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1. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Studzienice 2030 zostały 
przeprowadzone na podstawie Uchwała Nr XXIV/240/2022 Rady Gminy Studzienice 
z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy Studzienice 2030 oraz biorąc pod uwagę zapisy Ustawy z 
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

2. W dniu 25.11.2022 r. na podstawie Obwieszczenia Wójta Gminy Studzienice z dnia 
25.11.2022 r. wyłożono do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy 
Studzienice 2030. Strategia wyłożona została do wglądu na okres 35 dni, tj. od 
25.11.2022 r. do 30.12.2022 r. 

3. Projekt Strategii został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Studzienice tj. 
www.studzienice.pl,  

4. Jednocześnie projekt Strategii został przesłany drogą mailową do gmin sąsiednich oraz 
do najważniejszych partnerów społecznych działających na terenie gminy, 

5.  Zainteresowani mogli składać wnioski i uwagi:  
- w formie pisemnej przesłanej na adres: Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 
77-143 Studzienice lub poprzez złożenie wniosku w Kancelarii Podawczej Urzędu 
Gminy Studzienice w siedzibie urzędu przy ul. Kaszubskiej 9; 
- w formie elektronicznej na adres email: ug@studzienice.pl , 
sekretariat@studzienice.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji 
publicznej ePUAP, bez konieczności podpisywania bezpiecznym podpisem zaufanym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu; w tytule 
wiadomości należy podać: Strategia Rozwoju Gminy Studzienice 2030. 

6. Jednocześnie projekt Strategii przesłano do zaopiniowania do Zarządu Województwa 
Pomorskiego oraz do PGW Wody Polskie,  

7. W ramach konsultacji uwagi złożyła 1 instytucja, tj. Zarząd Województwa 
Pomorskiego,   

8. Treść zgłoszonych uwag wraz z informacją o ich uwzględnieniu w projekcie Strategii 
przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Treść zgłoszonych uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Studzienice 2030 

Treść uwagi/propozycja zmiany lub dodania zapisów Odniesienie do otrzymanej uwagi 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Studzienice 2030 powinien 
uwzględniać zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego 2030 (PZPWP 2030) (Uchwała 
Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
29 grudnia 2016 r. - Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 poz. 603) w 
zakresie ustaleń, wytycznych i rekomendacji odnoszących się 
do Gminy Studzienice. 
W szczególności opiniowany dokument powinien zostać 
uzupełniony o: 
• wskazanie brakujących korytarzy ekologicznych; 
• podkreślenie znaczenia turystyki kajakowej w kontekście 
programu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”; 
• uwzględnienie na poziomie celów zasady 2.3.4 
harmonijnego kształtowania zagospodarowania 
rekreacyjnego i wypoczynkowego; 
• uwzględnienia zasady 1.4.9 wskazywania w gminnych 
dokumentach   planistycznych sposobów podnoszenia 
retencyjnej pojemności zlewni, jako elementów ochrony 
przed powodzią i suszą. 

Uzupełniono zapisy Strategii dotyczące zgodności z 
Planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego 2030, z następującymi 
zastrzeżeniami: 
a. uzupełniono zapisy o brakujące korytarze ekologiczne, 
b. w kontekście turystyki kajakowej należy wskazać, że 
realizacja inwestycji w ramach projektu „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe” została na terenie gminy zakończona. 
W celu  szczegółowym „Poprawa atrakcyjności 
turystycznej” wskazano natomiast kwestie odnoszące się 
ogółem do turystyki wodnej tj. „Zagospodarowanie 
turystyczne jezior i rzek na terenie gminy, w tym budowa 
nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury 
turystycznej”, które zawierają w sobie także kwestie 
dotyczące turystki kajakowej, 
c. uwzględniono na poziomie celów zasady 
harmonijnego kształtowania zagospodarowania 
rekreacyjnego i wypoczynkowego, 
d. wskazane w Strategii kierunki działania obejmują 
m.in. takie kwestie jak: modernizacja ujęć wody oraz 
SUW na terenie gminy wraz z budową zbiorników 
retencyjnych oraz rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, kanalizacja 
deszczowa) – tym samym Strategia zawiera zapisy 
związane z ochroną przed powodzią i suszą.  

Zgodnie z zapisami opiniowanego dokumentu Strategia 
Rozwoju Gminy Studzienice 2030 jest spójna z dokumentami 
strategicznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym i 
krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Studzienice. Zwraca się uwagę, że dokument Studium 
został uchwalony w 2010 roku oraz zmieniony w 2015 roku. 
Mając na uwadze intensywne zmiany w strukturze 
przestrzennej gminy i województwa, przepisach prawa czy też 
politykach rozwojowych, wydaje się wątpliwe opieranie 
projektu Strategii na dokumencie Studium, 
nieaktualizowanym przez znaczny okres czasu 

Należy wskazać, że istniejące Studium uwarunkowań – 
zmienione w 2015 roku – jest dokumentem 
obowiązującym na terenie gminy. Jednocześnie gmina 
nie posiada innego dokumentu planistycznego 
dotyczącego zagospodarowania przestrzennego. Biorąc 
to pod uwagę oraz fakt, że miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego objęta jest bardzo 
niewielka część gminy – istniejące Studium jest jedynym 
dokumentem planistycznym który mógł być 
wykorzystany na potrzeby Strategii.  

Postuluje się rozszerzenie zapisów celów dotyczących 
sposobów ochrony środowiska i przyrody oraz uzupełnienie o 
wątek dotyczący adaptacji do zmian klimatu. 

Przedmiotowa kwestia została wyjaśniona w odpowiedzi 
na pytanie 1.  

Zwraca się uwagę na konieczność rozszerzenia zapisów 
Strategii o cele w zakresie rozwoju gospodarczego i 
przedsiębiorczości. Wątpliwości budzi nieuwzględnienie, np. 
wysokiej lesistości gminy (ok. 60%) w kontekście 
gospodarczego wykorzystania 

Uzupełniono zapisy Strategii o cel dotyczący wsparcia 
rozwoju przedsiębiorczości  

Postuluje się wprowadzenie zapisów dotyczących realizacji 
węzłów przesiadkowych oraz działań sprzyjających integracji 
transportu zbiorowego 

Strategia zawiera zapisy (Cel szczegółowy II.1.: 
Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych wewnątrz 
gminy oraz z terenami sąsiednimi) dotyczące transportu 
publicznego oraz kwestii rewitalizacji linii kolejowej 
Bytów – Kościerzyna. Wprowadzenie bardziej 
szczegółowych zapisów w tym zakresie uwarunkowane 
jest realizacją inwestycji związanych z uruchomieniem 
połączenia kolejowego Bytów – Kościerzyna – tym 
samym cele strategiczne gminy w tym zakresie zostaną 
zaktualizowane w przypadku realizacji tego typu 
inwestycji, które leżą po stronie podmiotów 
zewnętrznych.  
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Wnosi się o uzupełnienie opiniowanego dokumentu o 
załącznik graficzny przedstawiający strukturę funkcjonalno-
przestrzenną gminy 

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy oraz wpływ 
na nią realizacji Strategii przedstawiono w formie 
opisowej. Szczegółowa forma graficzna dotycząca 
planowania przestrzennego na terenie gminy zostanie 
zawarta w szczegółowych dokumentach planistycznych 
gminy, w tym w opracowywanych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz w aktualizacji 
SUiKZPG.  

Wnosi się ponadto o uwzględnienie innych dokumentów 
uchwalonych przez Sejmik Województwa Pomorskiego lub 
Zarząd Województwa Pomorskiego, które wyznaczają 
kierunki rozwoju lub określają ramy prowadzenia działań 
prorozwojowych. Należy do nich m.in.. 
- Uchwała Nr 308/XXlV/20 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie programu 
ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został 
przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego 
PMIO oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu, 
- Uchwała Nr 414/XXXlV/21 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę 
Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu 
ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został 
przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 
10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. 

Uzupełniono zapisy Strategii o wymienione dokumenty.  

Wnosi się także o zawarcie odniesienia do dokumentu gminy 
pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Studzienice 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 

Uzupełniono zapisy Strategii o odniesienie się do w/w 
dokumentu.  

Proponuje się wzmocnić zapisy dotyczące promocji walorów 
turystycznych gminy oraz dostępności terenów 
inwestycyjnych 

Zapis Strategii zawierają kierunki działań związane 
zarówno z promocją walorów turystycznych jak i 
kwestiami dotyczącymi terenów inwestycyjnych.  

Część diagnostyczną proponuje się uzupełnić o informacje 
czy: 
- aglomeracja ściekowa Studzienice spełnia wszystkie 
warunki zgodności z Dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991 r. 
dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych 
(91/271/EWG), 
- w roku 2021 gmina osiągnęła wymagany poziom 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych. 

Uzupełniono diagnozę o wskazane dane.  

Wskaźniki osiągnięcia zakładanych rezultatów należy 
uzupełnić o przypisanie im wartości docelowych wraz z 
określeniem roku docelowego 

Przedmiotowa Strategia ma charakter dokumentu 
wyznaczającego główne kierunku rozwoju gminy – nie 
jest tym samym dokumentem wskazującym na 
konkretne inwestycje do realizacji, a tym bardziej 
zamknięty charakter inwestycji. Tym samym nie ma 
możliwości precyzyjnego określenia docelowej wartości 
wskaźników rezultatu wskazanych w Strategii. Rokiem 
docelowym w którym zostaną osiągnięte docelowe 
wartości wskaźników Strategii jest rok 2030 – jako 
końcowy rok okresu jaki obejmuje przedmiotowy 
dokument.   

Rozdział 10. Ramy finansowe i struktura finansowania 
przedsięwzięć w ramach realizacji celów strategii, proponuje 
się uzupełnić o łączną wartość nakładów inwestycyjnych 
niezbędnych dla realizacji wszystkich zawartych w 
dokumencie kierunków działań. Ponadto należy rozważyć 
uwzględnienie w dokumencie możliwości wykorzystania 
programów międzynarodowych bezpośrednio zarządzanych 
przez Komisję Europejską 

Z uwagi na argumenty podane w odpowiedzi na 
powyższe pytanie dotyczące wskaźników rezultatu  - nie 
ma możliwości wskazania precyzyjnej kwoty nakładów 
na inwestycji wskazane w Strategii.  
W źródłach finansowania wskazano jedynie 
przykładowe, dostępne w momencie przygotowywania 
projektu Strategii możliwości finansowania zawartych w 
niej celów – zapisy te nie wykluczają natomiast 
skorzystania przez gminę z innych niż wymienione 
źródeł finansowania.    

Wnioskuje się o ujęcie kwestii zagospodarowania szlaków 
kajakowych rzek Wdy i Zbrzycy (jez. Somińskie) w Celu 
szczegółowym: Poprawa atrakcyjności turystycznej (s. 49). 

Rozszerzono zapisy Strategii o wykorzystanie 
turystyczne rzek.  



 5 

Z wykazu dokumentów strategicznych/aktów prawnych 
opracowanych na poziomie wojewódzkim znajdującym się na 
s. 78: 
- należy usunąć lit. f., w której wymieniona została Uchwała 
nr 322/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”. Powyższa 
uchwała nie jest już aktem obowiązującym, ponieważ w dniu 
6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1579), która 
wniosła zmiany w przepisach ustawy o odpadach m.in. w 
zakresie utraty mocy uchwały w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 
- natomiast w odniesieniu do „Programu Ochrony Środowiska 
Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą 
do roku 2025 (Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego 
nr 461/XLlll/18 z dnia 26 lutego 2018 r.)”, o którym mowa w 
lit. g., informuje się, że w styczniu 2023 roku planowane jest 
uchwalenie przez Sejmik Województwa Pomorskiego 
zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska 
Województwa Pomorskiego 2030 (POŚ WP 2030), w związku 
z czym, jeśli strategia rozwoju gminy będzie przyjmowana w 
późniejszym terminie, zasadnym będzie zaktualizowanie 
zapisu dotyczącego obowiązującego POŚ WP 2030. 

Uzupełniono zapisy Strategii zgodnie z uwagą. W 
kwestii Programu Ochrony Środowiska w momencie 
przygotowywania projekt Strategii po konsultacjach 
społecznych Program Ochrony Środowiska 
Województwa Pomorskiego 2030 nie był jeszcze 
uchwalony.  

Strzałki użyte w tabeli 12 na s. 81 obrazujące powiązania 
celów Strategii Rozwoju Gminy Studzienice 2030 z celami 
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 są 
nieczytelne i trudno jest odczytać te powiązania. 
Proponuje się zastosowanie innego rozwiązania graficznego, 

Skorygowano zapisy Strategii w celu poprawy 
czytelności przedmiotowych powiązań.  

W całym dokumencie należy używać poprawnej nazwy PZP 
WP 2030, to jest: Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego 2030. 

Skorygowano zapisy Strategii zgodnie z uwagą.  

 


