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WSTĘP – ZAŁOŻENIA STRATEGII 

Jedną z podstawowych metod zarządzania gminną jednostką samorządu terytorialnego jest 
planowanie strategiczne rozwoju gminy w dłuższym horyzoncie czasowym. Głównym narzędziem 
wykorzystywanym w planowaniu strategicznym jest dokument planistyczny w postaci strategii rozwoju 
gminy, która określa kierunki rozwoju gminy w przyjętej perspektywie czasowej.    
W przypadku gminy Studzienice poniższy dokument stanowi odpowiedź na potrzebę ze strony zarówno 
władz gminy, jak i jej mieszkańców, związaną z ustaleniem akceptowanych przez wszystkich celów i 
kierunków rozwoju gminy w przyszłości. Horyzont czasowy przedmiotowej Strategii wyznaczono na 
lata 2023– 2030, wskazując tym samym na długofalowy charakter tego dokumentu, pozwalający na 
osiągnięcie zakładanych celów i realizację wyznaczonych przedsięwzięć. Przyjęty horyzont czasowy 
wynikał także w dużej mierze z uwarunkowań zewnętrznych wynikających z horyzontów czasowych 
stosowanych w planowaniu strategicznym w skali regionalnej, krajowej czy w skali całej UE. Takie 
podejście do czasu realizacji Strategii stanowi kompromis między potrzebą dostosowania Strategii 
Rozwoju Gminy do okresów planowania na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym, a 
koniecznością przygotowania dokumentu o charakterze długookresowej wizji rozwoju.  
Strategia obejmuje wszystkie sfery działalności gminy i została podzielona na  
3 obszary: sferę społeczną, sferę gospodarczą oraz sferę infrastrukturalną (obejmującą: środowisko, 
infrastrukturę techniczną i planowanie przestrzenne). W tym zakresie cele i przedsięwzięcia 
wyznaczone w ramach Strategii odnoszą się jednak nie tylko do zadań i obszarów działania gminy jako 
samorządu terytorialnego realizowanych przez władze gminy, ale mają swoje odniesienie także do 
sposobów i kierunków działania innych instytucji/podmiotów działających na terenie gminy. Z uwagi 
jednak na fakt, że wiele ze sfer funkcjonowania gminy wynika i podlega tylko i wyłącznie zadaniom 
instytucji publicznych, w tym samorządu gminy, główny ciężar wdrożenia w życie założeń Strategii 
będzie leżał w gestii Gminy Studzienice oraz jednostek podległych gminie. Podobnie Gmina 
Studzienice będzie pełniła rolę instytucji wdrażającej w życie założenia Strategii oraz odpowiedzialnej 
za jej prawidłową realizację i osiągnięcie założonych celów.  
Metodologię opracowania Strategii oparto o powszechnie stosowane metody planowania 
strategicznego. Diagnozę stanu obecnego rozwoju gminy przeprowadzono metodą desk–research - 
przede wszystkim za pomocą danych statystycznych pochodzących z publicznej statystyki GUS oraz za 
pośrednictwem danych pozyskanych bezpośrednio z Urzędu Gminy w Studzienicach i jednostek 
gminnych. W pracach nad Strategią kierowano się jednocześnie potrzebą zapewnienia uspołecznionego 
charakteru tego dokumentu i umożliwienia wpływu społeczności lokalnej na jej kształt na każdym etapie 
przygotowywania i wdrażania. W tym celu zrealizowano badanie opinii społecznej – opracowano 
ankietę zawierającą szereg pytań skierowanych do mieszkańców. Dotyczyły one oceny warunków życia 
na terenie gminy w odniesieniu do 3 wymienionych wcześniej obszarów, identyfikacji najważniejszych 
szans i zagrożeń mających znaczenie dla realizacji Strategii, identyfikacji kluczowych potrzeb 
rozwojowych gminy oraz potrzeb inwestycyjnych z perspektywy mieszkańców. Wyniki tych badań 
posłużyły do opracowania analizy SWOT obszaru gminy. W trakcie opracowywania Strategii 
przeprowadzono cykl 3 spotkań, podczas których zapoznano zainteresowanych mieszkańców 
z założeniami procesu budowy strategii oraz przeprowadzono konsultacje dotyczące najważniejszych 
potrzeb i kierunków rozwoju gminy. W pracach nad przygotowywaniem Strategii wykorzystano 
powszechnie dostępne metody pracy grupowej, w tym otwartą dyskusję prowadzoną przez moderatora. 
Wnioski z tak przeprowadzonych analiz i warsztatów były podstawą do opracowania celów głównych i 
szczegółowych rozwoju gminy w przyjętym horyzoncie czasowym. Konsekwencją opracowanych 
celów było wyznaczenie kierunków działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie założeń Strategii. 
Jednocześnie wyznaczono ogólne i docelowe kierunki podejmowanych działań na terenie gminy w 
postaci misji Gminy oraz docelowy stan sytuacji Gminy w postaci wizji jej rozwoju.   
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Na podstawie wyznaczonych kierunków rozwoju opracowano następnie harmonogram 
realizacji poszczególnych celów i przedsięwzięć w ramach Strategii, założenia dotyczące finansowania 
tych celów oraz zaprezentowano założone efekty realizacji Strategii. W końcowym etapie prac nad 
Strategią opracowano system jej wdrażania, monitoringu oraz oceny stopnia realizacji jej założeń. Jak 
wynika z powyższego opisu przedmiotowa Strategia - co jest charakterystyczne dla tego typu 
dokumentów - ma charakter ogólny, wyznaczając kierunek rozwoju gminy na poziomie celów oraz 
typów przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych celów. Nie określano natomiast zamkniętego 
katalogu konkretnych projektów do realizacji, które zostaną określone w szczegółowych dokumentach 
planistycznych Gminy, w tym przede wszystkim w wieloletnim planie inwestycji gminnych (WPF). W 
Strategii wskazano natomiast katalog najważniejszych z punktu widzenia lokalnej społeczności 
inwestycji do realizacji w najbliższych latach, które będą stanowiły priorytet we wdrażaniu Strategii w 
życie – lista tych inwestycji nie ma jednak charakteru zamkniętego i może podlegać modyfikacjom.  
Opracowany w ten sposób dokument będzie stanowił swoistą mapę drogową wytyczającą priorytety 
rozwoju gminy w najbliższej dekadzie. Jednocześnie Strategia ma charakter otwarty a metodologia jej 
wdrażania zakłada możliwość dokonywania zmian i aktualizacji jej zapisów w reakcji na zmieniające 
się uwarunkowania makroekonomiczne, wyniki okresowych analiz efektów realizacji Strategii czy inne 
czynniki mogące mieć wpływ na przyjęte założenia. Wszystkie zmiany w tym zakresie będą jednak 
odbywały się przy udziale i konsultacji ze społecznością lokalną, zachowując uspołeczniony charakter 
tego dokumentu.                 
Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z założeniami wskazanymi w Ustawie z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561.) oraz Ustawie z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.).               
 
  



 

 

5 

2. DIAGNOZA STANU OBECNEGO GMINY STUDZIENICE  

2.1. POŁOŻENIE I WALORY GMINY STUDZIENICE  

2.1.1. POŁOŻENIE GMINY STUDZIENICE  

Gmina Studzienice położona jest na terenie województwa pomorskiego w południowo - 
wschodniej części powiatu bytowskiego. Pod względem administracyjnym gmina należy do jednostek 
typowo wiejskich, stanowiąc jedną z 10 gmin powiatu i sąsiaduje z następującymi jednostkami 
osadniczymi: 

§ Od północnego – zachodu – gminą Bytów, 
§ Od północnego – wchodu – gminą Parchowo, 
§ Od zachodu – gminą Lipnica, 
§ Od wschodu - gminami Lipusz i Dziemiany (powiat kościerski), 
§ Od południa – gminą Brusy (powiat chojnicki). 

 
Rysunek 1. Położenie gminy Studzienice w województwie pomorskim. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.mapy.google.pl 

 
Gmina zajmuje powierzchnię 176 km2 co stanowi 8% powierzchni powiatu bytowskiego i 0,96% 

powierzchnia województwa pomorskiego. Na powierzchnię tę składa się ogółem 11 sołectw i 27 
miejscowości, z których największą jest siedziba władz gminy – miejscowość Studzienice. Poniżej 
przedstawiono wykaz sołectw na terenie gminy Studzienice: Czarna Dąbrowa, Kłączno, Łąkie, Osława 
– Dąbrowa, Półczno, Przewóz, Rabacino, Skwierawy, Sominy, Studzienice, Ugoszcz. 

Gmina Studzienice pod względem fizyczno - geograficznym położona jest na pograniczu 
Pojezierza Bytowskiego i Borów Tucholskich. Tym samym obszar gminy cechują wszystkie 
charakterystyczne dla tego typu terenów cechy, z dużą jeziornością i urozmaiconym ukształtowaniem 
rzeźby terenu: 

§ północno – zachodnia i północna część gminy to strefa wzniesień czołowo – morenowych, 
należąca do najwyżej położonych rejonów województwa. Występuje tu niezwykle żywe 
urzeźbienie, pogłębione licznymi zgrupowaniami wzgórz moren czołowych i głęboko 
wciętymi rynnami jeziornymi, 

§ wysoczyzna moreny dennej wypełniająca niezbyt duży obszar między wzniesieniami czołowo 
morenowymi a równiną sandrową, leży na wysokości 150-190 m n.p.m.. Jest to obszar w 
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większości pagórkowaty z częstymi zagłębieniami terenu. W części północnej występują 
liczne jeziora rynnowe i wytopiskowe, 

§ trzecia jednostka to równina sandrowa, potężnie rozbudowana w granicach gminy. Położona 
jest na poziomie 160-180 m n.p.m. i reprezentuje najstarszą tarasę sandru Brdy. Wykształcona 
jest w postaci wielkich, prawie płaskich stożków napływowych nachylonych w kierunku 
południowym o niewielkich spadkach. Jej powierzchnię urozmaicają rynny i wytopiska.  

 
Rysunek 2. Położenie administracyjne gminy Studzienice w powiecie bytowskim 
Źródło: www.gminy.pl 

 
Z punktu widzenia położenia gminy bardzo duże znaczenie ma fakt, że jeziora zajmują około 

4,7% a lasy około 68% jej powierzchni, co powoduje, że walory te oraz urozmaicone bardzo atrakcyjne 
ukształtowanie terenu stwarzają wyjątkowo cenne wartości krajobrazów tego obszaru. Dodatkowym 
atutem środowiska jest czystość powietrza, gleb i dobry stan lasów.  
 

2.1.2. OBSZARY I FORMY PODLEGAJĄCE PRAWNEJ OCHRONIE 

Bogate i urozmaicone walory środowiska przyrodniczego gminy stały się podstawą do objęcia 
wielu z tych elementów różnymi formami ochrony przyrody. Tym samym należy wskazać, że na terenie 
gminy występują obecnie wszystkie poza parkami narodowymi i krajobrazowymi formy prawnej 
ochrony przewidziane dla walorów naturalnych. Jednocześnie istnieją szerokie plany dotyczące objęcia 
prawną ochroną przyrody innych, niepowtarzalnych walorów środowiska przyrodniczego na terenie 
gminy. W tym zakresie wśród obszarów chronionych w gminie można obecnie wyróżnić następujące 
elementy: 

a. strefa ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” – dwa fragmenty w północno – 
zachodniej części gminy objęte są strefą ochroną Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, 

b. granica Zaborskiego Parku Krajobrazowego – wzdłuż fragmentu południowej granicy Gminy 
(w rejonie wsi Sominy) przebiega granica Zaborskiego Parku Krajobrazowego, który leży na 
terenie Gminy Brusy. Od strony północnej nie została wyznaczona strefa ochrony tego Parku, 
jednak dla utrzymania walorów środowiska w otoczeniu Parku należałoby stosować wszelkie 
zasady obowiązujące w strefach ochrony parków, 

c. Obszary specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000, utworzone w celu ochrony populacji 
dziko występujących gatunków ptaków to.:  
§ Wielki Sandr Brdy (kod PLB220001) utworzony na mocy rozporządzenia MŚ z dn. 

21.07.2004 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 oraz z 2007 r. Nr 179, poz. 1275). Powierzchnia ostoi 
na terenie gm. Studzienice wynosi 239,0 ha (0,6% powierzchni całkowitej OSOP). 
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Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do w/w 
rozporządzenia oraz ich naturalne siedliska.  

§ Bory Tucholskie (kod PLB220009) utworzony na mocy rozporządzenia MŚ z 
dn.27.10.2008 (Dz. U. Nr 198, poz.1226). Powierzchnia ostoi na terenie gm. Studzienice 
wynosi 10.182,6 ha (3,2 % powierzchni całkowitej OSOP). Przedmiot ochrony są gatunki 
ptaków wymienione w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia oraz ich naturalne siedliska. 

d. Specjalne obszary ochrony siedlisk Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. 
Przedmiotem ochrony są wytypowane siedliska ważne dla zachowania różnorodności 
biologicznej kontynentu europejskiego, w tym kwaśne i żyzne buczyny, grądy subatlantyckie, 
śródlądowe pomorskie kwaśne dąbrowy, brzeziny i bory bagienne, lasy nadrzeczne – łęgi 
olszowe, olszowojesionowe, jeziora oligotroficzne – lobeliowe, naturalne jeziora dystroficzne, 
naturalne jeziora eutroficzne, starorzecza, jeziora ramienicowe, rzeki ze zbiorowiskami jaskrów 
wodnych, torfowiska przejściowe, torfowiska zasadowe, żywe torfowiska wysokie, łąki świeże 
użytkowane ekstensywnie, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Sześć ostoi siedliskowych 
zatwierdzono dotychczas decyzjami Komisji Europejskiej jako posiadające znaczenie dla 
Wspólnoty. Są to:  

§ Bytowskie Jeziora Lobeliowe (PLH220005) - w granicach gm. Studzienice leży 105 ha, 
tj. około 42% tego obszaru.  

§ Sandr Brdy (PLH220026) - w granicach gminy Studzienicy leży około 1,7% tego 
obszaru.  

§ Studzienickie Torfowiska (PLH220028) - cały obszar o powierzchni około 175 ha leży 
w granicach gm. Studzienice.  

§ Dolina Stropnej (PLH220037) - powierzchnia ostoi na terenie gm. Studzienice około 60 
ha tj. 6,2% powierzchni całkowitej SOOS.  

§ Ostoja Zapceńska (PLH220057) obejmująca na terenie gm. Studzienice 1 656,7 ha (tj. 
około 43,5% powierzchni całkowitej) - m.in. z jeziorami eutroficznymi, dystroficznymi, 
ramienicowymi, torfowiskami, rzekami ze zbiorowiskami jaskrów wodnych i 
stanowiskami wydry i bobra.  

§ Dolina Słupi (PLH220052) - obszar obejmuje dolinę rzeki Słupi z jej dopływami, od 
Sulęczyna - do ujścia. Na terenie tym znajdują się liczne zbiorniki wodne różnych 
typów, torfowiska i inne zbiorowiska nieleśne z cenną roślinnością. Znaczna część 
obszaru pokrywają lasy, z udziałem buczyn oraz grądu, a nad ciekami - pasem łęgu. 

e. Inne formy ochrony przyrody: 
§ pomnik przyrody – głaz narzutowy, 
§ użytki ekologiczne, 
§ torfowiska, 
§ lasy ochronne, 
§ gleby chronione, 
§ rejony lęgowe ptactwa wodnego. 

 
2.1.4. WALORY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

Zasadniczymi walorami Gminy Studzienice poza atrakcjami środowiska przyrodniczego są 
walory kulturowe związane z położeniem na historycznym terenie Kaszub. Fakt ten powoduje, że tereny 
te, bogate są w zabytki kultury zarówno materialnej jak i niematerialnej świadczące o odmienności 
kultury kaszubskiej i bogatej przeszłości historycznej tego obszaru. Na terenie gminy istnieje wiele 
obiektów nieruchomych i terenów, znajdujących się w rejestrze zabytków lub ewidencji 
konserwatorskiej, np.: 
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A. Architektura i budownictwo: 
a. Czarna Dąbrowa – budynki: mieszkalny oraz inwentarski – stodoła  nr 6, drewniany, murowany 

z połowy XIX w, 
b. Osława Dąbrowa  - 4 budynki z połowy XIX i początku XX wieku, 
c. Półczno – Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła z 1907 roku; 3 budynki mieszkalne z końca 

XIX i początku XX wieku, 
d. Prądzonka – 13 budynków mieszkalnych i inwentarskich z XIX i XX wieku, 
e. Rabacino – 3 budynki niemieszkalne z XIX wieku, 
f. Skwierawy – budynek – zagroda z połowy XIX wieku, 
g. Sominy – Kościół fil. p.w. Matki Boskiej Królowej Polski z XVIII w; 14 budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych z XIX i XX wieku, 
h. Studzienice – Kościół fil. P.w. św. Trójcy z 1890 roku; 4 budynki mieszkalne i niemieszkalne 

z XIX wieku, 
i. Ugoszcz – Kościół parafialny p.w. Marii Magdaleny z 1822 roku; Kościół pomoc p.w. Matki 

Boskiej Szkaplerznej z 1897 roku; 8 budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z XIX i XX 
wieku, 

B. Cmentarze: 
a. Sominy – 3 cmentarze z XVIII, XIX i XX wieku, 
b. Studzienice – 2 cmentarze z XIX i XX wieku, 
c. Rabacino – cmentarz parafialny z XIX wieku, 
d. Półczno – 2 cmentarze z XX wieku, 
e. Ugoszcz – 2 cmentarze z XIX i XX wieku, 

C. Układy ruralistyczne: 
a. Czarna Dąbrowa – pierwsze informacje o wsi z 1346 roku; mała ulicówka; zachowana część 

zagrody z budynkami mieszkalnym i niemieszkalnym z XIX wieku, 
b. Osława Dąbrowa – pierwsze informacje o wsi z 1313 roku; średnia wielodrożnica; zachowane 

dwie drewniane chałupy z XIX wieku wraz z szachulcowymi stodołami, 
c. Półczno – średnia ulicówka; kościół przewidziany do wpisu do rej. zabytków; zachowane 

szachulcowe oszalowane deskami budynki mieszkalne z pocz. XX wieku, 
d. Prądzonka – mała wielodroźnica; zachowana znaczna część drewnianych budynków 

mieszkalnych i budynków gospodarczych z XIX i XX wieku, 
e. Rabacino – wieś założona w XVIII wieku; średnia ulicówka; zachowane nieliczne budynki 

gospodarcze, 
f. Skwierawy – mała wielodroźnica; zachowana zagroda z XIX wieku, 
g. Sominy – wieś istnieje od ok. 1600 r.; średnia ulicówka; zachowany znaczny procent 

drewnianych budynków mieszkalnych oraz szachulcowych budynków gospodarczych z XIX 
wieku, 

h. Studzienice – pierwsze informacje o wsi z 1335 roku; średnia ulicówka ze śladami owalnicy; 
zachowana dawna ewangelicka kaplica z 1890 roku oraz nieliczne drewniane budynki 
mieszkalne i gospodarcze z XIX wieku, 

i. Ugoszcz – pierwsze informacje o wsi pochodzą z 1350 roku; średnia wielodrożnica; 
szachulcowy kościół wraz z najbliższym otoczeniem objęty ochroną konserwatorską; 
zachowany murowany kościół z 1897 roku, 

D. Archeologia: 
a. strefa bezwzględniej ochrony archeologicznej „W”: 

– Jabłończ Wielki – cmentarzysko kurchanowe wczesnośredniowieczne X – XIII wiek, 
– Rabacino – cmentarzysko kurhanowe, 
– Rabacino – osada ludności kultury łużyckiej, 
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– Rabacino – cmentarzysko ludności kultury pomorskiej, 
b. Strefa względnej ochrony archeologicznej „OW”: 

– Ugoszcz – osada ludności kultury łużyckiej; cmentarzysko ludności kultury pomorskiej i 
osada kultury pomorskiej i wczesnośredniowiecznej; osada wielokulturowa, 

– Ugoszcz – osada wielokulturowa; osada ludności kultury wielbarskiej; osada ludności 
kultury łużyckiej i wielbarskiej; osada ludności kultury łużyckiej; osada ludności kultury 
łużyckiej, wczesnośredniowieczna, 

– Ugoszcz – osada wczesnośredniowieczna, 
– Ugoszcz – osada wczesnośredniowieczna; osada wielokulturowa; osada 

wczesnośredniowieczna – osada ludności łużyckiej, 
– Półczno – cmentarzysko ludności kultury pomorskiej, 
– Skwierawy – 2 cmentarzyska ludności kultury pomorskiej, 
 

Poza dobrami kultury materialnej o atrakcyjności i niepowtarzalności danego obszaru świadczą 
także dobra niematerialne. W przypadku Gminy Studzienice jak i całych Kaszub szczególną rolę 
odgrywa w tym zakresie język kaszubski – jedyny język regionalny w Polsce. Jest on jednym z języków 
należącym do lechickiej grupy języków zachodnio – słowiańskich. Kaszubskim posługuje się wielu 
mieszkańców województwa pomorskiego. Jest on obecny w literaturze, prasie, radiu, telewizji, w szkole 
i w wielu kościołach. Obok licznych składników identycznych z językiem polskim niemało jest w 
języku kaszubskim naleciałości germańskich w słownictwie, frazeologii, w gramatyce. To wynik 
wielowiekowej zależności od niemieckiej kultury i państwowości. Dzięki wielu wybitnym twórcom 
kaszubskim, rozwój i znaczenie języka idzie teraz we właściwym kierunku, jest on rozwijany i 
kultywowany. Obszar gminy Studzienice charakteryzuje się w tym zakresie bardzo wysokim odsetkiem 
ludności, która posługuje się językiem kaszubskim (ludność kaszubska lub ludność z częściowym 
rodowodem kaszubskim). W całej gminie Studzienice ludność kaszubska stanowi bowiem aż 85 % 
wszystkich jej mieszkańców1.  

 
Rysunek 3. Ludność kaszubska lub ludność z częściowym rodowodem kaszubskim w województwie 
pomorskim, w % całkowitej liczby mieszkańców. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Mordawski, Geografia Kaszub, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańska, 2008 r.   

 

 
1 J. Mordawski, Geografia Kaszub, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańska, 2008 r.   
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Poza językiem ważnymi niematerialnymi elementami kultury kaszubskiej kultywowanymi na terenie 
gminy są: 
§ obrzędy - na Kaszubach przetrwało wiele obrzędów charakterystycznych dla tego regionu. 

Obrzędowy rok zaczyna się koło Gòdów, czyli świąt Bożego Narodzenia. Niektóre obrzędy 
zaginęły, jak np.: witanie wiosny czy ścinanie kani – symbolu zła. Zmienia się obyczajowość 
ludowa związana z życiem rodzinnym, między innymi z weselami czy narodzinami. Zachowała 
się natomiast np. „pusta noc”, czyli czas czuwania rodziny przed dniem pogrzebu przy zwłokach 
zmarłego. 

§ zwyczaje - do grupy zwyczajów można zaliczyć zażywanie tabaki. Tę kaszubską „używkę 
nikotynową” zażywali mężczyźni, a czasami kobiety. Wiązało się to z wyrabianiem tabakierek z 
krowiego rogu. Zwyczaj ten jest kultywowany w wielu rodzinach kaszubskich do dnia 
dzisiejszego.  

§ imprezy kulturalne – z tradycją kaszubską jest również związana organizacja różnego rodzaju 
imprez o charakterze kulturalnym na terenie gminy. Obecnie w tym zakresie organizowanych jest 
na terenie gminy kilkadziesiąt imprez w skali roku których głównym organizatorem jest Centrum 
Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice. 

 
2.2. ROZWÓJ SPOŁECZNY GMINY 

2.2.1. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE 

 Według danych GUS w 2020 roku gminę Studzienice zamieszkiwało w sumie 3 788 
mieszkańców, co wskazywało, że ludność gminy stanowi 4,79 % ludności powiatu bytowskiego i 0,16% 
mieszkańców całego województwa pomorskiego. Liczby te wskazują, że gęstość zaludnienia na terenie 
gminy sięga obecnie poziomu 21,52 osób/km2 i jest większa od średniej gęstości zaludnienia na obszarze 
gmin wiejskich powiatu bytowskiego (15,71) i znacznie mniejsza niż średnia gęstość zaludnienia gmin 
wiejskich województwa pomorskiego (38,11). Wśród mieszkańców gminy nieznacznie przeważają 
kobiety – wskaźnik feminizacji w gminie wynosi obecnie 100,64 kobiet przypadających na 100 
mężczyzn.  
Zdecydowanie największym sołectwem w gminie jest sołectwo Studzienice - siedziba władz gminnych 
– liczące 935 osób, czyli 25% jej populacji. Innymi należącymi do największych w gminie sołectw 
należą: Ugoszcz – 752 osoby, Półczno – 527 osób, Sominy – 357 osoby czy Osława – Dąbrowa – 292 
osób.    

 
Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Studzienice wg. sołectw w 2021 roku.  

Miejscowość  Liczba 
mieszkańców  Miejscowość  Liczba 

mieszkańców  Miejscowość  Liczba 
mieszkańców  

Czarna Dąbrowa  85 Półczno 527 Sominy 357 

Kłączno 152 Przewóz 193 Studzienice 935 

Łąkie 89 Rabacino 117 Ugoszcz 752 

Osława-Dąbrowa 292 Skwierawy 171   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Studzienicach.  

  
Analiza zmian liczby mieszkańców gminy w okresie ostatnich 10 lat wskazuje na 

systematyczny wzrost liczby ludności. Dane GUS uwidaczniają, że w latach 2011-2020 liczba 
mieszkańców gminy Studzienice wzrosła o 244 osoby czyli prawie 7 % populacji. Szczegółowe dane 
dotyczące zmian liczby mieszkańców gminy przedstawia poniższy wykres.  
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Rysunek 4. Liczba mieszkańców gminy Studzienice w latach 2011 – 2020. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 
 Na tak systematyczny wzrost liczby mieszkańców gminy składa się przede wszystkim wysoki 
poziom przyrostu naturalnego, który w 2020 roku sięgnął poziomu 2,91‰ i był wyższy niż średnia dla 
gmin wiejskich powiatu bytowskiego (2,02‰) i znacznie wyższy niż średnia dla gmin wiejskich 
województwa pomorskiego (1,00‰). O wysokim poziomie tego wskaźnika decyduje przede wszystkim 
wysoki poziom liczby urodzeń, który w ostatnim badanym roku sięgnął poziomu 12,15‰ i był znacznie 
wyższy od średniej dla gmin wiejskich powiatu bytowskiego (9,67‰) i obszarów wiejskich 
województwa pomorskiego (10,79‰) – ale także utrzymujący się na niskim poziomie wskaźnik liczby 
zgonów (9,25‰), niższy od średnich wartości mierzonych dla gmin wiejskich województwa 
pomorskiego (9,79‰), natomiast wyższy od średniej dla gmin wiejskich powiatu (7,65‰). Należy także 
wskazać, że opisana tendencja utrzymuje się w gminie od kilku lat i stanowi stałą charakterystykę 
demograficznego rozwoju gminy. W tym zakresie wielkość przyrostu naturalnego w gminie w latach 
2011 – 2020 wahała się zawsze w granicach 3‰.    
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Rysunek 5. Podstawowe wskaźniki demograficzne dla gminy Studzienice na tle powiatu bytowskiego i 
województwa pomorskiego w 2020 roku.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Podobnie przedstawia się sytuacja w zakresie salda migracji na obszarze gminy. W ostatnim 

badanym roku wielkość salda migracji była nieznacznie niższa do średniej dla gmin wiejskich 
województwa pomorskiego i wyniosła 2,10‰, co było jednocześnie wielkością wyższą od średniej dla 
gmin wiejskich powiatu bytowskiego (0,70‰). Szczegółowe dane dotyczące tego wskaźnika wskazują, 
że jego wielkość wynika przede wszystkim z wyższych wartości zameldowań (nieznacznie wyższych 
od wartości dla gmin wiejskich powiatu bytowskiego). Należy przy tym wskazać, że również wskaźnik 
wymeldowań na terenie gminy jest wyższy od średniej dla powiatu – dane te na tle województwa 
świadczą jednakże o generalnej niższej mobilności ludności gminy Studzienice.              
 Struktura wieku mieszkańców gminy wskazuje na porównywalną sytuację w tym zakresie z 
panującą zarówno w gminach wiejskich powiatu bytowskiego jak i gminach wiejskich całego regionu 
pomorskiego. Dane statystyczne dotyczace struktury wieku ludności gminy na tle województwa 
uwidaczniają wyższy udział młodych mieszkańców wchodzących dopiero w wiek produkcyjny 
(22,36%) i tym samym relatywnie niski udział w populacji gminy ludności w wieku przede wszystkim 
poprodukcyjnym (17,00%).  
Jednocześnie na przestrzeni lat struktura wiekowa się zmienia na korzyść grupy w wieku 
poprodukcyjnym i jest tendencją zarówno dla całego regionu jak i kraju. 

  
Rysunek 6. Struktura wieku mieszkańców gminy Studzienice na tle powiatu bytowskiego i 
wojewodztwa pomorskiego w 2020 roku według ekonomicznych grup wieku. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 
2.2.2. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
Opieka zdrowotna na terenie gminy Studzienice opiera się o działalność Ośrodka Zdrowia w 

Studzienicach, przy ul. Brzozowej. W budynku działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " 
REHAPOZ" Sławomira Musiał.  

W ramach ośrodka świadczone są usługi podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi 
specjalistyczne: fizjoterapia i poradnia rehabilitacyjna. W Studzienicach działa także niepubliczna 
poradnia stomatologiczna. 

W zakresie pomocy społecznej obowiązki samorządu gminy w tym zakresie pełni Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach, który jest samodzielną jednostką organizacyjną i 
budżetową gminy. Zapisy Statutu GOPS wskazują, że do głównych obowiązków Ośrodka należą: 

§ Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
§ Sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 
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§ Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym, 

§ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
§ Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 
§ Praca socjalna, 
§ Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, 
§ Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 
§ Dożywianie dzieci, 
§ Kierowanie do domu opieki społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w tym domu, 
Siedziba GOPS znajduje się w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 7. 

 
Edukacja 

 W kontekście dostępu do infrastruktury edukacyjnej gmina Studzienice posiada dobrze 
rozwiniętą sieć szkół podstawowych. Obecnie na terenie gminy funkcjonują 3 tego typu jednostki 
publiczne podlegające pod gminę. Należą do nich:   

§ Szkoła Podstawowa w Studzienicach (szkoła podstawowa oraz przedszkole), 
§ Szkoła Podstawowa w Półcznie (szkoła podstawowa oraz przedszkole), 
§ Szkoła Podstawowa w Ugoszczy (szkoła podstawowa oraz przedszkole). 

Poza wymienionymi obiektami do jednostek z nimi związanych, znajdujących się na terenie 
gminy, należy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Kultury, który odpowiedzialny jest za 
obsługę administracyjną szkół. 

Stan infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy przedstawia poniższa tabela. W 2020 roku wg. 
danych GUS do placówek na poziomie podstawowym uczęszczało 388 dzieci.  
 
Tabela 2. Stan edukacji podstawowej na terenie gminy Studzienice w 2020 roku. 

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży  
liczba szkół ogółem oddziały w szkołach uczniowie 

3 27 388 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 
Podstawą do porównania poziomu rozwoju szkolnictwa na terenie gminy z sytuacją w gminach 

wiejskich powiatu i województwa pomorskiego jest poziom wskaźnika skolaryzacji netto, będący miarą 
powszechności kształcenia i obrazujący relację liczby osób uczących się na danym poziomie kształcenia 
w danej grupie wieku do liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu 
poziomowi nauczania. Poniżej zaprezentowano poziom tego wskaźnika dla gminy Studzienice w 
odniesieniu do gmin wiejskich powiatu bytowskiego oraz gmin wiejskich województwa pomorskiego.  

Jak wynika z zaprezentowanych danych wartość tego wskaźnika na terenie gminy jest wyższa 
od średnich dla porównywanych obszarów zarówno w powiecie jak i województwie pomorskim. 
Sytuacja ta świadczy o bardzo dobrym poziomie dostępu mieszkańców do wykształcenia na poziomie 
podstawowym na terenie gminy na tle regionu. Jednocześnie należy wskazać, że wskaźnik skolaryzacji 
netto w gminie Studzienice wynosi 100,52 co oznacza, że ze szkolnictwa w gminie na poziomie 
podstawowym korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Studzienice ale również w niewielkim zakresie 
gmin ościennych. Świadczyć to może o wysokim poziomie edukacji zapewnionym na poziomie 
podstawowym. 
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Rysunek 7. Współczynnik skolaryzacji netto na terenie gminy Studzienice w relacji do gmin wiejskich 
powiatu bytowskiego i województwa pomorskiego w % w 2020 roku2.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl) 

 
Kultura 

Główną instytucją publiczną zaspokajającą potrzeby kulturalne gminy jest Centrum Kultury i 
Biblioteka Gminy Studzienice. Ośrodek został powołany jako samodzielna jednostka uchwałą Rady 
Gminy Studzienice 1 listopada 2000 roku. W skład Ośrodka wchodzą: 

• Wiejskie Domy Kultury w: Studzienicach, Półcznie i Sominach, 
• Świetlice wiejskie w: Czarnej Dąbrowie, Kłącznie, Przewozie, Rabacinie i Skwierawach, 
• Obiekty zabytkowe: Chata Owczarza i Owczarnia w Sominach, 
• Biblioteka Publiczna w Ugoszczy z filią w Studzienicach. 

Centrum Kultury organizuje cykliczne zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży (animacyjne, 
plastyczne, wokalne, muzyczne), a także festyny, pokazy, wystawy i imprezy plenerowe. Do 
największych imprez, cieszących się popularnością należą: Dni Studzienic, Jarmark Somiński, Noc 
Świętojańska. 
 W zakresie bezpieczeństwa pożarowego sytuacja w gminie oparta jest o funkcjonowanie 6 
jednostek ochotniczej straży pożarnej zlokalizowanych w miejscowościach: Studzienice, Ugoszcz, 
Półczno, Sominy, Skwierawy, Kłączno.  
 W zakresie dostępu do infrastruktury turystycznej do bazy obiektów noclegowych na terenie 
gminy Studzienice wpisanych zostało 25 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym: gospodarstwa 
agroturystyczne, pokoje gościnne, ośrodki wypoczynkowe oraz domki letniskowe. Znaczna część 
obiektów działa sezonowo. Łącznie na terenie gminy dostępnych jest 760 miejsc noclegowych3.  
 

2.2.3. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW 

 Miarą aktywności społecznej mieszkańców danego obszaru jest przede wszystkim liczba 
aktywnie działających organizacji pozarządowych na tym terenie. Jednocześnie bardzo ważnym 
współczynnikiem w tym zakresie jest poziom uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu politycznym 
mierzony poziomem udziału w wyborach powszechnych.  
 Według informacji Starostwa Powiatowego w Bytowie w 2022 roku w gminie Studzienice 
działało aktywnie w sumie 21 organizacji pozarządowych. Wśród istniejących w tym zakresie NGO - 3 
z nich to stowarzyszenia zwykłe, 10 stanowią kluby, stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w KRS, 
2 organizacje to uczniowskie kluby sportowe a 6 to ochotnicze straże pożarne. W tym zakresie połowa 
z działających organizacji działa w sferze ogólnie pojętej pomocy społecznej oraz rozwoju społecznego 
regionu a pozostała część w sferze sportu i rekreacji.  

 
2 Najnowsze dostępne dane 
3 Według danych Urzędu Gminy w Studzienicach  
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Tabela 3. Baza organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie gminy Studzienice. 

Lp. Nazwa organizacji Kontakt 

Stowarzyszenia zwykłe 

1.  Stowarzyszenie "TREZORO" Półczno 95, 77-143 Studzienice 

2.  Stowarzyszenie "SOMINY" Sominy 15, 77 - 143 Studzienice 

3.  Stowarzyszenie "#KASZUBSKIESERCE" Ugoszcz 28, 77-143 Studzienice 

Kluby, stowarzyszenia, fundacje zarejestrowane w KRS 

4.  Klub Sportowy "Kaszubia" Studzienice ul. Brzozowa 5, 77-143 Studzienice 

5.  Stowarzyszenie "Naju Checz" Kłączno 20, 77-143 Studzienice 

6.  Fundacja "DOGONIĆ ŚWIAT" ul. Prosta 10, 77-143 Studzienice 

7.  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice Przewóz 16, 77-143 Studzienice 

8.  Związek Stowarzyszeń pn. Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych Rabacino 26, 77-143 Studzienice 

9.  Fundacja Pomocy Zwierzętom "Bono" Łąkie 8, 77 - 143 Studzienice 

10.  Bytowska Inicjatywa Młodzieżowa ul. Polna 1, 77 - 143 Studzienice 

11.  Stowarzyszenie "FENIKS" 77-125 Półczno 3 

12.  Fundacja "Czart Kaszub" ul. Kaszubska 2, 77-143 Studzienice 

13.  Stowarzyszenie " Twój Dzień" Ugoszcz 25/1, 77-142 Studzienice 

Uczniowskie Kluby Sportowe 

14.  Uczniowski Klub Sportowy "JUVENIA" przy Szkole 
Podstawowej w Półcznie 

Półczno 1, 77-143 Studzienice 
 

15.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "HURAGAN" 
przy Zespole Szkół w Ugoszczy 

Ugoszcz 46, 77-143 Studzienice 
 

Ochotnicze Straże Pożarne 

16.  Ochotnicza Straż Pożarna w Kłącznie Kłączno 5, 77-143 Studzienice 

17.  Ochotnicza Straż Pożarna w Półcznie 77-125 Półczno 6A 

18.  Ochotnicza Straż Pożarna w Skwierawach Skwierawy 11, 77-143 Studzienice 

19.  Ochotnicza Straż Pożarna w Sominach Sominy 65, 77-143 Studzienice 

20.  Ochotnicza Straż Pożarna w Studzienicach ul. Kaszubska 5, 77-143 Studzienice 
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21.  Ochotnicza Straż Pożarna w Ugoszczy Ugoszcz 11A, 77-143 Studzienice 

Źródło: www.powiatbytowski.pl  

 
Porównując dane dotyczące organizacji pozarządowych, dokonano zestawienia ilości 

działających organizacji w gminie Studzienice na tle gmin wiejskich powiatu bytowskiego oraz 
województwa pomorskiego bazując na statystyce GUS za 2020 rok. Biorąc pod uwagę ilość organizacji 
działających na terenie gminy w porównaniu do gmin wiejskich powiatu bytowskiego i województwa 
pomorskiego gmina Studzienice jest poniżej średniej. Natomiast uwzględniając ilość mieszkańców 
poszczególnych obszarów (przeliczając liczbę organizacji na liczbę mieszkańców) należy zauważyć 
stosunkowo wysoką aktywność mieszkańców w obszarze działalności społecznej. 

 
Rysunek 8. Organizacje pozarządowe w gminie Studzienice na tle gmin wiejskich powiatu bytowskiego 
oraz województwa pomorskiego w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w 2020 roku. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 
Poniżej wskazano również ilość organizacji pozarządowych na tle gmin wiejskich powiatu 

bytowskiego. Analizując liczbę istniejących organizacji gmina plasuje się na 6 miejscu w powiecie. 
Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w  przypadku porównania wskaźników zarejestrowanych 
organizacji pozarządowych w stosunku do liczby mieszkańców. W tym zakresie gmina Studzienice 
zajmuje 5 miejsce w powiecie z liczbą zarejestrowanych organizacji na poziomie 5,02/1 000 
mieszkańców. Sytuacja ta wskazuje na średnią aktywność lokalnej społeczności gminy na tle regionu.   
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Rysunek 9. Organizacje pozarządowe w gminie Studzienice na tle gmin wiejskich powiatu bytowskiego 
w sztukach oraz w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, w 2020 roku. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 
 Korzystniej niż ma to miejsce w przypadku liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych 
przedstawia się aktywności społeczna mieszkańców mierzona ich zaangażowaniem w życie polityczne, 
zobrazowana przez udział w wyborach powszechnych. Na podstawie danych statystycznych 
pochodzących z ostatnich wyborów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku należy 
wskazać, że frekwencja wyborcza w drugiej turze wyniosła w gminie Studzienice (70,44%) i była 
znacznie wyższa od średniej dla całego powiatu bytowskiego (63,39%) i należała obok gmin: Parchowo 
i Lipnica do najwyższych na tym obszarze. Podobnie korzystnie sytuacja ta wypada na tle zarówno 
województwa pomorskiego, gdzie zanotowano frekwencję na poziomie 70,04% jak i całego kraju z 
wynikiem 68,18%.  
Opisana sytuacja świadczy o znacznym zainteresowaniu mieszkańców gminy udziałem w życiu 
politycznym.      

 
Rysunek 10. Frekwencja wyborcza w gminie Studzienice na tle pozostałych gmin powiatu bytowskiego, 
w drugiej turze wyborów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w 2020 roku. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej. 

 
2.3. SFERA GOSPODARCZA 

2.3.1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZIOM BEZROBOCIA 

 Według danych GUS na koniec 2020 roku w gminie Studzienice były zarejestrowane w sumie 
322 podmioty gospodarcze. Liczba ta powodowała, że gmina znajdowała się na 3 miejscu wśród gmin 
wiejskich powiatu bytowskiego pod względem bezwzględnej liczby zarejestrowanych firm. Biorąc pod 
uwagę liczbę mieszkańców liczba ta dawała wskaźnik rozwoju przedsiębiorczości na poziomie 850,05 
podmiotów/10 000 mieszkańców gminy. Porównanie wielkości tego wskaźnika ze średnią dla 
pozostałych gmin wiejskich powiatu wskazuje, że mimo niewielkiej liczby bezwzględnej tych 
podmiotów – wspomniany wskaźnik plasuje gminę Studzienice na pierwszym miejscu wśród gmin 
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wiejskich powiatu bytowskiego i świadczy o najwyższym poziomie rozwoju przedsiębiorczości. W tym 
zakresie wskaźnik ten jest znacznie wyższy od średniej dla gmin wiejskich powiatu bytowskiego 
wynoszącej 760,42 podmiotów/10 000 mieszkańców.  

 
Rysunek 11. Liczba podmiotów gospodarczych w szt., w gminach wiejskich powiatu bytowskiego, w 
2020 r.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Rysunek 12. Wskaźnik rozwoju przedsiebiorczości na terenie gminy Studzienice na tle gmin wiejskich 
powiatu bytowskiego, w 2020 roku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
 Pod względem struktury własnościowej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie 
gminy w sektorze prywatnym widoczna jest zdecydowana dominacja firm prowadzonych przez osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwa te stanowią w sumie 80,43% 
wszystkich firm zarejestrowanych na terenie gminy. Przy tak dużej przewadze tych form działalności 
pozostałe podmioty charakteryzują się niskim udziałem w strukturze przedsiębiorstw.  
Pod tym względem struktura ta jest zbliżona do średniej dla gmin wiejskich powiatu bytowskiego a 
także województwa pomorskiego. Widoczny jest w tym zakresie także spory udział spółek handlowych, 
na które składają się w przeważającej mierze przedsiębiorstwa większe, które ogółem na terenie gminy 
stanowią 12,11% wszystkich zarejestrowanych firm.      
  
Tabela 4. Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Studzienice na tle gmin wiejskich powiatu 
bytowskiego i województwa pomorskiego, wg formy prawnej, w 2020 r. (w %)  

Obszar Spółki  
z o.o. Spółki cywilne Spółdzielnie 

Osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

Spółki handlowe 
pozostałe 

województwo pomorskie 
(gm. w.) 4,52 3,62 0,18 79,17 12,50 

powiat bytowski (gm. w.) 3,39 2,97 0,31 84,28 9,06 
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Gmina Studzienice 4,66 2,80 0,00 80,43 12,11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
W przypadku struktury zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie według rodzaju 

prowadzonej przez nich działalności (sekcji PKD) dane wskazują, na zdecydowaną dominację trzech 
sekcji, które w sumie stanowią ponad 50% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 
terenie gminy. W opisywanej strukturze zdecydowanie dominują sekcje C, F i G. Znaczący udział w 
podmiotach gospodarczych mają również sekcje: A, Q i S, które stanowią kolejne 23% podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy. Struktura ta jest charakterystyczna dla obszarów 
wiejskich regionu.  

 
Tabela 5. Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Studzienice, wg 
sekcji PKD w 2020 roku. 

Sekcja PKD 
Gmina  

Studzienice  
Szt. % 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 23 7,14 
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 0 0,00 
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 33 10,25 
Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 1 0,31 

Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 1 0,31 

Sekcja F – Budownictwo 87 26,71 
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 45 13,98 
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 14 4,35 
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 10 3,11 
Sekcja J – Informacja i komunikacja 6 1,86 
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3 0,93 
Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6 1,86 
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 15 4,66 
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5 1,55 
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 9 2,80 
Sekcja P – Edukacja 8 2,48 
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 26 8,07 
Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 6 1,86 
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa i Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 25 7,76 

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0,00 
Razem 322 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
W tym kontekście struktura podmiotów gospodarczych na terenie gminy zarówno pod 

względem ich własności jak i rodzaju prowadzonej przez nie działalności jest zbliżona do średniej dla 
regionu i wskazuje na dominację małych firm o charakterze handlowo – usługowym.    

Ostatnim elementem charakteryzującym przedsiębiorczość na terenie gminy jest struktura 
istniejących firm pod względem skali ich wielkości. W tym zakresie zdecydowanie dominującymi 
przedsiębiorstwami w gminie są mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniającej do 10 pracowników, które 
stanowią w sumie 97,85% wszystkich istniejących firm. Charakterystycznym zjawiskiem jest natomiast 
fakt, że na terenie gminy istnieje tylko jedno przedsiębiorstwo średnie (pow. 50 pracowników) oraz brak 
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jest firm największych, zatrudniających pow. 250 osób. Struktura ta jest jednak charakterystyczna dla 
obszarów wiejskich regionu i niewiele się różni od średniej dla powiatu bytowskiego.  

 
Tabela 6. Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Studzienice na tle gmin wiejskich powiatu 
bytowskiego i województwa pomorskiego, wg wielkości przedsiębiorstw w 2020 roku (w %). 

Obszar  0-9 10-49 50-249 250-więcej 

województwo pomorskie (gm. w.) 97,04 2,54 0,40 0,03 

powiat bytowski (gm. w.) 97,10 2,53 0,37 0,00 

Gmina Studzienice 97,85 1,85 0,31 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 
Jednym z następstw świadczących o relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej gminy jest niższy 

od średniej dla powiatu wskaźnik poziomu bezrobocia wśród jej mieszkańców. Dane GUS wskazują, że 
na koniec 2021 roku w gminie było zarejestrowanych w sumie 75 bezrobotnych, co stanowiło 3,27% 
mieszkańców w wieku produkcyjnym. Poniższe dane wskazują na relatywnie korzystną sytuację w 
zakresie rynku pracy na terenie gminy na tle regionu.  

 
Rysunek 13. Poziom bezrobocia w gminie Studzienice na tle gmin wiejskich powiatu bytowskiego i 
województwa pomorskiego w 2021 roku, w % liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Analiza zmian liczby bezrobotnych w okresie ostatnich 10 lat wskazuje na dynamiczny spadek tej liczby 
w okresie lat 2012-2019 – kiedy to liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 74%. Jednocześnie w 2020 r. 
widoczny jest wzrost liczby osób pozostających bez pracy. Sytuacja ta (kierunek i dynamika zmian) jest 
charakterystyczna dla całego kraju i wynika z poprawy sytuacji makroekonomicznej w latach 2013-
2019 oraz wpływu na rynek pracy pandemii COVID-19 w latach 2019 – 2020.  

 
Rysunek 14. Zmiana liczby osób bezrobotnych na terenie gminy Studzienice w latach 2012-2021 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Z zaprezentowanych poniżej danych wynika, że w kontekście zmiany liczby bezrobotnych w 
pierwszych kilku analizowanych latach sytuacja była bardzo korzystna a znaczne tempo spadku osób 
bezrobotnych utrzymywało się nie tylko na terenie gminy ale w całym regionie. Ostatnie kilka lat to 
wzrost bezrobocia a jego tempo pozostaje na podobnym poziomie w całym regionie. Porównanie tych 
zmian uwidacznia, że zachodzą one na terenie gminy w kierunku i tempie zbliżonym do średniej dla 
województwa i powiatu. Szczegółowe dane na temat przedstawia poniższy rysunek.   

 
Rysunek 15. Dynamika zmian liczba liczby bezrobotnych na terenie gminy Studzienice na tle gmin 
wiejskich powiatu bytowskiego i województwa pomorskiego w latach 2012-2021 (rok poprzedni = 100). 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
2.3.2. ROZWÓJ ROLNICTWA 

Działalność rolnicza w gminie prowadzona jest obecnie wyłącznie w sektorze prywatnym – w 
gospodarstwach indywidualnych. Są to z reguły gospodarstwa rodzinne, stanowiące własność rodziny 
od wielu pokoleń. Funkcja rolnicza w gminie – z uwagi na trudne warunki gospodarowania oraz niskie 
plonowanie roślin uprawnych - zaczyna tracić na znaczeniu i na niektórych obszarach ulega powolnej 
marginalizacji. Gospodarstwa produkujące obecnie na rynek w coraz mniejszym stopniu wytrzymują 
konkurencję ze strony gospodarstw wysokotowarowych gospodarujących w bardziej sprzyjających 
warunkach przyrodniczo-glebowych województwa. Sytuacja taka sprawia, że rośnie liczba rolników 
skłaniających się ku przeznaczeniu części ziemi rolnej na funkcje rekreacyjne. Zjawisko to dotyczy 
szczególnie gospodarstw położonych w rejonach o najwyższych walorach przyrodniczo-
krajobrazowych. Obecnie towarowa produkcja rolna odbywa się głównie w północnej części gminy 
(Ugoszcz, Skwierawy). 

W zakresie struktury użytkowania gruntów na terenie gminy w chwili obecnej zdecydowanie 
dominują lasy, stanowiące w sumie aż 67,83 % powierzchni gminy. Grunty rolne stanowią powierzchnię 
24,76 % powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane to 2,74%. Pozostała powierzchnia 
gminy to grunty pod wodami (4,68%). Biorąc pod uwagę strukturę użytkowania gruntów na tle gmin 
powiatu należy wskazać na znacznie mniejszą powierzchnię gruntów rolnych. Różnice w tym zakresie 
widoczne są przede wszystkim na terenie gminy po stronie wyższego udziału lasów na rzecz gruntów 
rolnych. Sytuacja ta w znacznej mierze determinuje kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego 
gminy.   

Wspomnianą słabą jakość przestrzeni produkcyjnej gminy do rozwoju produkcji rolnej 
uwidacznia fakt, że w przypadku gruntów rolnych ok. 89,3 % ich powierzchni stanowią gleby słabe: V, 
VI i VI RZ klasy – grunty rolne o wyższej klasie bonitacyjnej tj. IIIa, IVa i IVb stanowią zaledwie 
10,7% powierzchni gruntów ogółem – kompleksy te występują w północnej części Gminy w rejonie 
wsi: Ugoszcz, Łąkie, Półczno i Rabacino. Sytuacja ta wskazuje na bardzo słabe warunki naturalne dla 
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rozwoju rolnictwa na tym terenie – co jest jednakże charakterystyczne dla większości gruntów 
pojeziernej części województwa. 
 Według informacji Urzędu Gminy Studzienice w 2020 roku na terenie gminy funkcjonowały w 
sumie 244 gospodarstwa rolne. Charakterystyczną cechą dla gminy w tym zakresie jest fakt, iż mimo 
słabych warunków naturalnych, obok przeważającej liczby gospodarstw najmniejszych o wielkości do 
1 ha funkcjonowało także kilkadziesiąt gospodarstw największych, o powierzchni powyżej 15 ha, które 
stanowią ponad 25%wszystkich istniejących. Biorąc pod uwagę wielkość gospodarstw należy jednak 
stwierdzić, że większość to gospodarstwa zajmujące powierzchnię do 10 ha (prawie 55%). 

 
Rysunek 16. Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Studzienice w 2020 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

  
 W zakresie kierunków rozwoju rolnictwa trudno wskazać na dominującą tendencję w tym 
zakresie. Wśród istniejących gospodarstw rozwija się zarówno produkcja roślinna jak i zwierzęca 
nastawiona przede wszystkim na uprawę mało wymagających (pod względem warunków glebowych) 
upraw roślinnych oraz hodowli tradycyjnych zwierząt hodowlanych.    

 
2.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

2.4.1. GOSPODARKA WODNO – KANALIZACYJNA 

 Charakterystyka zagospodarowania przestrzeni na terenie gminy powoduje, że obszar objęty 
systemem kanalizacyjnym obejmuje swoim zasięgiem jedynie zwartą zabudowę największych 
miejscowości oddalonych w nieznacznej odległości od oczyszczalni ścieków. Obecnie obszar gminy 
obsługiwany jest przez dwie komunalne oczyszczalnie ścieków: w Ugoszczy – w oparciu o system 
której wyznaczono aglomerację ściekową oraz w Sominach – zlokalizowaną poza granicami 
aglomeracji.  

Według danych GUS na koniec 2021 roku do sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy 
przyłączonych było 70% mieszkańców. W gminie funkcjonowało 43,2 km sieci kanalizacyjnej, 
grawitacyjnej oraz tłocznej, obsługującej 634 budynki. Ogółem w skali całego 2021 roku do 
oczyszczalni ścieków odprowadzono w sumie siecią kanalizacyjną 74,8 tys. m3 ścieków.  

System kanalizacyjny gminy oparty jest przede wszystkim o wyznaczoną Uchwałą nr 
XIV/153/2020 Rady Gminy Studzienice z dnia 10 grudnia 2020 r. aglomerację ściekową Studzienice, o 
równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącą 3 810, obejmującą miejscowości: Przewóz, 
Kłączno, Studzience, Ugoszcz, Osława-Dąbrowa, Czarna Dąbrowa, Półczno, z oczyszczalnią ścieków 
w Ugoszczy. Obecnie na bazie danych zawartych w VI aktualizacji KPOŚK, poziom skanalizowania 
aglomeracji wynosi 99%. Drugi z istniejących systemów kanalizacyjnych na terenie gminy, oparty o 
oczyszczalnię w Sominach, obsługuje miejscowość Sominy.  
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Pozostała część mieszkańców gminy zagospodarowuje ścieki w zbiornikach bezodpływowych lub 
stosuje indywidualne systemy oczyszczania. Rozwój systemu kanalizacyjnego na terenie gminy jest 
hamowany przez trudne uwarunkowania i wysokie koszty uzbrojenia w infrastrukturę ochrony 
środowiska (rozproszona zabudowa, znaczne odległości pomiędzy miejscowościami, liczne 
wododziały, brak odbiorników ścieków, rozległe kompleksy leśne) oraz bardzo niską pojemność cieków 
jako odbiorników zrzutów ścieków z oczyszczalni (m.in. źródliska rzek, niskie przepływy, krótkie 
odcinki, sąsiedztwo kąpielisk). Jednocześnie jak wskazano w zapisach SUiKZP na terenie gminy 
występuje znaczna wrażliwość środowiska na degradację, w tym zwłaszcza cennych unikalnych 
ekosystemów wodnych (m.in. jeziora lobeliowe, ramienicowe, eutroficzne, dystroficzne, źródliska, 
torfowiska).  Stwierdzona wysoka różnorodność przyrodnicza obszaru gminy wymaga zachowania oraz 
właściwego zagospodarowania określonych naturalnych siedlisk przyrodniczych i czynnej ochrony 
cennych i zagrożonych w skali całej Europy gatunków roślin i zwierząt, w tym licznej populacji ptaków. 
Zagrożenie dla walorów i jakości środowiska gminy stanowią bowiem w tym zakresie m.in.  
nieuporządkowana gospodarka ściekowa.  
Mając na uwadze opisaną sytuację należy wskazać, że w części obszarów gminy cechującej się 
rozproszoną zabudową oraz znacznym oddaleniem od gminnej oczyszczalni ścieków, jedynym możliwy 
rozwiązaniem z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia jest budowa indywidualnych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków.  
W kontekście gospodarki ściekowej największe potrzeby dotyczą obecnie rozbudowy sieci na terenach 
rozwoju intensywnej zabudowy mieszkaniowej i letniskowej, modernizacji istniejącej sieci oraz 
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, w tym w zakresie dotyczącym zagospodarowania 
osadów ściekowych.  

W przypadku systemu wodociągowego, obecnie stan zaopatrzenia w wodę na terenie gminy pod 
względem ilościowym można uznać za zadawalający. Poziom zwodociągowania gminy sięga 80,1%. 
Do sieci w całej gminie były przyłączone 3 023 osoby. System zaopatrzenia w wodę jest oparty o 8 ujęć 
i stacji uzdatniania wody. Całkowita długość sieci wodociągowej w gminie wynosi obecnie 45,9 km a 
w skali roku systemem wodociągowym dostarczanych jest dla mieszkańców w sumie 124,3 tys. m3 
wody. Średnie zużycie wody na dobę na jednego mieszkańca wynosi 0,09 m3/osobę/dobę – co jest 
wartością zbliżoną do średniej dla regionu.  
Mimo relatywnie zadawalającego poziomu ilościowego zaopatrzenia w sieć wodociągową, główną 
potrzebą w gminie jest obecnie poprawa ciągłości i jakości dostarczanej wody dla mieszkańców. W 
związku z powyższym niezbędna jest zarówno rozbudowa sieci i przyłączenie do niej pozostałych, 
nieprzyłączonych gospodarstw domowych jak i modernizacja istniejących ujęć wody i odcinków 
najbardziej wyeksploatowanej sieci. 
 Analizując poziom rozwoju infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na tle regionu należy 
wskazać, że jest on niższy od średniej zarówno dla powiatu bytowskiego jak województwa pomorskiego 
– szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższy rysunek.  
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Rysunek 17. Poziom zwodociągowania i skanalizowania gminy Studzienice na tle powiatu bytowskiego 
i województwa pomorskiego, w 2021 r.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

        
2.4.2. GOSPODARKA ODPADAMI 

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiada Firma ELWOZ ECO Sp. z 
o.o. Odpady komunalne z terenu gminy Studzienice odbierane są w postaci zmieszanej oraz 
selektywnej. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi podstawowy element 
systemu gospodarki odpadami. Selektywna zbiórka prowadzona jest w systemie workowym i 
pojemnikowym z podziałem na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, popiół, odpady 
ulegające biodegradacji. Odpady odbierane z terenu gminy są następnie wywożone na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Sierznie k/Bytowa – którego jednym z udziałowców jest 
gmina Studzienice.  

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Sierznie prowadzony jest Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przyjmowane są tam odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych m.in. na 
terenie gminy Studzienice, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi i uiszczających 
stosowne opłaty.  

W 2021 roku na terenie gminy, zebrano w sumie 872,3 tonu odpadów w tym 340,942 ton 
odpadów zebranych selektywnie. Osiągnięty odsetek odpadów zebranych selektywnie wyniósł 39,5%. 
Według danych GUS za 2020 rok masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego 
mieszkańca wyniosła 226 kg.  

Poniżej przedstawiono sytuację gminy na tle gmin wiejskich powiatu bytowskiego i 
województwa pomorskiego w zakresie ilości odpadów zebranych selektywnie w stosunku do ogółu 
zebranych odpadów. Na tle porównywanych obszarów ilość odpadów selektywnych w gminie 
Studzienice stanowi najniższy odsetek. Porównywalnie na terenie gmin wiejskich powiatu i 
województwa pomorskiego odsetek ten wynosi ponad 43%. 

 
Rysunek 18. Odsetek odpadów zebranych w sposób selektywny w gminie Studzienice na tle gmin 
wiejskich powiatu bytowskiego oraz województwa pomorskiego, w 2020 roku.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 
2.4.3. ZAOPATRZENIE W GAZ  

Na terenie gminy Studzienice nie funkcjonuje obecnie system sieci gazowniczej dostarczający 
gaz dla odbiorców indywidualnych. Tym samym mieszkańcy gminy wykorzystują obecnie wyłącznie 
gaz bezprzewodowy (indywidualne butle/zbiorniki na gaz).  

 
2.4.4. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO 
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Na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. Zaspokajanie potrzeb 
cieplnych odbywa się w oparciu o: 

§ lokalne kotłownie opalane węglem, drewnem i jego odpadami oraz olejem przemysłowym w 
obiektach  przemysłowych  i  użyteczności  publicznej  zasilające  w energię niezbędną do 
celów technologicznych oraz ogrzewania i produkcji ciepłej wody, 

§ indywidualne źródła w domach mieszkalnych i obiektach usługowych, na paliwa stałe (węgiel, 
odpady drzewne i drewno) i olej opałowy, 

§ odnawialne źródła energii wybudowane w ostatnich latach przede wszystkim przy wsparciu 
środków UE,  

§ elektryczne urządzenia grzewcze i opalane gazem LPG - o marginalnym znaczeniu w bilansie 
ciepła. 

Należy zaznaczyć coraz większą popularność odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, ze 
szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej – w tym zakresie m.in. dzięki dofinansowaniu ze 
środków publicznych w ostatnich latach zarówno mieszkańcy jak i obiekty publiczne zostały 
wyposażone w instalacje OZE dotyczące przede wszystkim paneli fotowoltaicznych. Rozwój tych form 
produkcji energii będzie powodował rosnący udział OZE w produkcji energii zarówno elektrycznej jak 
i cieplnej na terenie gminy także w przyszłości. Należy przy tym wskazać, że mimo podjętych inwestycji 
ilość źródeł energii opartych o OZE jest wciąż niewystarczająca w relacji do potrzeb, zwłaszcza w 
kontekście dynamicznie rosnących kosztów energii jakie miały miejsce w 2022 roku.  
 

2.4.5. TRANSPORT 

Analizując położenie gminy w stosunku do głównych szlaków komunikacyjnych można ocenić, 
że charakteryzuje się ona stosunkowo dobrą dostępnością komunikacyjną, leżąc na przecięciu z drogą 
krajową nr 20. W tym zakresie widoczna jest relatywnie dobra sytuacja w gminie pod względem liczby 
dróg i dostępności poszczególnych obszarów gminy – gorzej przedstawia się natomiast sytuacja w 
zakresie jakości istniejących połączeń drogowych, zwłaszcza w odniesieniu do dróg lokalnych, które 
wymagają przede wszystkim zabiegów w poprawę stanu nawierzchni oraz budowę infrastruktury 
towarzyszącej.  

 
Rysunek 19. Mapa głównego układu drogowego gminy Studzienice. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.maps.google.pl 
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 Obecnie na terenie Gminy istnieje ok. 133 km dróg publicznych, na które składa się 8-
kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 20, 71,6 km dróg gminnych i ponad 53 km dróg powiatowych 
– brak jest natomiast na terenie gminy dróg wojewódzkich. Poniżej przedstawiono strukturę nawierzchni 
dróg gminnych. 

 
Rysunek 20. Struktura nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Studzienice w 2021 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Studzienice. 

 
 Bardzo ważnym elementem układu komunikacyjnego gminy jest przebieg przez jej teren 
nieczynnej linii kolejowej relacji Bytów – Gdańsk, która po rewitalizacji mogłaby stać się ważnym 
węzłem komunikacyjnym i środkiem transportu dla mieszkańców gminy.  
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2. WYNIKI BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW GMINY STUDZIENICE 

2.1. METODOLOGIA BADANIA  

W przedmiotowym rozdziale zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 
okresie maj – październik 2022 roku wśród mieszkańców gminy Studzienice. Badanie było 
przeprowadzone w formie ankiety internetowej (CAWI) do której odnośnik został zamieszczony na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Studzienice oraz ankiety papierowej - bezpośrednio podczas 
spotkań sołeckich. W badaniu w sumie wzięło udział 211 osób.  
 

2.2. OCENA WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE STUDZIENICE W OPINII MIESZKAŃCÓW 

Poniżej przedstawiono wyniki odpowiedzi na zadane respondentom pytania ankietowe wraz z 
treścią oraz metodologią danego pytania.  
 
Pytanie 1. Proszę ocenić warunki życia w gminie dotyczące sfery społecznej, wg skali wskazanej w 
tabeli. 
Mieszkańcy w ramach odpowiedzi na przedmiotowe pytanie mieli za zadanie ocenić wskazane elementy 
jakości życia związane ze sferą społeczną. Ocena polegała na wskazaniu dla każdego ocenianego 
elementu stopnia jego oceny wg skali:  

§ bardzo dobrze, 
§ dobrze, 
§ źle, 
§ bardzo źle 
§ nie mam zdania. 

W ramach sfery społecznej ocenie poddano wszystkie najważniejsze elementy życia mieszkańców 
gminy, tj.: 

§ Pomoc społeczna – dostępność i jakość usług  
§ Opieka zdrowotna – dostępność i jakość usług 
§ Dostępność i jakość usług edukacyjnych – przedszkola  
§ Dostępność i jakość usług edukacyjnych – szkoły podstawowe 
§ Poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
§ Dostępność do obiektów kulturalnych (Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice, 

wiejskie domy kultury, świetlice, biblioteki) 
§ Oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 
§ Oferta spędzania wolnego czasu dla dorosłych/osób starszych  
§ Dostępność i jakość infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (place zabaw, boiska, parki, itp.). 

Otrzymane wyniki wskazują, że najwyżej ocenianymi elementami życia na terenie gminy w sferze 
społecznej (najwięcej odpowiedzi dobrych i bardzo dobrych) były: dostęp i jakość i usług edukacyjnych 
na poziomie podstawowym oraz dostępność do obiektów kulturalnych.  
Na drugim biegunie oceny elementów życia sfery społecznej znalazły się elementy najniżej ocenione 
(najwięcej odpowiedzi złych i bardzo złych), do których zaliczono przede wszystkim: ofertę spędzania 
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz ofertę spędzania wolnego czasu dla dorosłych/osób starszych.  

W ramach sfery gospodarczej ocenie poddano wszystkie najważniejsze elementy życia 
mieszkańców gminy w tej kwestii, tj.: 

§ Ogólna atrakcyjność inwestycyjna gminy  
§ Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej (udogodnienia i ulgi dla przedsiębiorców, 

dostęp do informacji na temat zakładania własnej działalności, dostęp do terenów 
inwestycyjnych, dostęp do szkoleń i doradztwa, itp.) 
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§ Warunki do prowadzenia działalności rolniczej (warunki naturalne, wsparcie ze strony 
instytucji publicznych, udogodnienia i ulgi, dostęp do informacji) 

§ Lokalny rynek pracy - możliwość znalezienia pracy dla mieszkańców gminy (w 
gminie/powiecie)  

§ Dostępność do handlu i usług na terenie gminy   
§ Poziom dochodów (zarobków) lokalnej społeczności  
§ Atrakcyjność turystyczna gminy (atrakcje turystyczne, obszary chronione i rezerwaty) 
§ Infrastruktura turystyczna.  

Otrzymane wyniki wskazują, że najwyżej mieszkańcy w tej sferze oceniają (najwięcej odpowiedzi 
dobrych i bardzo dobrych) warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.  
Na drugim biegunie znalazły się elementy rozwoju gospodarczego oceniane najniżej (najwięcej ocen 
złych i bardzo złych) – należą do nich: lokalny rynek pracy oraz dostępność do handlu i usług i lokalna 
infrastruktura turystyczna.   

W ramach jakości infrastruktury ocenie także poddano wszystkie najważniejsze elementy życia 
mieszkańców gminy, tj.: 

§ Stan dróg 
§ Dostępność i stan parkingów 
§ Ilość i stan chodników 
§ Ilość i stan infrastruktury rowerowej (ścieżki rowerowe, parkingi, oznakowanie, itp.) 
§ Jakość i dostępność transportu zbiorowego (autobusowego) 
§ Dostępność i jakość systemu wodociągowego 
§ Dostępność i jakość systemu kanalizacji sanitarnej   
§ System zbiórki odpadów komunalnych 
§ Dostęp do internetu 
§ Sieć oświetlenia ulicznego 
§ Stan środowiska naturalnego – czystość powietrza  
§ Stan środowiska naturalnego – czystość wód powierzchniowych: jezior i rzek. 

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują, że w analizowanej sferze mieszkańcy 
najwyżej oceniają (najwięcej odpowiedzi dobrych i bardzo dobrych) jakość życia związaną z: stanem 
środowiska naturalnego – czystością powietrza oraz wód powierzchniowych: jezior i rzek oraz 
systemem zbiórki odpadów komunalnych czy systemem wodociągowym.   
Zdecydowanie najgorzej (najwięcej ocen złych i bardzo złych) oceniono: ilość i stan infrastruktury 
rowerowej, stan dróg oraz jakość i dostępność transportu zbiorowego.  

Kolejne z pytań dotyczyło szans na rozwój gminy w najbliższej przyszłości, które mieszkańcy 
uważają za szczególnie ważne. W ramach odpowiedzi na tak postawione pytanie istniała możliwość 
wskazania maksymalnie 5 najważniejszych odpowiedzi spośród następujących: 

§ Napływ do Polski imigrantów z terenów Europy Wschodnie i ich wpływ na poprawę sytuacji 
na lokalnym rynku pracy  

§ Przebiegająca przez teren gminy linia kolejowa Bytów - Kościerzyna, planowana do 
rewitalizacji  

§ Napływ nowych mieszkańców na teren gminy 
§ Położenie gminy Studzienice w sąsiedztwie Bytowa  
§ Poprawa połączeń komunikacyjnych i skrócenie czasu dojazdu do największych miast regionu 

(Bytowa, Kościerzyny, Słupska, Trójmiasta)  
§ Rosnąca aktywność społeczna, zawodowa, kulturalna i sportowa osób w wieku senioralnym 
§ Zwiększona dostępność do sieci szybkiego przesyłu danych i skokowy wzrost cyfrowych 

umiejętności  mieszkańców 
§ Posiadanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji nowych działalności gospodarczych  
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§ Rozwój ekologicznych gospodarstw rolnych  
§ Przetwórstwo lokalnych produktów rolnych 
§ Wysoka atrakcyjność turystyczna gminy (walory turystyczne np. jeziora, rzeki, krajobraz, itp.) 
§ Rozwinięta infrastruktura turystyczna (baza noclegowa, baza gastronomiczna, 

zagospodarowanie atrakcji turystycznych)  
§ Rozwinięta kultura kaszubska; kultywowanie kaszubskich tradycji, obrzędów i zwyczajów  
§ Zwiększenie powierzchni obszarów inwestycyjnych.  

Otrzymane wyniki wskazują, że za największe szanse mieszkańcy uznali kwestie komunikacyjne tj. 
poprawę połączeń komunikacyjnych i skrócenie czasu dojazdu do największych miast regionu (Bytowa, 
Kościerzyny, Słupska, Trójmiasta) oraz przebiegającą przez teren gminy linię kolejową Bytów - 
Kościerzyna, planowaną do rewitalizacji a także wysoką atrakcyjność turystyczną gminy. 

 
Rysunek 21. Jakie są Pani/Pana zdaniem najważniejsze szanse na rozwój gminy w najbliższej 
przyszłości? 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych mieszkańców gminy 

 
W kolejnym pytaniu ankietowani mogli wskazać najważniejsze ich zdaniem zagrożenia dla rozwoju 

gminy w najbliższej przyszłości. Na tak postawione pytanie – tak jak w przypadku szans – mieszkańcy 
mogli wskazać maksymalnie 5 najważniejszych odpowiedzi, spośród następujących: 

§ Konsekwencje gospodarcze wynikające z pandemii COVID-19 
§ Skutki wojny w Ukrainie na sytuację społeczno – gospodarczą w Polsce  
§ Brak stabilizacji prawnej, częste zmiany w przepisach uniemożliwiające planowanie 

długoletnie 
§ Starzenie się społeczeństwa 
§ Nienadążanie za zmianami technologicznymi starszego pokolenia  
§ Rozwój największych miast województwa (Bytów, Trójmiasto, Słupsk) kosztem mniejszych 

ośrodków  
§ Problem braku pracowników do pracy, w tym wyjazd mieszkańców gminy do pracy za granicę  
§ Pogorszenie się stanu zdrowotnego mieszkańców (brak aktywności fizycznej, uzależnienia, 

niezdrowa dieta itp.). 
§ Zanieczyszczenie walorów środowiska naturalnego, w tym walorów turystycznych gminy  
§ Postępujące zmiany klimatu i ich wpływ na gospodarkę gminy (rolnictwo, turystyka)  
§ Konkurencja gmin sąsiednich (np. związana z usługami turystycznymi)  
§ Nadmierny ruch turystyczny w sezonie letnim, w atrakcyjnych turystycznie obszarach gminy   
§ Zbyt mała liczba przedsiębiorstw/miejsc pracy.  
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Otrzymane wyniki wskazują, że wśród odpowiedzi dominowały zdecydowanie dwie kwestie: zbyt mała 
liczba przedsiębiorstw/miejsc pracy (na terenie gminy) oraz skutki wojny w Ukrainie na sytuację 
społeczno – gospodarczą w Polsce.  
Z pozostałych, najczęściej wskazywanych odpowiedzi na uwagę zasługują ponadto „brak stabilizacji 
prawnej”, „oraz starzenie się społeczeństwa”.   

 
Rysunek 22. Jakie są Pani/Pana zdaniem najważniejsze zagrożenia dla rozwoju gminy w najbliższej 
przyszłości? 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych mieszkańców gminy 

 
W kolejnym pytaniu ankietowani wskazywali najważniejsze ich zdaniem potrzeby rozwojowe 

gminy w najbliższej przyszłości. Na tak postawione pytanie – tak jak w przypadku szans i zagrożeń – 
mieszkańcy mogli wskazać, maksymalnie 5 najważniejszych odpowiedzi, spośród następujących: 

§ Rozwój przedsiębiorczości  
§ Tworzenie nowych miejsc pracy  
§ Promocja walorów turystycznych w kraju i za granicą  
§ Kultywowanie i promocja kultury kaszubskiej 
§ Rozwój lokalnego przetwórstwa rolnego  
§ Rozwój lokalnego sektora handlu i usług  
§ Rozwój infrastruktury rowerowej (w tym ścieżki rowerowe oraz oznakowanie, miejsca postoju 

dla turystów, wypożyczalnie rowerów, itp.) 
§ Rozwój infrastruktury wodnej (kajakowej, żeglarskiej, itp.)  
§ Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej 
§ Rewitalizacja infrastruktury kolejowej  
§ Rozwój komunikacji zbiorowej  
§ Rozbudowa infrastruktury społecznej dla mieszkańców (świetlice wiejskie, place zabaw, 

boiska, itp.),  
§ Budowa, modernizacja i wyposażenie szkół podstawowych  
§ Budowa, modernizacja i wyposażenie przedszkoli i żłobków  
§ Zwalczanie ubóstwa i pomoc społeczna  
§ Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej  
§ Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców  
§ Poprawa bezpieczeństwa publicznego 
§ Pobudzenie aktywności społecznej w zakresie działalności organizacji pozarządowych   
§ Ochrona środowiska naturalnego gminy, w tym posiadanych walorów środowiskowych  
§ Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaiki) 
§ Rozwój infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

24,6

44,5

32,7

29,4

19,0

14,2

23,2

27,0

24,2

18,5

22,7

7,1

58,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Konsekwencje gospodarcze wynikające z pandemii COVID-19

Skutki wojny w Ukrainie na sytuację społeczno – gospodarczą w Polsce 

Brak stabilizacji prawnej, częste zmiany w przepisach uniemożliwiające planowanie…

Starzenie się społeczeństwa

Nienadążanie za zmianami technologicznymi starszego pokolenia

Rozwój największych miast województwa (Bytów, Trójmiasto, Słupsk) kosztem…

Problem braku pracowników do pracy, w tym wyjazd mieszkańców gminy do pracy…

Pogorszenie się stanu zdrowotnego mieszkańców (brak aktywności fizycznej,…

Zanieczyszczenie walorów środowiska naturalnego, w tym walorów turystycznych…

Postępujące zmiany klimatu i ich wpływ na gospodarkę gminy (rolnictwo, turystyka)

Konkurencja gmin sąsiednich (np. związana z usługami turystycznymi)

Nadmierny ruch turystyczny w sezonie letnim, w atrakcyjnych turystycznie obszarach…

Zbyt mała liczba przedsiębiorstw/miejsc pracy.



 

 

31 

Spośród wskazanych powyżej możliwych odpowiedzi, ankietowani zdecydowanie najczęściej wskazywali: 
rozwój i modernizację infrastruktury drogowej, rozwój infrastruktury rowerowej oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy. Szczegółowe dane dotyczące odpowiedzi na to pytanie pokazuje poniższy rysunek.  

 
Rysunek 23. Rysunek 6. Jakie są Pani/Pana zdaniem największe potrzeby rozwojowe gminy w okresie 
najbliższych 10 lat? 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych mieszkańców gminy 
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4. ANALIZA SWOT. 

 W niniejszym punkcie jako podsumowanie przeprowadzonej powyżej diagnozy stanu obecnego 
rozwoju gminy Studzienice, przedstawiono jej wyniki w postaci analizy SWOT, prezentującej mocne i 
słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia dla jej rozwoju w przyszłości. Analizę oparto o wyniki 
analizy danych statystycznych dotyczących rozwoju gminy na tle regionu i kraju, wyniki badań 
ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy oraz przede wszystkim efekty spotkań ze 
społecznością lokalną. Otrzymane w ten sposób informacje stanowiły podstawę do dalszych prac nad 
przygotowywaniem Strategii rozwoju gminy i wyznaczaniem celów i kierunków jej rozwoju na 
przyszłość. 
 
Tabela 7. Analiza SWOT. 

Silne strony Słabe strony  

a. dobra sytuacja demograficzna - wysoki 
poziom urodzeń i przyrostu naturalnego  

b. dostępność i jakość usług edukacyjnych na 
poziomie szkoły podstawowej,  

c. relatywnie wysoka na tle regionu liczna i 
aktywność stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych, 

d. wysoka dostępność do obiektów kultury na 
terenie gminy,  

e. czyste środowisko naturalne, 
f. dobrze rozwinięty system gospodarki 

odpadami,  
g. materialne i niematerialne dziedzictwo 

kulturowe, w tym znaczny odsetek 
ludności kaszubskiej,  

h. systematycznie rosnąca liczba podmiotów 
gospodarczych,  

i. relatywnie wysoki na tle innych gmin 
powiatu bytowskiego poziom wskaźnika 
przedsiębiorczości,  

j. wysoki poziom zwodociągowania gminy, 
k. niski poziom bezrobocia,  
l. pozyskiwanie przez samorząd gminy 

funduszy ze środków UE i krajowych, 
m. wysoka atrakcyjność turystyczna (wysoka 

jeziorność i lesistość, relatywnie czyste 
środowisko),  

n. liczne obszary cenne przyrodniczo, 
podlegające prawnej ochronie, 

o. atrakcyjne walory przyrodnicze i 
krajobrazowe (np. jeziora, lasy).  

 

a. niewystarczający stan infrastruktury 
drogowej (nawierzchnie dróg, chodniki, 
oświetlenie uliczne, itp.) 

b. niewystarczająca jakość infrastruktury oraz 
wyposażenia jednostek OSP,  

c. niedostateczny dostęp do lekarzy 
specjalistów oraz usług opieki społecznej, 

d. niska efektywność energetyczna części 
budynków użyteczności publicznej,  

e. słabo rozwinięty system gospodarowania 
wodami opadowymi, 

f. zbyt mało efektywna promocja walorów 
turystycznych gminy,  

g. relatywnie niski na tle regionu poziom 
skanalizowania gminy,  

h. w znacznej mierze wyeksploatowana 
infrastruktura wodno – kanalizacyjna,  

i. niski poziom bezpieczeństwa 
komunikacyjnego,  

j. niewystarczająca jakość infrastruktury oraz 
wyposażenie obiektów pełniących funkcje 
społeczne i administracyjne (np. świetlice 
wiejskie, budynek Urzędu Gminy), 

k. niewystarczający dostęp do nauczania 
przedszkolnego na terenie gminy - mała 
liczba miejsc w przedszkolach; jakość 
obecnej infrastruktury i wyposażenia, 

l. brak sieci gazowej,  
m. brak ścieżek rowerowych, 
n. niedostatek infrastruktury turystycznej dla 

turystyki pobytowej - niedostateczne 
zagospodarowanie otoczenia jezior,  

o. rosnące zanieczyszczenie walorów 
środowiska naturalnego, w tym szczególnie 
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jezior; obniżenie atrakcyjności posiadanych 
walorów dla turystów,   

p. niski poziom dostępności komunikacyjnej 
(niewystarczająca ilość połączeń transportu 
publicznego, brak połączeń kolejowych, 
słabo rozwinięta komunikacja 
autobusowa), 

q. niewystarczająca dostępność terenów 
inwestycyjnych (pod budownictwo 
mieszkaniowe i działalność gospodarczą) – 
potrzeba przygotowania i uzbrojenia 
terenów inwestycyjnych, 

r. niedostatek infrastruktury rekreacyjnej oraz 
sportowej, 

s. niewystarczający rozwój usług 
skierowanych do turystów, lokali 
gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu, 

t. niewystarczająco rozwinięty system 
odnawialnych źródeł energii, w stosunku 
do potrzeb w tym zakresie,  

u. niezadawalające zagospodarowanie 
walorów turystycznych, zabytków itp., 

v. słaba jakość gleb i rozdrobnienie rolnictwa, 
w. niewystarczający dostęp do sieci 

internetowej, 
x. niedostatek mieszkań socjalnych, 

komunalnych, 
y. niski odsetek powierzchni gminy objęty 

miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego.  

 Szanse  Zagrożenia  

a. bliskość miasta Bytowa oraz 
przynależność do MOF Bytowa,  

b. rozwój systemu ścieżek rowerowych w 
regionie (np. ścieżka R20),  

c. przebiegająca przez teren gminy linia 
kolejowa Bytów - Kościerzyna, planowana 
do rewitalizacji (lepszy dostęp dla 
mieszkańców gminy do miejsc pracy, 
edukacji, obiektów kultury i sztuki, itp.) 

d. moda na turystykę aktywną, 
e. zewnętrzne środki finansowe, w tym 

fundusze UE dostępne do wykorzystania 
na rozwój gminy.   

a. ograniczenia wynikające z objęcia części 
gminy siecią obszarów Natura 2000, 

b. niestabilność społeczno – gospodarcza 
związana z wojną na Ukrainie oraz skutkami 
pandemii COVID-19, 

c. globalizacja i obcy kapitał wypierający 
lokalną mikroprzedsiebiorczość, 

d. brak kolejowego połączenia z Trójmiastem, 
e. postępujące, niekorzystane zmiany 

klimatyczne, 
f. wysoka i rosnąca inflacja – np. zmiana cen 

paliw: gaz, energia elektryczna, paliwa do 
aut, 

g. odpływ młodych i wykształconych 
mieszkańców z terenu gminy.  



 

 

34 

Źródło: Opracowanie własne.  
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5. CELE I KIERUNKI ROZWOJU. 

 Przejście od diagnozy stanu obecnego i podsumowującej jej wyniki analizy SWOT do poziomu 
wyborów strategicznych oparto w Strategii o założenia analizy SWOT/TOWS. Analiza SWOT stanowi 
przykład typowego podejścia „od wewnątrz na zewnątrz” i pozwala zadać kilka kluczowych pytań, 
prowadzących do określenia strategii działania: 

a. czy siły pozwolą wykorzystać szanse? 
b. czy słabości „zablokują” wykorzystanie szans? 
c. czy siły pozwolą na przezwyciężenie zagrożeń? 
d. czy słabości wzmocnią negatywny skutek zagrożeń? 

Komplementarnym podejściem jest analiza TOWS „z zewnątrz do wewnątrz”,  
w ramach której można zadać następujące pytania: 

a. czy zagrożenia osłabią siły? 
b. czy szanse spotęgują siły? 
c. czy zagrożenia spotęgują słabości? 
d. czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabości? 

Analiza TOWS/SWOT łączy oba podejścia do planowania, a także uwzględnia interakcje między 
czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, stanowiąc tym samym punkt wyjścia do sformułowania 
strategii gminy. Zgodnie z metodologią tworzenia analizy TOWS/SWOT dla każdego z 8 pytań 
przedstawionych powyżej należy zbudować odpowiednią macierz, za pomocą której badaniu podlegają 
relacje zachodzące odpowiednio między poszczególnymi zagrożeniami i siłami, szansami  
i siłami, zagrożeniami i słabościami, szansami i słabościami (analiza TOWS), a także relacje między 
poszczególnymi siłami i szansami, słabościami i szansami, siłami  
i zagrożeniami, słabościami i zagrożeniami (analiza SWOT). 
W przypadku określenia strategii gminy Studzienice bazowano na opisanej procedurze, gdzie interakcje 
między poszczególnymi czynnikami oceniane były według skali 0–2, gdzie: 

a. 0 – oznaczało brak zależności,  
b. 1 – zależność słabą,  
c. 2 – zależność silną.  

Na tej podstawie opracowano osiem macierzy prezentujących zależności między słabymi stronami i 
zagrożeniami (analiza SWOT) oraz między zagrożeniami a słabymi stronami (analiza TOWS), co w 
sumie dało opracowanie 8 macierzy. Kolejnym krokiem przeprowadzanej analizy było dokonanie 
zestawienia zbiorczego, w którym zsumowano oddziaływania poszczególnych czynników w ramach 
analizy SWOT i TOWS4. Kombinacja czynników, dla których w zestawieniu zbiorczym wartość jest 
największa, wskazuje w konsekwencji na optymalną strategię działania dla gminy. Macierz 
normatywnych strategii działania wskazuje na możliwość wystąpienia 4 strategii działania:  

a. strategia SO (agresywna, maxi - maxi) - która dąży do wykorzystania szans pojawiających się 
w otoczeniu, bazując na mocnych stronach; jest to strategia silnej ekspansji rozwojowej, 
inwestowania i dalszego budowania przewagi konkurencyjnej  

b. strategia ST (konserwatywna, maxi - mini) - polegająca na wykorzystaniu mocnych stron w 
celu uniknięcia lub zredukowania wpływu zagrożeń zewnętrznych. Przykładami działań 
składających się na tę strategię mogą być: redukcja kosztów, skoncentrowanie się na 
określonych obszarach 

c. strategia WO (konkurencyjna, mini - maxi) - której celem jest przezwyciężenie słabości (lub 
ich unikanie) przez budowanie przewagi konkurencyjnej wykorzystując możliwości, jakie 
stwarza otoczenie.  

 
4 Do analizy wzięto pod uwagę po 5 najważniejszych czynników w każdym bloku analizy SWOT - zgodnie z hierarchią ważności wynikającą 
z konsultacji społecznych  
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d. strategia WT (defensywna mini - mini) - która jest zorientowana na redukcję wewnętrznych 
słabości oraz unikanie zagrożeń ze strony otoczenia. Obejmuje one takie działania, jak: redukcja 
kosztów, zaprzestanie dalszych inwestycji5. 

 Szanse Zagrożenia 

Siły strategia agresywna strategia konserwatywna 

Słabości strategia konkurencyjna strategia defensywna 

 
Wyniki przedmiotowej analizy SWOT/TOWS dla gminy Studzienice przedstawiono na poniższym 
rysunku. Jak wynika z zaprezentowanych danych przeprowadzona analiza wskazuje na strategię 
konkurencyjną (mini-maxi) – jako najbardziej efektywną dla Gminy - która polega przezwyciężaniu 
słabości (lub ich unikaniu) przez budowanie przewagi konkurencyjnej wykorzystując możliwości, jakie 
stwarza otoczenie (szans).  

 
Rysunek 24. Wyniki analizy SWOT/TOWS. 
Źródło: Opracowanie własne  

 
5.1. WIZJA ROZWOJU GMINY STUDZIENICE. 

 Na bazie sformułowanej powyżej matrycy z wynikami analizy SWOT-TOWS, poniżej 
wskazano wizję rozwoju gminy Studzienice, określającą pożądany stan docelowy jaki zostanie 
osiągnięty w wyniku realizacji przedmiotowej Strategii. Wizja rozwoju gminy przedstawia się 
następująco:  
 

Gmina Studzienice w 2030 roku jest gminą, która: 
Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców 

Zapewnia dostęp do funkcjonalnej infrastruktury społecznej 
Umożliwia dostęp do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego oraz edukacji  na poziomie 

podstawowym 
Zapewnia dostęp do wysokiej jakości systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

Umożliwia korzystanie przez mieszkańców z urozmaiconej infrastruktury oraz ciekawej oferty 
rekreacyjnej i sportowej 

 
5 W. Dziemianowicz, K. Szmigiel-Rawska, P. Nowicka, A. Dąbrowska, Planowanie strategiczne, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2012 
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Umożliwia korzystanie z funkcjonalnych połączeń komunikacyjnych wewnątrz gminy oraz z terenami 
sąsiednimi   

Charakteryzuje się efektywnymi, lokalnymi systemami wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 
Udostępnia mieszkańcom efektywną infrastrukturę komunalną 

Chroni i dba o jakość wód jezior 
Jest gminą atrakcyjną turystycznie 

Cechuje się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną i osadniczą 
 

5.2. MISJA GMINY STUDZIENICE. 

 Misja Gminy Studzienice określa w syntetycznym ujęciu zadanie organizacji – gminy jako JST  
– jakie zostaje jej postawione w związku z realizacją przedmiotowej Strategii.  
 

Misją Gminy Studzienice jest: 
Zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych warunków życia, wspierając rozwój gospodarki w oparciu o 
posiadane zasoby, w tym atrakcje turystyczne, gwarantując dostęp do wysokiej jakości infrastruktury 

technicznej opartej o rozwiązania proekologiczne, cechując się funkcjonalnym systemem 
komunikacyjnym 

 
5.3. CELE ROZWOJU GMINY STUDZIENICE 

Na bazie przedstawionych powyżej założeń, w poniższym rozdziale przedstawiono cele główne, 
cele szczegółowe oraz kierunki działań do realizacji w przyszłości na terenie gminy Studzienice.  
W odniesieniu do kierunków działań wskazano w części z nich także priorytetowe zadania do realizacji 
- zadania te stanowią najważniejsze wg mieszkańców operacje do zrealizowania w perspektywie do 
roku 2030  – podane projekty nie zamykają natomiast listy zadań jakie będą realizowane w każdym z 
celów w podanej perspektywie czasowej. Ponadto w trakcie wdrażania Strategii mogą się pojawić nowe 
potrzeby inwestycyjne w poszczególnych celach, których realizacja stanie się priorytetem dla władz 
gminy.  

W ramach procesu planowania założeń przedmiotowej Strategii wyznaczono do realizacji 3 cele 
główne – po jednym w każdej z wydzielonych sfer funkcjonalnych gminy, oparte o założenia 
przeprowadzonej analizy SWOT oraz opisaną specyfikę obszaru gminy. Przy wyznaczaniu celów 
głównych niniejszej Strategii posłużono się pogłębioną analizą SWOT/TOWS – zgodnie z 
przedstawionymi powyżej uwarunkowanymi - ukazującą uspołeczniony proces diagnozy obecnej 
sytuacji analizowanego obszaru. Dokonano hierarchizacji wyznaczonych cech pod kątem ich znaczenia 
oraz wpływu na osiągnięcie wymaganego stanu docelowego – misji i wizji rozwoju regionu. Tym 
samym wyznaczono te cechy (elementy analizy SWOT), które mają największe znaczenie dla rozwoju 
całego obszaru objętego Strategią przy założeniu maksymalnego wykorzystania efektu synergii między 
słabymi stronami gminy i szansami występującymi w jej otoczeniu. Na tej podstawie wskazano 
najważniejsze czynniki dla rozwój gminy, co stało się punktem wyjścia do zdefiniowania celów 
głównych i szczegółowych jej rozwoju.  
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe uwarunkowania wyznaczono następujące cele główne do 
realizacji: 

Sfera społeczna Sfera przestrzenna (w tym: 
infrastruktury i środowiska) Sfera gospodarcza 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

GMINY 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO NA TERENIE 

GMINY ORAZ POPRAWA 
DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO  

INFRASTRUKTURY 

WYKORZYSTANIE 
POSIADANYCH ZASOBÓW DLA 
ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

ORAZ POPRAWA 
ATRAKCYJNOŚCI GMINY JAKO 
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MIEJSCA ZAMIESZKANIA, 
WYPOCZYNKU ORAZ 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

 
Cel główny I: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI GMINY 
 Przedmiotowy cel ma swoje odzwierciedlenie we wnioskach z przeprowadzonej analizy SWOT 
dla sfery społecznej i bazuje przede wszystkim na potrzebie minimalizowania wpływu na rozwój gminy 
jej słabych stron. W tym kontekście głównymi determinantami celu są potrzeby rozwojowe związane z 
jakością życia lokalnej społeczności, które wynikają przede wszystkim z następujących przesłanek: 

§ niewystarczająca jakość infrastruktury oraz wyposażenia jednostek OSP,  
§ niedostateczny dostęp do lekarzy specjalistów oraz usług opieki społecznej, 
§ niewystarczająca jakość infrastruktury oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje 

społeczne i administracyjne (np. świetlice wiejskie, budynek Urzędu Gminy), 
§ niewystarczający dostęp do nauczania przedszkolnego na terenie gminy - mała liczba miejsc w 

przedszkolach; jakość obecnej infrastruktury i wyposażenia, 
§ niedostatek infrastruktury rekreacyjnej oraz sportowej, 
§ niedostatek mieszkań socjalnych, komunalnych. 

Potrzeby te potęgowane są przez czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój gminy, do których należy 
zaliczyć przede wszystkim: niestabilność społeczno – gospodarczą związaną z wojną na Ukrainie oraz 
skutki pandemii COVID-19 czy odpływ młodych i wykształconych mieszkańców z terenu gminy. 

Wychodząc naprzeciw tych kwestii w ramach celu wskazano potrzebę poprawy jakości życia 
mieszkańców gminy, wyznaczając do realizacji w ramach tak zdefiniowanego celu głównego pięć celów 
szczegółowych, tj.: 

a. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, 
b. Poprawa stanu infrastruktury społecznej, 
c. Poprawa jakości edukacji, 
d. Rozwój systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
e. Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej i sportowej. 

 
Cel strategiczny II: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA TERENIE GMINY 
ORAZ POPRAWA DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO  INFRASTRUKTURY 

Przedmiotowy cel ma swoje odzwierciedlenie we wnioskach z przeprowadzonej analizy SWOT 
dla sfery środowiska i infrastruktury i bazuje przede wszystkim – tak jak cel I - na potrzebie 
minimalizowania wpływu na rozwój gminy jej słabych stron. W tym kontekście widoczne są przede 
wszystkim niedostatki w rozwoju infrastruktury komunalnej, transportowej czy bezpieczeństwie 
energetycznym, na które składają się takie słabe strony jak: 

§ niewystarczający stan infrastruktury drogowej (nawierzchnie dróg, chodniki, oświetlenie 
uliczne, itp.), 

§ niska efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej,  
§ słabo rozwinięty system gospodarowania wodami opadowymi, 
§ relatywnie niski na tle regionu poziom skanalizowania gminy,  
§ w znacznej mierze wyeksploatowana infrastruktura wodno – kanalizacyjna,  
§ niski poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego, 
§ brak sieci gazowej,  
§ brak ścieżek rowerowych, 
§ rosnące zanieczyszczenie walorów środowiska naturalnego, w tym szczególnie jezior; 

obniżenie atrakcyjności posiadanych walorów dla turystów,   
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§ niski poziom dostępności komunikacyjnej (niewystarczająca ilość połączeń transportu 
publicznego, brak połączeń kolejowych, słabo rozwinięta komunikacja autobusowa), 

§ słabo rozwinięty system odnawialnych źródeł energii, w stosunku do potrzeb w tym zakresie. 
Potrzeby te potęgowane są przez czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój gminy, do których należy 
zaliczyć przede wszystkim: brak kolejowego połączenia z Trójmiastem czy postępujące, niekorzystane 
zmiany klimatyczne.  
W ramach tak wyznaczonego celu głównego wskazano do realizacji cztery cele szczegółowe, tj.: 

a. Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych wewnątrz gminy oraz z terenami sąsiednimi, 
b. Poprawa efektywności lokalnych systemów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, 
c. Poprawa dostępu mieszkańców oraz zwiększenie efektywności działania infrastruktury 

komunalnej, 
d. Ochrona i poprawa jakości wód jezior. 

 
Cel strategiczny III: WYKORZYSTANIE POSIADANYCH ZASOBÓW DLA ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO ORAZ POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI GMINY JAKI MIEJSCA 
ZAMIESZKANIA, WYPOCZYNKU ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

Przedmiotowy cel – podobnie jak I i II - wynika przede wszystkim ze zidentyfikowanych 
słabych stron rozwoju gminy, potęgowanych zagrożeniami z zewnątrz i został oparty o 
zidentyfikowanych na ich podstawie potrzebach rozwojowych. W wyniku przeprowadzonej analizy 
główne słabe strony, które wpłynęły na wyznaczenie celu dotyczą takich kwestii jak:  

§ zbyt mało efektywna promocja walorów turystycznych gminy, 
§ niedostatek infrastruktury turystycznej dla turystyki pobytowej - niedostateczne 

zagospodarowanie otoczenia jezior, 
§ niewystarczająca dostępność terenów inwestycyjnych (pod budownictwo mieszkaniowe i 

działalność gospodarczą) – potrzeba przygotowania i uzbrojenia terenów inwestycyjnych, 
§ niewystarczający dostęp do sieci internetowej, 
§ niski odsetek powierzchni gminy objęty miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego.  
Elementy te potęgowane są przez czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój gminy, do których należy 
zaliczyć przede wszystkim: 

§ niestabilność społeczno – gospodarcza związana z wojną na Ukrainie oraz skutkami pandemii 
COVID-19, 

§ globalizacja i obcy kapitał wypierający lokalną mikroprzedsiebiorczość, 
§ wysoka i rosnąca inflacja – np. zmiana cen paliw: gaz, energia elektryczna, paliwa do aut.  

W konsekwencji w ramach celu głównego wyznaczono do realizacji trzy cele szczegółowe, tj.:  
a. Poprawa atrakcyjności turystycznej  
b. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej  
c. Poprawa dostępu mieszkańców do sieci internetowej. 

 
Poniżej przedstawiono matrycę rozkładu celów głównych i szczegółowych – zgodnie z powyższym 
opisem.   

CELE GŁÓWNE  

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

GMINY 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO NA TERENIE 

GMINY ORAZ POPRAWA 
DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO  

INFRASTRUKTURY 

WYKORZYSTANIE 
POSIADANYCH ZASOBÓW DLA 
ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

ORAZ POPRAWA 
ATRAKCYJNOŚCI GMINY JAKI 

MIEJSCA ZAMIESZKANIA, 
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WYPOCZYNKU ORAZ 
PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

Cele szczegółowe  

Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców 

Poprawa jakości połączeń 
komunikacyjnych wewnątrz gminy 

oraz z terenami sąsiednimi 
Poprawa atrakcyjności turystycznej  

Poprawa stanu infrastruktury 
społecznej 

Poprawa efektywności lokalnych 
systemów wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej 

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i 
osadniczej  

Poprawa jakości edukacji  
Poprawa dostępu mieszkańców oraz 
zwiększenie efektywności działania 

infrastruktury komunalnej 

Poprawa dostępu mieszkańców do 
sieci internetowej 

Rozwój systemu ochrony zdrowia i 
pomocy społecznej Ochrona i poprawa jakości wód jezior  

Poprawa dostępu mieszkańców do 
infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej 

i sportowej 
  

 
 Poniżej przedstawiono wyszczególnienie wskazanych powyżej celów głównych, celów 
szczegółowych i kierunków działań przewidzianych do realizacji do roku 2030.  
 
CEL GŁÓWNY I: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI GMINY 
Cel szczegółowy I.1.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  
Kierunki działań:  

a. Rozbudowa, modernizacja strażnic OSP na terenie gminy 
b. Doposażenie strażnic OSP na terenie gminy 

 
Cel szczegółowy I.2.: Poprawa stanu infrastruktury społecznej  
Kierunki działań  

a. Budowa nowych oraz remont i modernizacja istniejących świetlic oraz WDK na terenie gminy 
b. Doposażenie świetlic na terenie całej gminy 
c. Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług przez Urząd Gminy oraz jednostki mu 

podległe  
 
Cel szczegółowy I.3.: Poprawa jakości edukacji  
Kierunki działań  

a. Budowa, przebudowa i modernizacja przedszkoli na terenie gminy  
b. Modernizacja, budowa infrastruktury towarzyszącej oraz doposażenie szkół podstawowych  

 
Cel szczegółowy I.4.: Rozwój systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
Kierunki działań  

a. Poprawa dostępu oraz podniesienie jakości usług ochrony zdrowia  
b. Podniesienie jakości usług pomocy społecznej  
c. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego na obszarze gminy Studzienice 

 
Cel szczegółowy I.5.: Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej i 
sportowej  
Kierunki działań  
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a. Budowa nowej oraz przebudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej infrastruktury 
rekreacyjnej na terenie całej gminy, w tym: budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy, 
budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci na terenie gminy 

b. Budowa nowej oraz przebudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej infrastruktury 
sportowej na terenie całej gminy, w tym modernizacja i przebudowa boisk sportowych na 
terenie gminy 

 
CEL GŁÓWNY II: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA TERENIE GMINY ORAZ 
POPRAWA DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO  INFRASTRUKTURY  
 
Cel szczegółowy II.1.: Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych wewnątrz gminy oraz z terenami 
sąsiednimi   
Kierunki działań  

a. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Studzienice 
b. Budowa nowych oraz remont chodników istniejących na terenie gminy Studzienice 
c. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy  
d. Budowa ścieżek rowerowych utwardzonych na obszarze gminy Studzienice 
e. Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji publicznej, w tym przede wszystkim 

komunikacji w kierunku Bytowa 
f. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Studzienice 
g. Wsparcie inwestycji w przebudowę i modernizację systemu dróg powiatowych na terenie gminy  
h. Wsparcie działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej Bytów – Kościerzyna 

 
Cel szczegółowy II.2.: Poprawa efektywności lokalnych systemów wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej  
Kierunki działań  

a. Gazyfikacja gminy Studzienice 
b. Wsparcie mieszkańców ze środków zewnętrznych na dofinansowanie instalacji OZE oraz 

montaż OZE w gospodarstwach domowych 
c. Realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii na obiektach komunalnych   
d. Zwiększenie efektywności energetycznej obszaru gminy Studzienice poprzez kompleksową 

termomodernizację obiektów użyteczności publicznej  
 
Cel szczegółowy II.3.: Poprawa dostępu mieszkańców oraz zwiększenie efektywności działania 
infrastruktury komunalnej  
Kierunki działań  

a. Rozbudowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej (w tym przepompowni ścieków) na 
terenie gminy 

b. Modernizacja/rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy, w tym w zakresie 
zagospodarowania/przetwarzania osadów ściekowych  

c. Modernizacja ujęć wody oraz SUW na terenie gminy wraz z budową zbiorników retencyjnych 
d. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, kanalizacja 

deszczowa)  
e. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

 
Cel szczegółowy II.4.: Ochrona i poprawa jakości wód jezior  
Kierunki działań  
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a. Bioremediacja oraz przeciwdziałanie eutrofizacji naturalnych akwenów wodnych na terenie 
gminy Studzienice  w celu ochrony bioróżnorodności obszaru i cennych walorów naturalnych 

 
CEL OGÓLNY III: WYKORZYSTANIE POSIADANYCH ZASOBÓW DLA ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO ORAZ POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI GMINY JAKI MIEJSCA 
ZAMIESZKANIA, WYPOCZYNKU ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
 
Cel szczegółowy III.1.: Poprawa atrakcyjności turystycznej  
Kierunki działań  

a. Zagospodarowanie turystyczne jezior na terenie gminy, w tym budowa nowej oraz 
modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej  

b. Promocja walorów turystycznych i kulturowych gminy 
 
Cel szczegółowy III.2.: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej   
Kierunki działań  

a. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
b. Wydzielenie terenów inwestycyjnych pod zabudowę na terenie całej gminy 
c. Przeznaczenie działek gminnych na sprzedaż  

 
Cel szczegółowy III.3.: Poprawa dostępu mieszkańców do sieci internetowej  
Kierunki działań  

a. Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie gminy.  
 

5.4. MATRYCA CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ DO REALIZACJI 

 Poniżej przedstawiono matryce obrazujące model wdrażania w życie wyznaczonych powyżej 
celów szczegółowych. Model poza kwestiami operacyjnymi wskazuje także na priorytetowe kierunki 
działań, których realizacja jest najważniejsza dla gminy Studzienice w kontekście osiągnięcia 
wyznaczonych celów.  

Cel szczegółowy: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

Kierunki działań a. Rozbudowa, modernizacja strażnic OSP na terenie gminy 
b. Doposażenie strażnic OSP na terenie gminy 

Priorytetowe zadania do 
realizacji  

a. Doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki służący poprawie 
gotowości bojowej na terenie całej gminy, 

b. Rozbudowa strażnicy OSP w Półcznie, 
c. Kompleksowa termomodernizacja remizy strażackiej w 

Studzienicach. 

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
a. Gmina Studzienice, 
b. Jednostki OSP na terenie gminy.  
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
a. - 

Rezultaty planowanych 
działań  

a. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy, 
b. Poprawa warunków funkcjonowania OSP na terenie gminy.  

Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów Wskaźnik (źródło) Wartość 

bazowa6 
Pożądana 

zmiana 

 
6 Wartość bazową wskaźnika podano każdorazowo wg najnowszych dostępnych danych przed opracowaniem Strategii  
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Zgony na 1000 ludności 2021 r. – 10,16 Spadek  

Źródła finansowania  a. środki własne gminy Studzienice, 
b. środki funduszy strukturalnych UE z budżetu na lata 2021-2027.  

Termin realizacji  2023 - 2026 
 

Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury społecznej 

Kierunki działań 

a. Budowa nowych oraz remont i modernizacja istniejących świetlic 
oraz WDK na terenie gminy, 

b. Doposażenie świetlic na terenie całej gminy, 
c. Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług przez Urząd 

Gminy oraz jednostki mu podległe. 

Priorytetowe zadania do 
realizacji  

a. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy oraz GOPS,  
b. Modernizacja istniejących domów kultury i świetlic w miejscowości 

Półczno i Studzienice, 
c. Budowa sali wiejskiej w Osławie Dąbrowie.  

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
a. Gmina Studzienice. 
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
a. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,   

Rezultaty planowanych 
działań  

a. wzrost zaangażowania mieszkańców w życie kulturalne gminy, 
b. wzrost aktywności i integracja mieszkańców gminy, 
c. poprawa jakości świadczonych usług administracji samorządowej.  

Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów 

Wskaźnik (źródło) Wartość bazowa Pożądana 
zmiana 

Liczba organizacji 
pozarządowych7 (Starostwo 
Powiatowe w Bytowie)   

2021 r. – 21 szt. Wzrost  

Liczba imprez kulturalnych 
organizowanych przez Centra, 
Domy, Ośrodki Kultury, Kluby i 
Świetlice (GUS) 

2021 r. – 16 szt. Wzrost 

Uczestnicy imprez kulturalnych 
organizowanych przez Centra, 
Domy, Ośrodki Kultury, Kluby i 
Świetlice (GUS) 

2021 r. – 2 408 
osób 

Wzrost  

Źródła finansowania  
a. środki własne gminy Studzienice, 
b. środki Narodowego Instytutu Kultury,  
c. środki będące w gestii LGD/LGR. 

Termin realizacji  2023 - 2028 
 

Cel szczegółowy: Poprawa jakości edukacji   

Kierunki działań 
a. Budowa, przebudowa i modernizacja przedszkoli na terenie gminy  
b. Modernizacja, budowa infrastruktury towarzyszącej oraz 

doposażenie szkół podstawowych.  

 
7 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne  
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Priorytetowe zadania do 
realizacji  

a. Budowa przedszkola w Studzienicach i Półcznie 
b. Modernizacja i przebudowa przedszkola w Ugoszczy.  

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
a. Gmina Studzienice. 
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
a. jednostki organizacyjne gminy działające w sferze edukacji.  

Rezultaty planowanych 
działań  

a. poprawa warunków nauczania na poziomie przedszkolnym  
i podstawowym, 

b. wzrost liczby dzieci objętych opieką w przedszkolach, 

Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów 

Wskaźnik (źródło) Wartość bazowa 
Pożądana 

zmiana 
Dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego na 
1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 
(GUS) 

2021 r. – 788 osoby Wzrost  

Współczynnik skolaryzacji 
brutto; szkoły podstawowe 
(GUS) 

2021 r. – 105,26% Wzrost  

Wyniki egzaminu ośmioklasisty 
(średnia liczba uzyskanych 
punktów na terenie gminy dla 
poszczególnych przedmiotów) 

- Język polski – 60, 
- Matematyka – 51, 
- Język angielski – 
67 (dane za 2021 
r.)8  

Wzrost  

Źródła finansowania  a. środki własne gminy Studzienice, 
b. środki funduszy strukturalnych UE z budżetu na lata 2021-2027, 

Termin realizacji  2023 - 2030 
 

Cel szczegółowy: Rozwój systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

Kierunki działań 
a. Poprawa dostępu oraz podniesienie jakości usług ochrony zdrowia,  
b. Podniesienie jakości usług pomocy społecznej, 
c. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego na obszarze Gminy Studzienice. 

Priorytetowe zadania do 
realizacji  

a. Budowa budynku socjalnego w miejscowości Studzienice.  

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
c. Gmina Studzienice. 
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
b. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej na terenie gminy, 
c. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
d. organizacje pozarządowe. 

Rezultaty planowanych 
działań  

c. poprawa dostępu mieszkańców gminy do usług ochrony zdrowia, 
d. zmniejszenie liczby osób korzystających z usług pomocy 

społecznej, 
Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów Wskaźnik (źródło) Wartość bazowa 

Pożądana 
zmiana 

 
8 Podano wyniki dla trzech najbardziej popularnych przedmiotów  



 

 

45 

Beneficjenci środowiskowej 
pomocy społecznej na 10 tys. 
ludności (GUS) 

2021 r. – 703 
osób Spadek  

Podstawowa opieka zdrowotna - 
porady ogółem (GUS) 

2021 r. – 16 095 
szt. Wzrost  

Źródła finansowania  
c. środki własne gminy Studzienice, 
d. środki funduszy strukturalnych UE z budżetu na lata 2021-2027,  
e. środki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku. 

Termin realizacji  2023 - 2027 
 

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej i 
sportowej 

Kierunki działań 

a. Budowa nowej oraz przebudowa, modernizacja i doposażenie 
istniejącej infrastruktury rekreacyjnej na terenie całej gminy, w tym: 
budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy, budowa i 
modernizacja placów zabaw dla dzieci na terenie gminy 

b. Budowa nowej oraz przebudowa, modernizacja i doposażenie 
istniejącej infrastruktury sportowej na terenie całej gminy, w tym 
modernizacja i przebudowa boisk sportowych na terenie gminy 

Priorytetowe zadania do 
realizacji  

a. Stworzenie kąpieliska na terenie sołectwa Sominy, 
b. Utworzenie parku rekreacyjnego w centrum wsi Ugoszcz, 
c. Budowa nowoczesnego boiska/kompleksowa przebudowa 

istniejącego boiska (druga płyta, bieżnia, szatnia, budynek socjalny) 
w Studzienicach.  

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
b. Gmina Studzienice. 
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
b. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice,  
c. organizacje pozarządowe.  

Rezultaty planowanych 
działań  

a. wzrost zaangażowania mieszkańców w życie kulturalne gminy, 
b. poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy,  
c. wzrost aktywności i integracja mieszkańców gminy. 

Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów 

Wskaźnik (źródło) Wartość bazowa Pożądana 
zmiana 

Liczba organizacji 
pozarządowych (Starostwo 
Powiatowe w Bytowie)   

2021 r. – 21 szt. Wzrost  

Zgony na 1000 ludności (GUS) 2021 r. – 10,16 Spadek  

Źródła finansowania  

d. środki własne gminy Studzienice, 
e. środki funduszy strukturalnych UE z budżetu na lata 2021-2027,  
f. środki Narodowego Instytutu Kultury,  
g. środki będące w gestii LGD/LGR. 

Termin realizacji  2023 - 2026 
 

Cel szczegółowy: Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych wewnątrz gminy oraz z terenami 
sąsiednimi   
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Kierunki działań 

a. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie 
gminy Studzienice, 

b. Budowa nowych oraz remont chodników istniejących na terenie 
gminy Studzienice, 

c. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy, 
d. Budowa ścieżek rowerowych utwardzonych na obszarze gminy, 
e. Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji publicznej, w 

tym przede wszystkim komunikacji w kierunku Bytowa, 
f. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Studzienice, 
g. Wsparcie inwestycji w przebudowę i modernizację systemu dróg 

powiatowych na terenie gminy, 
h. Wsparcie działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej 

Bytów – Kościerzyna. 

Priorytetowe zadania do 
realizacji  

a. Montaż ograniczenia prędkości/fotoradaru na wjeździe do wsi na 
terenie gminy  

b. Wsparcie inwestycji w modernizację drogi powiatowej Wygoda-
Skwierawy 

c. Wsparcie inwestycji w przebudowę drogi powiatowej przechodzącej 
przez Studzienice (przebudowa skrzyżowania w Studzienicach) 

d. Stworzenie sieci ścieżek rowerowych: 
- Ugoszcz – Studzienice – Sominy – Trzebuń  (połączenie z Gminą 
Dziemiany), 
- Półczno – Osława Dąbrowa - Studzienice – Przewóz – Kłączno – 
Hamer Młyn (połączenie z Gminą Lipnica),  
- Studzienice – Róg – Skwierawy (połączenie z Gminą Lipusz). 

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
a. Gmina Studzienice, 
b. Powiat Bytowski, 
c. Samorząd Województwa Pomorskiego.  
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
- - 

Rezultaty planowanych 
działań  

a. poprawa jakości dróg, 
b. poprawa bezpieczeństwa drogowego, 
c. rozwój komunikacji autobusowej, 
d. stworzenie połączeń komunikacji kolejowej w kierunku Trójmiasta.  

Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów 

Wskaźnik (źródło) Wartość 
bazowa 

Pożądana 
zmiana 

Długość ścieżek (drogi dla rowerów) 
rowerowych na terenie gminy (GUS) 2021 r. – 0,0 km Wzrost  

Liczba połączeń komunikacji 
kolejowej przebiegającej przez teren 
gminy (dane UG w Studzienicach) 

2022 r.– 0 szt. Wzrost  

Odsetek dróg gminnych o 
nawierzchni bitumicznej (dane UG w 
Studzienicach) 

2021 r. – 48,1% Wzrost  
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Wypadki drogowe na 100 tys. 
ludności w powiecie bytowskim 
(GUS) 

2020 r. – 111,1 
szt. Spadek 

Źródła finansowania  

a. środki własne gminy Studzienice, 
b. środki funduszy strukturalnych UE z budżetu na lata 2021-2027, 
c. środki będące w gestii LGD/LGR, 
d. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
e. budżet Państwa. 

Termin realizacji  2023– 2030 
 

Cel szczegółowy: Poprawa efektywności lokalnych systemów wytwarzania energii elektrycznej 
i cieplnej 

Kierunki działań 

a. Gazyfikacja gminy Studzienice, 
b. Wsparcie mieszkańców ze środków zewnętrznych na 

dofinansowanie instalacji OZE oraz montaż OZE w gospodarstwach 
domowych, 

c. Realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii na obiektach 
komunalnych, 

d. Zwiększenie efektywności energetycznej obszaru gminy 
Studzienice poprzez kompleksową termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej. 

Priorytetowe zadania do 
realizacji  

a. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Studzienice wraz z zastosowaniem 
instalacji OZE - Remiza Strażacka w Studzienicach oraz Wiejski 
Dom Kultury w Studzienicach. 

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
a. Gmina Studzienice, 
b. PGNiG,  
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
- - 

Rezultaty planowanych 
działań  

a. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez mieszkańców  
i podmioty z terenu gminy, 

b. zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł 
wytwarzających energię elektryczną i cieplną. 

Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów 

Wskaźnik (źródło) Wartość bazowa Pożądana 
zmiana 

Odsetek mieszkańców 
gminy korzystających z 
gazu sieciowego (GUS) 

2021 r. – 0% Wzrost  

Zużycie energii elektrycznej 
na 1 mieszkańca w powiecie 
bytowskim (GUS) 

2021 r. - 627,14 
kWh/rok Spadek  

Źródła finansowania  

a. środki własne gminy Studzienice, 
b. środki funduszy strukturalnych UE z budżetu na lata 2021-2027,  
c. środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
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d. środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, 

e. środki będące w gestii LGD/LGR.  
Termin realizacji  2023 - 2027 

 
Cel szczegółowy: Poprawa dostępu mieszkańców oraz zwiększenie efektywności działania 
infrastruktury komunalnej 

Kierunki działań 

a. Rozbudowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej (w tym 
przepompowni ścieków) na terenie gminy, 

b. Modernizacja/rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy, w 
tym w zakresie zagospodarowania/przetwarzania osadów 
ściekowych,  

c. Modernizacja ujęć wody oraz SUW na terenie gminy wraz z budową 
zbiorników retencyjnych, 

d. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi 
(zbiorniki retencyjne, kanalizacja deszczowa),  

e. Poprawa efektywności funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

Priorytetowe zadania do 
realizacji  

a. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ugoszczy,  
b. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sominach, 
c. Budowa zbiornika retencyjnego dla wody deszczowej w 

miejscowości Studzienice. 

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
a. Gmina Studzienice, 
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
- - 

Rezultaty planowanych 
działań  

a. poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy. 

Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów 

Wskaźnik (źródło) Wartość bazowa 
Pożądana 

zmiana 
Poziom skanalizowania gminy 
(GUS) 2021 r. – 70% Wzrost  

Odpady zebrane selektywnie w 
relacji do ogółu odpadów (GUS) 2021 r. – 52,1% Wzrost  

Zużycie wody na 1 mieszkańca 
(GUS) 

2021 r. – 34,1 
m3/rok 

Spadek  

Źródła finansowania  

a. środki własne gminy Studzienice, 
b. środki funduszy strukturalnych UE z budżetu na lata 2021-2027,  
c. środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
d. środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 
Termin realizacji  2023 - 2030 

 
Cel szczegółowy: Ochrona i poprawa jakości wód jezior 
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Kierunki działań 
Bioremediacja oraz przeciwdziałanie eutrofizacji naturalnych akwenów 
wodnych na terenie gminy Studzienice w celu ochrony 
bioróżnorodności obszaru i cennych walorów naturalnych. 

Priorytetowe zadania do 
realizacji  

Ochrona i rekultywacja jezior na terenie gminy Studzienice poprzez 
bioremediację i przeciwdziałanie eutrofizacji akwenu: Studzieniczno-
Kłączno-Ryńskie oraz jeziora Somińskiego 

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
a. Gmina Studzienice, 
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
- - 

Rezultaty planowanych 
działań  

a. poprawa stanu środowiska na terenie gminy, 
b. wzrost atrakcyjności turystycznej gminy.   

Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów 

Wskaźnik (źródło) Wartość 
bazowa 

Pożądana 
zmiana 

Miejsca noclegowe w turystycznych 
obiektach noclegowych w lipcu 
(GUS) 

2022 r. – 188 
szt. Wzrost  

Źródła finansowania  
a. środki własne gminy Studzienice, 
b. środki funduszy strukturalnych UE z budżetu na lata 2021-2027, 

Termin realizacji  2023- 2026 
 

Cel szczegółowy: Poprawa atrakcyjności turystycznej 

Kierunki działań 

a. Zagospodarowanie turystyczne jezior na terenie gminy, w tym 
budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury 
turystycznej, 

b. Promocja walorów turystycznych i kulturowych gminy. 

Priorytetowe zadania do 
realizacji  

a. Remont kąpieliska wiejskiego w Półcznie, 
b. Rozbudowa promenady wzdłuż jeziora w Sominach, 
c. Zagospodarowanie plaży oraz rozbudowa pomostów 

(zagospodarowanie jeziora) w Półcznie, 
d. Rozwój infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Studzieniczno. 

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
a. Gmina Studzienice, 
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
a. organizacje pozarządowe,  
b. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice. 

Rezultaty planowanych 
działań  

a. wzrost liczby turystów odwiedzających gminę Studzienice, 
b. wzrost udziału turystyki w lokalnej gospodarce. 

Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów 

Wskaźnik (źródło) Wartość 
bazowa 

Pożądana 
zmiana 

Liczba turystów korzystających z 
noclegów w powiecie bytowskim na 
1000 ludności (GUS) 

2021 r. – 324,8 Wzrost  

Miejsca noclegowe w turystycznych 
obiektach noclegowych w lipcu 
(GUS) 

2022 r. - 188 Wzrost  



 

 

50 

Podmioty gospodarki narodowej 
wpisane do rejestru REGON w sekcji 
I (działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (GUS)) 

2021 r. – 11 
szt.  Wzrost  

Źródła finansowania  
a. środki własne gminy Studzienice, 
b. środki funduszy strukturalnych UE z budżetu na lata 2021-2027, 
c. środki będące w gestii LGD/LGR. 

Termin realizacji  2023- 2026 
 

Cel szczegółowy: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej   

Kierunki działań 

a. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego,  

b. Wydzielenie terenów inwestycyjnych pod zabudowę na terenie 
całej gminy, 

c. Przeznaczenie działek gminnych na sprzedaż. 
Priorytetowe zadania do 
realizacji  - - 

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
b. Gmina Studzienice, 
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
- - 

Rezultaty planowanych 
działań  - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz osiedleńczej gminy.  

Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów 

Wskaźnik (źródło) Wartość 
bazowa 

Pożądana 
zmiana 

Plany zagospodarowania 
przestrzennego ogółem (GUS) 

2021 r. – 24 szt. Wzrost  

Udział powierzchni objętej 
obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania 
przestrzennego w powierzchni 
ogółem (GUS) 

2020 r. – 1,4% Wzrost  

Nowe budynki mieszkalne na 1000 
ludności (GUS) 2021 r. – 7,4‰ Wzrost  

Źródła finansowania  c. środki własne gminy Studzienice, 
d. środki funduszy strukturalnych UE z budżetu na lata 2021-2027, 

Termin realizacji  2023- 2030 
 

Cel szczegółowy: Poprawa dostępu mieszkańców do sieci internetowej 
Kierunki działań a. Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie gminy 
Priorytetowe zadania do 
realizacji  

- - 

Podmioty realizujące i 
współrealizujące  

Podmioty realizujące:  
a. Studzienice, 
Podmioty współrealizujące/kluczowi partnerzy:  
- - 
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Rezultaty planowanych 
działań  

a. poprawa dostępu mieszkańców gminy do internetu, w tym poprawa 
jakości połączeń internetowych  

Wskaźniki osiągnięcia 
zakładanych rezultatów 

Wskaźnik (źródło) Wartość bazowa Pożądana 
zmiana 

- - - 

Źródła finansowania  a. środki własne gminy Studzienice, 
b. środki funduszy strukturalnych UE z budżetu na lata 2021-2027, 

Termin realizacji  2023- 2024 
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6. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA GMINY 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy wynika przede wszystkim  
z zapisów i założeń przedstawionych w obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Studzienice”. Jednocześnie na strukturę funkcjonalno-
przestrzenną gminy wpływają założenia dokumentów planistycznych opracowanych na poziomie 
regionalnym, w tym przede wszystkim Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Pomorskiego.  
W poniższym rozdziale odniesiono się do najważniejszych zapisów tych dokumentów nawiązujących 
do kwestii struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, aktualizując je i uzupełniając w oparciu o dane 
z innych źródeł. 

Zgodnie z zapisami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Studzienice” możliwości przestrzennego rozwoju gminy są stosunkowo niskie – dopuszczalne 
prawie wyłącznie w obrębie istniejących jednostek osadniczych w dostosowaniu do warunków 
lokalnych. Największe ograniczenia rozwoju dotyczą obszarów bezodpływowych i okolic Somin, gdzie 
w granicach administracyjnych gminy możliwości zrzutu oczyszczonych ścieków do wód 
powierzchniowych są bardzo ograniczone. Projektowany rozwój osadnictwa, w tym również 
rekreacyjnego nie może w konsekwencji zagrażać degradacją obszarów o wysokiej koncentracji 
cennych walorów środowiska. Wielkość i charakter zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej powinny 
być dostosowane do chłonności środowiska, a jej intensywność w strefach szczególnie wrażliwych 
wokół jezior i cieków powinna być jak najniższa. Obiekty kubaturowe należy lokalizować w 
bezpiecznym oddaleniu od brzegów jezior i cieków. Bardzo charakterystyczne jest, że gminę 
Studzienice charakteryzuje dość duży potencjał wodny, w tym przede wszystkim duża liczba jezior - 
ponad 50 zbiorników o powierzchni większej od 1 ha. Ich łączna powierzchnia całkowita wynosi 726,6 
ha. W granicach gminy jest 29 jezior o powierzchni 1-5 ha, 8 jezior o powierzchni 5-10 ha, 13 jezior o 
powierzchni 10-50 ha, jedno jezioro o powierzchni 50-100 ha (północna część jez. Somińskiego) oraz 
jedno jezioro o powierzchni powyżej 200 ha (Studzienickie). Znaczna część tych zbiorników to bardzo 
podatne na degradację jeziora lobeliowe, dystroficzne, eutroficzne, czy ramieniowe, wymagające 
szczególnej ochrony ze względu na swą unikalność i wrażliwość na zmiany trofii (żyzność). Wiele 
spośród jezior stanowi ponadto źródła zasilania biorących w nich początek rzek. 

Zgodnie z zapisami Studium, właściwości środowiska naturalnego gminy Studzienice, w tym 
przede wszystkim wysokie walory przyrodnicze, zdecydowały, że w jej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej wyraźnie dominują funkcje przyrodnicze. Dotychczasowe zagospodarowanie oraz 
związane z nim stosunkowo niewielkie przekształcenia antropogeniczne, pozwalają na utrzymanie 
równowagi przyrodniczej, tj. stanu w którym na obszarze gminy lub jej części istnieje równowaga we 
wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych 
tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej. W celu zachowania tej równowagi proponuje się 
jednocześnie w Studium podział obszaru gminy na trzy podstawowe strefy:  

a. przyrodniczo-leśną z enklawami osadniczymi (A),  
b. przyrodniczo-jeziorną (B),  
c. rolno-osadniczą (C).  

Strefa przyrodniczo-leśna, obejmuje około 80% powierzchni ogólnej gminy. W jej zasięgu dominuje 
rozległy kompleks Borów Tucholskich porozcinany dolinami rynnowymi dość dużych jezior i 
niewielkimi enklawami, w których koncentruje się osadnictwo wiejskie i rekreacyjne, umiarkowanie 
zasobne w obiekty dziedzictwa kulturowego. Wschodnim obrzeżem strefy biegnie regionalny korytarz 
ekologiczny dolin Wdy i Zbrzycy, integrujący m.in. miejsca ważne dla ptaków na obszarze gminy 
(jezioro Fiszewo, łąki między Koźlicami a Sominami, jezioro Somińskie). Około 2/3 obszaru tej strefy 
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objęto już ochroną w formie obszarów sieci Natura 2000 - ostoje ptasie Bory Tucholskie i Wielki Sandr 
Brdy oraz ostoje siedliskowe: Studzienickie Torfowiska, Sandr Brdy, Ostoja Zapceńska. 
W strefie tej zaleca się nadrzędność lub co najmniej równoważność funkcji przyrodniczych z 
użytkowymi. Dominować tu będzie nadal leśnictwo, lecz o bardziej zrównoważonym charakterze ze 
względu na potrzebę ochrony unikatowych zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk bytowania i żerowania 
licznych chronionych gatunków ptaków. Wskazane jest wzmacnianie funkcji ochronnej najcenniejszych 
ekosystemów poprzez ustanawianie rezerwatów przyrody lub innych łagodniejszych form ochrony. W 
bardziej rozległych enklawach nieleśnych, w tym w rejonie Studzienic, dopuszczalny jest rozwój 
osadnictwa o umiarkowanej intensywności w powiązaniu z istniejącymi jednostkami osadniczymi. W 
gospodarowaniu rolniczym zalecany jest rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi oraz 
ekstensywne formy rybactwa śródlądowego, a także rozwój agro- i ekoturystyki. W obrębie bardzo 
atrakcyjnych dla rekreacji, lecz bardzo wrażliwych na degradację stref krawędziowych jezior wskazane 
jest porządkowanie dotychczasowej bazy rekreacyjnej z dostosowaniem do wymogów ochrony 
środowiska. Dalszy uzupełniający jej rozwój w obrębie stref szczególnie wrażliwych jest możliwy 
jedynie w formach o najniższej intensywności i dużym udziale powierzchni biologicznie czynnych. 
Strefa przyrodniczo-jeziorna wydzielona z uwagi na potrzebę ochrony zlewni zespołu jezior 
lobeliowych z otaczającymi je cennymi zbiorowiskami buczyn pomorskich i lasów mieszanych, 
obejmuje około 10,5% powierzchni gminy w jej środkowo-północnej części. Obszary leśne w okolicach 
Czarnej Dąbrowy posiadają bezpośredni styk z kompleksem Borów Tucholskich w strefie przyrodniczo-
leśnej. Większość strefy uznana została za specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Bytowskie 
Jeziora Lobeliowe. Do tej strefy zaliczono również, oddalone od niej jezioro Glinowskie ze strefą 
krawędziową, należące również do obszaru Natura 2000 – Dolina Stropnej. Oprócz unikatowych, 
bardzo wrażliwych na eutrofizację jezior lobeliowych, znajdują się tu bardzo liczne leśne i torfowiskowe 
chronione siedliska Natura 2000. W strefie przyrodniczo-jeziornej, gdzie ochrony wymagają podatne 
na degradację jeziora lobeliowe oraz leśne i torfowiskowe siedliska Natura 2000, zaleca się 
nadrzędność, lub co najmniej równoważność funkcji przyrodniczych z użytkowymi. Preferowana jest 
trwale zrównoważona gospodarka leśna. W jeziorach lobeliowych niewskazana jest hodowla ryb, 
wapnowanie, zarybianie nieodpowiednimi gatunkami ryb, wędkowanie na przynęty i zanęty, 
intensywne wykorzystanie dla celów kąpieliskowych. Wokół tych zbiorników zalecane jest tworzenie 
obudowy biologicznej stref brzegowych ograniczających spływ zanieczyszczeń z otoczenia, a także 
tworzenie stref ochronnych wyłączonych z zabudowy, intensywnego użytkowania rolnego oraz ze 
stosowania zrębów zupełnych w lasach. Konieczne jest ograniczenie dopływu zanieczyszczeń z obszaru 
zlewni jezior. Poza strefami ochronnymi jezior lobeliowych dopuszczalny jest niewielki rozwój mało 
intensywnego osadnictwa z uzupełniającymi funkcjami nieuciążliwymi dla środowiska.  
Strefa rolno-osadnicza obejmująca zaledwie około 9,5 % ogólnej powierzchni gminy, położona w jej 
północnej części, charakteryzuje się stosunkowo dobrymi warunkami dla rolnictwa. Rozdzielona jest 
strefą przyrodniczo-jeziorną na dwie podstrefy: Ugoszcz - Rabacino na zachodzie i Łąkie – Półczno na 
wschodzie. Niewielka izolowana enklawa rolna, powiązana z rozłogami użytków rolnych gminy Bytów, 
znajduje się ponadto na północnym skraju gminy. 
Relatywnie korzystne warunki do produkcji rolnej predestynują utrzymanie lub rozwój tej funkcji w 
strefie, przy zachowaniu dobrych praktyk rolniczych - szczególnie wymaganych w obrębie terenów 
zagrożonych erozją i terenów wodno-błotnych. Zaleca się stosowanie ochronnych zabiegów 
przeciwerozyjnych, w celu zahamowania lub spowolnienia procesów erozyjnych oraz szersze 
stosowanie przez rolników programów rolno-środowiskowych. Rozwój osadnictwa oraz funkcji 
gospodarczych zalecany jest poza terenami o niekorzystnych warunkach budowlanych oraz przy 
uwzględnieniu ograniczeń związanych z obiektami uciążliwymi. Zalecane jest zalesianie gleb o 
najniższych klasach bonitacyjnych oraz pokrywanie roślinnością ochronną (drzewa, krzewy, darń) 
terenów zagrożonych erozją silną i bardzo silną. 
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W przeznaczeniu określonych terenów do pełnienia konkretnych funkcji niezmiernie ważne jest 
uwzględnienie ograniczeń, jakie wynikają z prawnej ochrony przyrody, zasobów środowiska i 
warunków życia ludzi. W każdej z w/w stref funkcjonalno-przestrzennych uregulowania wymaga 
gospodarka ściekowa. Niezbędna jest dalsza rozbudowa i budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej. 
Na terenach zabudowy rozproszonej zalecana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Docelowo opisane systemy powinny zapewnić unieszkodliwianie wszystkich powstających na terenie 
gminy ścieków komunalnych. W dominujących na terenie gminy indywidualnych źródłach ciepła, 
zwiększyć należy udział odnawialnych nośników energii do wytwarzania energii cieplnej.  

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, gmina 
Studzienice znajduje się w zasięgu aktywizującego oddziaływania miasta Bytowa – subregionalnego 
ośrodka osadniczego, stanowiąc część Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa. Na rozwój sieci 
osadniczej gminy Studzienice znaczący wpływ ma jej wysoka lesistość. Większość jednostek 
osadniczych zlokalizowano w różnej wielkości enklawach śródleśnych. Nie są to jednostki duże - 
spośród 27 zamieszkałych miejscowości tylko dwie liczą ponad 700 mieszkańców, w tym siedziba 
władz gminy - Studzienice. Kolejne trzy miejscowości przekraczają liczbę 200 mieszkańców (Półczno, 
Osława Dąbrowa i Sominy. Pozostałe miejscowości gminy Studzienice nie przekraczają liczby 200 
stałych mieszkańców. Dominujący wpływ na sieć osadniczą gminy mają połączenia komunikacyjne. 
Największe miejscowości gminy – Studzienice i Ugoszcz oraz nieco mniejsze Sominy zlokalizowane 
są wzdłuż drogi powiatowej Udorpie - Sominy, przy czym na rozwój dwu pierwszych miała również w 
przeszłości wpływ przebiegająca równolegle linia kolejowa Bytów - Lipusz. Trzecia co do wielkości 
miejscowość gminy Studzienice – Półczno – położona jest przy drodze krajowej nr 20 Kościerzyna – 
Bytów. W oparciu o wspomnianą linię kolejową rozwinęły się dwie kolejne znaczące wsi: Osława 
Dąbrowa oraz Skwierawy. 
Ludność gminy Studzienice zamieszkuje w 11 sołectwach, bardzo zróżnicowanych pod względem 
liczby ludności. Liczba ludności gminy Studzienice charakteryzuje się znaczną sezonową zmiennością. 
Szczególnie miejscowości położone nad jeziorami (Sominy, Kłączno, Przewóz, Prądzonka) w okresie 
letnim wypełniają się wczasowiczami i letnikami. Związane z tym jest świadczenie sezonowych usług. 
Główny ośrodek usługowy gminy stanowi miejscowość Studzienice. Zgodnie z opinią przedstawioną w 
Studium jest to w pełni wykształcony ośrodek administracyjno - usługowy. Ma tu miejsce największa 
koncentracja usług publicznych. Składa się na nią siedziba władz gminy (usługi administracji), jednostki 
edukacyjne, usługi medyczne, poczta, apteka oraz ośrodek pomocy społecznej. Studzienice są też 
siedzibą ośrodka kultury, tj. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice, integrującego działalność 
wiejskich domów kultury w mniejszych miejscowościach.  
Ważnym ośrodkiem usługowym jest położona kilka kilometrów na północ od Studzienic Ugoszcz 
(druga co do wielkości miejscowość na terenie gminy). W zabudowie większych miejscowości 
(Studzienice, Ugoszcz, Sominy) można wyróżnić część centralną (ulicę główną i kilka bocznych) o 
względnie zwartej zabudowie. Pozostała zabudowa jest luźna. Mniejsze miejscowości (w sołectwach 
Kłączno, Skwierawy) składają się wyłącznie z wybudowań i nieregularnie rozrzuconych siedlisk 
rolniczych. Nierzadko pojedyncze zabudowania (leśniczówki, gajówki, gospodarstwa rolne) 
powstawały w znacznym oddaleniu od wsi. Na obrzeżach większych miejscowości od lat 60-tych 
rozbudowują się osiedla domów jednorodzinnych.  

 
6.1. MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY 

6.1.1. ANALIZA KLUCZOWYCH UWARUNKOWAŃ ROZWOJOWYCH 

 Poniższy rozdział stanowi nawiązanie do informacji przedstawionych w części diagnostycznej 
niniejszej Strategii, wskazując na kluczowe uwarunkowania przestrzenne rozwoju gminy Studzienice. 
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Na poniższych rysunkach przedstawiono obecny stan rozwoju gminy w odniesieniu do wybranych – 
najważniejszych kwestii społecznych i gospodarczych.  
 Rozkład przestrzennych mieszkańców na terenie gminy na poziomie sołectw wskazuje, że 
zaludnienie skoncentrowane jest przede wszystkim w trzech sołectwach: Studzienice (935 osób) oraz 
Ugoszcz (752) i Półczno (527), w których zamieszkuje 60% wszystkich mieszkańców gminy. Na 
poziomie sołectw najmniejszymi jednostkami osadniczymi są Czarna Dąbrowa i Łąkie, w których liczba 
ludności nie przekracza 100 osób.  
Analiza tempa zmiany liczby mieszkańców poszczególnych sołectw w latach 2011-2021 wskazuje, na 
zróżnicowaną sytuację zarówno w zakresie kierunków jak i tempa zmian. W analizowanym okresie 
czasu 5 z 11 sołectwa odnotowało spadek a pozostałe 6 – wzrost liczby mieszkańców. Największy 
wzrost wyrażony w procentach ludności, zanotowano w sołectwach: Łąkie, Kłączno i Sominy – 
największy spadek zaś w: Skwierawach, Rabacinie, Przewozie i Osławie Dąbrowie. Dane w ujęciu 
bezwzględnym (obrazujące atrakcyjność osadniczą poszczególnych terenów) wskazują na największy 
przyrost ludności w sołectwach: Półczno, Studzienice i Łąkie a największy spadek w: Skwierawach, 
Przewozie i Osławie – Dąbrowie. Trudno natomiast wskazać na przestrzenną prawidłowość w/w zmian 
– wzrost liczby ludności zanotowano w sołectwach położonych na północy – w pobliżu Bytowa, drogi 
krajowej nr 20 oraz na terenach najbardziej atrakcyjnych turystycznie.   

  
Rysunek 25. Zmiana liczby mieszkańców 
sołectw na terenie gminy Studzienice w latach 
2011-2021 w osobach oraz %. 

Rysunek 26. Liczba mieszkańców sołectw na 
terenie gminy Studzienice w 2021 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Studzienicach  

 
 Z punktu widzenia rozwoju przestrzennego gminy szczególne znaczenie ma kwestia 
uwarunkowań wynikających z atrakcyjności środowiska przyrodniczego i występowania na jej terenie 
licznych obszarów prawnie chronionych. Jak już zaznaczono na poziomie diagnozy, znaczący obszar 
gminy pokryty jest obszarami prawnie chronionymi, co obrazują szczegółowo poniższe rysunki. Na 
terenie gminy znajdują się takie obszary chronione jak: otulina parku krajobrazowego, rezerwaty 
przyrody czy obszary sieci Natura 2000.     
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A B 

C D 
Rysunek 27. Obszary chronione na terenie gminy Studzienice. 
A – parki krajobrazowe wraz z otulinami; B – obszary chronionego - krajobrazu; C – obszary Natura 2000; D – rezerwaty przyrody.  
Źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 
 Rozkład przestrzenny podmiotów gospodarczych na terenie gminy wskazuje na silne 
skorelowanie z rozkładem liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach. Rozwój gospodarczych 
mierzony liczbą działających przedsiębiorstw9, koncentruje się przede wszystkim w trzech sołectwach, 
tj. Studzienice, Ugoszcz i Półczno, w których funkcjonuje 61% wszystkich firm na terenie gminy. 
Jednocześnie najmniej podmiotów w ujęciu bezwzględnym zarejestrowanych jest w Czarnej Dąbrowie 
i miejscowości Łąkie – czyli sołectwach najmniejszych.  
Analiza wskaźnika rozwoju przedsiębiorczości, rozumianego jako liczba działających podmiotów 
gospodarczych10 w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, wskazuje także na jego znaczne zróżnicowanie 
wewnątrz gminy i koncentrację w dwóch miejscowościach: Półczno i Przewóz. Najmniejszą wartość 
przedmiotowy wskaźnik przyjmuje natomiast w sołectwach: Czarna Dąbrowa i Rabacino – czyli 
ponownie w miejscowościach należących do najmniejszych w gminie. Szczegółowe dane w tym 
zakresie przedstawia poniższy wykres.    

 
9 Analizę oparto o dane dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
10 j.w. 
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Rysunek 28. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy 
Studzienice wg sołectw w 2022 roku11 oraz wskaźnik rozwoju przedsiębiorczości (liczba osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców). 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych https://prod.ceidg.gov.pl 

 
 W odniesieniu do przestrzennego rozkładu aktywności mieszkańców gminy, należy wskazać, 
że aktywność ta mierzona liczbą działających organizacji pozarządowych wskazuje na wyraźną 
dominację trzech największych miejscowości tj. Studzienice, (5 organizacji) oraz Ugoszcz i Półczno 
(po 4 organizacje). W tych trzech miejscowościach ma swoją siedzibę 70% wszystkich organizacji 
działających na terenie gminy. Ponadto widoczna jest aktywność mieszkańców sołectw: Sominy i 
Kłączno, gdzie zarejestrowano po 2 organizacje pozarządowe. Istnieją jednocześnie trzy sołectwa, gdzie 
nie działają obecnie oficjalnie zarejestrowane żadne NGO – należą do nich: Czarna Dąbrowa, Łąkie, 
Osława Dąbrowa.  

Kolejną z poruszanych kwestii dotyczących infrastruktury jest kwestia rozwoju układu 
komunikacyjnego. Poniższy rysunek pokazuje główny układ drogowy gminy, który wskazuje na 
dominującą rolę w układzie komunikacyjnym drogi krajowej nr 20 przebiegającej przez jej północną 
część. Przez teren gminy nie przebiega żadna droga wojewódzka – w pobliżu jej granic przebiegają 
natomiast dwie drogi tej kategorii: nr 228 (Bytów – Kartuzy) oraz 212 (Bytów – Chojnice). W 
konsekwencji uzupełnieniem układu komunikacyjnego gminy są drogi powiatowe i gminne, w tym 
ważna droga powiatowa stanowiąca oś komunikacyjną gminy, przebiegająca przez jej centralną część -  
od Bytowa przez Studzienice w kierunku południowym.  
 

 
11 Analizę oparto o najnowsze, dostępne na etapie przygotowywania Strategii dane pochodzące z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej 
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Rysunek 29. Schematyczny przebieg głównego układu komunikacyjnego gminy Studzienice. 
Źródło: Opracowanie własne na bazie mapy zamieszczonej w serwisie https://www.google.pl/maps 

 
Uzupełnieniem przedstawionych powyżej uwarunkowań rozwoju są informacje na temat 

występujących na terenie gminy obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – w tym celu na poniższej 
mapie przedstawiono zasięg tego typu obszarów.  

 
Rysunek 30. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi na terenie gminy Studzienice. 
Źródło: https://wody.isok.gov.pl 

 
Jak wynika z zaprezentowanych danych, zagrożenie powodziowe na terenie gminy występuje w obrębie 
jezior: Somińskiego i Wieckiego. W pozostałych częściach gminy takiego zagrożenia nie zanotowano.  
 

6.1.2. MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY 
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Model docelowej struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Studzienice stanowi 
zobrazowanie spodziewanych i zaplanowanych w przedmiotowej Strategii gminy procesów rozwoju i 
ich wpływu na kształtowanie się struktur przestrzennych. Z jednej strony, ze względu na ukształtowanie 
terenu, historycznie ugruntowane użytkowanie przestrzeni (w tym sieć osadniczą), powiązania 
komunikacyjne, występujące zasoby, obszary cenne przyrodniczo, a także wiele innych uwarunkowań 
zastanych, a z drugiej strony w wyniku zdiagnozowanych w Strategii problemów, potrzeb i potencjałów 
rozwojowych - wyodrębniono najważniejsze obszary i kierunki interwencji odnoszący się do kwestii 
zagospodarowania przestrzeni gminy, które wynikają z ustaleń wskazanych w niniejszej Strategii.  
W kwestii zapisów samej Strategii, które będą miały wpływ na prowadzenia polityki przestrzennej 
gminy należy wskazać jednocześnie, że realizacja celów i kierunków rozwoju gminy nie wpłynie 
zasadniczo na zmianę jej obecnego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej i będzie nawiązywała 
do opisanych powyżej uwarunkowań wskazanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W zakresie wpływu realizacji Strategii na strukturę 
funkcjonalno – przestrzenną gminy należy wskazać na następujące główne kwestie: 

a. Diagnoza obecnego rozwoju gminy wskazała na ważną potrzebę realizacji inwestycji w rozwój 
infrastruktury drogowej. Zaplanowano w tej kwestii budowę i modernizację dróg gminnych 
oraz budowę infrastruktury towarzyszącej np. chodników czy oświetlenia ulicznego. Tematyka 
poprawy komunikacji na terenie gminy odnoszi się także do komunikacji kolejowej. W tym 
zakresie planowana jest rewitalizacja linii kolejowej i uruchomienie połączenia na trasie Bytów 
– Kościerzyna i dalej w kierunku Trójmiasta. Inwestycje te wpłyną na poprawę mobilności 
mieszkańców i polepszenie komunikacji, zarówno wewnątrz gminy jak i z regionem, w tym 
Bytowem czy Trójmiastem. Projekty te przełożą się w konsekwencji także na uporządkowanie 
przestrzeni wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Jednocześnie budowa  
i modernizacji dróg będzie bardzo ważnym czynnikiem determinującym potencjał i 
atrakcyjność inwestycyjną i osiedleńczą poszczególnych terenów gminy, który będzie jednym 
z czynników kanalizujących rozwój przedsiębiorczości i osadnictwa w przyszłości.      

b. Zarówno z kwestią komunikacji jak i atrakcyjności turystycznej gminy dla turystów związane 
są - zapisane w Strategii - plany rozbudowy ścieżek rowerowych, w tym budowa ścieżek 
rowerowych łączących gminę z okolicznymi gminami w ramach szerszej koncepcji budowy tras 
rowerowych w regionie, czego najlepszym przykładem jest projekt budowy subregionalnej trasy 
rowerowej R20, biegnącej przez centralną część województwa z zachodu na wschód i 
przebiegającą przez teren gminy Studzienice. Towarzyszyła temu będzie rozbudowa 
infrastruktury rowerowej towarzyszącej ścieżką. Inwestycje te – realizowane przede wszystkim 
wzdłuż istniejącego układu drogowego – znacznie poprawią bezpieczeństwo poruszania się 
rowerzystów, a jednocześnie przełożą się na znaczną poprawę atrakcyjności turystycznej – co 
wpłynie na wzrost liczby turystów odwiedzających gminę. Projekty te będą miały także 
niebagatelne znaczenie dla przemieszczania się mieszkańców gminy,     

c. Obok infrastruktury drogowej, jednymi z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych 
wskazanych do realizacji na terenie gminy, są projekty w rozwój infrastruktury wodno - 
kanalizacyjnej. Priorytetem jest w tym zakresie rozbudowa istniejącej sieci (przede wszystkim 
kanalizacyjnej) oraz modernizacja istniejącego systemu zarówno wodociągowego jak i 
kanalizacyjnego wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Projekty te przełożą się na poprawę 
jakości środowiska w całej gminie, a jednocześnie – podobnie jak układ drogowy – będą 
stanowiły jeden z czynników wpływających na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej, 
turystycznej i osiedleńczej jej obszaru.  

d. Projektami mającymi potencjalne znaczenie dla zagospodarowania przestrzeni są planowane w 
ramach celu „Ochrona i poprawa jakości wód jezior” działania związane z rekultywację jezior 
na terenie gminy. Projekty te po zakończeniu będą miały potencjalne bardzo duże znaczenie dla 
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zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół jezior oraz ich wykorzystania jako miejsca 
rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy. Z tematem rekultywacji jezior związana jest 
szersza kwestia poruszana w Strategii, a dotycząca budowy/rozbudowy infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej nad jeziorami. Kwestie te wpłyną na poprawę dostępu mieszkańców 
i turystów do licznych jezior zlokalizowanych na terenie gminy, a w ujęciu przestrzennym będą 
związane wprost z zagospodarowaniem ich brzegów i terenów otaczających ale także takimi 
czynnikami jak wzrost liczby turystów czy rozwój zabudowy sezonowej  
w sąsiedztwie jezior.  

e. Osobnym celem głównym Strategii jest kwestia infrastruktury społecznej – zarówno oświatowej 
jak i kulturalnej, rekreacyjnej czy sportowej. W tym zakresie planowane w ramach Strategii są 
projekty w budowę/modernizację istniejących obiektów kultury, które pozwolą na aktywizację 
i integrację mieszkańców. Ponadto planowana jest budowa i przebudowa/modernizacja 
placówek oświatowych na terenie gminy (przedszkola) oraz infrastruktury towarzyszącej 
szkołom – co znacznie poprawi warunki nauczania, a jednocześnie pozwoli na 
zagospodarowanie terenów wokół szkół i wyposażenie ich w infrastrukturę zapewniającą 
bezpieczną naukę i odpoczynek dla dzieci i młodzieży (place zabaw, boiska, itp.). 

f. W kwestii infrastruktury społecznej niezmiernie ważne jest także stworzenie przestrzeni 
sportowo - rekreacyjnej przede wszystkim na terenach wiejskich,  
w sołectwach w których tego typu przestrzeni brakuje – np. poprzez budowę placów zabaw, 
siłowni zewnętrznych, itp. Inwestycje te przełożą się za stworzenie miejsc przyjaznych 
mieszkańcom w poszczególnych sołectwach i będą wpływały bezpośrednio na poprawę jakości 
życia lokalnej społeczności.  

g. W kwestii infrastrukturalnej niezmierne ważne są także zapisane w Strategii plany dotyczące 
infrastruktury energetyczne tj. budowę infrastruktury gazowej, termomodernizację budynków 
oraz rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii. Elementy te przełożą się poza kwestiami o 
charakterze ekonomicznym na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz w konsekwencji 
jakości życia lokalnej społeczności.   

h. Ostatnim niezmiernie ważnym z punktu widzenia zagospodarowania przestrzeni na terenie 
gminy działaniem w ramach niniejszej Strategii jest tworzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego uwzględniających koncentrację zabudowy, lokalizację 
terenów inwestycyjnych oraz wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo 
mieszkaniowe i działalność gospodarczą czy uzbrajanie terenów inwestycyjnych w celu 
podniesienia ich atrakcyjności. Sugeruje się, aby wszystkie powyższe kwestie zostały 
przeprowadzone zgodnie z przedstawionymi poniżej rekomendacjami dotyczącymi 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.   

 
6.2. USTALENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA POLITYKI 

PRZESTRZENNEJ W GMINIE 

W kwestii ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania polityki przestrzennej gminy, 
zgodnie z zapisami Studium, przeprowadzona analiza uwarunkowań wskazała na najważniejsze 
problemy zagospodarowania przestrzeni gminy i potencjalne obszary konfliktowe, które należy 
uwzględnić w planowaniu rozwoju gminy w przyszłości: 

a. Znaczna wrażliwość środowiska na degradację, w tym zwłaszcza cennych unikalnych 
ekosystemów wodnych (m.in. jeziora lobeliowe, ramienicowe, eutroficzne, dystroficzne, 
źródliska, torfowiska);  

b. Stwierdzona wysoka różnorodność przyrodnicza obszaru gminy wymaga zachowania oraz 
właściwego zagospodarowania określonych naturalnych siedlisk przyrodniczych i czynnej 
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ochrony cennych i zagrożonych w skali całej Europy gatunków roślin i zwierząt, w tym licznej 
populacji ptaków;  

b. Konieczność przystosowania się społeczeństwa do nowych warunków ochrony przyrody, 
związana z np. ograniczeniami związanymi z objęciem znacznego terenu gminy siecią obszarów 
Natura 2000;  

c. Niewystarczający (mimo postępujących inwestycji w ostatnich latach w rozbudowę systemu 
kanalizacyjnego) dostęp dotychczasowych mieszkańców do urządzeń zbiorowego 
odprowadzania ścieków w stosunku do dostępu do sieci wodociągowej; 

d. Trudne uwarunkowania i wysokie koszty uzbrojenia obszaru gminy w infrastrukturę ochrony 
środowiska (rozproszona zabudowa, znaczne odległości pomiędzy miejscowościami, liczne 
wododziały, rozległe kompleksy leśne, brak odbiorników ścieków);  

e. Bardzo niska pojemność cieków jako odbiorników zrzutów ścieków z oczyszczalni (m.in. 
źródliska rzek, niskie przepływy, krótkie odcinki, sąsiedztwo kąpielisk);  

f. Ogromna presja budowlana związana z intensywną zabudową mieszkaniową i letniskową; 
g. Niedostatek ogólnodostępnych urządzeń turystycznych (stanice wodne, wypożyczalnie sprzętu 

turystycznego, plaże i kąpieliska, łowiska specjalne, urządzone szlaki i ścieżki turystyczne, 
miejsca postoju, urządzenia sportowo-rekreacyjne, stadniny koni itp.) i usług okołoturystycznych;  

h. Zniszczenie w latach 60-tych i 70-tych historycznej zabudowy wsi i wznoszenie obiektów z 
katalogów architektonicznych, w tym rezydencji, obcych miejscowej tradycji budowlanej; 
przyczynia się do utraty tożsamości kulturowej przestrzeni;  

i. Część dróg prowadzących w sezonie intensywny ruch turystyczny nie zapewnia bezpieczeństwa 
uczestnikom ruchu (brak poboczy, chodników, wydzielonych dróg rowerowych).  

 Zgodnie z analizą przeprowadzoną w Studium, rozpatrując kierunki rozwoju zabudowy na 
terenie gminy  należy wskazać, że atrakcyjność osadnictwa w gminie Studzienice wynika z niewielkiego 
stopnia urbanizacji i harmonijnego wtopienia zabudowy wiejskiej w krajobraz. Wysoka presja 
przekształcania terenów rolnych na cele inwestycyjne - przede wszystkim budownictwa letniskowego i 
rekreacyjnego, stanowi realne zagrożenie utraty tej atrakcyjności. Dlatego też zasadą generalną winno 
być traktowanie całej przestrzeni gminy jako dobra publicznego. Dlatego też w zapisach Studium 
wskazano w tym zakresie na potrzebę kształtowania harmonijnego krajobrazu osadniczego. 
Wyznaczono jednocześnie ogólne kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, do których 
zaliczono: 
a. Harmonizowanie powstającej zabudowy z otaczającym krajobrazem; 
b. Dostosowanie powstającej zabudowy do otoczenia zurbanizowanego; 
c. Ochrona krajobrazu otwartego stanowiącego o atrakcyjności osadniczej gminy; 
d. Ograniczenie lokalizacji zabudowy w obszarach zagrożonych niekorzystnym oddziaływaniem sił 
przyrody (w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych) lub 
przedsięwzięć i instalacji gospodarczych. 
Ad a. Harmonizowanie powstającej zabudowy z otaczającym krajobrazem. Niezbędne jest 
ukierunkowanie presji inwestycyjnej w sposób, by przyczyniała się do podniesienia atrakcyjności 
osadniczej, podkreślając walory krajobrazu kulturowego i naturalnego.  
Ad b. Dostosowanie powstającej zabudowy do otoczenia zurbanizowanego. Zgodnie z zapisami 
Studium, następujące zasady realizacji zabudowy należy stosować w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, a także upowszechniać wśród społeczeństwa: 
- Budynki plombowe, wprowadzane w istniejącą zwartą zabudowę wsi, obowiązują ograniczenia 
kubaturowe. Winny to być budynki parterowe, na planie prostokątnym, z poddaszem użytkowym, 
możliwą ścianką kolankową, nakryte dachem dwuspadowym symetrycznym lub półpłaskim, 
dopuszczalne wystawki. Nie zaleca się stosowanie obcych w krajobrazie dachów mansardowych, dla 
doświetlenia poddaszy stosować okna połaciowe, wole oczka. 
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- Projektowanie nowej zabudowy winno uwzględniać historyczne tradycje wiejskie i w miarę 
możliwości wykorzystywać zamknięte lub domknięte czworoboczne układy zagród. Na narożach 
budynki łączyć, można też pozostawiać między nimi przejścia (kryte wiaty). Szczególnie winno być to 
stosowane w zabudowie rozproszonej i większych założeniach (np. ośrodki wypoczynkowe). 
- Dom z gankiem opartym na kolumnach i z wieżyczką jest obcy tradycji regionalnej. W miejsce tego 
rekomenduje się werandy, przedsienia, ganki podcieniowe i podcienia wzdłuż elewacji z zastosowaniem 
profili drewnianych o przekroju prostokątnym, a także nisze i loggie w elewacjach. 
- W elewacjach i wykończeniach należy stosować materiały lokalne – przede wszystkim drewno, 
kamień, raczej cegłę ceramiczną wysokiej klasy niż okładziny klinkierowe. Dachy sugeruje się kryć 
dachówką ceramiczną, gontem, wiórem osinowym. 
Ad c. Ochrona krajobrazu otwartego stanowiącego o atrakcyjności osadniczej gminy. Dla 
ograniczenia zjawiska dążenia do parcelowania i zabudowywania terenów otwartych w otoczeniu 
miejscowości położonych na skraju lasów i nad brzegami jezior, sugeruje się w Studium następujące 
zalecenia: 
- Bezwzględne zachowanie jako wolnych od zabudowy pasów wzdłuż linii brzegowej jezior o 
szerokości zależnej od uwarunkowań lokalnych, jednak nie mniej niż 50,0 m, w sposób zapewniający 
otwarcie krajobrazowe na jeziora i z jezior, 
- Ochrona przed parcelacją i zabudową terenów łąk i użytków zielonych położonych na przedpolu 
widokowym jezior i lasów, 
- Ochrona krajobrazu otwartego przed obcymi, dysharmonizującymi elementami, 
Ad d. Ograniczenie lokalizacji zabudowy w obszarach zagrożonych niekorzystnym 
oddziaływaniem sił przyrody. Na terenie gminy zgodnie z zapisami Studium w atrakcyjną przestrzeń 
publiczną przyciągającą stałych mieszkańców i turystów winny być przekształcane tereny położone: 
- w otoczeniu obiektów publicznych (np. urzędów, szkół, placówek kultury, usług zdrowotnych, 
cmentarzy) 
- w sąsiedztwie koncentracji placówek i traktów handlowych i usługowych, 
- objęte ochroną zasobów dziedzictwa kulturowego.  

 
W kwestii ograniczeń w zagospodarowaniu obszarów szczególnie zagrożonych powodzią, 

wynikających z Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), 
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wskazuje 3 cele główne, którym 
odpowiada 13 celów szczegółowych dotyczących ryzyka powodziowego, które stanowią rekomendacje 
związane z prowadzeniem polityki przestrzennej na terenie gminy: 

a. zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego: 
§ utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym, 
§ wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, 
§ określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych 

obwałowaniami, 
§ unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi; 
b. obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego: 

§ ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego, 
§ ograniczenie istniejącego zagospodarowania, 
§ ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe; 

c. poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym: 
§ doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i 

hydrologicznych, 
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§ doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź, 
§ doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi, 
§ wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych, 
§ budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do 

określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe, 
§ budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł 

zagrożenia i ryzyka powodziowego. 
 
Ustalone powyżej kwestie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

Studzienice są w pełni zgodne z ustaleniami, wytycznymi i rekomendacjami wskazanymi w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego12 w zakresie dotyczącym obszaru 
gminy. W tym kontekście mając na uwadze zapisy Planu należy wskazać na występowanie 
przedmiotowej zgodności przede wszystkim w następujących kwestiach: 

a. Działania i przedsięwzięcia polityki przestrzennej mające swoje źródło w wyzwaniach 
rozwojowych wynikających z położenia gminy Studzienice na terenie Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Bytowa - przedmiotowa Strategia jest zgodna i przyczynia się do realizacji 
wszystkich działań i przedsięwzięć wskazanych w zapisach Planu; w poniższej tabeli 
przedstawiono szczegółowe uzasadnienie tej zgodności.  
 
Tabela 8. Zgodność Strategii z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Pomorskiego – przynależność do MOF Bytowa.  

Działania i przedsięwzięcia 
wskazane w Planie Uzasadnienie  

Cele/kierunki działań 
wskazane w Strategii 

Rozwoju Gminy 
Studzienice 2030 

Kształtowanie atrakcyjnego i 
funkcjonalnego zagospodarowania 
ogólnodostępnej przestrzeni 
publicznej, odpowiadającego na 
potrzeby mieszkańców i 
wzmacniającego tożsamość kulturową 
miejsca 

Strategia zakłada szereg działań 
związanych z zagospodarowaniem 
przestrzeni publicznej na potrzeby 
mieszkańców, w tym z budową 
infrastruktury rekreacyjnej i 
społecznej.  

Budowa nowych oraz remont 
i modernizacja istniejących 
świetlic oraz WDK na terenie 
gminy; Budowa nowej oraz 
przebudowa, modernizacja i 
doposażenie istniejącej 
infrastruktury rekreacyjnej na 
terenie całej gminy, w tym: 
budowa siłowni 
zewnętrznych na terenie 
gminy, budowa i 
modernizacja placów zabaw 
dla dzieci na terenie gminy 

Poprawa atrakcyjności oferty 
publicznego transportu zbiorowego - 
modernizacja linii kolejowych nr 212 
(Bytów-Lipusz) 

W Strategii wskazano wprost na 
potrzebę wsparcia działań 
realizowanym na poziomie 
Samorządu Województwa w kierunku 
uruchomienia połączenia kolejowego 
na linii Bytów – Kościerzyna   

Wsparcie działań 
zmierzających do 
rewitalizacji linii kolejowej 
Bytów – Kościerzyna 

Rozwój całorocznej oferty 
turystycznej (w tym zimowej oraz 
etnoturystyki), z wykorzystaniem 
wewnętrznych potencjałów 
związanych z zasobami i walorami 
przyrodniczo-krajobrazowymi, 
bogatym wielokulturowym 

Strategia w kwestii oferty turystycznej 
wskazuje na priorytetowe działania do 
realizacji, będące w gestii samorządu 
gminy, w tym budowę ścieżek 
rowerowych czy zagospodarowanie 
jezior.  

Zagospodarowanie 
turystyczne jezior na terenie 
gminy, w tym budowa nowej 
oraz modernizacja istniejącej 
infrastruktury turystycznej; 
Budowa ścieżek rowerowych 

 
12 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 
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dziedzictwem oraz usługami 
specjalistycznymi adresowanymi dla 
osób starszych 

utwardzonych na obszarze 
gminy Studzienice 

Źródło: Opracowanie własne.  

 
b. Realizacja zasad zagospodarowania przestrzennego województwa wyznaczonych dla Kierunku 

2.3. „Wzmacnianie całorocznej i atrakcyjnej oferty turystycznej w oparciu o zasoby i walory 
przyrodniczo-kulturowe, krajobrazowe i funkcje metropolitalne” – w ramach którego wskazano 
zasady kształtowania ponadregionalnych i regionalnych tras rowerowych, na które składa się 
na terenie gminy Studzienice: trasa nr nr 14 (Przez Zielone Serce Pomorza): Ustka (m.) - Ustka 
- Słupsk - Słupsk (m.) - Kobylnica - Dębnica Kaszubska - Kołczygłowy - Borzytuchom - Bytów 
- Bytów (m.) - Studzienice - Dziemiany - Brusy - Czersk - Czersk (m.) - Mosna (gm. Czersk) - 
woj. kujawsko-pomorskie. Zapisy niniejszej Strategii wpisują się w realizację przedmiotowych 
zapisów Planu poprzez wyznaczenie kierunków działań związanych z rozbudową systemu 
ścieżek rowerowych na terenie gminy.  

c. Realizacja zasad zagospodarowania przestrzennego województwa wyznaczonych dla Kierunku 
3.3. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń́ środowiska” – w ramach Planu wskazano działania i 
przedsięwzięcia polityki przestrzennej, służące realizacji przedmiotowego kierunku, do których 
na terenie gminy zaliczono: budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej wraz z budową 
układów tłocznych i modernizacją przepompowni ścieków w ramach aglomeracji ściekowych 
powyżej 2.000 RLM. W przedmiotowej Strategii wskazano wprost działania związane z 
budową i modernizacją systemu kanalizacyjnego na terenie gminy.  
 
Z uwagi na duże znaczenie kwestii infrastruktury komunikacyjnej w przedmiotowej Strategii, 

istotne dla rozwoju przestrzennego gminy są także zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego w zakresie integracji transportu publicznego. Z zapisów przedmiotowego 
dokumentu wynikają następujące uwarunkowania i zalecenia dla rozwoju przestrzennego gminy 
Studzienice: 

§ duże znaczenie infrastruktury drogowej szczególnie ważnej dla dostępności wewnętrznej 
województwa, w postaci m.in. drogi krajowej nr 20 przebiegającej przez gminę,    

§ potencjalnie duże znaczenie połączenia kolejowego szczególnie ważnego dla dostępności 
wewnętrznej województwa, które obejmuje m.in. linię kolejową Bytów – Kościerzyna. 

Jednocześnie w trakcie realizacji zadań związanych z rozwojem infrastruktury transportowej na terenie 
gminy należy przestrzegać następujących zasad wynikających z Planu: 
a. Zasady kształtowania sieci drogowej z zachowaniem wymagań w zakresie: 

§ hierarchizacji sieci drogowej wynikającej z dopasowania do siebie kategorii i klas łączących 
się dróg, 

§ regulacji dostępu do drogi, w tym normatywnych odległości węzłów drogowych przy 
lokalizacji dodatkowych węzłów w ciągach dróg klasy A, S, GP i G, 

§ użytkowania drogi zgodnie z jej przeznaczeniem, głównie poprzez oddzielanie od siebie ruchu 
lokalnego i tranzytowego, 

§ ochrony przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko i kompensacji przyrodniczej, 
§ minimalizacji kosztów dostępu i emisji zanieczyszczeń w przypadku obsługi terenów rozwoju 

osadnictwa, 
§ oddziaływania planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

b. Zasady kształtowania infrastruktury transportowej wspierającej rozwój transportu 
niezmotoryzowanego i integracji transportu w ośrodkach lokalnych i subregionalnych oraz węzłach 
integracyjnych poprzez budowę: 
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§ dojazdowych tras rowerowych (2-5 km) w obrębie obszarów funkcjonalnych tych ośrodków i 
węzłów, 

§ parkingów w systemie P+R i B+R przy węzłach integracyjnych, przy czym lokalizacja 
parkingów P+R powinna znajdować się poza strefami o ograniczonej dostępności dla 
pojazdów samochodowych, 

§ infrastruktury drogowej, w tym przystankowej, dla obsługi linii lokalnego transportu 
autobusowego. 

 
  



 

 

66 

7. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI OKREŚLONE W STRATEGII ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA. 

 Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (Załącznik do uchwały 
nr 376/XXXI/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku) wskazano 
planowane obszary strategicznej interwencji wraz z zakresem planowanych działań. Gmina Studzienice 
została objęta w tym zakresie następującymi obszarami strategicznej interwencji: 
A. W ramach zhierarchizowanej policentrycznej sieci ośrodków osadniczych (miejskich), w tym ich 
obszarów funkcjonalnych (miejskich wraz z obszarami wiejskimi w strefach bezpośredniego 
odziaływania miast) gmina została objęta zasięgiem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) 
Bytowa. W ramach tej przynależności kluczowa interwencja w ramach Strategii dotyczy następujących 
kwestii: 

a. adaptacja do zmian klimatu oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu, w 
szczególności: zabezpieczenie przed powodzią i suszą, w tym ochrona terenów naturalnej 
retencji wodnej, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz rozwój błękitno- 
zielonej infrastruktury (CO 1.1.), 

b. ochrona i poprawa stanu zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz różnorodności 
biologicznej, a także rozwój terenów zieleni (CO 1.1.), 

c. zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie oraz maksymalizacja skali recyklingu 
odpadów (CO 1.1.), 

d. zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych, a także innych niebezpiecznych 
(CO 1.1.), 

e. zapewnienie wody pitnej dobrej jakości oraz rozwój i unowocześnianie gospodarki ściekowej i 
osadowej w sektorze komunalnym (CO 1.1.), 

f. doskonalenie narzędzi monitorowania stanu środowiska, zagrożeń naturalnych i szybkiego 
alarmowania (CO 1.1.), 

g. rozwój OZE, m.in. poprzez wzmacnianie energetyki obywatelskiej, w tym w połączeniu z 
likwidacją źródeł tzw. niskiej emisji, a także tworzenie wysp energetycznych, klastrów energii 
oraz spółdzielni energetycznych (CO 1.2.), 

h. 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 (CO 1.2.), 

i. kształtowanie współodpowiedzialności mieszkańców za ich stan zdrowia (CO 1.3.), 
j. intensyfikacja działań profilaktycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych i innych chorób 

znamiennych epidemiologicznie, w tym z wykorzystaniem potencjału pracodawców oraz NGO 
(CO 1.3.), 

k. rozwój usług e-zdrowia, w tym telemedycyny (CO 1.3.), 
l. dostosowanie zasobów organizacyjnych ochrony zdrowia i ich funkcji do rzeczywistych 

potrzeb (kadry, usługi, infrastruktura, sprzęt medyczny) (CO 1.3.), 
m. deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych, zwłaszcza w psychiatrii i opiece długoterminowej 

(CO 1.3.), 
n. upowszechnianie opieki koordynowanej i środowiskowej oraz współdziałania opieki 

zdrowotnej z systemem usług społecznych (CO 1.3.), 
o. rozbudowa szerokopasmowej infrastruktury dostępowej (ostatniej mili) (CO 1.4.), 
p. poprawa dostępności i jakości oferty edukacji przedszkolnej (CO 2.1.), 
q. rozwój edukacji regionalnej i etnicznej (CO 2.1.), 
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r. skuteczna i trwała integracja imigrantów, w tym poprzez działania z obszaru edukacji, kultury, 
zdrowia i pomocy społecznej (CO 2.2.), 

s. zachowanie i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego (CO 
2.3.), 

t. rozwój infrastruktury (instytucji) kultury, e-kultury oraz oferty uwzględniającej zagadnienia 
różnorodności kulturowej i dialogu obywatelskiego (CO 2.3.), 

u. realizacja kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (CO 2.3), 
v. rozwój infrastruktury transportu zbiorowego (liniowej i węzłowej) (CO 2.4.), 
w. tabor niskoemisyjny, w tym zeroemisyjny (CO 2.4.), 
x. taryfowa, biletowa i organizacyjna integracja transportu publicznego (CO 2.4.), 
y. moderowanie popytu w indywidualnym transporcie samochodowym (CO 2.4.), 
z. rozwój współdzielonych środków transportu (CO 2.4.), 

aa. kompleksowa oferta wsparcia sfery B+R oraz komercjalizacji rozwiązań B+R (CO 3.1.), 
bb. umiędzynarodowienie uczelni oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy uczelniami w regionie 

(CO 3.1.), 
cc. kompleksowa oferta wsparcia dla inwestorów (nowych i obecnych w regionie) (CO 3.1.), 
dd. rozwój kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb regionalnej gospodarki (w 

szczególności ISP oraz branż kluczowych dla gospodarki regionu) (CO 3.2.), 
ee. poprawa dostępności i jakości oferty zorganizowanych form opieki nad dziećmi do lat 3 (CO 

3.2.), 
ff. poprawa jakości, kompleksowości i dostępności oferty czasu wolnego, w tym turystycznej, 

sportowej i kulturalnej dla mieszkańców i turystów (CO 3.3.), 
gg. zapewnienie efektywnego multimodalnego dostępu do portów w Gdańsku i w Gdyni oraz do 

kluczowych centrów logistycznych w regionie (CO 3.4.). 
B. W ramach stref wielofunkcyjnych – przede wszystkim obejmujących obszary wiejskie i małe miasta, 
które z uwagi na specyfikę̨ położenia geograficznego oraz relacje funkcjonalno-przestrzenne są 
obszarami funkcjonalnymi o zróżnicowanych uwarunkowaniach rozwojowych, odmiennych 
potencjałach i specyficznych barierach, gmina została objęta zasięgiem oddziaływania Światowego 
Rezerwatu Przyrody Bory Tucholskie. Z tego tytułu kluczowa interwencja przewidziana do realizacji w 
ramach Strategii na tym obszarze funkcjonalnym obejmuje następujące kwestie: 

a. adaptacja do zmian klimatu oraz wzrost odporności na negatywne skutki zmian klimatu, w 
szczególności: zabezpieczenie przed powodzią i suszą, w tym ochrona terenów naturalnej 
retencji wodnej, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz rozwój błękitno- 
zielonej infrastruktury (CO 1.1.), 

b. ochrona i poprawa stanu zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz różnorodności 
biologicznej, a także rozwój terenów zieleni (CO 1.1.), 

c. zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie oraz maksymalizacja skali recyklingu 
odpadów (CO 1.1.), 

d. zapewnienie wody pitnej dobrej jakości oraz rozwój i unowocześnianie gospodarki ściekowej i 
osadowej w sektorze komunalnym (CO 1.1.), 

e. doskonalenie narzędzi monitorowania stanu środowiska, zagrożeń naturalnych i szybkiego 
alarmowania (CO 1.1.), 

f. redukcja presji działalności gospodarczej i sieci osadniczej na środowisko (CO 1.1.), 
g. rozwój OZE, m.in. poprzez wzmacnianie energetyki obywatelskiej, w tym w połączeniu z 

likwidacją źródeł tzw. niskiej emisji, a także tworzenie wysp energetycznych, klastrów energii 
oraz spółdzielni energetycznych (CO 1.2.), 

h. poprawa jakości powietrza, w tym eliminacja smogu poprzez rozwój gospodarki niskoemisyjnej 
w sektorze publicznym, mieszkalnictwie, energetyce (kogeneracja wraz z miejskimi systemami 
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ciepłowniczymi oraz usługi zapewniania komfortu termicznego w budynkach) oraz 
przedsiębiorstwach (CO 1.2.), 

i. poprawa dostępności i jakości oferty edukacji przedszkolnej (CO 2.1.), 
j. rozwój edukacji regionalnej i etnicznej (CO 2.1.), 
k. zachowanie i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego (CO 

2.3.), 
l. rozwój infrastruktury (instytucji) kultury, e-kultury oraz oferty uwzględniającej zagadnienia 

różnorodności kulturowej i dialogu obywatelskiego(CO 2.3.), 
m. realizacja kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (CO 2.3), 
n. rozwój sieci dróg (CO 2.4.), 
o. rozwój infrastruktury transportu zbiorowego (liniowej i węzłowej) (CO 2.4.), 
p. wzmacnianie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmiennych warunków rynkowych i 

technologicznych (CO 3.1.), 
q. kompleksowa oferta wsparcia dla inwestorów (nowych i obecnych w regionie) (CO 3.1.), 
r. rozwój kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb regionalnej gospodarki (w 

szczególności ISP oraz branż kluczowych dla gospodarki regionu) (CO 3.2.), 
s. poprawa jakości, kompleksowości i dostępności oferty czasu wolnego, w tym turystycznej, 

sportowej i kulturalnej dla mieszkańców i turystów (CO 3.3.). 
 

8. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI KLUCZOWE DLA GMINY 

W przedmiotowej Strategii nie zdefiniowano obszarów strategicznej interwencji kluczowych 
dla gminy Studzienice.  
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9. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAŁOŻEŃ STRATEGII 

Przyjęty harmonogram realizacji założeń i efektów celów przedmiotowej Strategii wynika przede 
wszystkim z przyjętego horyzontu czasowego dokumentu, który określono na lata 2023 – 2030. Dla 
takiego horyzontu czasowego wyznaczono cele główne i cele szczegółowe Strategii, których dokładny 
harmonogram przedstawiono w poniższej tabeli. Jak wspomniano we Wstępie przyjęty okres realizacji 
założeń Strategii wynika i jest dostosowany przede wszystkim do okresów planowania budżetu Unii 
Europejskiej, który ma wpływ na bardziej szczegółowe plany i programy strategiczne wdrażane w skali 
całej UE, w skali kraju czy regionu województwa pomorskiego. Tym samym dostosowano okres 
wdrażania Strategii do okresu wdrażania dokumentów Strategicznych na poziomie makro: 
województwa, kraju i UE - z którymi mają być komplementarne dokumenty strategiczne na poziomie 
gminnym. Jednocześnie przyjęty horyzont czasowy pozwoli w trakcie wdrażania Strategii do 
szczegółowego dostosowania jej założeń, terminu realizacji i kosztów do budżetu UE na lata 2021 – 
2027.  

Wskazany harmonogram realizacji założeń Strategii do roku 2030 ma charakter ogólny i odnosi 
się do poziomu poszczególnych celów szczegółowych. Szczegółowe terminy realizacji gotowych 
projektów w ramach poszczególnych przedsięwzięć i celów będą natomiast wynikały z przyjętych 
założeń tego dokumentu oraz z realizacji bardziej szczegółowych planów, w tym wieloletnich planów 
finansowych gminy czy innych jednostek zaangażowanych we wdrażanie Strategii. Znaczna część z 
wyznaczonych do realizacji przedsięwzięć jest przewidziana do realizacji w początkowym okresie 
wdrażania Strategii. Wynika to z faktu ich pilności na tle innych typów projektów oraz w wielu 
przypadkach z faktu, iż przedsięwzięcia te stanowią przygotowanie i fundament od realizacji, którego 
jest uzależniona realizacja kolejnych przedsięwzięć. Część z założonych celów i grup działań ma 
natomiast charakter projektów ciągłych realizowanych przez cały okres wdrażania Strategii – dotyczą 
one przede wszystkim działań o charakterze nieinwestycyjnym – informacyjnym, promocyjnym i 
profilaktycznym głównie w dziedzinach wymagających wsparcia ze strony samorządu gminy.  
 Przedstawiony poniżej harmonogram ma charakter założeń i może być modyfikowany i 
dostosowywany w trakcie wdrażania Strategii. Jednocześnie przyjęty system monitoringu i ewaluacji 
zakłada możliwość dostosowania m.in. okresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć i celów do 
potrzeb i zmieniających się uwarunkowań: finansowych, instytucjonalnych i makroekonomicznych.    
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Tabela 9. Harmonogram realizacji założeń Strategii.  

L.P. Cel główny/szczegółowy Okres realizacji 
Okres wdrażania 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
I. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI GMINY 

I.1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców          
I.2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej          
I.3. Poprawa jakości edukacji           

I.4. Rozwój systemu ochrony zdrowia i 
pomocy społecznej          

I.5. 
Poprawa dostępu mieszkańców do 
infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej i 
sportowej 

         

II. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA TERENIE GMINY ORAZ POPRAWA DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO  INFRASTRUKTURY 

II.1. 
Poprawa jakości połączeń 
komunikacyjnych wewnątrz gminy oraz 
z terenami sąsiednimi 

         

II.2. 
Poprawa efektywności lokalnych 
systemów wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej 

         

II.3. 
Poprawa dostępu mieszkańców oraz 
zwiększenie efektywności działania 
infrastruktury komunalnej 

         

II.4. Ochrona i poprawa jakości wód jezior          
WYKORZYSTANIE POSIADANYCH ZASOBÓW DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI GMINY JAKI MIEJSCA 

ZAMIESZKANIA, WYPOCZYNKU ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
III.1. Poprawa atrakcyjności turystycznej           

III.2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i 
osadniczej           

III.3. Poprawa dostępu mieszkańców do sieci 
internetowej          

 



10. RAMY FINANSOWE I STRUKTURA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH 

REALIZACJI CELÓW STRATEGII 

Przedmiotowy dokument mający charakter Strategii nie określa precyzyjnie i nie wyszczególnia 
projektów przeznaczonych do realizacji, wskazując jednocześnie jedynie na cele rozwoju gminy 
Studzienice, typy przedsięwzięć oraz priorytetowe zadania służące realizacji tych celów. Tym samym 
w Strategii nie określono dokładnego budżetu jej realizacji. Fakt ten wynika z samej specyfiki Strategii 
opisanej powyżej, ale ma swoje uzasadnienie również w długim horyzoncie czasowym jaki obejmuje 
przedmiotowy dokument, w którym trudno precyzyjnie ustalić koszty realizacji poszczególnych zadań. 
Jednocześnie należy wskazać, że do realizacji poszczególnych celów w ramach Strategii lub nawet 
typów przedsięwzięć może przyczynić się różna liczba zróżnicowanych projektów – stąd sprecyzowanie 
nakładów na ich realizację jest niemożliwe. 
Biorąc pod uwagę przyjęte do realizacji przedsięwzięcia i cele szczegółowe główny ciężar w przypadku 
środków finansowych w ramach Strategii będzie ponoszony na realizację projektów o charakterze 
inwestycyjnym, w tym m.in. inwestycji drogowych, kanalizacyjnych czy projektów w 
rozbudowę/budowę obiektów kubaturowych np. z zakresu edukacji, sportu czy kultury. Znacznie 
mniejsze pod względem wartości bezwzględnych środki będą wydatkowane na działania o wymiarze 
nieinwestycyjnym, „miękkim” związanych np. z projektami promocyjnymi. 
 W zakresie struktury finansowania zadań realizowanych w ramach Strategii w poniższej tabeli 
przedstawiono schemat podstawowych źródeł, z jakich będą mogły pochodzić środki finansowe na 
pokrycie kosztów realizacji założeń poszczególnych celów szczegółowych Strategii. Algorytm ten 
przedstawia główne źródła finansowania projektów, w tym źródła zewnętrzne dostępne w momencie 
tworzenia Strategii. Z uwagi na fakt, iż okres jaki obejmuje Strategia to lata 2023 – 2030, przedstawiona 
tabela ma charakter otwarty i odnosi się przede wszystkim do możliwości wykorzystania finansowana 
ze środków funduszy pomocowych UE w ramach budżetu na lata 2021-2027 – w tym zakresie bazowano 
jednak na projektach nowych dokumentów programowych dotyczących tych funduszy, co powoduje, 
że przedstawione dane mają charakter orientacyjny, a przeprowadzona analiza może ulec zmianie w 
momencie ukazania się ostatecznych wersji dokumentów regulujących wdrażanie funduszy w nowym 
okresie programowania.  
Przedstawione źródła finansowania dotyczą jedynie wybranych i najważniejszych potencjalnych 
możliwości finansowania projektów, które mają swoje odzwierciedlenie w wyznaczonych celach 
Strategii i mają jednocześnie charakter otwarty, nie ograniczając możliwości finansowania projektów z 
innych źródeł. Dotyczy to m.in. Norweskiego Mechanizmu Finansowego, środków grantowych w 
ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy innych źródeł.    
Dotychczasowe doświadczenia gminy wskazują na fakt, że zdecydowana większość projektów 
realizowanych w ramach Strategii będzie finansowana ze środków własnych samorządu gminy. Gmina 
w tym zakresie prowadząc aktywną i otwartą politykę inwestycyjną przeznacza corocznie znaczną część 
budżetu na działania pro-rozwojowe. Jednocześnie w miarę istniejących możliwości gmina będzie 
starała się o dofinansowanie realizowanych projektów ze środków zewnętrznych, w tym środków 
pomocowych UE. Niniejsza Strategia zakłada, że część kosztów realizowanych w ramach Strategii 
działań będzie pokrywana także ze środków innych podmiotów zaangażowanych w jej wdrażanie, w 
tym prywatnych  - zarówno przez bezpośrednio realizowane inwestycje przez podmioty prywatne, jak i 
ewentualnie w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.    
 
 
 
 



Tabela 10. Źródła finansowania przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów głównych i 
szczegółowych Strategii.  



L.
P. 

Cel 
główny/szczeg

ółowy  

Źródło finansowania  

środki 
własne 
gminy 

Studzien
ice  

Fundusz
e 

struktura
lne UE z 
budżetu 
na lata 
2021-
2027  

Narodo
wy 

Instytut 
Kultury 

środki 
będące 
w gestii 
LGD/L

GR 

Regiona
lny 

Ośrodek 
Polityki 
Społecz
nej w 

Gdańsk
u 

Rządo
wy 

Fundu
sz 

Rozwo
ju 

Dróg 

budże
t 

Państ
wa 

WFOŚi
GW w 

Gdańku 

NFOŚi
GW 

I. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI GMINY 

I.1. 
Poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 

x x        

I.2. 
Poprawa stanu 
infrastruktury 
społecznej 

x  x x      

I.3. 
Poprawa 
jakości 
edukacji  

x x        

I.4. 

Rozwój 
systemu 
ochrony 
zdrowia i 
pomocy 
społecznej 

x x   x     

I.5. 

Poprawa 
dostępu 
mieszkańców 
do 
infrastruktury 
oraz oferty 
rekreacyjnej i 
sportowej 

x x x x      

II. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA TERENIE GMINY ORAZ POPRAWA DOSTĘPU 
MIESZKAŃCÓW DO  INFRASTRUKTURY 

II.1
. 

Poprawa 
jakości 
połączeń 
komunikacyjny
ch wewnątrz 
gminy oraz z 
terenami 
sąsiednimi 

x x  x  x x   

II.2
. 

Poprawa 
efektywności 
lokalnych 
systemów 
wytwarzania 
energii 
elektrycznej i 
cieplnej 

x x  x    x x 
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II.3
. 

Poprawa 
dostępu 
mieszkańców 
oraz 
zwiększenie 
efektywności 
działania 
infrastruktury 
komunalnej 

x x      x x 

II.4
. 

Ochrona i 
poprawa 
jakości wód 
jezior 

x x        

WYKORZYSTANIE POSIADANYCH ZASOBÓW DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ POPRAWA 
ATRAKCYJNOŚCI GMINY JAKI MIEJSCA ZAMIESZKANIA, WYPOCZYNKU ORAZ PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

III.
1. 

Poprawa 
atrakcyjności 
turystycznej  

x x  x      

III.
2. 

Poprawa 
atrakcyjności 
inwestycyjnej i 
osadniczej  

x x        

III.
3. 

Poprawa 
dostępu 
mieszkańców 
do sieci 
internetowej 

x x        
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11. EFEKTY REALIZACJI CELÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH STRATEGII  

 Efekty realizacji założeń Strategii wynikają z zaprezentowanych wyników realizacji 
poszczególnych celów i przedsięwzięć na poziomie rezultatów i założonego oddziaływania na strukturę 
społeczno – gospodarczą regionu.  
 W tym kontekście założone cele Strategii, a w konsekwencji także osiągnięte rezultaty 
odpowiadają na potrzeby wynikające z analizy stanu obecnego gminy  w chwili obecnej oraz wniosków 
wysnutych na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT. Założone efekty realizacji Strategii pozwolą 
bowiem w ujęciu długofalowym na wykorzystanie i wzmocnienie posiadanego potencjału gminy oraz 
wyeliminowanie lub ograniczenie słabych stron jej rozwoju.  
 W tym kontekście w odniesieniu do przyjętych obszarów i 3 sfer funkcjonowania gminy 
przedstawiono główne efekty realizacji założeń Strategii.     
 W odniesieniu do zagadnień dotyczących sfery społecznej efekty realizacji Strategii będą 
widoczne we wszystkich sferach działań społecznych. Realizacja założonych celów i przedsięwzięć 
będzie miała wpływ na poprawę sytuacji  w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
tożsamości kulturowej i społecznej, przekładając się na ogólną poprawę jakości życia mieszkańców 
gminy uzyskaną wskutek aktywizacji lokalnej społeczności i poprawy dostępu do usług społecznych. 
W tym zakresie jako efekty realizacji Strategii w poszczególnych dziedzinach należy wskazać na: 

a. poprawę dostępu mieszkańców gminy do usług ochrony zdrowia, 
b. zmniejszenie liczby osób korzystających z usług pomocy społecznej,  
c. poprawę warunków nauczania na poziomie przedszkolnym i podstawowym, 
d. wzrost liczby dzieci objętych opieką w przedszkolach, 
e. wzrost zaangażowania mieszkańców w życie kulturalne gminy, 
f. wzrost liczby turystów odwiedzających gminę, 
g. wzrost aktywności i integracja mieszkańców gminy, 

Długofalowym oddziaływaniem zaplanowanych działań na strukturę społeczną gminy będzie natomiast 
w konsekwencji:  

a. wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, 
b. poprawa stanu zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców, 
c. obniżenie ubóstwa i patologii wśród mieszkańców gminy, 
d. wzrost udziału mieszkańców w życiu kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, 
e. wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy. 

W odniesieniu do kwestii leżących w obszarze sfery gospodarczej głównymi długofalowymi 
rezultatami realizacji założeń Strategii będzie rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy i 
wykorzystanie posiadanego potencjału, w tym potencjału walorów środowiska naturalnego, w tym 
zakresie. Efekt ten będzie realizowany przede wszystkim przez rozwój przedsiębiorczości w oparciu o 
potencjał turystyczny. Szczegółowe efekty realizacji założeń Strategii będą w tym względzie dotyczyły:     

a. poprawy atrakcyjności inwestycyjnej oraz osiedleńczej gminy, 
b. wzrostu liczby turystów odwiedzających gminę, 
c. poprawy dostępu mieszkańców gminy do internetu, w tym poprawa jakości połączeń 

internetowych. 
Długofalowym oddziaływaniem zaplanowanych działań na strukturę gospodarczą gminy będzie 
natomiast w konsekwencji:  

a. wzrost poziomu przedsiębiorczości na terenie gminy, 
b. poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.  
c. wzrost znaczenia turystyki w lokalnej gospodarce.  

W kontekście uwarunkowań leżących po stronie sfery infrastruktury, środowiska i 
gospodarowania przestrzenią, głównymi efektami realizacji założeń Strategii będzie oddziaływanie na 
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jakość infrastruktury technicznej w gminie oraz atrakcyjność osiedleńczą, turystyczną i inwestycyjną 
wraz z poprawą stanu środowiska naturalnego. W tym zakresie efektami realizacji założeń Strategii 
będą: 

a. poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy,  
b. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez mieszkańców i podmioty z terenu gminy, 
c. zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł wytwarzających energię elektryczną 

i cieplną, 
d. rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy, 
e. poprawa jakości dróg, 
f. poprawa bezpieczeństwa drogowego, 
g. rozwój komunikacji autobusowej oraz uruchomienie komunikacji kolejowej. 

Długofalowym oddziaływaniem zaplanowanych działań na strukturę gminy będzie natomiast w 
konsekwencji:  

a. poprawa warunków bytowych mieszkańców, 
b. poprawa stanu zdrowia mieszkańców, 
c. poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy, 
d. poprawa jakości wód na terenie gminy, 
e. poprawa jakości gleby na terenie gminy, 
f. obniżenie zanieczyszczeń posiadanych walorów naturalnych, 
g. wzrost liczby nowych mieszkańców gminy, 
h. poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru gminy.  
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12. ZGODNOŚĆ STRATEGII Z AKTAMI PRAWNYMI I DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI NA 

POZIOMIE LOKALNYM, REGIONALNYM I KRAJOWYM  

 Specyfika planowania strategicznego wymaga, aby przedmiotowy dokument – jego założenia 
na poziomie celów i poszczególnych przedsięwzięć – były z jednej strony zgodne z obowiązującymi 
aktami prawnymi na poziomie krajowym  i międzynarodowym (UE) a z drugiej strony, aby nie były 
sprzeczne i nie wykluczały się z założeniami dokumentów strategicznych opracowanych na wyższym 
poziomie tzn. regionu czy kraju. 
 W tym kontekście przyjmując założenia powyższej Strategii, przede wszystkim w odniesieniu 
do konkretnych przedsięwzięć planowanych do realizacji, analizowano ich zgodność z podstawowymi 
aktami prawnymi obowiązującymi w naszym kraju na dzień sporządzenia Strategii. Analizy te 
dotyczyły zarówno określenia poziomu zgodności z aktami prawnymi w zakresie ogólnej sfery 
działalności samorządu gminny, jako jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Strategii, jak i 
specjalistycznych aktów prawnych dotyczącej poszczególnych rodzajów podmiotów zaangażowanych 
w realizację Strategii czy też w odniesieniu do poszczególnych branż i sfer rozwoju gminy.  
 W odniesieniu do pierwszego rodzaju aktów prawnych przeanalizowano zgodność założeń 
Strategii z takimi aktami prawnymi jak: 

§ Ustawa o samorządzie gminnym (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.; Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 
583, 1005.), 

§ Ustawa o finansach publicznych (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych; Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, 
z 2022 r. poz. 583, 655.), 

§ Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.; Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872), 

§ Ustawa Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.; Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. 
poz. 88.), 

§ Ustawa Prawo ochrony środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.; Dz. U. z 2021 r. poz. 
1973, 2127, 2269), 

 Jednocześnie w ramach Strategii kierowano się przesłankami i założeniami wynikającymi z 
aktów prawnych dotyczących poszczególnych sfer rozwoju gminy oraz poszczególnych podmiotów 
zaangażowanych w realizację założeń Strategii. W tym zakresie kluczowe znaczenie dla identyfikacji 
poszczególnych celów i przedsięwzięć w ramach Strategii miały założenia aktów prawnych w zakresie 
takich dziedzin jak: oświata, prowadzenia działalności gospodarczej, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo 
publiczne, ochrona środowiska, gospodarka komunalna itp. Bardzo ważnym aspektem w wyznaczaniu 
kierunków rozwoju gminy w najbliższych latach była potrzeby zapewnienia zgodności oraz 
dostosowania sytuacji w zakresie rozwoju gminy do założeń wynikających z uregulowań prawnych 
wynikających z akcesji Polski do struktur UE. W tym zakresie wymogi dostosowania obecnej sytuacji 
do np. kwestii ochrony środowiska czy gospodarki komunalnej jakie nakładają na nasz kraj akty prawne 
na poziomie UE, wpłynęły na zakres i założenia Strategii. 
 Tym samym należy wskazać, że przedstawiona Strategia Rozwoju Gminy Studzienice jest w 
pełni zgodna z aktami prawnymi zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej – które to 
dokumenty w wielu przypadkach ukierunkowywały założenia Strategii w celu dostosowania celów 
rozwoju gminy do wymagań prawa polskiego i międzynarodowego.  

Specyfika planowania strategicznego wymagała także, aby przedmiotowa Strategia była w pełni 
zgodna i nie wykazywała sprzecznych zapisów z dokumentami strategicznymi na poziomie wyższym 
tzn. regionalnym czy krajowym. W tym zakresie ważne było, aby założenia Strategii uzupełniały i 
przyczyniały się do realizacji innych dokumentów strategicznych, a w żadnym wypadku nie były z nimi 
sprzeczne. W tym zakresie w czasie planowania celów i przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w 
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ramach Strategii kierowano się założeniami obecnie istniejących dokumentów strategicznych na 
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym tak, aby przyjęte założenia wpisywały się w kierunki 
rozwoju w skali makro i były z sobą wzajemnie komplementarne. Tym samym Strategia jest we 
wszystkich aspektach zgodna z przyjętymi kierunkami rozwoju przedstawionymi w strategiach regionu 
czy kraju.      
Jednocześnie w ramach prac nad przedmiotową Strategią dokonano zbadania jej szczegółowej 
zgodności z założeniami dokumentów strategicznych istniejących już obecnie na poziomie lokalnym, 
regionalnym czy krajowym, aby wykazać, że realizacja Strategii jest jednym z instrumentów służących 
rozwojowi społecznemu i gospodarczego i osiąganiu założonych kierunków rozwoju gminy jako całości 
oraz poszczególnych jej jednostek. W tym zakresie w poniższej tabeli dokonano analizy dokumentów 
strategicznych na 3 zasadniczych szczeblach: lokalnym, obejmującym obszar powiatu bytowskiego, 
regionalnym – dotyczącym poziomu całego województwa pomorskiego oraz krajowym. W trakcie 
analizy wzięto pod uwagę dostępne i najbardziej aktualne dokumenty strategiczne, w tym przede 
wszystkim strategie rozwoju oraz specjalistyczne/branżowe dokumenty strategiczne. W przypadku 
poziomu lokalnego analizę oparto o główny dokument strategiczny w skali powiatu bytowskiego – 
Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Bytowskiego na lata 2015-2022 (z uwagi na brak 
innego/bardziej aktualnego dokumentu na poziomie powiatu). W odniesieniu do poziomu województwa 
analizę oparto o projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (Załącznik do uchwały nr 
376/XXXI/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku). Należy jednakże 
podkreślić, że przedmiotowa Strategia nawiązuje także do realizacji zapisów innych, szczegółowych 
dokumentów strategicznych/aktów prawnych opracowanych na poziomie regionalnym, w tym: 

a. Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019 – 2023 z perspektywą na lata 
następne (Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 92/VIII/19 z dnia 25 kwietnia 2019 
roku), 

b. Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 310/XXIV/20 z dnia 28 września 2020 roku 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy 
Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie paliw, 

c. Planu rozwoju sieci dróg wojewódzkich województwa pomorskiego na lata 2021-2030+ 
(Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 586/162/20 z dnia 9 lipca 2020 
r.),  

d. Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Dla Województwa 
Pomorskiego (Załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 
788/XXXVII/14 z dnia 24 lutego 2014 roku), 

e. Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (Uchwała Sejmiku 
Województwa Pomorskiego nr 321/XXX/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniona Uchwałą 
Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 56/V/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.), 

f. Uchwały nr 322/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w 
sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”, 

g. Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą 
do roku 2025 (Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 461/XLIII/18 z dnia 26 lutego 
2018 r.).   

W ujęciu krajowym wykazano natomiast związek przede wszystkim z „Krajową Strategią Rozwoju 
Regionalnego 2030”, która stanowi podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. 
W kontekście szczebla krajowego należy wskazać także na zgodność przedmiotowego dokumentu z 
podstawowymi dokumentami planistycznymi w gospodarce wodnej, tj.: 
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b. Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły (Dz.U. 2016 r. poz. 1911)), 

c. Planem zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1841). 

W Strategii zawarto w tym zakresie zarówno uwarunkowania rozwoju gminy z punktu widzenia 
zagrożenia powodzią jak i informacje dotyczące ograniczeń w zagospodarowaniu obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią.    
 W ramach każdego z tych dokumentów wykazano synergiczny efekt Strategii, wskazując w jaki 
sposób wpisuje się ona w istniejącej już dokumenty strategiczne, wskazując na dokładne zapisy 
wyznaczonych w tych dokumentach kierunków rozwoju: priorytetów, celów czy działań, z którymi 
komplementarne są cele  i założenia przedmiotowego dokumentu. Jednocześnie w analizie wskazano, w 
których aspektach Strategia uzupełnia zapisy tych dokumentów, a w których wzmacnia ich zamierzone 
efekty. Stworzona matryca logicznych powiązań między istniejącymi dokumentami strategicznymi 
wskazuje, że przedmiotowa Strategia jest komplementarna do zapisów analizowanych dokumentów 
strategicznych opracowanych zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym, i krajowym. W tym 
zakresie należy podkreślić, iż w każdym z tych dokumentów istnieje szereg wyznaczonych kierunków 
rozwoju (priorytetów, celów i działań), do których nawiązują założenia Strategii w ten sposób, że 
realizacja założonych celów i przedsięwzięć w ramach przedmiotowej Strategii przełoży się na 
osiągnięcie założeń i kierunków rozwoju w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Z analizy tej wynika, 
że Strategia w niektórych aspektach takich jak: rozwój turystki, efektywność energetyczna czy system 
transportowy – wzmacnia założenia tych dokumentów; w wielu przypadkach Strategia przyczynia się 
także do uzupełnienia tych założeń.  
 W poniższym zestawianiu przedstawiono osobno odniesienie do celów rozwoju na poziomie 
powiatu i kraju – oraz osobno w przypadku poziomu województwa. Takie podejście wynika ze 
szczególnie ważnej kwestii jaką odrywa komplementarność przedmiotowej Strategii z założeniami 
rozwoju określonymi na poziomie województwa pomorskiego.      
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Tabela 11. Komplementarność założeń Strategii z dokumentami strategicznymi w skali lokalnej i krajowej.  

L.P. Nazwa dokumentu 
planistycznego Komplementarność do jego zapisów Efekt uzupełnienia Efekt wzmocnienia 
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Cele operacyjne Strategii: 
 
 

Cel operacyjny 1: Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej i do zasobów przyrodniczych i kulturowych  
 
Cel operacyjny 2: Wzrost jakości kapitału ludzkiego 
 
Cel operacyjny 3: Wzrost jakości kapitału społecznego 
 
Cel operacyjny 4: Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej 
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Cel Główny i Cele Szczegółowe Polityki Regionalnej  
Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i 
przestrzennym  
1.1. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych gospodarczo  
1.1.2. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją  
1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze  
1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych  
1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną 
obszarów  
Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych  
2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego  
2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym  
2.3. Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia opartego na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach  
Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie  
3.2 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i 
ponadregionalnym 
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Tabela 12. Zestawienie celów Strategii Rozwoju Gminy Studzienice z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (poziom regionalny).  
Strategia Rozwoju Gminy Studzienice 2030  Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 

I POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI GMINY  I CEL STRATEGICZNY I. TRWAŁE BEZPIECZEŃSTWO 

I.1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  1.1. Cel operacyjny1.1 Bezpieczeństwo środowiskowe 

I.2. Poprawa stanu infrastruktury społecznej  1.2. Cel operacyjny1.2 Bezpieczeństwo energetyczne 

I.3. Poprawa jakości edukacji   1.3. Cel operacyjny1.3 Bezpieczeństwo zdrowotne 

I.4. Rozwój systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej  2 CEL STRATEGICZNY 2. OTWARTA WSPÓLNOTA REGIONALNA 

I.5. Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej i 
sportowej 

 2.1. Cel operacyjny2.1 Fundamenty edukacji 

II 
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA TERENIE GMINY 
ORAZ POPRAWA DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO  
INFRASTRUKTURY 

 
2.2. Cel operacyjny2.2 Wrażliwość społeczna 

II.1. Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych wewnątrz gminy oraz z 
terenami sąsiednimi 

 2.3. Cel operacyjny2.3 Kapitał społeczny 

II.2. Poprawa efektywności lokalnych systemów wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej 

 2.4. Cel operacyjny2.4 Mobilność 

II.3. Poprawa dostępu mieszkańców oraz zwiększenie efektywności działania 
infrastruktury komunalnej 

 3 CEL STRATEGICZNY 3. ODPORNA GOSPODARKA 

II.4. Ochrona i poprawa jakości wód jezior  3.1. Cel operacyjny3.1 Pozycja międzynarodowa 

III 

WYKORZYSTANIE POSIADANYCH ZASOBÓW DLA ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO ORAZ POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI GMINY 
JAKI MIEJSCA ZAMIESZKANIA, WYPOCZYNKU ORAZ 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

3.2. Cel operacyjny3.2 Zasoby pracy 

III.1. Poprawa atrakcyjności turystycznej   3.3. Cel operacyjny3.3 Oferta czasu wolnego 

III.2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej   3.4. Cel operacyjny3.4 Integracja z globalnym systemem transportowym 

III.3. Poprawa dostępu mieszkańców do sieci internetowej    

Źródło: Opracowanie własne. 
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 Oceniając zgodność realizacji z aktami prawymi i dokumentami strategicznymi Strategia 
obejmuje również bardzo ważne zagadnienie zwłaszcza z punktu widzenia dofinansowania projektów 
ze środków pomocowych UE związane z przestrzeganiem zasad wyznaczonych przez polityki 
horyzontalne. W tym zakresie poniżej dokonano charakterystyki wpływu realizacji Strategii na kwestie 
polityk horyzontalnych w zakresie polityki ochrony środowiska, równanych szans, zatrudnienia i 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego.  
Polityka ochrony środowiska - Projekty realizowane z udziałem dofinansowania  
z funduszy strukturalnych UE powinny przyczyniać się do poprawy stanu środowiska naturalnego lub 
co najmniej być neutralne w tym zakresie. Wspólnotowa strategia zrównoważonego rozwoju opiera się 
na założeniu, że we wszystkich sferach polityki należy łącznie rozważać jej skutki ekonomiczne, 
społeczne i dotyczące środowiska naturalnego, a także uwzględniać je przy podejmowaniu decyzji. W 
tym zakresie wszystkie założone działania w ramach Strategii – zarówno na poziomie celów, jak 
i konkretnych przedsięwzięć będą uwzględniały kwestie związane z ochroną środowiska, a wszystkie 
realizowane projekty w ramach Strategii będą realizowane zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego 
uwzględniającą kwestie ochrony środowiska i zachowania jego walorów dla przyszłych pokoleń. 
Należy wskazać jednocześnie, że struktura Strategii zakłada wprost realizację przedsięwzięć i celów, 
których głównym założeniem jest pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Tym samym należy 
wskazać, że w ramach Strategii będą realizowane projekty ukierunkowane wprost na poprawę stanu 
środowiska naturalnego, a pozostałe typy działań będą realizowane z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju.    
Polityka równych szans - Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do funkcjonowania w 
oparciu o przepisy zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć, wynikające z Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz szeregu dyrektyw. Podejmowane przez Wspólnotę 
Europejską działania w tym zakresie mają na celu nie tylko wspieranie równości szans kobiet i 
mężczyzn na rynku pracy, ale także zapobieganie powstawaniu problemów społecznych (np. 
bezrobocia), przede wszystkim dotyczących kobiet. W kontekście polityki równych szans realizacja 
Strategii zarówno na poziomie jej wdrażania, jak i efektów realizacji założonych przedsięwzięć i celów, 
będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy bez względu na płeć, rasę, status społeczny, 
orientację seksualną czy religię.  
Polityka zatrudnienia - Projekty realizowane z udziałem dofinansowania z funduszy pomocowych UE 
powinny przyczyniać się do realizacji polityki zatrudnienia poprzez generowanie nowych miejsc pracy. 
Realizacja przedmiotowej Strategii na poziomie zarówno celów, jak i przedsięwzięć oraz zakładanych 
efektów realizacji całości dokumentu i jego wpływu na strukturę społeczno – gospodarczą gminy zwraca 
uwagę na kwestie związane z rozwojem przedsiębiorczości czy tworzeniem nowych miejsc pracy. 
Oddziaływanie to jest widoczne zarówno po stronie bezpośrednich działań wspierających rozwój 
gospodarczy gminy jak i projektów które w sposób pośredni w ujęciu długofalowym wpłyną na wzrost 
poziomu zatrudnienia w gminie (wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy, itp.). Tym 
samym kwestie związane z zatrudnieniem są widoczne i stanowią bardzo ważną część Strategii. 
Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego - Budowanie społeczeństwa informacyjnego jest 
jednym z priorytetowych działań podejmowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Z 
uwagi na fakt, iż rozwój społeczeństwa informacyjnego jest jedną z polityk horyzontalnych Unii 
Europejskiej, projekty realizowane z udziałem dofinansowania z funduszy strukturalnych powinny 
przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W tym zakresie w kontekście rozwoju 
infrastruktury technicznej bardzo dużą wagę w Strategii przywiązano do zwiększenia poziomu 
cyfryzacji w gminie przede wszystkim w zakresie poprawy dostępu do szerokopasmowego internetu.   
 

13. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII  
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13.1. OPIS PROCESU WDRAŻANIA STRATEGII 

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie przedmiotowej Strategii będzie Urząd Gminy w 
Studzienicach. Urząd Gminy jako jednostka odpowiedzialna za powstanie dokumentu, a jednocześnie 
Gmina, jako główny beneficjent zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Strategii są podmiotami, na 
których będzie ciążyła odpowiedzialność za zrealizowanie założeń tego dokumentu. Wdrażanie 
przedmiotowej Strategii będzie odbywało się na trzech poziomach: 

a. Organizacyjnym, 
b. Społecznym, 
c. Merytorycznym. 

Ada. Wdrażanie Strategii w zakresie organizacyjnym będzie dotyczyło przede wszystkim ustalenia 
kwestii rozpowszechniana treści i założeń Strategii wśród wszystkich podmiotów, do których 
odnosi się realizacja założonych przedsięwzięć oraz na których będą miały wpływ założone cele 
dokumentu. W tym kontekście za proces wdrażania założeń Strategii w życie będzie 
odpowiedzialny Wójt Gminy Studzienice, który będzie koordynował realizację założeń Strategii 
przez poszczególne Wydziały i pracowników Urzędu Gminy oraz będzie odpowiedzialny za 
rozpowszechnienie idei założonych w Strategii wśród mieszkańców gminy. W odniesieniu do 
tych założeń przyjęte działania w tym zakresie po stronie gminy będą cechowały się głównymi 
zasadami wymaganymi przez ideę społecznego charakteru wdrażania strategii rozwoju opartych 
o następujące założenia: 
§ Jawność – jedną z głównych cech jakimi powinna cechować się działalność gminy w trakcie 

wdrażania Strategii jest pełna jawność prowadzonych przez siebie działań związanych z jej 
realizacją. Jej głównym przejawem będzie przede wszystkim intensywność działań 
promocyjno – informacyjnych, które zapewnią szerokie upowszechnienie informacji na 
temat planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz zakładanych celów rozwoju gminy. 
Jednocześnie założone działania informacyjne gwarantują jak najszerszy i najłatwiejszy 
dostęp wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru gminy do informacji o postępie 
we wdrażaniu Strategii. 

§ Dostępność – gmina mając na celu stworzenie oferty dla mieszkańców gwarantującej dostęp 
do informacji na temat procesu wdrażania Strategii wszystkich zainteresowanych osób bez 
względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania, opracowała plan działań 
informacyjno – promocyjnych opierający się przede wszystkim o różnorodność 
prowadzonych działań w tym kierunku – zarówno różnorodność form, jak i środków dotarcia 
do mieszkańców. Tym samym należy wskazać, że rożne formy dotarcia do odbiorców 
zapewniają maksymalną dostępność informacji dotyczących Strategii. Zastosowane rodzaje 
promocji i informacji gwarantują bowiem, że każda z osób zainteresowanych potencjalnie 
informacjami nt. wdrażania Strategii będzie miała dostęp do tych danych. Uwarunkowania 
te powodują jednocześnie, że nie tylko samorząd gminy, ale również inne podmioty z terenu 
gminy będą w swoich działaniach kierowały się i miały na uwadze założenia przyjęte w 
Strategii.  

§ Systematyczność – przyjęte formy działań promocyjno – informacyjnych gwarantują także 
systematyczność informacji docierającej do zainteresowanych odbiorców rozumianą jako 
stałe i ciągłe informowanie o realizacji Strategii. W tym zakresie zdecydowana większość z 
zaplanowanych działań informacyjnych ma charakter działań ciągłych i powtarzalnych. 

§ Aktualność – jedną z podstawowych cech przekazywanych informacji o realizacji Strategii 
będzie ich aktualność. Przyjęte sposoby przekazywania informacji oraz stałe czuwanie ze 
strony pracowników Urzędu Gminy nad ich treścią gwarantują ich ciągłą aktualizację – 
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zwłaszcza w przypadku np. zmian w zapisach Strategii. Wyznaczony pracownik Urzędu 
będzie miał w tym zakresie za zadanie prowadzić aktualną, stałą politykę informacyjną nt. 
procesu wdrażania Strategii.  

 
Adb.  Głównym celem procesu wdrażania Strategii jest zachęcenie  społeczności lokalnej do aktywnego 

udziału w planowaniu i realizacji zaplanowanych działań zgodnie z ideą planowania 
strategicznego, które w konsekwencji przyczynią się do rozwoju społecznego i gospodarczego 
gminy. Z tego względu  wdrażanie założeń przedmiotowej Strategii jest oparte o jak najszerszy 
udział społeczności lokalnej z zachowaniem dwóch podstawowych zasad: jawności działania 
związanej z informowaniem mieszkańców o procesie wdrażania Strategii oraz szerokim 
zakresem prowadzonych działań zmierzających do uaktywnienia możliwie największej liczby 
mieszkańców gminy. Proces wdrażania Strategii został zaplanowany i zostanie oparty o dostępne 
na obszarze gminy środki komunikacji społecznej tak, aby informacje te były powszechnie 
dostępne dla jak najszerszej grupy osób, a ich redagowanie ze strony Urzędu Gminy jako 
podmiotu wdrażającego gwarantowało ich systematyczność i aktualność. W tym celu 
zdecydowano się na oparcie tych działań o wszystkie dostępne powszechnie środki przekazu – 
od bezpośrednich spotkań z mieszkańcami poprzez wykorzystanie lokalnych mediów, a na sieci 
internetowej kończąc. W tym zakresie formy informacji i promocji o prowadzonych działaniach 
będą oparte o: 
§ Rozpowszechnienie pełnej wersji Strategii – Strategia będzie głównym dokumentem 

możliwym do pobrania ze strony internetowej Gminy.  
§ Prasa lokalna i regionalna – z uwagi na liczne i ogólnie dostępne tytuły prasy lokalnej i 

regionalnej jakie ukazują się na obszarze gminy – także przy ich pomocy będą prowadzone 
akcje informacyjne o prowadzonych działaniach. W tym zakresie wykorzystanie tych 
mediów będzie dotyczyło 2 aspektów:  
- zamieszczania odpłatnych ogłoszeń o realizacji głównych przedsięwzięć w ramach 
Strategii, 
- działania polegające na informowaniu tych mediów o wszystkich najważniejszych 
wydarzeniach dotyczących realizacji Strategii. 

§ Strona internetowa Urzędu Gminy – jedną z głównych, obok planowanych spotkań z 
mieszkańcami form informowania o realizacji Strategii będzie Internet. Jego coraz większa 
powszechność oraz możliwość szybkiego dotarcia do użytkownika powodują, że ta forma 
przepływu informacji będzie przez Urząd Gminy wdrążający Strategię szczególnie 
wykorzystywana. W tym zakresie na stronie UG będą zamieszczane aktualne informacje o 
procesie wdrażania założeń Strategii w życie.  

Należy jednocześnie podkreślić, że wszystkie założone działania będą miały charakter zintegrowany i 
skoordynowany tak, aby jedne wspierały inne, a przez to były jak najbardziej efektywne.  
 
Adc. Aspekt merytoryczny – w aspekcie merytorycznym jednostka odpowiedzialna za całościowy 
proces wdrażania Strategii tj. Urząd Gminy w Studzienicach będzie odpowiedzialna także za 
koordynowanie merytoryczne realizacji celów i przedsięwzięć założonych do realizacji w ramach 
Strategii oraz analizę stopnia i poziomu realizacji założeń Strategii. W tym zakresie proces wdrażania 
będzie oparty o następujące elementy: 

§ Realizacja założeń Strategii – w tym zakresie jednostka wdrażająca Strategię będzie 
odpowiedzialna za koordynowanie procesu realizacji założonych do realizacji w ramach 
Strategii celów i przedsięwzięć oraz weryfikację, czy realizowane na terenie gminy działania 
oraz całościowy proces rozwoju gminy są zgodne z założeniami Strategii.  
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§ Monitoring realizacji Strategii – w zakresie monitoringu jednostka wdrażająca będzie 
odpowiedzialna za systematyczny przegląd stopnia realizacji celów Strategii. Etap 
monitoringu będzie w tym kontekście stanowił wstęp do procesu aktualizacji i korekty 
założeń Strategii. 

§ Aktualizacja Strategii – w wyniku prowadzonego monitoringu realizacji Strategii oraz 
przeprowadzonych działań o charakterze ewaluacji jednostka wdrażająca będzie miała 
możliwość dokonywania ewentualnych korekt w przyjętych założeniach Strategii i ich zmian 
w odniesieniu do cząstkowych efektów jej realizacji. 

§ Ewaluacja Strategii – proces wdrażania Strategii zakłada przeprowadzenie końcowej (ex-
post) ewaluacji założeń Strategii. W tym zakresie pracownicy Urzędu Gminy będą 
dokonywali corocznych podsumowań zrealizowanych działań i ich wpływu na realizację 
założeń Strategii. Końcowym etapem tego procesu będzie sformułowanie zaleceń i uwag co 
do dalszego procesu wdrażania Strategii. Po zakończeniu okresu realizacji Strategii – w 2031 
roku przeprowadzona zostanie ewaluacja ex-post (dokonana z wykorzystaniem zbieranych 
na bieżąco informacji rocznych) określająca całościowy poziom realizacji założeń Strategii.  

 
13.2. MONITORING I AKTUALIZACJA STRATEGII 

Monitoring Strategii będzie stanowił proces stałego kontrolowania, czy realizacja tego 
dokumentu przebiega zgodnie z założeniami, czy są osiągane cele i rezultaty określone w Strategii oraz 
jak przebiega proces wdrażania założeń Strategii w życie. Tym samym proces monitorowania będzie 
służył dostarczaniu informacji na podstawie których jednostka wdrażająca będzie mogła systematycznie 
dowiadywać się o występowaniu problemów i rozbieżności w realizacji przedsięwzięć i osiągnięciu 
celów Strategii.  
 System monitorowania Strategii będzie prowadzony przez jednostkę wdrążającą i będzie oparty 
o następujące elementy: 

§ Analizę celów Strategii – w tym zakresie proces monitorowania będzie oparty o układ matrycy 
logicznej ukazującej logiczne powiązanie pomiędzy założonymi celami Strategii – głównymi 
i szczegółowymi poprzez zmierzające do ich realizacji przedsięwzięcia, po konkretne działania 
realizowane w ramach poszczególnych przedsięwzięć. Podejście takie w znacznym stopniu 
ułatwi monitorowanie procesu realizacji Strategii i na każdym etapie ukaże stopień tej 
realizacji oraz logiczne powiązania między realizowanymi działaniami a założeniami Strategii, 

§ Przegląd procedur wdrażania – przegląd procedur będzie stanowił na etapie monitorowania 
odniesienie do przyjętego systemu wdrażania Strategii. Przegląd procedur będzie w praktyce 
stanowił element oceny procesu wdrażania Strategii przez jednostkę wdrażającą. Dzięki temu 
procesowi uzyskane zostanie wyjaśnienie dotyczące roli, funkcji i odpowiedzialności 
poszczególnych instytucji i osób zaangażowanych w realizację Strategii.    

Plan monitoringu realizacji strategii będzie w tym zakresie oparty o raporty z realizacji tego 
dokumentu sporządzane w jednostce wdrażającej i zatwierdzane przez Wójta Gminy Studzienice 
odpowiedzialnego za całościowy proces wdrażania Strategii w życie. System ten będzie oparty o analizę 
działań samorządu gminy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację założeń Strategii.  
 

13.3. PROCES EWALUACJI STRATEGII 

Ewaluacja Strategii będzie oparta o realizację corocznych podsumowań zrealizowanych działań 
i ich wpływu na realizację założeń Strategii, czego końcowym etapem będzie sformułowanie zaleceń i 
uwag co do dalszego procesu wdrażania przedmiotowego dokumentu. Po zakończeniu okresu realizacji 
Strategii przeprowadzona zostanie ewaluacja ex-post określająca całościowy poziom realizacji założeń 
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Strategii. Ewaluacja ex-post dotycząca oceny efektów realizowanych przedsięwzięć i ich wpływu na 
realizację założeń Strategii będzie oparta o następujące założenia: 
I. Podstawowe pytania ewaluacyjne i elementy o jakie będzie się opierała ewaluacja: 
- analiza efektów działań i operacji realizowanych w ramach poszczególnych celów w kontekście 

osiągnięcia wskaźników założonych w ramach każdego celu – zestawienie zbiorcze, ukazujące  w 
sposób ilościowy zrealizowane wskaźniki w każdym z celów, 

- analiza wpływu realizacji poszczególnych działań i operacji na zrealizowanie założeń 
poszczególnych przedsięwzięć założonych do realizacji w Strategii - analiza ilości projektów 
realizowanych w ramach każdego z przedsięwzięć i ocena przedsięwzięć najczęściej oraz 
najrzadziej realizowanych, 

- analiza wpływu realizacji poszczególnych działań i operacji na osiągnięcie założeń celów 
operacyjnych wyznaczonych w ramach Strategii, 

- analiza wpływu realizacji poszczególnych działań i operacji na osiągnięcie celów strategicznych 
wyznaczonych w ramach Strategii, 

- ewentualny wykaz wniosków w formie uwag i rekomendacji dotyczących lepszego osiągania 
celów Strategii – rekomendacje, co do możliwych korekt wskaźników, planowanych kierunków 
rozwoju i typów przedsięwzięć, celów, itp. 

Wyniki tak przeprowadzonej ewaluacji oraz opracowane podsumowania będą zawierały jako 
element obowiązkowy wnioski oraz rekomendacje i zalecenia, które pozwoliłyby na przygotowanie 
dokumentu strategicznego na kolejne lata. Sposób wykorzystania informacji uzyskanych z ewaluacji 
własnej będzie dotyczył przede wszystkim: 
- Analizy realizacji osiągnięcia celów określonych w Strategii – analizie zostaną przede wszystkim 

poddane cele, które nie zostały zrealizowane, lub które były realizowane w mniejszym zakresie. 
- Analiza procedur wdrażania Strategii – w przypadku pojawienia się tzw. „wąskich gardeł” możliwa 

jest weryfikacja tych zapisów. 
- Opis wniosków - jak realizacja Strategii wpłynęła na rozwój społeczno – gospodarczy obszaru 

Gminy Studzienice.  
 

13.4. WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW WYKONAWCZYCH 

Jako dokumenty wykonawcze względem Strategii należy rozumieć obowiązkowe lub 
fakultatywne plany i programy funkcjonujące w gminie.  

Z uwagi na fakt, że niniejszy dokument jest zapisem intencji i kierunków rozwoju, a nie 
szczegółowym planem pracy, istnieje w razie potrzeby możliwość jego doszczegółowienia o wskazanie 
konkretnych projektów, które będą realizowane  w ramach wyznaczonych celów Strategii, wraz z 
określeniem ich przybliżonego budżetu, zakresu i terminu realizacji. Tego typu doszczegółowienie 
może mieć charakter np. dokumentów wykonawczych w postaci „Programów strategicznych” 
przygotowanych np. na poziomie celów głównych, na zasadzie cel główny = Program strategiczny. 
Programy tego typu mogą mieć charakter planów, zawierających szczegółowe informacje o sposobach 
realizacji celów Strategii, które powinny: 

a) obejmować krótszy okres czasowy niż sama Strategia np. jednoroczny, 
b) koncentrować się na kwestiach stricte wykonawczych, wskazując wykaz projektów 

niezbędnych do realizacji celów Strategii, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, 
szacowany budżet oraz okres realizacji, 

c) nawiązywać do struktury celów głównych, celów szczegółowych oraz kierunków działań 
wskazanych w niniejszej Strategii, 
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d) bazować na wskazanych w diagnozie (w tym w wynikach badań społecznych) najważniejszych 
potrzebach inwestycyjnych zidentyfikowanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw, 

e) stanowić ważny wkład merytoryczny do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy na kolejne lata oraz bazę dla innych dokumentów wykonawczych.  
Ponadto następujące dokumenty opracowywane przez gminę powinny być spójne z niniejszą 

Strategią: 
a. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  
b. Program Ochrony Środowiska,  
c. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  
d. Wieloletnia Prognoza Finansowa,  
e. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,  
f. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
g. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

Zaleca się, aby dokumenty mające charakter wykonawczy w relacji do niniejszej Strategii, 
w kontekście zapisów przedmiotowego dokumentu spełniały następujące założenia: 

a. Opracowywane/aktualizowane dokumenty należy zbadać pod kątem ich zgodności z zapisami 
Strategii, w zakresie wpisywania się w cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki działań; 

b. Dokumenty wykonawcze należy rozszerzyć o syntetyczną analizę ich zgodności z zapisami 
Strategii; 

c. Z uwagi na okres jaki obejmuje niniejsza Strategia dopuszcza się możliwość odstępstw od jej 
zapisów w kontekście założeń dokumentów wykonawczych, w takich szczegółowych kwestiach 
jak: terminy realizacji, źródła finansowania czy podmioty odpowiedzialne za realizację celów 
operacyjnych Strategii – które to mogą ulec zmianie w trakcie procesu wdrażania Strategii; 

d. Dokumenty wykonawcze powinny uwzględniać wskaźniki osiągnięcia zakładanych rezultatów 
przewidzianych w nich działań, które zostały wskazane Strategii, tak aby ułatwić monitoring i 
ewaluację tego dokumentu w przyszłości.          
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