wyzwanie związane z wykorzystaniem swoich zasobów przyrodniczych
i nadmorskiej lokalizacji. Oznacza to potrzebę rozbudowy infrastruktury turystycznej m.in.
szlaki wodne, piesze, ścieżki rowerowe, konne, kajakowe, nordic walking, ścieżki edukacyjne,
punkty widokowe. Dzięki inicjatywie władz samorządowych powstał projekt miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Ekomariny zlokalizowanej w obrębie wsi Rewa i Mosty.
Prócz ekologicznej przystani jachtowej powstanie kompleks rekreacyjny Rewa–MostyMechelinki połączony licznymi ścieżkami rekreacyjno-rowerowymi.
Równocześnie konieczne będzie wspieranie przez samorząd rozwoju różnych form turystyki
m.in. turystyki wodnej, sportowej, żeglarstwa deskowego i regatowego, wędkarskiej, rowerowej,
zdrowotnej, senioralnej, czasu wolnego, agroturystyki, kulinarnej, wypoczynku dzieci
i młodzieży, pozasezonowej. Istotnym zadaniem będzie wydłużenie sezonu turystycznego

Cyfryzacja życia i robotyzacja gospodarki
Cyfryzacja całkowicie zmienia gospodarkę i społeczeństwo w coraz większym stopniu
determinując nie tylko sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, ale też współczesny model
życia. Wyzwaniem, przed którym stoi Gmina Kosakowo w kolejnym dziesięcioleciu jest
sprostanie rozwojowi technologii 5G (bezprzewodowy standard sieci mobilnej piątej generacji),
przemysłu 4.0 (Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, rzeczywistość wirtualna oraz
rozszerzona), big data, a także cyfryzacji usług (np. w zakresie transportu, zdrowia, edukacji,
energetyki, bankowości czy turystyki).
Przed władzami Gminy Kosakowo stoją wyzwania związane ze wspieraniem innowacji i rozwoju
technologicznego w gospodarce. Za rozwojem innowacyjności gospodarki przemawia też fakt, iż
większość przemysłów innowacyjnych jest przemysłami ekologicznymi. W opinii mieszkańców
uczestniczących w badaniu ankietowym (N=501) priorytetowe zadania do realizacji w obszarze
gospodarczym to rozwój usług handlowych, turystycznych, gastronomicznych i noclegowych
oraz drobnych, lokalnych usług dla mieszkańców.
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Wiejskość czy miejskość
W wiejskiej Gminie Kosakowo z roku na rok przybywa coraz więcej nowych mieszkańców
i zabudowanych terenów. Gmina Kosakowo jest obszarem wiejskim, który się urbanizuje
i nabiera charakteru podmiejskiego. Gmina zdecydowanie wykorzystuje swoją szansę
wynikającą przede wszystkim z położenia geograficznego. Utrzymuje wysoki poziom edukacji,
dba o opiekę przedszkolną i żłobkową, inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne, zwłaszcza
lokalne drogi, kanalizację, media, bezpieczeństwo, internet, komunikację publiczną.
Powiększanie się obszarów zurbanizowanych i budownictwo mieszkaniowe niesie ze sobą
zagrożenia związane z „miastowieniem”, czyli utratą wiejskiego charakteru gminy. W kolejnym
dziesięcioleciu przed władzami Gminy Kosakowo staje wyzwanie, w jaki sposób pogodzić ze
sobą te dwie sprzeczne tendencje. W badaniu ankietowym ponad dwie trzecie badanych
mieszkańcy (N=501) opowiedziało się za tym, aby Gmina Kosakowo pozostała gminą wiejską.
Nie postulują oni, aby ubiegać o nadanie na całości lub części prawa miejskie.

Edukacja dla wiedzy i wartości
Gminna polityka oświatowa i rodzinna wymaga myślenia przyszłością i podejmowania
zróżnicowanych działań w kierunku przygotowania dzieci i młodzieży do budowania wspólnoty
lokalnej. Władze gminne mają szereg narzędzi i instrumentów, aby wdrażać zmiany edukacyjne
w kierunku budowania więzi między domem rodzinnym ucznia, a instytucjami i osobami
w lokalnej społeczności. Samorząd może inicjować wdrażanie innowacji społecznych, sprzyjać
edukacji obywatelskiej i ekologicznej, wspierać rozwijanie kompetencji przyszłości wśród
uczniów. Poza jakościowymi wyzwaniami w edukacji dotyczącymi aspektów jak uczyć młode
pokolenie Gmina Kosakowo będzie też musiała poradzić sobie finansowo i organizacyjnie
z zaspokojeniem odpowiedniej liczby miejsc w palcówkach oświatowych. Trendy demograficzne
w Gminie Kosakowo związane ze zwiększająca się liczbą dzieci i młodzieży oznaczają wzrost
liczby uczniów, a to niesie za sobą konieczność znacznego zwiększenia w perspektywie
kolejnych 10-20 lat liczby miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Atrakcyjna kultura i powszechna aktywność fizyczna
Wyzwaniem dla Gminy Kosakowo będzie poprawa stanu zaplecza w sferze kultury, sportu
i rekreacji oraz ofert na nim opartych. Rozwijanie sfery kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej
gminy to ważne czynniki mające wpływ na jakość życia mieszkańców. Głównymi celami działań
powinna być poprawa kondycji fizycznej, sprawności i ogólnego stanu zdrowia mieszkańców
przez cały czas ich życia oraz poszerzanie dostępu do kultury, tworzenie warunków
sprzyjających współpracy i pobudzających aktywność w przestrzeni kultury. Ważnym aspektem
jest także zdefiniowanie potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców, tak aby zwiększać ich
frekwencję i zaangażowanie w ofercie czasu wolnego.
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Od mieszkańców do obywateli
Gmina Kosakowo nie jest jednorodna pod względem społecznym. Z badania ilościowego
(ankietowanie) i jakościowego (wywiady) zrealizowanego w 2020 roku wynika, że w gminie
mamy do czynienia z podziałem na dwie grupy. Pierwsza to tuziemcy, autochtoni, starzy, rdzenni
mieszkańcy. Druga grupa to napływowi, nowi mieszkańcy. Największym problemem związanym
z dużą liczbą ludności napływowej jest brak identyfikacji z gminą. Wyzwaniem dla gminnej
polityki społecznej jest budowanie poczucia tożsamości mieszkańców z terytorium
i społecznością Gminy Kosakowo. Kreowanie przestrzeni do dialogu obywatelskiego,
praktykowania aktywności społecznej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne
są kluczowymi działaniami budującymi wspólnotę lokalną.
Samorząd Gminy Kosakowo jest współodpowiedzialny za wspieranie w rozwoju różnego
rodzaju ruchów społecznych w Gminie Kosakowo - od grup nieformalnych, ruchów religijnych
w kulturze lokalnej, rad sołeckich, rad młodzieżowych i senioralnych, rad rodziców, po koła
gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe i przedstawicielstwa lokalnego biznesu.

Zarządzanie przyszłością
Wyzwaniem dla władz samorządowych gminy jest konieczność radzenia sobie z zarządzaniem
strategicznym w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. Zmienność
oznacza, że coraz trudniej jest przewidzieć przyszłe wydarzenia i ich tempo. To prowadzi do
poczucia niepewności. Zmiany są szybsze niż kiedykolwiek, a ich zasięg jest globalny i ma wpływ
zarówno na nastroje społeczne, jak i na gospodarkę. Złożoność to połączenie wielu zjawisk
i informacji, które coraz trudniej jest przetworzyć i przyswoić. Niejednoznaczność nawiązuje do
trudności w zrozumieniu otoczenia i wiąże się z różnym interpretowaniem sytuacji i zdarzeń.
Realizacja Strategii w obliczu zmian globalnych i lokalnych musi sprostać trzem kluczowym
wyzwaniom. Pierwszym z nich jest poprawa jakości życia mieszkańców podnoszona przez
zaspokajanie ich coraz to nowych potrzeb. Drugim wyzwaniem jest wspieranie rozwoju
lokalnych podmiotów gospodarczych poprzez tworzenie warunków do prowadzenia biznesu przestrzennych, infrastrukturalnych, prawnych czy informacyjnych. Wyzwaniem trzecim jest
dbanie o jakość środowiska naturalnego gminy poprzez jego ochronę i rozsądne wykorzystanie.
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5.1. Obszary strategicznej interwencji
W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (projekt - SRWP2030) wyznaczono obszary
strategicznej interwencji w podziale na cztery subregiony:
→ chojnicki obejmujący powiaty: chojnicki, człuchowski i kościerski;
→ słupski obejmujący powiaty: bytowski, lęborski, słupski i m. Słupsk;
→ nadwiślański obejmujący powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki, sztumski oraz
tczewski;
→ metropolitalny – obejmujący subregion gdański, w skład którego wchodzą powiaty: pucki,
wejherowski, kartuski, gdański i nowodworski oraz subregion trójmiejski obejmujący
m. Gdańsk, m. Gdynia i m. Sopot.
Rysunek 1 Subregiony województwa pomorskiego

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 - projekt

Kluczowe wyzwania zdefiniowane w SRWP2030 dla obszaru metropolitarnego to:
1. Zmiany klimatyczne i środowiskowe;
2. Profilaktyka zdrowotna;
3. Polityka względem osób z grup defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
4. Niska aktywność mieszkańców w sferze kultury;
5. Zintegrowany system komunikacji zbiorowe;
6. Wspólna, skoordynowana promocja gospodarcza obszaru metropolitarnego;
7. Deficyt pracowników na lokalnym rynku pracy;
8. Profilowanie oferty turystycznej;
9. Rozwój sprawnego, zintegrowanego systemu transportowego.
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W SRWP2030 zdefiniowana została proponowana interwencja kierowana w sposób szczególny
(priorytetowy) do subregionów. Zakres interwencji przypisanej do subregionów ma charakter
ramowy i nie wyklucza możliwości realizacji także innych kierunków działań na terenie
poszczególnych subregionów. W ramach procesu wdrażania Strategii realizowane będą również
przedsięwzięcia partnerskie, o charakterze regionalnym. Może to dotyczyć takich obszarów
tematycznych jak: integracja taryfowa, biletowa i organizacyjna transportu publicznego,
kształcenie zawodowe i ustawiczne, sieciowe produkty turystyczne, czy wsparcie imigrantów.
Gmina Kosakowo funkcjonuje w ramach subregionu metropolitalnego, dla którego określono
poniższe priorytetowe zadania interwencji w SRWP 2030:

Obszar 1. Trwałe bezpieczeństwo:
→ Wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu w tym przede wszystkim:
zmniejszanie zagrożenia powodziowego od strony rzek i morza poprzez właściwe
zarządzanie ryzykiem powodziowym, wzrost retencji wodnej, w tym zagospodarowanie wód
opadowych i rozszczelnianie powierzchni nieprzepuszczalnych oraz rozwój błękitnozielonej infrastruktury, w tym terenów zielonych na obszarach zurbanizowanych.
→ Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej oraz rozwój gospodarki ściekowej i osadowej
w sektorze komunalnym.
→ Poprawa jakości powietrza, w tym eliminacja smogu poprzez rozwój gospodarki
niskoemisyjnej w sektorze publicznym, mieszkalnictwie, energetyce (kogeneracja wraz
z miejskimi systemami ciepłowniczymi oraz usługi zapewniania komfortu termicznego
w budynkach) oraz przedsiębiorstwach.
→ Intensyfikacja działań profilaktycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych i innych chorób
znamiennych epidemiologicznie, w tym z wykorzystaniem potencjału pracodawców.
Obszar 2. Otwarta wspólnota:
→ Rozwój usług społecznych (w tym kadry i infrastruktury), w szczególności w formule
zdeinstytucjonalizowanej.
→ −Aktywizacja i integracja społeczna i zawodowa grup wymagających szczególnego wsparcia,
przede wszystkim osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich
opiekunów, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, dzieci i młodzieży.
→ −Podnoszenie świadomości i wiedzy wszystkich mieszkańców w obszarach kluczowych dla
regionu, w szczególności: aktywności obywatelskiej, kultury, środowiska i klimatu, zdrowego
trybu życia, racjonalnych zachowań komunikacyjnych, cyfryzacji oraz przedsiębiorczości.
Obszar 3. Odporna gospodarka:
→ Pozyskiwanie pracowników w zawodach deficytowych.
→ Poprawa jakości, kompleksowości i dostępności oferty czasu wolnego, w tym turystycznej,
sportowej i kulturalnej dla mieszkańców i turystów.
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→ Efektywne powiązanie regionalnej i metropolitalnej sieci transportowej z siecią krajową oraz
TEN-T.
→ Zapewnienie efektywnego multimodalnego dostępu do portów w Gdańsku i Gdyni do
kluczowych centrów logistycznych w regionie.
Przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do roku 2040 cele
strategiczne i priorytetowe oraz kierunki działań są spójne z wyznaczonymi w Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2030 celami strategicznej interwencji przyjętej dla obszaru
metropolitarnego.
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5.2. Polityka przestrzenna w Gminie Kosakowo – kluczowe
rekomendacje
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w Gminie Kosakowo oparte jest o dokument
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kosakowo(tekst ujednolicony)” uchwalone Uchwałą Nr XI/77/2019, z dnia 28 marca 2019 roku.
Studium określa politykę przestrzenną dla całego obszaru gminy w granicach administracyjnych,
uwzględniając zasady określone w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, ustalenia
strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii
rozwoju gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale ustalenia Studium są wiążące dla
organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Plany miejscowe, które są aktami prawa miejscowego i ustalają przeznaczenie terenów oraz
sposoby ich zagospodarowania i zabudowy nie mogą naruszać ustaleń Studium.
W dążeniu do zachowania ładu przestrzennego sformułowano w Studium kluczowe
rekomendacje do zasad zagospodarowania terenu i kształtowaniu zabudowy m.in. w odniesieniu
do terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej i zagospodarowania terenu
nadmorskiego, kształtowania zieleni i urządzeń sportu i wypoczynku.
ZASADY KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

Jako główny kierunek wyznaczania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej przyjmuje się
zasadę, że lokalizuje się je w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy, na terenach
uzbrojonych w sieci infrastruktury technicznej i łatwych do uzbrojenia na zasadzie wydłużenia
sieci.
Przyjmuje się, że nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna może być lokalizowana jedynie
na obszarze obrębu geodezyjnego Pogórze na terenie wskazanym na rysunku Studium,
w ograniczonym zakresie w Pierwoszynie na terenie wyłącznie w formie „małych domów
mieszkalnych” (do 4-ech mieszkań) jako funkcja zamienna lub uzupełniająca do usług turystyki
(pensjonaty, hotele), w Mechelinkach w formie zabudowy o niskiej intensywności.
W kształtowaniu zabudowy należy uwzględnić estetykę i harmonię z otaczającym krajobrazem,
stosować rozwiązania w tym gabaryty budynków gwarantujące ład przestrzenny.
ZASADY KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

Nowe siedliska rolnicze powinny być lokalizowane przede wszystkim w bezpośrednim
sąsiedztwie istniejących skupisk zabudowy. Na terenach znacznie oddalonych od istniejących
zabudowań dopuszcza się lokalizację siedlisk zagrodowych dla gospodarstw rolnych o
powierzchni nie mniejszej niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Kosakowo.
Pod zabudowę zagrodową – minimalna powierzchnia działki – 5000m2.
ZASADY KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZABUDOWY USŁUGOWEJ

W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do usług podstawowych oraz stworzenia warunków
dla rozwoju usług, przyjmuje się następujące kierunki lokalizacji i kształtowania terenów
zabudowy usług: w rejonach centrów jednostek osadniczych w sposób pozwalający na
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tworzenie systemu przestrzeni publicznych, na działkach przylegających do głównego układu
komunikacyjnego.
Zasady kształtowania zabudowy związanej z usługami publicznymi, przemysłem, produkcją i
składami, z uwagi na różnorodność tych funkcji, będą określane szczegółowo w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się usługi nieuciążliwe na terenach
mieszkaniowych jako funkcję uzupełniającą oraz na działkach wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych (dróg). Wyróżniające się pasmo usługowe na ciągu ul. Derdowskiego i Płk.
Dąbka obliguje do kompleksowego opracowania jako wyróżniająca się oś kompozycyjno funkcjonalna w formie koncepcji przestrzennej.
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NADMORSKIEGO

W Studium uwzględniono obowiązujące granice Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego
otuliny określone w rozporządzeniu Wojewody Gdańskiego. Ograniczenia i zasady użytkowania
terenów w NPK zawarte są w Uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia
2011r. (Uchwała Nr 142/VII/11). Przyjmuje się założenia zawarte w projekcie planu ochrony
NPK w zakresie poszerzenia oferty i rozwoju bazy rekreacyjnej w południowej części parku i jego
otulinie a także dalej na południe dla odciążenia Półwyspu Helskiego. W strefie brzegowej
zakłada się wyłącznie użytkowanie plaż oraz przystanie morskie w Rewie, Mechelinkach,
przystanie jachtowe, hangary na sprzęt, (funkcje te na terenie gminy realizować będzie
w szczególności Ekomarina w obrębie Mosty), pomosty stałe i sezonowe (np. pływające pomosty
kąpieliskowe dla zwiększenia pojemności i odciążenia brzegów) urządzone zejścia na plażę
i punkty widokowe w części klifowej wybrzeża. Bazę noclegową i usługową zakłada się
wyłącznie w jednostkach osadniczych i terenach ich bezpośredniego sąsiedztwa głownie
w Mechelinkach, Pierwoszynie, Mostach i Rewie, gdzie przewiduje się kwatery prywatne,
pensjonaty, agroturystykę i ewentualnie stadninę i ujeżdżalnię koni. Na ciągach dojścia
z jednostek osadniczych do plaży zakłada się plenerowe urządzenia sportowo-rekreacyjne
i usługowe. Budowa dalszych odcinków promenady w Rewie i Mechelinkach oraz budowy
pomostów i amfiteatrów. W planach miejscowych należy uwzględnić granice przystani
rybackich w Rewie i Mechelinkach, ustalone Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego.
Walory krajobrazowe strefy nadmorskiej, styk lądu i morza przemawiają za podjęciem
opracowań kompleksowych w formie koncepcji przestrzennej.
ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZIELENI I URZĄDZEŃ SPORTU I WYPOCZYNKU

Należy dążyć do stworzenia systemu zieleni wypoczynkowej i o znaczeniu bioklimatycznym
z możliwym włączeniem istniejących lasów i zadrzewień, jako łączników struktur przestrzeni
rekreacyjnej. W poszczególnych wsiach należy dążyć do lokalizowania terenów i urządzeń
sportowych oraz placów zabaw dla dzieci. Oferta urządzeń wypoczynku powinna być
dostosowana do potrzeb rożnych grup wiekowych użytkowników rożnych możliwościach
korzystania z tych urządzeń aby można było łączyć wypoczynek aktywny i bierny. Wskazana
byłaby lokalizacja centralnego zespołu sportowo – wypoczynkowego wraz z placem zabaw
i przygód dla dzieci w miejscu o dogodnej komunikacji.
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6. Misja i wizja rozwoju

MISJA ROZWOJU

„Gmina Kosakowo harmonijny rozwój społeczny, ekonomiczny i środowiskowy.
Piękne miejsce do życia i pracy”.
WIZJA ROZWOJU

Chcemy, aby Gmina Kosakowo w 2030 roku była:
Atrakcyjnym miejscem do życia
Gmina Kosakowo tworzy przestrzeń do
sielskiego i bezpiecznego życia dla
mieszkańców.
Zabezpiecza dobry dostęp do usług
publicznych, zdrowotnych i społecznych.
Sprzyja budowaniu więzi i tożsamości z
miejscem zamieszkania.

Nowoczesna edukacyjnie
i kulturowo
Gmina Kosakowo dba o dostęp do
nowoczesnej
oświaty
przedszkolnej
i szkolnej.
Wdraża innowacyjne programy edukacyjne
dla mieszkańców.
Posiada atrakcyjną ofertą kulturalną, czasu
wolnego i sportu.

Dostępna komunikacyjnie
Gmina Kosakowo posiada zintegrowany
drogowo-kolejowy transport publiczny
oraz
nowoczesną
i
przepustową
infrastrukturę drogową.

Prężna gospodarczo
Gmina Kosakowo rozwija się w oparciu
o skoordynowany systemem planowania
przestrzennego.
Przyciąga
inwestorów
i
rozwija
innowacyjne przedsiębiorstwa, tworząc
miejsca pracy.
Jest atrakcyjna turystycznie.
Dba o zrównoważony rozwój, zasoby
środowiska naturalnego i kulturowego.
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7. Obszary i cele strategii
Strategia składa się z 4 obszarów i łącznie
13 podobszarów.
Obszary Strategii to:
→ Obszar 1. Infrastruktura
→ Obszar 2. Środowisko
→ Obszar 3. Gospodarka
→ Obszar 4. Społeczność
Strukturę podziału obszarów i podobszarów prezentuje graf domu strategicznego. Każdy
z obszarów został podzielony na podobszary wg poniższego schematu:

Obszar 1. Infrastruktura składa się z trzech podobszarów: 1. Infrastruktura techniczna
i środowiskowa, 2. Infrastruktura społeczno-gospodarcza i 3. Infrastruktura transportowa.
Obszar 2. Środowisko składa się z dwóch podobszarów: 1. Ograniczenie degradacji środowiska
i 2. Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych.
Obszar 3. Gospodarka składa się z czterech podobszarów: 1. Turystyka i rekreacja,
2. Przedsiębiorczość i zatrudnienie, 3. Promocja gospodarcza i 4. Usługi dla mieszkańców.
Obszar 4. Społeczność składa się z czterech podobszarów: 1. Zdrowie, pomoc społeczna
i bezpieczeństwo, 2. Edukacja, Kultura i czas wolny, Sport, 3. Aktywność obywatelska oraz
4. Dobre rządzenie.
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W Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do roku 2040 wyznaczono
4 cele strategiczne oraz 13 celów operacyjnych przypisanych do poszczególnych podobszarów
Strategii.

CELE STRATEGICZNE
Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo do doku 2030, z perspektywą do roku 2040

CEL STRATEGICZNY 1
OBSZAR 1: INFRASTRUKTURA

Podniesienie poziomu rozwoju infrastruktury
technicznej i społeczno-gospodarczej w Gminie
Kosakowo.

CEL STRATEGICZNY 2
OBSZAR 2: ŚRODOWISKO

Racjonalizacja gospodarowania zasobami środowiska
przyrodniczego z uwzględnieniem aspektów
zrównoważonego rozwoju.

CEL STRATEGICZNY 3
OBSZAR 3: GOSPODARKA

Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego
i przedsiębiorczości mieszkańców Gminy Kosakowo.

CEL STRATEGICZNY 4
OBSZAR 4: SPOŁECZNOŚĆ

Podniesienie standardów jakości życia mieszkańców Gminy
Kosakowo.
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CELE OPERACYJNE
Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo do doku 2030, z perspektywą do roku 2040

OBSZAR 1: INFRASTRUKTURA

→ 1.1. Poprawa funkcjonowania sieci infrastruktury technicznej zabezpieczającej środowisko
naturalne i potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Kosakowo.
→ 1.2. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Kosakowo jako miejsca zamieszkania i przestrzeni do
rozwoju gospodarczego.
→ 1.3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i transportowej oraz poprawa warunków
świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów.
OBSZAR 2: ŚRODOWISKO

→ 2.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Kosakowo w oparciu o skuteczne
mechanizmy ograniczające środowisko przed degradacją.
→ 2.2. Poprawa atrakcyjności walorów środowiska przyrodniczego w Gminie Kosakowo
i ochrona obszarów cennych przyrodniczo.
OBSZAR 3: GOSPODARKA

→ 3.1. Zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Gminy Kosakowo w sektorze turystyki
i rekreacji.
→ 3.2. Zwiększenie zamożności Gminy Kosakowo i jej mieszkańców.
→ 3.3. Wzmacnianie wizerunku Gminy Kosakowo przyjaznej przedsiębiorcom.
→ 3.4. Poprawa dostępności mieszkańców Gminy Kosakowo do kompleksowej oferty usług
publicznych i komercyjnych.
OBSZAR 4: SPOŁECZNOŚĆ

→ 4.1. Poprawa dostępności i jakości usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców Gminy
Kosakowo.
→ 4.2. Rozszerzanie i uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej, kulturalnej, czasu wolnego
i sportowej odpowiadającej potrzebom i aspiracjom mieszkańców Gminy Kosakowo
i przyjezdnych.
→ 4.3. Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej oraz integracji mieszkańców Gminy
Kosakowo.
→ 4.4. Wzmocnienie zasobów i potencjału administracji samorządowej i usprawnienie działań
do potrzeb mieszkańców Gminy Kosakowo.

Strona - 44 - z 78

Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do roku 2040

5.1. Obszar Infrastruktura
W Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą przedłużenia do roku 2040
pierwszy obszar to INFRASTRUKTURA. Składa się on z trzech podobszarów:
1.1. Infrastruktura techniczna i środowiskowa
1.2. Infrastruktura społeczno-gospodarcza
1.3. Infrastruktura transportowa

Cel ogólny obszaru 1 INFRASTRUKTURA to:
1. Podniesienie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej i społecznogospodarczej w Gminie Kosakowo.

Cele operacyjne dla każdego z trzech podobszarów INFRASTRUKTURA to:
9.1. Poprawa funkcjonowania sieci infrastruktury technicznej zabezpieczającej środowisko
naturalne i potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Kosakowo.
9.2. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Kosakowo jako miejsca zamieszkania i przestrzeni do
rozwoju gospodarczego.
9.3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i transportowej oraz poprawa warunków
świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów.
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Kierunki działań dla podobszaru
1.1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ŚRODOWISKOWA:
SIECI WODNE I SANITARNE
1.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
1.1.2. Wykonanie kompleksowych modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Suchym Dworze
i Dębogórzu.
1.1.3. Wykonanie nowych ujęć wody w Kosakowie i Suchym Dworze.
1.1.4. Wykonanie zintegrowanego połączenia sieci wodociągowych wszystkich miejscowości
(połączenie Dębogórze i Kosakowo, Pierwoszyno i Mosty, Pierwoszyno i Mechelinki,
Suchy Dwór i Dębogórze).
1.1.5. Kompleksowa przebudowa i uszczelnienie kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki
z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”.
ZAGOSPODAROWANIE WÓD DESZCZOWYCH
1.1.6. Realizacja działań w celu kompleksowego rozwiązania problemu odprowadzenia wód
opadowych w całej gminie, w tym:
a) Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
b) Budowa zbiorników retencyjnych, studni chłonnych.
c) Renaturyzacja niedrożnych cieków wodnych i rowów melioracyjnych i odbudowa
naturalnej retencji na terenie gminy.
1.1.7. Lobbowanie na rzecz działań modernizacyjnych związane z ochroną styku wód Zatoki
i brzegu morskiego, w tym:
a) Realizacja inwestycji związanych z pogłębianiem torów wodnych Rewie i Mechelinkach.
b) Zabezpieczenie brzegu klifu w Mechelinkach oraz budowa falochronu w obrębie
Przystani Rybackiej.
c) Utrzymanie istniejących umocnień brzegowych (Mechelinki, Rewa) oraz budowa
nowych umocnień brzegowych.
1.1.8. Współpraca w zakresie działań inwestycyjnych zabezpieczających przed powodziami,
w tym:
a) Przeciwdziałanie wlewaniu się wód morskich i nanoszeniu piasku.
b) Gruntowne remonty i modernizacje urządzeń osłony przeciwpowodziowej - wałów
przeciwpowodziowych, polderów i sekcji polderowych.
c) Prawidłowe utrzymanie i konserwacja sieci kanałów melioracyjnych.
ENERGIA I GAZ
1.1.9. Zapewnienie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym dostaw energii elektrycznej
i gazu sieciowego zgodnie z ich potrzebami.
a) W związku z przewidywaną budową w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła S.A.
energetycznego bloku parowo – gazowego uwzględnia się realizację przyłącza
gazowego wysokiego ciśnienia.
1.1.10. Działania na rzecz poprawy energooszczędności i wspierania rozwoju odnawialnych
źródeł energii, w tym:
a) Modernizacja obiektów publicznych w celu zastosowania nowoczesnych rozwiązań
inteligentnego zarządzania energią.
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b) Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego
w budownictwie mieszkaniowym.
c) Wspieranie wykorzystania energii odnawialnej, gospodarki niskoemisyjnej m.in. energii
pochodzącej ze słońca, wiatru (farmy wiatrowe na Bałtyku), z ziemi, wody czy biomasy.
d) Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów
publicznych.
INTERNET
1.1.11. Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej na terenie gminy. Stworzenie
publicznych punktów dostępu do Internetu. Rozwój sieci linii kabli światłowodowych,
uzupełniany liniami radiowymi i łączami satelitarnymi, szczególnie w zakresie sieci
międzynarodowej.
ENERGETYKA CIEPLNA
1.1.12. Wspieranie rozbudowy sieci ciepłowniczych w Gminie Kosakowo. Tworzenie
mechanizmów wsparcia mieszkańców w wymianie pieców ogólnego spalania na
ekologiczne źródła ciepła. Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Kierunki działań dla podobszaru do roku 2030
1.2. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA:
GOSPODARKA
1.2.1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian
uwzględniające tereny pod działalność inwestycyjno-gospodarczą.
1.2.2. Rozwijanie stref aktywności gospodarczej poprzez kompleksowe przygotowanie
terenów pod inwestycje - uzbrojenie wszystkich terenów inwestycyjnych.
1.2.3. Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla lokalizacji funkcji przemysłowych
i składowych na terenie gminy.
TURYSTYKA I REKREACJA
1.2.4. Budowa i modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przystosowanie szlaków
dla różnych odbiorców (szlaki wodne, piesze, ścieżki rowerowe, konne, kajakowe, nordic
walking, ścieżki edukacyjne, punkty widokowe) i rozbudowa miejsc wypoczynku przy
szlakach.
1.2.5. Stworzenie możliwości formalno-prawnych do realizacji Ekomariny w Mostach wraz
z głównym kanałem wodnym zlokalizowanym w obrębie Mosty oraz kanał wejściowy
znajdujący się w obrębie Rewa.
1.2.6. Rozbudowa Przystani Rybackiej w Mechelinkach o zaplecze żeglarsko sportowe wraz
z parkingiem i pełną infrastrukturą. Współpraca z Urzędem Morskim w zakresie budowy
falochronów przy pomoście rybackim.
1.2.7. Stworzenie możliwości wybudowania i uruchomienia przystani żeglarskiej w rejonie
kąpieliska Babie Doły, na styku z miastem Gdynia.
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1.2.8. Kompleksowe zagospodarowanie terenów wzdłuż brzegów zatoki (Rewa, Mechelinki)
dla potrzeb uprawiania żeglarstwa morskiego i sportów wodnych (windsurfing, bojery,
wędkarstwo, jachting, itp.):
a) Budowa ścieżki dydaktycznej z Rewy do Mechelinek.
b) Zagospodarowanie plaż: prysznice, miejsca parkingowe, toalety, przebieralnie;
poszerzenie plaż.
1.2.9. Rozbudowa infrastruktury przystani jachtowej w Rewie.
1.2.10. Tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności technicznej, rozbudowy obiektów
noclegowych, gastronomicznych i okołoturystycznych.
USŁUGI PUBLICZNE i PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
1.2.11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z zachodnią i południową pierzeją,
usytuowaną w sąsiedztwie Urzędu Gminy, jako miejsce identyfikacji w przestrzeni.
1.2.12. Budowa nowego urzędu gminy, zapewniającego optymalne warunki do obsługi
mieszkańców.
1.2.13. Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie.
1.2.14. Rozwijanie, adekwatnie do wyzwań migracyjnych, funkcji mieszkaniowej
jedno-i wielorodzinnej z nieuciążliwymi usługami podstawowymi oraz centrum
usługowym ponadpodstawowym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo.
1.2.15. Stworzenie rezerw terenowych pod zieleń publiczną z przeznaczeniem na miejsca do
rekreacji w każdym sołectwie. Wytypowanie co najmniej dwóch lokalizacji o powierzchni
od kilku do kilkunastu hektarów na terenie gminy, które zostaną zagospodarowane
zielenią publiczną w sposób charakterystyczny dla ogólnodostępnych parków.
SPORT i REKREACJA
1.2.16. Tworzenie nowych ogólnodostępnych obiektów sportowych i przestrzeni rekreacyjnych
umożliwiających wszechstronną aktywność fizyczną dla osób w każdym wieku m.in.:
a) Tworzenie placów zabaw dla dzieci we wszystkich miejscowościach sołeckich.
b) Budowa hali namiotowej na boiskach Złote Piaski co pozwoli na treningi również zimą.
c) Budowa boiska do uprawiania lekkiej atletyki przy SP w Pogórzu.
d) Tworzenie nowych skate parków, outdoor fitness.
KULTURA
1.2.17. Tworzenie nowych i modernizacja istniejących obiektów kultury, świetlic wiejskich
w każdym sołectwie.
1.2.18. Budowa dużego obiektu scenicznego (np. na 500 osób) w Kosakowie.
1.2.19. Rewitalizacja zabytków na terenie gminy, w tym zabudowań Dworku oraz Alei Lipowej
w Mostach.
EDUKACJA
1.2.20. Budowa nowych obiektów przedszkolnych w Mostach i w Pogórzu oraz ewentualnie
żłobków.
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Kierunki działań dla podobszaru do roku 2040
1.2. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA:
EDUKACJA
1.

Zabezpieczenie liczby miejsc w placówkach oświatowych adekwatnie do wzrostowych
trendów demograficznych w perspektywie 2040 roku:
2. Szkoły Podstawowe w Mostach i w Pogórzu nie mają możliwości rozbudowy należy przyjąć
rozbudowę SP Kosakowo i SP Dębogórze.
3. Powołanie nowych placówek przedszkolnych zlokalizowanych m.in. w Kosakowie i Suchym
Dworze.
SPORT
1. Systematyczne zwiększanie oferty sportowej w Kosakowie. Dobrym rozwiązaniem może
być wykorzystanie rezerwy terenowej przy Centrum Sportowym w Kosakowie
i wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu sportowego.
2. Możliwość budowy bazy szkoleniowo sportowej przy obiektach sportowych w Kosakowie
Złote Piaski.
TURYSTYKA
1. Kontynuowanie realizacji Ekomariny w Mostach wraz z głównym kanałem wodnym
zlokalizowanym w obrębie Mosty oraz kanał wejściowy znajdujący się w obrębie Rewa.
Połączenie wszystkich wykonanych ścieżek rowerowych w jedną wspólną całość.

Kierunki działań dla podobszaru do roku 2030
1.3. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA:
LOBBOWANIE
1.3.1. Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej
i transportowej, w tym lobbing na rzecz:
a) modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich, w tym budowa obwodnicy
Pierwoszyna;
b) budowy Drogi Czerwonej/ Via Maris i Drogi Trzech Powiatów;
c) rozbudowy infrastruktury kolejowej, uruchomienia połączenia Gminy Kosakowo
z Trójmiastem;
d) uruchomienia portu lotniczego w Gminie Kosakowo oraz optymalizacji realizowanych
przez port funkcji;
e) rozwoju wodnej komunikacji pasażerskiej w obrębie Zatoki Puckiej i Gdańskiej;
f) zmian organizacyjno-prawnych umożliwiających swobodną żeglugę na akwenie
Zatoki Puckiej.
TRANSPORT DROGOWY
1.3.2. Budowa i modernizacja dróg publicznych w Gminie Kosakowo w tym w szczególności
dróg o dużym znaczeniu komunikacyjnym m.in.:
a) Droga z Dębogórza do Suchego Dworu,
b) ul. Złote Piaski w Kosakowie,
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c) ul. Wiśniowa w Pierwoszynie,
d) ul. Do Morza w Mechelinkach,
e) ul. Rzemieślnicza w Kosakowie,
f) Obwodnica Pierwoszyna.
1.3.3. Współpraca z miastem Gdynia w zakresie przebudowy ul. Płk. Dąbka wraz z budową
drugiego wiaduktu.
1.3.4. Budowa dwóch węzłów integracyjnych w Kosakowie i w Pogórzu.
1.3.5. Rozbudowa urządzeń zapewniających wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego
(pieszych, rowerzystów i kierowców).
1.3.6. Budowa i modernizacja chodników, parkingów, przystanków.
1.3.7. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz starych i budowa nowych energooszczędnych
obwodów oświetleniowych.
1.3.8. Modernizacja istniejących i budowa nowych ścieżek rowerowych i ciągów pieszorowerowych, które połączą każde sołectwo i okoliczne miasta, w tym budowa
międzynarodowej ścieżki Hanzeatycka Trasa Rowerowa R-10.
KOMUNIKACJA ZBIOROWA
1.3.9. Realizacja działań poprawiających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, zwłaszcza
z Trójmiastem, Małym Trójmiastem powiatem puckim z uwzględnieniem rozwiązań
biorących pod uwagę sezonowy wzrost natężenia ruchu, w tym:
a)
Optymalizacja rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców (np. zakładów pracy, szkół).
b)
Integracja komunikacji zbiorowej oraz koordynacja działań przewoźników
drogowych.
c)
Rozwijanie kompleksowego system połączeń komunikacyjnych dla osób
dojeżdżających do pracy w ramach „jednego biletu” oraz kształtowanie systemu
„park&ride”.
d) Tworzenie i wspieranie nowych form transportu indywidualnego oraz współdzielonego;
m. in. rower metropolitalny, car sharing, wynajem hulajnóg, skuterów itp.

Kierunki działań dla podobszaru do roku 2040
1.3. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA:
1.
2.
3.

4.
5.

Konieczna przebudowa ul. Derdowskiego do dwóch jezdni.
Budowa Obwodnic Rewy i Dębogórza.
Zapewnienie szybkiego dojazdu do trasy VIA MARIS/Droga Czerwona.
Kontynuacja działań w zakresie zagospodarowywania wód deszczowych.
Sukcesywne uzbrajanie terenów inwestycyjnych w niezbędne sieci infrastruktury
technicznej.
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Wskaźniki monitorowania obszaru 1 INFRASTRUKTURA

Nazwa wskaźnika

Wielkoś
ć
wskaźni
ka
bazowe
go
2019

Wielkość wskaźnika w roku sprawozdawczym

2020

2021

2022

2023

2024

…………

W.1.Wydatki ogółem na
infrastrukturę drogową (w zł + wykaz
najważniejszych inwestycji)
W.1.A. drogi gminne
W.1.B. ścieżki rowerowe
W.1.C. oświetlenie
W.2. Wydatki inwestycyjne zakresie
gospodarki wodociągowej i
kanalizacyjnej (w zł + wykaz)
W.2.A. Odsetek mieszkańców
korzystających z sieci wodociągowej
W.2.B. Odsetek mieszkańców
korzystających z sieci kanalizacji
sanitarnej
W.3. Liczba miejsc parkingowych
ogólnodostępnych
W.4. Wysokość wydatków na
transport publiczny
W.5. Liczba wniosków na zajęcie pasa
drogowego i umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej
niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami.

Zbiorcze zestawienie wszystkich celów i kierunków działań prezentuje poniższa tabela:
Matryca strategiczna obszaru 1: INFRASTRUKTURA
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Matryca strategiczna dla obszaru 1:
INFRASTRUKTURA
Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2030, z perspektywą do roku 2040
Matryca strategiczna obszaru 1: INFRASTRUKTURA
Podobszar 1.1.
INFRASTRUKTURA
TECHNICZNO-ŚRODOWISKOWA

Podobszar 1.2.
Podobszar 1.3.
INFRASTRUKTURA
INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
TRANSPORTOWA
CEL STRATEGICZNY NR 1
Podniesienie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej i społeczno-gospodarczej w Gminie Kosakowo.

1.1. Poprawa funkcjonowania sieci infrastruktury
technicznej zabezpieczającej środowisko naturalne i
potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Kosakowo.

SIECI WODNE I SANITARNE
1.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej.
1.1.2. Wykonanie kompleksowych modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w Suchym Dworze i
Dębogórzu.
1.1.3. Wykonanie nowych ujęć wody w Kosakowie i
Suchym Dworze.
1.1.4. Wykonanie zintegrowanego połączenia sieci
wodociągowych wszystkich miejscowości
(połączenie Dębogórze i Kosakowo,
Pierwoszyno i Mosty, Pierwoszyno i
Mechelinki, Suchy Dwór i Dębogórze).

CELE SZCZEGÓŁOWE
1.2. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Kosakowo
jako miejsca zamieszkania i przestrzeni do rozwoju
gospodarczego.

1.3. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i
transportowej oraz poprawa warunków
świadczenia usług związanych z przewozem
towarów i pasażerów.

KIERUNKI DZIAŁAŃ DO 2030
GOSPODARKA
LOBBOWANIE
1.2.1. Opracowanie miejscowych planów
1.3.1. Prowadzenie działań lobbingowych na
zagospodarowania przestrzennego oraz ich
rzecz poprawy dostępności
zmian uwzględniające tereny pod działalność
komunikacyjnej i transportowej, w tym
inwestycyjno-gospodarczą.
lobbing na rzecz:
1.2.2. Rozwijanie stref aktywności gospodarczej
a) modernizacji dróg powiatowych i
poprzez kompleksowe przygotowanie
wojewódzkich, w tym budowa obwodnicy
terenów pod inwestycje - uzbrojenie
Pierwoszyna;
wszystkich terenów inwestycyjnych.
b) budowy Drogi Czerwonej/ Via Maris i
1.2.3. Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla
Drogi Trzech Powiatów;
lokalizacji funkcji przemysłowych i
c) rozbudowy infrastruktury kolejowej,
składowych na terenie Gminy.
uruchomienia połączenia Gminy
Kosakowo z Trójmiastem;
TURYSTYKA I REKREACJA
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1.1.5.

Kompleksowa przebudowa i uszczelnienie
1.2.4.
kanału odprowadzającego oczyszczone ścieki z
Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”.

ZAGOSPODAROWANIE WÓD DESZCZOWYCH
1.1.6. Realizacja działań w celu kompleksowego
rozwiązania problemu odprowadzenia wód
opadowych w całej Gminie, w tym:
d) Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej.
e) Budowa zbiorników retencyjnych, studni
chłonnych.
f) Renaturyzacja niedrożnych cieków wodnych i
rowów melioracyjnych i odbudowa naturalnej
retencji na terenie Gminy.
1.1.7. Lobbowanie na rzecz działań
modernizacyjnych związane z ochroną styku
wód Zatoki i brzegu morskiego, w tym:
d) Realizacja inwestycji związanych z
pogłębianiem torów wodnych Rewie i
Mechelinkach.
e) Zabezpieczenie brzegu klifu w Mechelinkach
oraz budowa falochronu w obrębie Przystani
Rybackiej.
f) Utrzymanie istniejących umocnień
brzegowych (Mechelinki, Rewa) oraz budowa
nowych umocnień brzegowych.
1.1.8. Współpraca w zakresie działań inwestycyjnych
zabezpieczających przed powodziami, w tym:
d) Przeciwdziałanie wlewaniu się wód morskich i
nanoszeniu piasku.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

c)

Budowa i modernizacja publicznej
infrastruktury turystycznej - przystosowanie
szlaków dla różnych odbiorców (szlaki
wodne, piesze, ścieżki rowerowe, konne,
kajakowe, nordic walking, ścieżki edukacyjne,
punkty widokowe) i rozbudowa miejsc
wypoczynku przy szlakach.
Stworzenie możliwości formalno-prawnych
do realizacji Ekomariny w Mostach wraz z
głównym kanałem wodnym zlokalizowanym
w obrębie Mosty oraz kanał wejściowy
znajdujący się w obrębie Rewa.
Rozbudowa Przystani Rybackiej w
Mechelinkach o zaplecze żeglarsko sportowe
wraz z parkingiem i pełną infrastrukturą.
Współpraca z Urzędem Morskim w zakresie
budowy falochronów przy pomoście
rybackim.
Stworzenie możliwości wybudowania i
uruchomienia przystani żeglarskiej w rejonie
kąpieliska Babie Doły, na styku z miastem
Gdynia.
Kompleksowe zagospodarowanie terenów
wzdłuż brzegów zatoki (Rewa, Mechelinki)
dla potrzeb uprawiania żeglarstwa morskiego
i sportów wodnych (windsurfing, bojery,
wędkarstwo, jachting, itp.):
Budowa ścieżki dydaktycznej z Rewy do
Mechelinek.

d) uruchomienia portu lotniczego w Gminie
Kosakowo oraz optymalizacji
realizowanych przez port funkcji;
e) rozwoju wodnej komunikacji pasażerskiej
w obrębie Zatoki Puckiej i Gdańskiej;
f) zmian organizacyjno-prawnych
umożliwiających swobodną żeglugę na
akwenie Zatoki Puckiej.
TRANSPORT DROGOWY
1.3.2. Budowa i modernizacja dróg publicznych
w Gminie Kosakowo w tym w
szczególności dróg o dużym znaczeniu
komunikacyjnym m.in.:
a) Droga z Dębogórza do Suchego Dworu,
b) ul. Złote Piaski w Kosakowie,
c) ul. Wiśniowa w Pierwoszynie,
d) ul. Do Morza w Mechelinkach,
e) ul. Rzemieślnicza w Kosakowie,
f) Obwodnica Pierwoszyna.
1.3.3. Współpraca z miastem Gdynia w zakresie
przebudowy ul. Płk. Dąbka wraz z budową
drugiego wiaduktu.
1.3.4. Budowa dwóch węzłów integracyjnych w
Kosakowie i w Pogórzu.
1.3.5. Rozbudowa urządzeń zapewniających
wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego
(pieszych, rowerzystów i kierowców).
1.3.6. Budowa i modernizacja chodników,
parkingów, przystanków.
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e) Gruntowne remonty i modernizacje urządzeń
osłony przeciwpowodziowej - wałów
przeciwpowodziowych, polderów i sekcji
polderowych.
f) Prawidłowe utrzymanie i konserwacja sieci
kanałów melioracyjnych.
ENERGIA I GAZ
1.1.9. Zapewnienie mieszkańcom i podmiotom
gospodarczym dostaw energii elektrycznej i
gazu sieciowego zgodnie z ich potrzebami.
b) W związku z przewidywaną budową w
elektrociepłowni PGE Energia Ciepła S.A.
energetycznego bloku parowo – gazowego
uwzględnia się realizację przyłącza gazowego
wysokiego ciśnienia.
1.1.10. Działania na rzecz poprawy
energooszczędności i wspierania rozwoju
odnawialnych źródeł energii, w tym:
e) Modernizacja obiektów publicznych w celu
zastosowania nowoczesnych rozwiązań
inteligentnego zarządzania energią.
f) Termomodernizacja budynków oraz
wspieranie budownictwa energooszczędnego
w budownictwie mieszkaniowym.
g) Wspieranie wykorzystania energii
odnawialnej, gospodarki niskoemisyjnej m.in.
energii pochodzącej ze słońca, wiatru (farmy
wiatrowe na Bałtyku), z ziemi, wody czy
biomasy.

d) Zagospodarowanie plaż: prysznice, miejsca
parkingowe, toalety, przebieralnie;
poszerzenie plaż.
1.2.9. Rozbudowa infrastruktury przystani
jachtowej w Rewie.
1.2.10. Tworzenie warunków do poprawy
konkurencyjności technicznej, rozbudowy
obiektów noclegowych, gastronomicznych i
okołoturystycznych.
USŁUGI PUBLICZNE i PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
1.2.11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
wraz z zachodnią i południową pierzeją,
usytuowaną w sąsiedztwie Urzędu Gminy,
jako miejsce identyfikacji w przestrzeni.
1.2.12. Budowa nowego urzędu gminy,
zapewniającego optymalne warunki do
obsługi mieszkańców.
1.2.13. Budowa strażnicy pożarowej OSP w
Kosakowie.
1.2.14. Rozwijanie, adekwatnie do wyzwań
migracyjnych, funkcji mieszkaniowej jedno-i
wielorodzinnej z nieuciążliwymi usługami
podstawowymi oraz centrum usługowym
ponadpodstawowym, zgodnie z aktualnymi
wytycznymi w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kosakowo.
1.2.15. Stworzenie rezerw terenowych pod zieleń
publiczną z przeznaczeniem na miejsca do
rekreacji w każdym sołectwie. Wytypowanie
co najmniej dwóch lokalizacji o powierzchni

1.3.7.

1.3.8.

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz
starych i budowa nowych
energooszczędnych obwodów
oświetleniowych.
Modernizacja istniejących i budowa
nowych ścieżek rowerowych i ciągów
pieszo-rowerowych, które połączą każde
sołectwo i okoliczne miasta, w tym
budowa międzynarodowej ścieżki
Hanzeatycka Trasa Rowerowa R-10.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA
1.3.9. Realizacja działań poprawiających
funkcjonowanie komunikacji zbiorowej,
zwłaszcza z Trójmiastem, Małym
Trójmiastem powiatem puckim z
uwzględnieniem rozwiązań biorących pod
uwagę sezonowy wzrost natężenia ruchu,
w tym:
a) Optymalizacja rozkładu jazdy do potrzeb
mieszkańców (np. zakładów pracy, szkół).
b) Integracja komunikacji zbiorowej oraz
koordynacja działań przewoźników
drogowych.
c) Rozwijanie kompleksowego system
połączeń komunikacyjnych dla osób
dojeżdżających do pracy w ramach
„jednego biletu” oraz kształtowanie
systemu „park&ride”.
d) Tworzenie i wspieranie nowych form
transportu indywidualnego oraz
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h) Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego
systemu oświetlenia terenów publicznych.

od kilku do kilkunastu hektarów na terenie
gminy, które zostaną zagospodarowane
zielenią publiczną w sposób
INTERNET
charakterystyczny dla ogólnodostępnych
1.1.11. Zapewnienie dostępu do sieci
parków.
szerokopasmowej na terenie gminy.
SPORT i REKREACJA
Stworzenie publicznych punktów dostępu do
1.2.16. Tworzenie nowych ogólnodostępnych
Internetu. Rozwój sieci linii kabli
obiektów sportowych i przestrzeni
światłowodowych, uzupełniany liniami
rekreacyjnych umożliwiających
radiowymi i łączami satelitarnymi, szczególnie
wszechstronną aktywność fizyczną dla osób
w zakresie sieci międzynarodowej.
w każdym wieku m.in.:
e) Tworzenie placów zabaw dla dzieci we
ENERGETYKA CIEPLNA
wszystkich miejscowościach sołeckich.
1.1.12. Wspieranie rozbudowy sieci ciepłowniczych w
f) Budowa hali namiotowej na boiskach Złote
Gminie Kosakowo.
Piaski co pozwoli na treningi również zimą.
Tworzenie
mechanizmów
wsparcia
g) Budowa boiska do uprawiania lekkiej atletyki
mieszkańców w wymianie pieców ogólnego
przy SP w Pogórzu.
spalania na ekologiczne źródła ciepła.
h) Tworzenie nowych skate parków, outdoor
Wspieranie
wykorzystania
odnawialnych
fitness.
źródeł energii.
KULTURA
1.2.17. Tworzenie nowych i modernizacja
istniejących obiektów kultury, świetlic
wiejskich w każdym sołectwie.
1.2.18. Budowa dużego obiektu scenicznego (np. na
500 osób) w Kosakowie.
1.2.19. Rewitalizacja zabytków na terenie gminy, w
tym zabudowań Dworku oraz Alei Lipowej w
Mostach.

współdzielonego; m. in. rower
metropolitalny, car sharing, wynajem
hulajnóg, skuterów itp.
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1.
2.

Kontynuacja działań w zakresie
zagospodarowywania wód deszczowych.
Sukcesywne uzbrajanie terenów
inwestycyjnych w niezbędne sieci
infrastruktury technicznej.

EDUKACJA
1.2.20. Budowa nowych obiektów przedszkolnych w
Mostach i w Pogórzu oraz ewentualnie
żłobków.
KIERUNKI DZIAŁAŃ DO 2040
EDUKACJA
INFRASTRUKTURA
1. Zabezpieczenie liczby miejsc w placówkach
1.
Konieczna przebudowa ul. Derdowskiego
oświatowych adekwatnie do wzrostowych
do dwóch jezdni.
trendów demograficznych w perspektywie
2.
Budowa Obwodnic Rewy i Dębogórza.
2040 roku:
3.
Zapewnienie szybkiego dojazdu do trasy
2. Szkoły Podstawowe w Mostach i w Pogórzu
VIA MARIS/Droga Czerwona.
nie mają możliwości rozbudowy należy
przyjąć rozbudowę SP Kosakowo i SP
Dębogórze.
3. Powołanie nowych placówek przedszkolnych
zlokalizowanych m.in. w Kosakowie i Suchym
Dworze.
SPORT
1.
Systematyczne zwiększanie oferty sportowej
w Kosakowie. Dobrym rozwiązaniem może
być wykorzystanie rezerwy terenowej przy
Centrum Sportowym w Kosakowie i
wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu
sportowego.
2.
Możliwość budowy bazy szkoleniowo
sportowej przy obiektach sportowych w
Kosakowie Złote Piaski.
TURYSTYKA
1.
Kontynuowanie realizacji Ekomariny w
Mostach wraz z głównym kanałem wodnym
zlokalizowanym w obrębie Mosty oraz kanał
wejściowy znajdujący się w obrębie Rewa.
2.
Połączenie wszystkich wykonanych ścieżek
rowerowych w jedną wspólną całość.
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5.2. Obszar Środowisko
W Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2030, z perspektywą do roku 2040 drugi obszar
to ŚRODOWISKO. Składa się on z dwóch podobszarów:
2.1. Ograniczenie degradacji środowiska
2.2. Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych

Cel strategiczny obszaru 2 ŚRODOWISKO to:
Racjonalizacja
gospodarowania
zasobami
środowiska
z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju.

przyrodniczego

Cele operacyjne dla każdego z dwóch podobszarów ŚRODOWISKO to:
2.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Kosakowo w oparciu o skuteczne
mechanizmy ograniczające środowisko przed degradacją.
2.2. Poprawa atrakcyjności walorów środowiska przyrodniczego w Gminie Kosakowo i ochrona
obszarów cennych przyrodniczo.

Kierunki działań dla podobszaru
2.1. OGRANICZENIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA:
2.1.1. Lobbowanie na rzecz utworzenia regionalnego, zintegrowanego systemu zarządzania
środowiskiem, uwzględniającego monitoring zmian środowiskowych i pogodowych
w skali regionu oraz wypracowanych standardów działań naprawczych.
2.1.2. Monitorowanie stopnia ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych
w zakładach dużego ryzyka oraz minimalizacja ich skutków.
2.1.3. Działania poprawiające stan ekologiczny wód pod względem jakościowym i ilościowym.

Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do roku 2040

2.1.4. Uporządkowanie gospodarki odpadami, w tym działania wspierające minimalizowanie
ilości powstających odpadów komunalnych i rozwój selektywnej zbiórki odpadów.
2.1.5. Prowadzenie kampanii edukacyjno–informacyjnej w celu podnoszenia świadomości
w zakresie efektywnej segregacji odpadów, wykorzystywania surowców wtórnych,
ograniczenia wytwarzania odpadów nie podlegających recyclingowi oraz racjonalnego
gospodarowania naturalnymi zasobami środowiska (np. woda).
2.1.6. Podejmowanie działań na rzecz rekultywacji wysypiska popiołów w sołectwie Mosty
oraz przekształcenia terenów na cele turystyczne lub rolnicze.
2.1.7. Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej, w tym:
a) Ograniczenie emisji CO2 z przydomowych kotłowni zasilanych paliwem stałym.
b) Wymiana źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno–bytowym.
c) Monitorowanie skuteczności wprowadzonych rozwiązań technicznych mających na
celu zabezpieczenie lotnych popiołów z oczyszczalni ścieków Grupowa
Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze” (hermetyzacja lub inne rozwiązania eliminujące
uciążliwości).
d) Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w celu podnoszenia świadomości
w zakresie szkodliwości spalania odpadów oraz węgla o słabej kaloryczności
i wysokiej zawartości siarki w przydomowych kotłowniach.
2.1.8. Doprowadzenie
do kompleksowej
przebudowy
i
uszczelnienia
kanału
odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”
do Zatoki Puckiej.
2.1.9. Prowadzenie działań chroniących przed szkodliwym działaniem promieni
elektromagnetycznych.

Kierunki działań dla podobszaru
2.2. OCHRONA I ROZWÓJ WALORÓW PRZYRODNICZYCH:
2.2.1. Kształtowanie spójności systemu obszarów chronionych i wyznaczonych obiektów
o cennych walorach przyrodniczych oraz powiązań ekologicznych – płatów i korytarzy
ekologicznych.
2.2.2. Prowadzenie długofalowych działań na rzecz zachowania obszarów cennych
przyrodniczo, w tym obszarów NATURA 2000, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
i jego otuliny, ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz stref
ochrony archeologicznej.
2.2.3. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia walorów przyrodniczych,
w tym:
a) Przywrócenie dawnego cieku Zagórskiej Strugi z wytyczeniem i budową ciągu pieszorowerowego wzdłuż tej rzeki.
b) Objęcie ,,Planem ochrony Rezerwatu ,,Mechelińskie Łąki".
c) Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego Klif Mecheliński.
d) Zagospodarowanie otuliny Rezerwatu Beka.
2.2.4. Uchwalenie uchwały krajobrazowej i wdrażanie działań poprawiających estetykę gminy.
2.2.5. Bieżące i zrównoważone utrzymanie terenów zieleni krajobrazowej, łąk, lasów,
zadrzewienia i zalesienia.
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2.2.6. Wspieranie działań dostosowujących produkcję rolniczą oraz przetwórstwa do
funkcjonowania w standardach ekologicznych.
2.2.7. Propagowanie ekologicznych upraw rolnych z możliwością wystawiania płodów rolnych
na imprezach okolicznościowych.
2.2.8. Promocja postaw ekologicznych. Edukacja ekologiczna i edukacja na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

Wskaźniki monitorowania obszaru 2 ŚRODOWISKO

Nazwa wskaźnika

Wielkość
wskaźnika
bazowego
2019

Wielkość wskaźnika w roku sprawozdawczym
2020

2021

2022

2023

2024

…………

W.1. Dochody poniesione na
gospodarkę odpadami
W.2. Wydatki poniesione na
gospodarkę odpadami
W.3. Ilość odpadów komunalnych
wytwarzanych w ciągu roku w
przeliczeniu na jednego mieszkańca
(kg/M/rok)
W.4. Liczba wniosków przyjętych
przez Wójta Gminy do realizacji dla
inwestycji wymagających uzyskania
decyzji środowiskowej
W.5. Liczba złożonych wniosków o
udzielenie dotacji ze środków budżetu
gminy na utylizację odpadów
azbestowych
W.6 Realizacja zapisów programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
– poddanie zabiegom kastracji i
sterylizacji:
W.6.A. Liczba kotów ogółem
W.6.B. Liczba kotów wolnożyjących
W.6.C. Liczba psów
W.6.D. Liczba odłowionych zwierząt
W.7. % powierzchni terenów
zielonych przeznaczony m.in. na parki,
skwery etc.

Zbiorcze zestawienie wszystkich celów i kierunków działań prezentuje poniższa tabela:
Matryca strategiczna obszaru 2: ŚRODOWISKO
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Matryca strategiczna obszaru 2:
ŚRODOWISKO

Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2030, z perspektywą do roku 2040
Matryca strategiczna obszaru 2: ŚRODOWISKO
Podobszar 2.1.
OGRANICZENIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA

Podobszar 2.2.
OCHRONA I ROZWÓJ WALORÓW PRZYRODNICZYCH
CEL STRATEGICZNY NR 2
Racjonalizacja gospodarowania zasobami środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju.

CELE PERACYJNE
2.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Kosakowo w oparciu o
2.2. Poprawa atrakcyjności walorów środowiska przyrodniczego w Gminie
skuteczne mechanizmy ograniczające środowisko przed degradacją.
Kosakowo i ochrona obszarów cennych przyrodniczo.
KIERUNKI DZIAŁAŃ
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

Lobbowanie na rzecz utworzenia regionalnego, zintegrowanego systemu
zarządzania środowiskiem, uwzględniającego monitoring zmian
środowiskowych i pogodowych w skali regionu oraz wypracowanych
standardów działań naprawczych.
Monitorowanie stopnia ryzyka wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych w zakładach dużego ryzyka oraz minimalizacja ich
skutków.
Działania poprawiające stan ekologiczny wód pod względem
jakościowym i ilościowym.
Uporządkowanie gospodarki odpadami, w tym działania wspierające
minimalizowanie ilości powstających odpadów komunalnych i rozwój
selektywnej zbiórki odpadów.
Prowadzenie kampanii edukacyjno–informacyjnej w celu podnoszenia
świadomości w zakresie efektywnej segregacji odpadów,
wykorzystywania surowców wtórnych, ograniczenia wytwarzania

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Kształtowanie spójności systemu obszarów chronionych i wyznaczonych
obiektów o cennych walorach przyrodniczych oraz powiązań
ekologicznych – płatów i korytarzy ekologicznych.
Prowadzenie długofalowych działań na rzecz zachowania obszarów
cennych przyrodniczo, w tym obszarów NATURA 2000, Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego i jego otuliny, ochrony krajobrazu i dziedzictwa
kulturowego, zabytków oraz stref ochrony archeologicznej.
Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia walorów przyrodniczych,
w tym:
a) Przywrócenie dawnego cieku Zagórskiej Strugi z wytyczeniem i
budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż tej rzeki.
b) Objęcie ,,Planem ochrony Rezerwatu ,,Mechelińskie Łąki".
c) Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego Klif Mecheliński.
d) Zagospodarowanie otuliny Rezerwatu Beka.
Uchwalenie uchwały krajobrazowej i wdrażanie działań poprawiających
estetykę gminy.
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2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

odpadów nie podlegających recyclingowi oraz racjonalnego
gospodarowania naturalnymi zasobami środowiska (np. woda).
Podejmowanie działań na rzecz rekultywacji wysypiska popiołów w
sołectwie Mosty oraz przekształcenia terenów na cele turystyczne lub
rolnicze.
Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej, w tym:
a) Ograniczenie emisji CO2 z przydomowych kotłowni zasilanych
paliwem stałym.
b) Wymiana źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno–
bytowym.
c) Monitorowanie skuteczności wprowadzonych rozwiązań
technicznych mających na celu zabezpieczenie lotnych popiołów z
oczyszczalni ścieków Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”
(hermetyzacja lub inne rozwiązania eliminujące uciążliwości).
d) Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w celu podnoszenia
świadomości w zakresie szkodliwości spalania odpadów oraz węgla o
słabej kaloryczności i wysokiej zawartości siarki w przydomowych
kotłowniach.
Doprowadzenie do kompleksowej przebudowy i uszczelnienia kanału
odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków
„Dębogórze” do Zatoki Puckiej.
Prowadzenie działań chroniących przed szkodliwym działaniem promieni
elektromagnetycznych.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

Bieżące i zrównoważone utrzymanie terenów zieleni krajobrazowej, łąk,
lasów, zadrzewienia i zalesienia.
Wspieranie działań dostosowujących produkcję rolniczą oraz
przetwórstwa do funkcjonowania w standardach ekologicznych.
Propagowanie ekologicznych upraw rolnych z możliwością wystawiania
płodów rolnych na imprezach okolicznościowych.
Promocja postaw ekologicznych. Edukacja ekologiczna i edukacja na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
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5.3. Obszar Gospodarka
W Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2030, z perspektywą do roku 2040 trzeci obszar
to GOSPODARKA. Składa się on z czterech podobszarów:
3.1. Turystyka i rekreacja
3.2. Przedsiębiorczość i zatrudnienie
3.3. Promocja gospodarcza
3.4. Usługi dla mieszkańców

Cel ogólny obszaru 3 GOSPODARKA to:
Tworzenie warunków do rozwoju
mieszkańców Gminy Kosakowo.

gospodarczego

i

przedsiębiorczości

Cele operacyjne dla każdego z czterech podobszarów GOSPODARKA to:
3.1. Zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Gminy Kosakowo w sektorze turystyki
i rekreacji.
3.2. Zwiększenie zamożności Gminy Kosakowo i jej mieszkańców.
3.3. Wzmacnianie wizerunku Gminy Kosakowo przyjaznej przedsiębiorcom.
3.4. Poprawa dostępności mieszkańców Gminy Kosakowo do kompleksowej oferty usług
publicznych i komercyjnych.
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Kierunki działań dla podobszaru
3.1. TURYSTYKA I REKREACJA:
3.1.1. Wspieranie rozwoju różnych form turystyki m.in. turystyki wodnej, sportowej,
żeglarstwa deskowego i regatowego, wędkarskiej, rowerowej, zdrowotnej, senioralnej,
czasu wolnego, agroturystyki, kulinarnej, wypoczynek dzieci i młodzieży,
pozasezonowej.
3.1.2. Rozwijanie dedykowanych usług komercyjnych skierowanych do określonych grup
społecznych (konferencje, warsztaty szkoleniowe i obozy sportowe, zielone szkoły, itp.).
3.1.3. Rozwijanie bazy noclegowej i gastronomicznej dla turystów.
3.1.4. Promocja i wspieranie rozwoju agroturystyki.
3.1.5. Tworzenie i rozwój pakietów produktów turystycznych, marek produktowych gminy
i przetwórstwa lokalnego, (w szczególności nawiązujących do takich specyfik obszaru jak
np.: morskość i turystyka wodna, kaszubskie i rybackie dziedzictwo kulturowe
i kulinarne, różne formy turystyki kwalifikowanej).
3.1.6. Wyeksponowanie walorów przyrodniczych gminy.

Kierunki działań dla podobszaru
3.2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE:
3.2.1. Wspieranie rozwoju lokalnych rynków pracy i mobilizacji zawodowej mieszkańców oraz
rozwoju przedsiębiorczości, w tym:
a) Opracowanie odrębnego programu wspierającego przedsiębiorczość w gminie.
b) Podejmowanie działań w tworzeniu instytucji otoczenia biznesu.
c) Realizowanie programów pomocowych dla nowych i działających przedsiębiorców,
w tym samozatrudnionych.
d) Upowszechnianie informacji o dostępnych instrumentach finansowych (dotacje,
fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych) i instytucjach rynku
finansowego.
3.2.2. Wspieranie rozwoju istniejących i nowych branż, sektorów gospodarki, w tym:
a) rolnictwa, w tym ekologicznego i przedsiębiorstw rybackich;
b) sektora zielonej gospodarki, rozwijanie zielonych miejsc pracy;
c) branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej w związku z planowaną inicjatywą
stworzenia tzw. Doliny Logistycznej na terenach Pogórza i Dębogórza;
d) sektora srebrnej gospodarki, w tym turystyki senioralnej, usług zdrowotnych, usług
opiekuńczych, mieszkaniowych;
e) przemysłu kreatywnego i sektora usług nowoczesnych i wysokokwalifikowanych;
f) sektora energetyki wiatrowej m.in. poprzez współpracę z Portem Morskiem Gdynia,
miastem Gdynia i miastem Rumia;
g) ekonomii społecznej np. przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne.
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Kierunki działań dla podobszaru
3.3. PROMOCJA GOSPODARCZA:
3.3.1. Opracowanie spójnej, kompleksowej polityki promocyjnej Gminy Kosakowo.
Wykreowanie marki gminy w oparciu o istniejące potencjały.
3.3.2. Rozwijanie zróżnicowanych form promocji walorów inwestycyjnych gminy m.in. strona
internetowa, media społecznościowe, udział w rankingach, konkursach, targach,
wystawach, foldery promocyjne.
3.3.3. Dywersyfikacja działań promocyjnych oferty inwestycyjnej do różnych grup
inwestorów działalności usługowej i produkcyjnej.
3.3.4. Wspieranie lokalnych porozumień przedsiębiorców i rolników oraz promowanie ich
produktów i usług.

Kierunki działań dla podobszaru
3.4. USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW:
3.4.1. Rozwijanie w poszczególnych sołectwach funkcji handlowych, usługowych
i rekreacyjnych adekwatnie do obecnych i przyszłych potrzeb.
3.4.2. Rozwijanie skali i zakresu usług handlowych dla mieszkańców (nowe sklepy
wielkopowierzchniowe, centra handlowe, sklepy dyskontowe, sklepy osiedlowe w
Pogórzu, Dębogórzu, Osiedle Harmony, Osiedle Złote Piski, Słonecznikowe, Osada
Kosakowo), warzywniaki, ryneczki z wiejskimi wyrobami, targ rybny, apteki.
3.4.3. Wspieranie rozwoju oferty usług gastronomicznych dla mieszkańców m.in. bary, kafejki,
restauracje, fast food, puby, kawiarnie, cukiernie.
3.4.4. Wspieranie rozwoju sektora usług tradycyjnych - rozwijanie lokalnej oferty usług
komercyjnych dla mieszkańców, m.in. - dorabianie kluczy, krawcowa, szewc, psi fryzjer,
usługi kosmetyczne, renowacja mebli, usługi, nowe stacje benzynowe, usługi
paczkomatowe, bankomaty, kwiaciarnie.
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Wskaźniki monitorowania obszaru 3 GOSPODARKA

Nazwa wskaźnika

Wielkość
wskaźnika
bazowego
2019

Wielkość wskaźnika w roku sprawozdawczym
2020

2021

2022

2023

2024

…………

W.1.Dochody ogółem budżetu gminy
W.1.A. w tym majątkowe
W.1.B. w przeliczeniu na 1 mieszkańca
W2. Wydatki ogółem budżetu gminy
W.2.A. w tym majątkowe
W.2.B. w przeliczeniu na 1 mieszkańca
W.3.A. Wysokość zadłużenia Gminy
Kosakowo
W.3.B. Wysokość zadłużenia w
stosunku do osiągniętych dochodów
wyrażona w %
W.4. Liczba uchwalonych w roku
przez Radę Gminy miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego
W.5. Odsetek powierzchni gminy
objętej miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w
stosunku do powierzchni, która
powinna być nimi objęta
W.6. Liczba podmiotów
gospodarczych ogółem
W.6.A. na 1000 mieszkańców

Zbiorcze zestawienie wszystkich celów i kierunków działań prezentuje poniższa tabela:
Matryca strategiczna obszaru 3: GOSPODARKA.
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Matryca strategiczna obszaru 3:
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Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2030, z perspektywą do roku 2040
Matryca strategiczna obszaru 3: GOSPODARKA
Podobszar 3.1.
TURYSTYKA I REKREACJA

Podobszar 3.2.
Podobszar 3.3.
Podobszar 3.4.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE PROMOCJA GOSPODARCZA
USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW
CEL STRATEGICZNY NR 3:
Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości mieszkańców Gminy Kosakowo.

3.1. Zwiększenie konkurencyjności
gospodarczej Gminy Kosakowo w
sektorze turystyki i rekreacji.

3.1.1.

3.1.2.

Wspieranie rozwoju różnych
form turystyki m.in. turystyki
wodnej, sportowej, żeglarstwa
deskowego i regatowego,
wędkarskiej, rowerowej,
zdrowotnej, senioralnej, czasu
wolnego, agroturystyki,
kulinarnej, wypoczynek dzieci i
młodzieży, pozasezonowej.
Rozwijanie dedykowanych
usług komercyjnych
skierowanych do określonych
grup społecznych (konferencje,
warsztaty szkoleniowe i obozy
sportowe, zielone szkoły, itp.).

CELE OPERACYJNE
3.2. Zwiększenie zamożności Gminy
3.3. Wzmacnianie wizerunku
Kosakowo i jej mieszkańców.
Gminy Kosakowo przyjaznej
przedsiębiorcom.

3.2.1.

a)

b)
c)

d)

KIERUNKI DZIAŁAŃ
Wspieranie rozwoju lokalnych
3.3.1.
rynków pracy i mobilizacji
zawodowej mieszkańców oraz
rozwoju przedsiębiorczości, w tym:
Opracowanie odrębnego programu
wspierającego przedsiębiorczość w
gminie.
Podejmowanie działań w tworzeniu 3.3.2.
instytucji otoczenia biznesu.
Realizowanie programów
pomocowych dla nowych i
działających przedsiębiorców, w tym
samozatrudnionych.
Upowszechnianie informacji o
dostępnych instrumentach
finansowych (dotacje, fundusze

3.4. Poprawa dostępności
mieszkańców Gminy Kosakowo do
kompleksowej oferty usług
publicznych i komercyjnych.

Opracowanie spójnej, 3.4.1.
kompleksowej polityki
promocyjnej Gminy
Kosakowo.
Wykreowanie marki
gminy w oparciu o
3.4.2.
istniejące potencjały.
Rozwijanie
zróżnicowanych form
promocji walorów
inwestycyjnych gminy
m.in. strona
internetowa, media
społecznościowe,
udział w rankingach,
konkursach, targach,

Rozwijanie w poszczególnych
sołectwach funkcji
handlowych, usługowych i
rekreacyjnych adekwatnie do
obecnych i przyszłych potrzeb.
Rozwijanie skali i zakresu
usług handlowych dla
mieszkańców (nowe sklepy
wielkopowierzchniowe, centra
handlowe, sklepy dyskontowe,
sklepy osiedlowe w Pogórzu,
Dębogórzu, Osiedle Harmony,
Osiedle Złote Piski,
Słonecznikowe, Osada
Kosakowo), warzywniaki,

Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do roku 2040

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.

Rozwijanie bazy noclegowej i
gastronomicznej dla turystów.
Promocja i wspieranie rozwoju
agroturystyki.
3.2.2.
Tworzenie i rozwój pakietów
produktów turystycznych,
marek produktowych gminy i
a)
przetwórstwa lokalnego, (w
b)
szczególności nawiązujących do
takich specyfik obszaru jak np.:
c)
morskość i turystyka wodna,
kaszubskie i rybackie
dziedzictwo kulturowe i
kulinarne, różne formy turystyki
d)
kwalifikowanej).
Wyeksponowanie walorów
przyrodniczych gminy.

pożyczkowe, fundusze poręczeń
kredytowych) i instytucjach rynku
finansowego.
Wspieranie rozwoju istniejących i
nowych branż, sektorów gospodarki,
w tym:
rolnictwa, w tym ekologicznego i
przedsiębiorstw rybackich;
sektora zielonej gospodarki,
rozwijanie zielonych miejsc pracy;
branży transportowej, spedycyjnej i
logistycznej w związku z planowaną
inicjatywą stworzenia tzw. Doliny
Logistycznej na terenach Pogórza i
Dębogórza;
sektora srebrnej gospodarki, w tym
turystyki senioralnej, usług
zdrowotnych, usług opiekuńczych,
mieszkaniowych;
e) przemysłu kreatywnego i sektora
usług nowoczesnych i
wysokokwalifikowanych;
f) sektora energetyki wiatrowej m.in.
poprzez współpracę z Portem
Morskiem Gdynia, miastem Gdynia i
miastem Rumia;
g) ekonomii społecznej np.
przedsiębiorstwa społeczne,
spółdzielnie socjalne.

3.3.3.

3.3.4.

wystawach, foldery
promocyjne.
Dywersyfikacja
3.4.3.
działań promocyjnych
oferty inwestycyjnej
do różnych grup
inwestorów
działalności usługowej 3.4.4.
i produkcyjnej.
Wspieranie lokalnych
porozumień
przedsiębiorców i
rolników oraz
promowanie ich
produktów i usług.

ryneczki z wiejskimi
wyrobami, targ rybny, apteki.
Wspieranie rozwoju oferty
usług gastronomicznych dla
mieszkańców m.in. bary,
kafejki, restauracje, fast food,
puby, kawiarnie, cukiernie.
Wspieranie rozwoju sektora
usług tradycyjnych rozwijanie lokalnej oferty
usług komercyjnych dla
mieszkańców, m.in. dorabianie kluczy, krawcowa,
szewc, psi fryzjer, usługi
kosmetyczne, renowacja
mebli, usługi, nowe stacje
benzynowe, usługi
paczkomatowe, bankomaty,
kwiaciarnie.
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5.4. Obszar Społeczność
W Strategii Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2030, z perspektywą do roku 2040 czwarty
obszar to SPOŁECZNOŚĆ Składa się on z czterech podobszarów:
4.1. Pomoc społeczna, Zdrowie, Bezpieczeństwo publiczne
4.2. Edukacja, Kultura i Czas wolny, Sport
4.3. Aktywność obywatelska
4.4. Dobre rządzenie

Cel ogólny obszaru 4 SPOŁECZNOŚĆ to:
Podniesienie standardów jakości życia mieszkańców Gminy Kosakowo.

Cele operacyjne dla każdego z czterech podobszarów to:
4.1. Poprawa dostępności i jakości usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców Gminy
Kosakowo.
4.2. Rozszerzanie i uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej, kulturalnej, czasu wolnego i sportowej
odpowiadającej potrzebom i aspiracjom mieszkańców Gminy Kosakowo i przyjezdnych.
4.3. Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej oraz integracji mieszkańców Gminy
Kosakowo.
4.4. Wzmocnienie zasobów i potencjału administracji samorządowej i usprawnienie działań do
potrzeb mieszkańców Gminy Kosakowo.

Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do roku 2040

Kierunki działań dla podobszaru
4.1.: POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:
POMOC SPOŁECZNA
4.1.1. Podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, chorych,
z niepełnosprawnościami, uzależnionych, bezdomnych, ubogich.
4.1.2. Rozszerzenie działań wspierających rodziny przeżywające trudności, w tym bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i przemoc.
4.1.3. Podejmowanie działań wspierających rozwój usług pomocy społecznej oferowanych
w środowisku, zwłaszcza dla osób chorych, starszych, osób z niepełnosprawnościami.
4.1.4. Zapewnienie warunków lokalowych i kadrowych dla instytucji/placówek pomocy
społecznej adekwatnie do zwiększającej się skali i zakresu zadań.
ZDROWIE
4.1.5. Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia (programy uzależnień, badania
profilaktyczne dot. zdrowia fizycznego, psychicznego i psychospołecznego oraz
zapobiegania chorobom cywilizacyjnym).
4.1.6. Zapewnienie, adekwatnie do wyzwań demograficznych, dostępu do usług zdrowotnych,
w tym do opieki ambulatoryjnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz ratownictwa
medycznego.
4.1.7. Zapewnienie opieki specjalistycznej w placówkach oświatowych (m.in. psycholog,
pedagog, logopeda, socjoterapeutka, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka).
4.1.8. E-zdrowie – wspieranie rozwoju cyfrowych rozwiązań w obszarze szeroko pojętego
zdrowia.
BEZPIECZEŃSTWO
4.1.9. Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przed zagrożeniem klęsk
żywiołowych (powodzie i pożary), poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
poprawa bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych.
4.1.10. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów podczas wypoczynku nad wodą
poprzez organizowanie sezonowych kąpielisk strzeżonych.
4.1.11. Wspieranie i współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo,
powołanymi i działającymi na terenie Gminy Kosakowo.
4.1.12. Wdrażanie skutecznych procedur z zakresu Zarządzania Kryzysowego w odpowiedzi na
diagnozowane zagrożenia, zapewnienie niezbędnego zaplecza magazynowo –
technicznego w oparciu o zasoby Ochotniczej Straży Pożarnej Kosakowo.

Kierunki działań dla podobszaru
4.2. EDUKACJA, KULTURA I CZAS WOLNY, SPORT:
EDUKACJA
4.2.1. Zabezpieczenie powszechnego dostępu do przedszkoli i szkół podstawowych
adekwatnie do wyzwań demograficznych.
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4.2.2. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i szkolnej, szczególnie w zakresie
nabywania kluczowych kompetencji przyszłości, E-uczenia się oraz wsparcia dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4.2.3. Rozwijanie oferty czasu wolnego:
a) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży;
b) kreatywne programy rozwojowe, edukacyjne dla mieszkańców;
c) oferta wspierająca dla osób ubogich, starszych, chorych, osób z ograniczeniami.
4.2.4. Wspieranie rozwoju edukacji morskiej i żeglarskiej oraz edukacji ekologicznej.
4.2.5. E-uczenie się - wyposażenie wszystkich placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne
i nowoczesne technologie, w tym powszechny dostęp uczniów do komputerów
i Internetu.
KULTURA I CZAS WOLNY
4.2.6. Rozwijanie atrakcyjnej oferty kulturalnej i czasu wolnego, w tym E-Kultura, skierowanej
zarówno do mieszkańców gminy jak i do osób przyjezdnych w sołeckich świetlicach,
obiektach kultury, oraz w ramach Kosakowskiego Centrum Kultury.
4.2.7. Rozwijanie aktywności programowej i zasobów Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo
(utworzenie Izby Regionalnej w oparciu o zgromadzone przez bibliotekę materiały
historyczne i archiwalne).
4.2.8. Wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości regionalnej z zachowaniem
różnorodności tradycji, dorobku i kaszubskiego dziedzictwa historycznego.
4.2.9. Upowszechnianie udziału mieszkańców w kulturze jako uczestników i twórców
wydarzeń kulturalnych, między innymi poprzez ofertę Teatru Młodzieżowego Gminy
Kosakowo oraz Orkiestry Dętej Gminy Kosakowo.
4.2.10. Wszechstronna integracja i aktywizacja środowiska senioralnego, poprzez zapewnienie
bogatej oferty zajęć m.in. ruchowych, kreatywnych, językowych i hobbystycznych.
SPORT
4.2.11. Powołanie jednostki budżetowej Kosakowskie Centrum Sportu zapewniającej
kompleksową ofertę sportową dla mieszkańców i turystów.
4.2.12. Rozwijanie atrakcyjnej oferty imprez sportowych dla każdej grupy wiekowej.
4.2.13. Działania promocyjne zmierzające do zwiększenia frekwencji mieszkańców Gminy
Kosakowo w lokalnych wydarzeniach sportowych.
4.2.14. Pogłębianie świadomości społecznej na temat istoty aktywności fizycznej dla zdrowia
człowieka.

Kierunki działań dla podobszaru
4.3 AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
SOŁECTWA
4.3.1. Wzmacnianie roli i kompetencji lokalnych liderów, w tym sołtysów i członków rad
sołeckich w aktywizowaniu i integrowaniu społeczności lokalnej.
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4.3.2. Upowszechnianie idei funduszu sołeckiego oraz wspieranie współpracy między
sołectwami.
WSPÓŁPRACA
4.3.3. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej i wdrażania innowacji społecznych.
4.3.4. Wspieranie aktywności i współpracy organizacji pozarządowych i inicjatyw grup
nieformalnych działających na rzecz mieszkańców gminy.
4.3.5. Rozwijanie współpracy międzysektorowej sektora społecznego, biznesowego
i publicznego.
WOLONTARIAT
4.3.6. Promowanie wolontariatu jako aktywności społecznej.
4.3.7. Zwiększanie skali i zakresu nagród/wyróżnień dla mieszkańców za szczególne działania
na rzecz gminy (m.in. w dziedzinie sportu, kultury, aktywności społecznej, itp.).
PARTYCYPACJA
4.3.8. Rozwój partycypacji społecznej i partnerstwa w zakresie informowania, konsultowania,
wspólnego podejmowania decyzji, wspólnego działania, wspierania niezależnych
inicjatyw mieszkańców Kosakowa.

Kierunki działań dla podobszaru
4.4. DOBRE RZĄDZENIE:
ZASOBY
4.4.1. Rozwijanie
zintegrowanego
systemu
planowania
społeczno-gospodarczego
i przestrzennego. Wzmocnienie spójności i komplementarności planów strategicznych
i operacyjnych.
4.4.2. Doskonalenie kompetencji urzędników gminnych m.in. w zakresie zarządzania zmianą
i ryzykiem, w tym w warunkach pandemii, usług publicznych, aktywizacji mieszkańców.
4.4.3. Pozyskiwanie i wykorzystywanie krajowych i zagranicznych środków zewnętrznych
w sposób przekładający się na trwałe efekty rozwojowe.
4.4.4. Systematyczna modernizacja wyposażenia, sprzętu i oprogramowania komputerowego
w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, w celu optymalizacji jakości pracy i obsługi
mieszkańców.
USŁUGI PUBLICZNE
4.4.5. Wspieranie rozwoju cyfryzacji usług publicznych. Upowszechnienie dostępu
mieszkańców do usług elektronicznych.
4.4.6. Zapewnianie dostępności i dobrej jakości usług publicznych, m.in. poprzez budowę
nowej siedziby Urzędu Gminy Kosakowo, spełniającego standardy dostępności dla osób
z ograniczeniami oraz normy w zakresie powierzchni przeznaczonej na cele obsługi
mieszkańców.
WSPÓŁPRACA
4.4.7. Rozwijanie współpracy w ramach przynależności Gminy Kosakowo do związków
i stowarzyszeń.
4.4.8. Rozwijanie współpracy z gminami partnerskimi w Polsce i za granicą.

Strona - 71 - z 78

Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo do roku 2030, z perspektywą do roku 2040

Wskaźniki monitorowania obszaru 4 SPOŁECZNOŚĆ

Nazwa wskaźnika

Wielkość
wskaźnika
bazowego
2019

Wielkość wskaźnika w roku sprawozdawczym
2020

2021

2022

2023

2024

…………

W.1. Ogółem liczba mieszkańców
zameldowanych w Gminie Kosakowo
W.2. Liczba uczniów w szkołach
gminnych
W.3. Liczba oddziałów szkolnych
W.4. Liczba dzieci w wieku od 3-6 lat
w placówkach samorządowych
W.5.Liczba oddziałów przedszkolnych
dzieci od 3-6 lat w placówkach
samorządowych
W.6.Średnie wyniki % z egzaminu 8
klas z języka polskiego
W.6.A. z matematyki
W.6.B. z języka angielskiego
W.7. Komputeryzacja szkół (ogólna
liczba komputerów)
W.8. Wydatki ogółem w zakresie
oświaty i edukacyjnej opieki
wychowawczej
W.8.A. w tym bieżące
W.8.B. w tym inwestycyjne
W.8.C. % udział (dopłata gminy) na
wydatki bieżące związane z
funkcjonowaniem oświaty
W.9. Liczba lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy
Kosakowo
W.10. Liczba rodzin/osób, które
skorzystały z pomocy zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej
W.11. Budżet wykonany w zakresie
Pomoc społeczna
W.12. Wydatki gminy na otwarte
konkursy dla organizacji
pozarządowych
W.13. Liczba złożonych wniosków w
konkursach dla organizacji
pozarządowych
W.14. Wysokość środków
przeznaczonych na fundusz sołecki
W.15. Liczba aktywnych czytelników
biblioteki
W.16. Liczba wydarzeń kulturalnych
(finansowanych, współfinansowanych
przez gminę + wydarzenia kulturalne
z patronatem Wójta)
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W.17. Liczba wydarzeń sportowych
(finansowanych, współfinansowanych
przez gminę + wydarzenia sportowe z
patronatem Wójta)
W.18. Wydatki na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego
W.19. Wydatki na kulturę fizyczną i
sport
W.20. Liczba interwencji podjętych
przez Straż Gminną
W.21. Liczba interwencji/ zdarzeń
podjętych przez OSP
W.22. Liczba przestępstw i wykroczeń
ogółem (szt.)
W.22.A. na 1000 mieszkańców
W.23. Liczba przychodni zdrowia,
placówek na terenie Gminy
Kosakowo świadczących usługi
medyczne w ramach NFZ
W.24. Wydatki ogółem w zakresie
ochrona zdrowia
W.25. Frekwencja w wyborach i
referendach
W.26. Liczba wydarzeń w ramach
współpracy z gminami partnerskimi
(międzynarodowymi i krajowymi)

Zbiorcze zestawienie wszystkich celów i kierunków działań prezentuje poniższa tabela:
Matryca strategiczna obszaru 4: SPOŁECZNOŚĆ.
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Strategia Rozwoju Gminy Kosakowo na lata 2030, z perspektywą do roku 2040
Matryca strategiczna obszaru 4: SPOŁECZNOŚĆ
Podobszar 4.1.
POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE,
I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Podobszar 4.2.
Podobszar 4.3.
EDUKACJA, KULTURA I CZAS
AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
WOLNY, SPORT
CEL STARTEGICZNY NR 4
Podniesienie standardów jakości życia mieszkańców Gminy Kosakowo.

Podobszar 4.4.
DOBRE RZĄDZENIE

CELE OPERACYJNE
4.1. Poprawa dostępności i jakości
usług społecznych i zdrowotnych dla
mieszkańców Gminy Kosakowo.

POMOC SPOŁECZNA
4.1.1. Podejmowanie współpracy
międzyinstytucjonalnej i
międzysektorowej na rzecz
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w
tym osób starszych, chorych, z
niepełnosprawnościami,
uzależnionych, bezdomnych,
ubogich.
4.1.2. Rozszerzenie działań
wspierających rodziny

4.2. Rozszerzanie i uatrakcyjnianie
4.3. Wzmocnienie aktywności
oferty edukacyjnej, kulturalnej, czasu
społecznej i obywatelskiej oraz
wolnego i sportowej odpowiadającej
integracji mieszkańców Gminy
potrzebom i aspiracjom mieszkańców
Kosakowo.
Gminy Kosakowo i przyjezdnych.
KIERUNKI DZIAŁAŃ
EDUKACJA
4.2.1. Zabezpieczenie powszechnego
dostępu do przedszkoli i szkół
podstawowych adekwatnie do
wyzwań demograficznych.
4.2.2. Zapewnienie wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej i
szkolnej, szczególnie w zakresie
nabywania kluczowych
kompetencji przyszłości,
E-uczenia się oraz wsparcia
dzieci i młodzieży ze

SOŁECTWA
4.3.1. Wzmacnianie roli i
kompetencji lokalnych
liderów, w tym sołtysów i
członków rad sołeckich w
aktywizowaniu i
integrowaniu społeczności
lokalnej.
4.3.2. Upowszechnianie idei
funduszu sołeckiego oraz
wspieranie współpracy
między sołectwami.

4.4. Wzmocnienie zasobów i
potencjału administracji
samorządowej i usprawnienie
działań do potrzeb mieszkańców
Gminy Kosakowo.

ZASOBY
4.4.1. Rozwijanie
zintegrowanego systemu
planowania społecznogospodarczego i
przestrzennego.
Wzmocnienie spójności i
komplementarności
planów strategicznych i
operacyjnych.
4.4.2. Doskonalenie kompetencji
urzędników gminnych m.in.
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przeżywające trudności, w tym
bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i
przemoc.
Podejmowanie działań
wspierających rozwój usług
pomocy społecznej
oferowanych w środowisku,
zwłaszcza dla osób chorych,
starszych, osób z
niepełnosprawnościami.
Zapewnienie warunków
lokalowych i kadrowych dla
instytucji/placówek pomocy
społecznej adekwatnie do
zwiększającej się skali i zakresu
zadań.

specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
4.2.3. Rozwijanie oferty czasu
wolnego:
4.1.3.
d) zajęcia pozalekcyjne i
pozaszkolne dla dzieci i
młodzieży;
e) kreatywne programy
rozwojowe, edukacyjne dla
mieszkańców;
f) oferta wspierająca dla osób
4.1.4.
ubogich, starszych, chorych,
osób z ograniczeniami.
4.2.4. Wspieranie rozwoju edukacji
morskiej i żeglarskiej oraz
edukacji ekologicznej.
4.2.5. E-uczenie się - wyposażenie
wszystkich placówek
oświatowych w pomoce
ZDROWIE
dydaktyczne i nowoczesne
4.1.5. Promocja bezpiecznego i
technologie, w tym powszechny
zdrowego stylu życia (programy
dostęp uczniów do komputerów
uzależnień, badania
i Internetu.
profilaktyczne dot. zdrowia
fizycznego, psychicznego i
KULTURA I CZAS WOLNY
psychospołecznego oraz
zapobiegania chorobom
4.2.6. Rozwijanie atrakcyjnej oferty
cywilizacyjnym).
kulturalnej i czasu wolnego, w
4.1.6. Zapewnienie, adekwatnie do
tym E-Kultura, skierowanej
wyzwań demograficznych,
zarówno do mieszkańców gminy
dostępu do usług zdrowotnych,
jak i do osób przyjezdnych w
w tym do opieki ambulatoryjnej
sołeckich świetlicach, obiektach
i specjalistycznej opieki
kultury, oraz w ramach
medycznej oraz ratownictwa
Kosakowskiego Centrum
medycznego.
Kultury.

WSPÓŁPRACA
4.3.3. Wspieranie rozwoju
ekonomii społecznej i
wdrażania innowacji
społecznych.
4.3.4. Wspieranie aktywności i
współpracy organizacji
pozarządowych i inicjatyw
grup nieformalnych
działających na rzecz
mieszkańców gminy.
4.3.5. Rozwijanie współpracy
międzysektorowej sektora
społecznego, biznesowego i
publicznego.
WOLONTARIAT
4.3.6. Promowanie wolontariatu
jako aktywności społecznej.
4.3.7. Zwiększanie skali i zakresu
nagród/wyróżnień dla
mieszkańców za szczególne
działania na rzecz gminy
(m.in. w dziedzinie sportu,
kultury, aktywności
społecznej, itp.).
PARTYCYPACJA
4.3.8. Rozwój partycypacji
społecznej i partnerstwa w
zakresie informowania,
konsultowania, wspólnego
podejmowania decyzji,
wspólnego działania,
wspierania niezależnych

4.4.3.

4.4.4.

w zakresie zarządzania
zmianą i ryzykiem, w tym w
warunkach pandemii, usług
publicznych, aktywizacji
mieszkańców.
Pozyskiwanie i
wykorzystywanie
krajowych i zagranicznych
środków zewnętrznych w
sposób przekładający się
na trwałe efekty
rozwojowe.
Systematyczna
modernizacja wyposażenia,
sprzętu i oprogramowania
komputerowego w
urzędzie i jednostkach
organizacyjnych, w celu
optymalizacji jakości pracy
i obsługi mieszkańców.

USŁUGI PUBLICZNE
4.4.5. Wspieranie rozwoju
cyfryzacji usług
publicznych.
Upowszechnienie dostępu
mieszkańców do usług
elektronicznych.
4.4.6. Zapewnianie dostępności i
dobrej jakości usług
publicznych, m.in. poprzez
budowę nowej siedziby
Urzędu Gminy Kosakowo,
spełniającego standardy
dostępności dla osób z
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4.1.7.

4.1.8.

Zapewnienie opieki
4.2.7.
specjalistycznej w placówkach
oświatowych (m.in. psycholog,
pedagog, logopeda,
socjoterapeutka, terapeuta
pedagogiczny, pielęgniarka).
E-zdrowie – wspieranie rozwoju
cyfrowych rozwiązań w
obszarze szeroko pojętego
4.2.8.
zdrowia.

BEZPIECZEŃSTWO
4.1.9. Zwiększanie poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców i
turystów przed zagrożeniem
klęsk żywiołowych (powodzie i
pożary), poprawa
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, poprawa
bezpieczeństwa i porządku w
miejscach publicznych.
4.1.10. Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańców i turystów
podczas wypoczynku nad wodą
poprzez organizowanie
sezonowych kąpielisk
strzeżonych.
4.1.11. Wspieranie i współpraca ze
służbami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo, powołanymi i
działającymi na terenie Gminy
Kosakowo.
Wdrażanie skutecznych procedur z
zakresu Zarządzania Kryzysowego w
odpowiedzi na diagnozowane

Rozwijanie aktywności
programowej i zasobów
Biblioteki Publicznej Gminy
Kosakowo (utworzenie Izby
Regionalnej w oparciu o
zgromadzone przez bibliotekę
materiały historyczne i
archiwalne).
Wspieranie działań służących
umacnianiu tożsamości
regionalnej z zachowaniem
różnorodności tradycji, dorobku
i kaszubskiego dziedzictwa
historycznego.
4.2.9. Upowszechnianie udziału
mieszkańców w kulturze jako
uczestników i twórców
wydarzeń kulturalnych, między
innymi poprzez ofertę Teatru
Młodzieżowego Gminy
Kosakowo oraz Orkiestry Dętej
Gminy Kosakowo.
4.2.10. Wszechstronna integracja i
aktywizacja środowiska
senioralnego, poprzez
zapewnienie bogatej oferty
zajęć m.in. ruchowych,
kreatywnych, językowych i
hobbystycznych.

inicjatyw mieszkańców
Kosakowa.

ograniczeniami oraz normy
w zakresie powierzchni
przeznaczonej na cele
obsługi mieszkańców.
WSPÓŁPRACA
4.4.7. Rozwijanie współpracy w
ramach przynależności
Gminy Kosakowo do
związków i stowarzyszeń.
4.4.8. Rozwijanie współpracy z
gminami partnerskimi w
Polsce i za granicą.

SPORT
4.2.11. Powołanie jednostki
budżetowej Kosakowskie
Centrum Sportu zapewniającej
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zagrożenia, zapewnienie niezbędnego
zaplecza magazynowo – technicznego w
oparciu o zasoby Ochotniczej Straży
Pożarnej Kosakowo.

kompleksową ofertę sportową
dla mieszkańców i turystów.
4.2.12. Rozwijanie atrakcyjnej oferty
imprez sportowych dla każdej
grupy wiekowej.
4.2.13. Działania promocyjne
zmierzające do zwiększenia
frekwencji mieszkańców gminy
Kosakowo w lokalnych
wydarzeniach sportowych.
4.2.14. Pogłębianie świadomości
społecznej na temat istoty
aktywności fizycznej dla
zdrowia człowieka.
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