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Wstęp 

 
Zintegrowany  Program  Operacyjny  Rozwoju  Regionalnego  (ZPORR) 

jest  jednym  z  siedmiu  programów  operacyjnych,  które  służą  realizacji 

Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004‐2006 

(NPR/PWW).  ZPORR  rozwija  cele  NPR,  określając  priorytety  i  kierunki 

polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej.  Realizacja  tej  polityki  w  ramach  ZPORR,  będzie 

współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych. 

 

Plan niniejszy opracowany został według wytycznych Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  ‐ Uzupełnienia Programu  z 

dnia 25 sierpnia 2004 r. wersja ostateczna. Przy realizacji zadań Działania 3.1. 

Obszary wiejskie i 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji. W Działaniu 3.1. 

Obszary wiejskie oraz w Działaniu 3.2. Obszary podlegające  restrukturyzacji 

przewidziane  są  do  realizacji  projekty,  które  mają  wpływ  na  zwiększenie 

atrakcyjności  gospodarczej  inwestycyjnej  obszaru  objętego  projektem  oraz 

tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. W ramach obu Działań do realizacji 

przewiduje  się  projekty  inwestycyjne  zlokalizowane  na  obszarach wiejskich 

oraz miast do 20.000 mieszkańców wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego.  

Rodzaje  kwalifikujących  się  projektów  do  złożenia  w  działaniu  3.1  i  3.2 

zawierają się w obszarach: 

- budowa  lub modernizacja urządzeń do odprowadzania  i oczyszczania 

ścieków 

- budowa  lub  modernizacja  urządzeń  zaopatrzenia  w  wodę  i  poboru 

wody 

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
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- poprawa jakości powietrza 

- gospodarka odpadami 

- przeciwdziałanie powodziom 

- budowa  lub modernizacja dróg gminnych  i powiatowych o znaczeniu 

lokalnym 

- kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje 

- budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej 

oraz dodatkowo w Działaniu 3.2: 

- inkubatory przedsiębiorczości. 

Według ZPORR‐u warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania w 

ramach Działania 3.1 oraz 3.2  jest załączenie do wniosku o dofinansowanie 

zadania  inwestycyjnego Planu Rozwoju Lokalnego powiatu. W planie  tym 

powinno być ujęte zadanie, o dofinansowanie którego ubiega się powiat. 

Plan Rozwoju Lokalnego –  jest nowoczesnym narzędziem zarządzania. 

Służy  realizacji  polityki  programowania  rozwoju  lokalnego  i  regionalnego. 

Obejmuje  on  analizę  i  diagnozę  sytuacji  obecnej,  wyznacza  wizję  rozwoju 

samorządu, opis planowanych zadań  inwestycyjnych na  lata 2004‐2006, plan 

finansowy  na  lata  2005‐2006  obligatoryjnie,  a  w  latach  2007  –  2013 

fakultatywnie.  

Przygotowany dokument jest dokumentem kroczącym. Zakłada się jego 

cykliczny  monitoring  i  ocenę  realizowanych  zadań  inwestycyjnych 

przynajmniej raz w roku. 

 

Zadania  i  projekty  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  stanowią 

odzwierciedlenie  spotkań  i  debat  społeczności  lokalnej  z  ostatnich 

dwóch lat. 
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Proponowana procedura przygotowania 

Planu Rozwoju Lokalnego 

 
 

Starosta wydaje zarządzenie powołujące 
pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego. 

 
 
 
Starosta  wydaje  zarządzenie  o  powołaniu  powiatowego  zespołu  ds.  rozwoju 
lokalnego  (dyrektorzy  wydziałów  i  jednostek  organizacyjnych,  Powiatowego 
Urzędu Pracy itp.)  
 
 
 
 
Rada Powiatu rozszerza kompetencje Komisji ds. rozwoju o działania związane z 
planem rozwoju lokalnego  
Pozytywna Opinia Komisji ds.  rozwoju  lokalnego  i  rekomendacja na sesję Rady 
Powiatu   

 
 
 

 
Uspołecznienie planu: 
‐ konsultacje społeczne; 
‐ zamieszczenie projektu na stronie internetowej 
‐ ogłoszenie prasowe 

 
 
 

 
 
Uchwała Rady Powiatu 
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego 

 
 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU NOWODWORSKIEGO  
 

 
POWIAT NOWODWORSKI 

2005 

6

 

I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

 
Okresy  programowania Unii  Europejskiej  ‐  lata  2004  –  2006  i  2007  – 

2013, narzucają ramy czasowe realizacji planu, natomiast określone w ZPORR 

priorytety,  wyznaczają  obszary  działalności  powiatu,  poddane  w  tym 

dokumencie  diagnozie.  Analizie  poddano:  sferę  społeczną,  gospodarczą, 

techniczną i finansową. 

Przygotowany dokument  stanowi zatem krótko  ‐  (na  lata 2005 – 2006)  

i  długoterminową  (na  lata  2007  ‐2013)  wizję  rozwoju  potencjału 

gospodarczego  powiatu,  który  warunkuje  wzrost  konkurencyjności  oraz 

przeciwdziałanie  dalszej marginalizacji  niektórych  obszarów w  taki  sposób, 

aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi społecznemu powiatu, jego spójności 

ekonomicznej i społecznej oraz integracji z Unią Europejską. 

 

Przedmiotem prowadzonych analiz są: 

• gmina miejska Krynica Morska, 

• gmina miejsko – wiejska Nowy Dwór Gdański, 

• gmina wiejska Ostaszewo, 

• gmina wiejska Sztutowo, 

• gmina wiejska Stegna. 

Analizy  wykonywane  są  wspólnie  dla  wszystkich  jednostek 

administracyjnych,  bowiem  w  rzeczywistości  dotyczą  tej  samej  przestrzeni 

geograficznej i społeczno‐gospodarczej.  

Opracowanie ma  charakter poznawczy  i  służy możliwie  szerokiemu  i 

kompleksowemu  rozpoznaniu  obecnego  stanu  rozwoju,  wyodrębnieniu 

uwarunkowań  sprzyjających  rozwojowi  (czyli  szans),  bądź  ten  rozwój 
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ograniczających (czyli zagrożeń), określeniu mocnych i słabych stron powiatu 

w rywalizacji z innymi obszarami. Część diagnostyczna obejmuje różne sfery 

życia społeczno – gospodarczego istotne z punktu widzenia rozwoju powiatu. 

Część  zadaniowa  zawiera  wykaz  projektów  mogących  przyczynić  się  do 

poprawy  życia mieszkańców    i  podzielona  jest  na:  projekty  realizowane w 

latach 2005 ‐ 2006 oraz projekty realizowane w latach 2007 – 2013.  

Zaproponowane  zadania  inwestycyjne  są wyrazem  aspiracji  lokalnych 

środowisk,  popartym  kompleksową  analizą  możliwości  realizacji  tych 

aspiracji. 

Horyzont  czasowy  dokumentu  określony  jest  na  rok  2013,  głównie  z 

powodu zmienności zjawisk społeczno – gospodarczych oraz akcesji Polski do 

struktur Unii Europejskiej. 

Część  analityczna  dokumentu  podzielona  jest  na  następujące  grupy 

tematyczne: 

a) podstawowe informacje o powiecie nowodworskim 

b) środowisko przyrodnicze 

c) turystyka 

d) zagospodarowane przestrzenne 

e) gospodarka 

f) sfera społeczna 

 

W  trakcie  opracowywania    dokumentu  korzystano  z  danych Urzędu 

Statystycznego  w  Gdańsku,  Starostwa  Powiatowego  w  Nowym  Dworze 

Gdańskim, urzędów gmin w: Nowym Dworze Gdańskim, Sztutowie, Stegnie, 

Ostaszewie, urzędu miasta Krynicy Morskiej, Powiatowego Urzędu Pracy w 

Nowym Dworze Gdańskim, innych instytucji działających na terenie powiatu 
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oraz  z  materiałów  zawartych  w  „Strategii  Rozwoju  Powiatu 

Nowodworskiego” . 

Opracowując  PRL  dołożono wszelkich  starań,  by wykorzystane  dane 

statystyczne oraz inne informacje, będące podstawą do analizy uwarunkowań, 

szans  i  zagrożeń  rozwoju  powiatu,  były  możliwie  najbardziej  aktualne. 

Zdecydowana większość danych statystycznych dotyczy roku 2004. 

Trzecim  elementem  opracowania  jest  opis  systemu  wdrażania  i 

monitorowania  zawierający m  in.  zakres  kompetencji  zespołu  zadaniowego 

odpowiedzialnego za prawidłową realizację Programu. 
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II. Aktualna sytuacja społeczno‐gospodarcza na obszarze objętym 
wdrażaniem planu  

 

1. Podstawowe informacje o powiecie nowodworskim. 

 

Powiat nowodworski położony  jest w północnej Polsce, we wschodniej 

części województwa pomorskiego, na granicy z województwem warmińsko – 

mazurskim. Jest to powiat nadmorski, od północy graniczy z Zatoką Gdańską, 

od wschodu z Zalewem Wiślanym i rzeką Nogat, od wschodu z Wisłą. Składa 

się  z  dwóch  głównych  krain  geograficznych:  Żuław  Wiślanych  i  Mierzei 

Wiślanej.  Największym  miastem  na  Żuławach  jest  Nowy  Dwór  Gdański 

połażony  nad  rzeką  Tugą  (Świętą).  Administracyjnie,  w  skład  powiatu 

wchodzi 5 gmin, w tym jedna miejska: Krynica Morska, jedna gmina miejsko – 

wiejska:  Nowy  Dwór  Gdański  i  trzy  gminy  wiejskie:  Ostaszewo,  Stegna  i 

Sztutowo.  

  Cechą  charakterystyczną  Pobrzeża  Gdańskiego  jest  występowanie 

wyodrębnionych  płatów  wysoczyznowych  o  wysokości  kilkudziesięciu 

metrów,  rozdzielonych  formami  dolinowymi  oraz  rozległej  delty  Wisły. 

Znajdująca się we wschodniej części powiatu Mierzeja Wiślana ma szerokość 1 

–  2  km, w  części  zachodniej  jest  zrośnięta  z  deltą Wisły.  Żuławy Wiślane 

tworzą nisko położoną równinę delty Wisły. 
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Powiat  charakteryzuje  się  specyficznymi  warunkami  przyrodniczo  – 

społeczno – gospodarczymi, które mają wpływ na stan i jakość środowiska: 

• unikatowe  warunki  środowiska  geograficznego,  powiat  jest  częścią 

jedynego  w  Polsce  obszaru  w  tak  dużym  stopniu  przekształconego 

przez człowieka, którego istnienie uzależnione jest od człowieka, 

• otoczenie  systemami  wodnymi,  od  północy  Zatoką  Gdańską,  od 

zachodu  Wisłą,  od  wschodu  Nogatem  i  Zalewem  Wiślanym  co 

przyczynia się do wzrostu zagrożenia powodziowego, 

• żyzne gleby (mady), na których oparta jest od stuleci gospodarka rolna 

obszaru, 

• dynamicznie  rozwijająca  się  turystyka  i  rekreacja  z  części mierzejowej 

powiatu,  

• warunki  do  rozwoju  funkcji  uzdrowiskowej  w  Krynicy  Morskiej, 

Piaskach i Kątach Rybackich, Stegnie, Jantarze, Mikoszewie, 

• brak przemysłu, 

• położenie  w  sąsiedztwie  dynamicznie  rozwijającego  się  Trójmiasta  i 

Elbląga, 

Zróżnicowanie gmin powiatu wynika z położenia w dwóch odrębnych 

krainach  geograficznych. Najbardziej  specyficzną  gminą  jest miasto Krynica 

Morska  w  całości  położone  na  terenie  Parku  Krajobrazowego  Mierzeja 

Wiślana,  charakteryzujące  się  lesistością  około  90 %  i  najmniejszą w  całym 

powiecie liczbą ludności. 
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2. Sfera społeczna  

  Głównymi  elementami sieci osadniczej powiatu nowodworskiego są w 

części środkowej miasto Nowy Dwór Gdański i Ostaszewo, w części północnej 

Krynica  Morska,  Sztutowo,  Stegna,  Jantar,  Mikoszewo.  Największymi 

jednostkami osadniczymi są kolejno: Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, 

Ostaszewo.  Najludniejszymi  gminami  są  Nowy  Dwór  Gdański  i  Stegna. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę ludności w największych miejscowościach 

powiatu. 
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Nazwa gminy / miejscowości  Liczba ludności 

Miasto i gmina Nowy Dwór Gdański  18 628 

Nowy Dwór Gdański  10 320 

Kmiecin  977 

Marzęcino  690 

Miasto Krynica Morska  1 240 

Krynica Morska  975 

Gmina Ostaszewo  3 346 

Ostaszewo  1 110 

Nowy Cerkiew  466 

Jeziernik  300 

Gmina Stegna  9 872 

Stegna  2 273 

Drewnica  920 

Jantar  726 

Mikoszewo  750 

Gmina Sztutowo  3 729 

Sztutowo  1 903 

Kąty Rybackie  704 

Powiat nowodworski  36 871 
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Największą koncentracją  jednostek osadniczych  charakteryzuje  się pas 

Mierzei  Wiślanej  od  Mikoszewa  do  Kątów  Rybackich.  Pozostały  obszar 

powiatu charakteryzuje się dużym rozproszeniem osadnictwa. Łącznie powiat 

zamieszkuje 36 871 osób, z czego około 68 % stanowi ludność zamieszkała na 

wsi. Gęstość  zaludnienia w  powiecie wynosi  57  os/km2. W  poszczególnych 

gminach gęstość zaludnienia wynosi od 89 os/km2 w mieście  i gminie Nowy 

Dwór  Gdański  do  12  os/km2  w  mieście  Krynica  Morska.  W  pozostałych 

gminach gęstość zaludnienia wynosi odpowiednio: w Ostaszewie – 55 os/km 2, 

w  Stegnie  –  58  os/km2,  w  Sztutowie  –  35  os/km2. W  gminach  o  wysokiej 

wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej tj. Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór 

Gdański, gęstość zaludnienia jest większa.  

Układ  przestrzenny  poszczególnych  miejscowości  jest  zróżnicowany. 

Część  miejscowości  ma  typowy  układ  osadniczy  ze  skupioną  zabudową 

(Kmiecin), część ma charakter rozproszony i nie stanowi wyraźnych układów 

przestrzennych  (Nowa Cerkiew,  Piaskowiec). Obszar  żuławski  powiatu  jest 

przykładem  obszaru  z  widocznymi  kolejnymi  formacjami  struktur 

osadniczych, od końca XIII wieku do okresu międzywojennego XX wieku. 

 
Dla  niektórych miast  i miejscowości wynikają  różne  ograniczenia  dla 

dalszego rozwoju przestrzennego. Są to: 

• warunki przyrodnicze  i potrzeby ochrony  środowiska przyrodniczego 

w  przypadku  Krynicy  Morskiej  położonej  na  terenie  parku 

krajobrazowego, 

• niekorzystny mikroklimat w przypadku Nowego Dworu Gdańskiego. 
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Kierunki  rozwoju  osadnictwa  wynikające  z  Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego województwa pomorskiego są następujące: 

• stabilizacja,  wzbogacenie  bazy  miastotwórczej  i  uzupełnianie  funkcji 

miastotwórczych Nowego Dworu Gdańskiego, 

• ochrona przestrzeni rolniczej przed zabudową, 

• ochrona walorów kulturowych, 

• ograniczenie  nowej  zabudowy  głównie  do  uzupełnienia  istniejących 

układów, 

• rozwój usług ponadgminnych np. szkolnictwa ponadgimnazjalnego, dla 

obszaru obejmującego. 

 
W  perspektywie miasto Nowy Dwór Gdański  obok  Braniewa  będzie 

ośrodkiem uzupełniającym dla Elbląga. Rozwijać się będą funkcje związane z 

obsługą terenów o bardzo wysokiej bonitacji gleb. 

Istotne  znaczenie  dla  dalszego  rozwoju  osadnictwa  będzie  miało 

wyrównywanie wieloletnich zapóźnień w rozwoju infrastruktury. Rozwój ten 

musi  być  ukierunkowany  na  spełnienie  wymagań  ochrony  środowiska  w 

zakresie    jakości poszczególnych  jego  elementów. Szczególnie  istotne będzie 

dalsze  porządkowanie  gospodarki  wodno  –  ściekowej  poprzez  rozbudowę 

sieci  kanalizacyjnej  wraz  z  budową  nowych  oczyszczalni  ścieków, 

modernizację  i  rozbudowę  sieci  wodociągowej,  szczególnie  Centralnego 

Wodociągu  Żuławskiego.  Kontynuowanie  przedsięwzięć  związanych  z 

rozbudową  i modernizacją wyposażenia w  infrastrukturę musi być zgodne z 

założeniami  wynikającymi  ze  studiów  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miast i gmin. 

Postęp  w  rozwoju  infrastruktury  technicznej  podniesie  poziom  życia 

mieszkańców  powiatu,  spowoduje  wzrost  jego  atrakcyjności  zarówno  dla 
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inwestorów  jak  i  potencjalnych  nowych  mieszkańców,  wzrośnie  popyt  na 

usługi  turystyczne  i agroturystyczne rozwijane w gminach powiatu. Główną 

rolę w  podejmowaniu  działań  zmierzających  do  poprawy warunków  życia 

mieszkańców  odgrywają  sami mieszkańcy,  ich  zaangażowanie w  problemy 

środowiska  naturalnego,  świadomość  ekologiczna  i  chęć  wprowadzania 

zmian służących poprawie jakości życia.  

 
  Najwięksi pracodawcy w  regionie  to: Spółdzielnia Mleczarska Maluta, 

SeCesPol  spółka  z  o.o., Tuga  spółka  z  o.o.,  Stocznia  Żuławy  spółka  z  o.o.  i 

Hydromechanika w Piaskowcu P.P.H.U, „Hydromechanika”, P.P.H.U. „Stop – 

Kor”. Dużo  osób  zatrudnionych  jest w  usługach  o  charakterze  publicznym 

(edukacja,  administracja,  ochrona  zdrowia,  itp.)  Ponadto  miejsca  pracy  (w 

większości sezonowej) proponuje Mierzeja Wiślana.  

  W  powiecie  znajdują  się  niewykorzystane  zasoby  siły  roboczej.  W 

wyniku restrukturyzacji rolnictwa zasoby pracy w ciągu najbliższych lat mogą 

jeszcze ulec zwiększeniu. 

  Słabą  stroną  jest  struktura  bezrobocia.  Obecnie  (początek  2005  roku) 

sięga  ono  45  %.  Występuje  jednocześnie  brak  kwalifikowanych  kadr  dla 

nowoczesnych  działalności  gospodarczych.  Znaczny  jest  udział  ludności  o 

niskich dochodach;  stąd pojawiają  się obszary depresji  społecznej. Struktura 

wykształcenia  bezrobotnych  nie  odbiega  od  przeciętnych  wskaźników  dla 

całego  województwa.  Najliczniejszą  grupę  stanowią  bezrobotni  z 

wykształceniem  podstawowym  i  niepełnym  podstawowym  oraz  z 

wykształceniem  zasadniczym  zawodowym.  W  powiecie  nowodworskim 

mieszka  niemal  37  tysięcy  osób, w  tym w wieku  produkcyjnym  blisko  24 

tysiące  osób.  Prognoza wzrostu  liczby  ludności  na  2015  rok  przewiduje,  że 

odsetek ludności w wieku produkcyjnym wzrośnie z obecnych 60,3% do 64 %. 
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3. Infrastruktura i środowisko przyrodnicze. 
 
  Przez Nowy Dwór  Gdański  przebiega  droga  ekspresowa  nr  7  relacji 

Gdynia  –  Warszawa,  stanowiąca  fragment  drogi  międzynarodowej  E  77. 

ponadto przebiegają drogi wojewódzkie: 514, 501, 502.  

  Długość  dróg  gminnych w  powiecie  nowodworskim wynosi  279,  382 

km, z tego o nawierzchni twardej 242, 088 km i nawierzchni gruntowej 37, 294 

km.  Najbardziej  intensywny  ruch  kołowy  występuje  w  okresie  letnim 

powodując  przeciążenie  skrzyżowań,  mostów  i  wiaduktów,  których  stan 

techniczny  nie  odpowiada  normom.  Brak  jest  połączeń  kolejowych  – 

osobowych, w okresie letnim funkcjonuje na odcinku Nowy Dwór Gdański – 

Stegna  –  Sztutowo  kolejka  wąskotorowa  uruchomiona  po  kilkuletniej 

przerwie od 2003 roku. Nowy Dwór Gdański posiada połączenie kolejowo – 

towarowe  z  Elblągiem, Malborkiem,  Tczewem,  Gdańskiem.  Do  transportu 

wodnego wykorzystywane są: Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa  i Nogat. Na 

Zalewie  Wiślanym  istnieją  tory  wodne,  które  są  połączone  poprzez  E70 

Antwerpia – Kaliningrad z systemem śródlądowych dróg wodnych Europy. 

  Najbliższy port lotniczy jest położony w Gdańsku – Rębiechowie. Jest to 

lotnisko  posiadające  połączenie  zarówno  krajowe,  jak  i  międzynarodowe. 

Znajduje się w odległości 50 km od Nowego Dworu Gdańskiego. 

  W  powiecie  nowodworskim  występuje  stosunkowo  wysoka,  jak  na 

tereny  wiejskie  gęstość  sieci  telefonicznej.  Największym  operatorem 

działającym  na  rynku  telekomunikacyjnym  powiatu  nowodworskiego  jest 

Telekomunikacja  Polska  S.A. Na  rynek  aktywnie wchodzi  nowy  operator  – 

firma Dialog S.A. Szybko  rozwija  się  telefonia komórkowa, pełny dostęp do 

swoich usług oferują wszystkie sieci telefonii systemu GSM. 
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Infrastruktura  telekomunikacyjna  i  teleinformatyczna  jest  stale 

rozbudowywana, co  stwarza dobre perspektywy usług wysokiej  jakości.  Jest 

oferowany  pełny  pakiet  usług  telekomunikacyjnych  łącznie  z 

zaawansowanymi technikami transmisji danych. 

  Konieczne  jest  doprowadzenie  sieci  gazowniczej  z  Nowego  Dworu 

Gdańskiego na  tereny Mierzei Wiślanej  jako niezbędny warunek wydłużenia 

sezonu turystycznego i poprawy jakości środowiska Parku Krajobrazowego.  

  Sieć wodociągowa  i  jakość wody spełnia aktualne normy zaopatrzenia 

ludności  i  potrzeby  przemysłowe.  Sieć  kanalizacyjna, wielkość  i  parametry 

oczyszczalni  dostosowywane  są  do  wielkości  sieci  wodociągowej. 

Wystarczająca jest rezerwa ilości energii elektrycznej oraz sieci przemysłowej. 

 
  Powierzchnia  gruntów w powiecie wynosi 65 275 ha. Własność Agencji 

Nieruchomości  Rolnych  stanowi  5285  ha.  Region  Żuław  w  województwie 

pomorskim  posiada  najkorzystniejsze warunki  dla  prowadzenia  gospodarki 

rolnej.  Przeważają  gleby  kompleksów  pszennych,  rzepaczanych  i 

buraczanych, umożliwiające prowadzenie intensywnej produkcji rolnej. 

  W powiecie nowodworskim  powierzchnia chroniona zajmuje 16 962 ha, 

co stanowi 26 % powierzchni powiatu. Z ogółu powierzchni chronionej 241 ha 

przypada na rezerwaty przyrody: Buki Mierzei Wiślanej w Krynicy Morskiej, 

Kąty  Rybackie  w  gminie  Sztutowo  oraz  Mewia  Łacha  w  gminie  Stegna. 

Rezerwat Buki Mierzei Wiślanej  jest to rezerwat  leśny o powierzchni 7, 0 ha. 

Ochroną  objęte  jest  stanowisko  buka  w  drzewostanie  sosnowym, 

prawdopodobnie  pozostałość  dawnych  kompleksów  leśnych.  Rezerwat 

położony  jest w  obrębie  Stegna,  leśnictwa  Przebrno. Rezerwat  faunistyczny 

Kąty  Rybackie  położony  jest  na Mierzei Wiślanej  na  zachód  od  wsi  Kąty 

Rybackie.  Ochroną  objęte  są  miejsca  lęgowe  kormorana  czarnego  i  czapli 
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siwej. W roku 2000 Zarządzeniem nr 109/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 

13.06.2000 powiększono rezerwat do 102,54 ha. Rezerwat faunistyczny Mewia 

Łacha  o  powierzchni  131,  5  ha,  obejmuje  stożek  napływowy  w  przekopie 

Wisły  o  silnie  zróżnicowanej  mozaice  zbiorowisk  roślinnych.  Dominują 

rośliny wydmowe, charakterystyczne dla wydmy białej  i szarej. W granicach 

powiatu nowodworskiego położony jest Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana. 

Park wraz  z  otuliną  obejmuje  polską  część Mierzei Wiślanej  znajdującą  się 

między Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską, o długości 30 km.  

 
4. Gospodarka. 
 
  Rolnictwo  jest  trwałym  i  ważnym  elementem  gospodarki  powiatu. 

Charakteryzuje  się  korzystną  strukturą  wielkościową  gospodarstw  oraz 

wysoką  produktywnością  ziemi  i  pracy.  Gospodarstwa  rolne  na  terenie 

powiatu są na ogół dobrze zorganizowane, o właściwej strukturze produkcji 

rolnej.  Mocną  stroną  żuławskiego  rolnictwa  jest  duża  liczba  towarowych 

indywidualnych  gospodarstw  rolnych.  Na  Żuławach  uzyskuje  się  plony 

dobrej  jakości.  Niestety  nawet  duże,  dobrze  wyposażone  i  wydajne 

gospodarstwa,  wskutek  trwającej  od  1997  dekoniunktury  w  polskim 

rolnictwie,  mają  poważne  kłopoty  ze  zbytem  zboża,  buraków,  rzepaku  i 

żywca. Lepsze niż przeciętnie w kraju jest wyposażenie obszarów wiejskich w 

infrastrukturę techniczną i osiedleńczą.  

  Dobre  gleby  na  Żuławach  stanowią  bazę  rozwoju  rolnictwa.  Ocena 

warunków  agroekologicznych  na  tym  terenie  jest  bardzo wysoka. Wielkim 

problemem  jest  stan  melioracji.  Przy  dzisiejszych  rozwiązaniach 

organizacyjnych potrzebna jest w tym zakresie interwencja władz centralnych. 

Atrakcyjne  krajobrazy,  nadmorskie  plaże,  akweny  wodne  morskie  i 
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śródlądowe  stanowią  znakomitą  podstawę  rozwoju  agroturystyki  i 

współtworzą dobre warunki wypoczynku nie tylko dla mieszkańców.  

 

  Grunty orne  zajmują 49, 60 % całkowitej powierzchni powiatu tj. 32 378 

ha, użytki zielone 9, 31 % tj. 6080 ha, sady 0, 09 % tj. 58 ha. Ilość gospodarstw 

rolnych  w  powiecie  w  roku  2002  wynosiła  2032.  W  strukturze  wielkości 

dominują  gospodarstwa  od  1  do  5  ha,  stanowiące  40,  6  %  gospodarstw, 

gospodarstwa od 5 do 15 ha stanowią 28 %, od 15 do 20 ha 22 %. Najmniej % 

zajmują gospodarstwa powyżej 50 ha – 9, 54 ha. W ostatnich  latach wzrosła 

liczba  gospodarstw  od  1  do  5  ha  i  od  15  do  50  ha. Znacznie  spadła  liczba 

gospodarstw w przedziale od 5 do 15 ha. Najważniejsze uprawy w powiecie 

to zboża ozime – 44 %, zboża jare – 16 %, rzepak – 11 %, buraki cukrowe – 6 %. 

W odniesieniu do 1997 roku obserwuje się tendencję wzrostu plonów rzepaku 

( 24 %)  i pszenicy ozimej  ( 12 %  ) oraz nieznaczny wzrost plonów buraków 

cukrowych ( 6 % ) i pszenicy jarej ( 3 % ). 

  Zdecydowanie  innymi  warunkami  dla  rozwoju  rolnictwa 

charakteryzuje się Mierzeja Wiślana. Jest to obszar lasów i użytków, a bliskość 

rynków zbytu predysponuje go do rozwijania rolniczych działów specjalnych. 

O  warunkach  dla  rozwoju  rolnictwa  w  gminach  powiatu  mówi  wskaźnik 

jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wg IUNG w Puławach). Wynosi on 

(w skali 100 pkt.) w gminie Sztutowo 88, 6 pkt., w gminie Stegna 91, 2 pkt., w 

Nowym  Dworze  Gdańskim  93,  9    pkt.  i  w  gminie  Ostaszewo  97,  2  pkt. 

Rybołówstwo na Zalewie Wiślanym rozwinęło się dzięki bytującym gatunkom 

ryb  i  gatunkom  przybywającym  tu  z  Zatoki  Gdańskiej  przez  Cieśninę 

Bałtijską.  Roczne  połowy  wynoszą  średnio  2,5  –  3,  0  tys.  ton  ryb,  w  tym 

głównie  śledzie,  węgorze,  sandacze,  trocie  i  leszcze.  Jest  to  głównie 
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rybołówstwo  łodziowe.  Najlepsze  warunki  połowowe  uzyskują  łodzie  z 

Piasków, następnie Krynicy Morskiej i Kątów Rybackich.  

 
Na  terenie  powiatu  działa  kilka  zakładów  przemysłowych  o  ważnym 

znaczeniu lokalnym i regionalnym. Największe zakłady w powiecie to:  

Spółdzielnia Mleczarska Maluta, SeCesPol  spółka  z o.o., Tuga  spółka  z o.o., 

Stocznia  Żuławy  spółka  z  o.o.  i  Hydromechanika  w  Piaskowcu  P.P.H.U, 

„Hydromechanika”, P.P.H.U. „Stop – Kor”. 

Stocznia  Żuławy  w  Ostaszewie  zajmuje  się  remontem  jednostek 

pływających, produkcją  łodzi dla potrzeb wojska  i  turystycznych  z włókien 

poliestrowo  –  szklanych,  produkcją  pokryć  lotniskowych  z  włókien 

poliestrowo  –  szklanych. W 2001  roku  został w zakładzie wdrożony  system 

zarządzania jakością ISO 9002, a w roku 2003 system PN – EN 9001 – 2001. 

SeCesPol  zajmuje  się  produkcją  wymienników  ciepła  płytowych, 

skręcanych  i  lutowanych,  zbiorników  pojemnościowych,  kotłów  opalanych 

słomą.  W  przeważającej  ilości  asortyment  produkowany  jest  ze  stali 

nierdzewnej. 

Maluta  –  zakład  produkuje wyroby mleczarskie: masło,  jogurty,  sery. 

Zatrudnienie  w  zakładzie  wynosi  200  osób.  Ze  względu  na  prowadzoną 

produkcję  istnieje  zagrożenie  amoniakiem  zawartym  w  instalacjach  

chłodniczych, odpadami poprodukcyjnymi pochodzenia organicznego. 

Stop  –  Kor  –  przedsiębiorstwo    zajmuje  się  nakładaniem  powłok 

galwanicznych  na  materiały  metalowe,  w  celu  ich  ochrony  m.  in.  przed 

korozją. W wyniku procesu technologicznego powstają niebezpieczne odpady 

pogalwaniczne. 

Hydromechanika  –  podstawową  działalnością  firmy  jest  obróbka  i 

skrawanie  metali.  zakres  prowadzonych  usług  to  również:  szlifowanie, 
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elektrodrążenie, montaż podzespołów i zespołów, konstrukcja, projektowanie 

i produkcja konstrukcji stalowych. 

Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  sp.  z  o.o.  zajmuje  się  głównie 

wytwarzaniem i dystrybucją ciepła. 

 
 

III. Kierunki i zadania do zrealizowania w powiecie nowodworskim. 
 

W  trakcie  opracowywania  Planu  Rozwoju  Lokalnego  określone  zostały 

problemy, które powinny zostać rozwiązane w najbliższych  latach na terenie 

powiatu  nowodworskiego.  Problemy  te  zostały  scharakteryzowane  na 

podstawie  zadań  inwestycyjnych wskazanych  do  realizacji w  latach  2005  – 

2006  i perspektywicznie w  latach  2007  –  2013 przez  jednostki organizacyjne 

Powiatu nowodworskiego oraz  inne podmioty działające na  terenie Powiatu 

nowodworskiego.  Wykazane  działania  do  realizacji  obejmują  następujące 

obszary: 

• Infrastruktura techniczna/komunikacja, 

• Edukacja, 

• Kultura, 

• Społeczność, 

• Strefa środowiska przyrodniczego, 

• Gospodarka, 

• Turystyka. 

 
We wszystkich powyższych obszarach realizowane będą cele związane                 

z tworzeniem warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

W każdym z  tych obszarów wyznaczono  również priorytety, do osiągnięcia 

których będzie się dążyć. 
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Biorąc pod uwagę strategiczne problemy powiatu oraz role gmin w regionie 

Żuław i Mierzei Wiślanej należy wyróżnić następujące elementy rozwoju: 

• pomorskie  położenie  powiatu  w  pobliżu  ujścia  Wisły  do  Zatoki 

Gdańskiej oraz na Mierzei Wiślanej, 

• położenie powiatu w obszarze depresyjnym, 

• zdynamizowany  rozwój  poprzez  współpracę  z  innymi  powiatami, 

miastami, regionami, krajami UE, 

• realizacja  zadań UE w  zakresie  zwalczania długotrwałego bezrobocia 

oraz umożliwienie ludziom młodym wejście w życie zawodowe, 

• realizacja zadań UE odnośnie obszarów wiejskich 

- wsparcie wzrostu efektywności rolnictwa, 

- restrukturyzacja przetwórstwa i marketingu produktów rolnych, 

- różnicowanie  działalności  na  obszarach  wiejskich  –  realizacja 

inwestycji, w celu stworzenia miejsc pracy poza rolnictwem, 

- zwiększenie  dostępu  młodych  ludzi  do  nowoczesnych 

technologii  informatycznych,  wyrównywanie  szans 

edukacyjnych. 

 
1 Identyfikacja problemów 
 
Biorąc pod uwagę czynniki takie jak: 

1 – rola gminy w makroregionie północnym i województwie pomorskim, 

2 – uwarunkowania wewnętrzne powiatu  

szczególny nacisk należy położyć na następujące problemy: 

I. niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej: 

• konieczne  generalna  modernizacja  sieci  dróg 

powiatowych, 
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• brak  pełnego  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  na 

rzekach, 

• gospodarka odpadami, 

• modernizacja  budynków  będących  we  władaniu 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, 

• modernizacja obiektów edukacyjnych, 

 

II. niedostateczne  wykorzystanie  szans  związanych  z  bliskim 

usytuowaniem powiatu do pasa nadmorskiego: 

• niedostatki w  infrastrukturze  turystycznej,  brak  obiektów 

bazy turystycznej i sportowej, 

• niewykorzystanie terenów dla rozwoju  zagospodarowania 

turystycznego, 

• brak ścieżek rowerowych, 

• niewykorzystanie szans rozwoju agroturyzmu, 

 

III. jakość życia mieszkańców 

• stworzenie  w  Nowym  Dworze  Gdańskim  kompleksu 

instytucji pomocy społecznej, 

• restrukturyzacja  obszarów  zainwestowanych  na  drodze 

doskonalenia przestrzeni, 

• zapewnienie ładu przestrzennego i estetyki, 

• aktywizacja gospodarcza powiatu, 

• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli. 
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2 Komunikacja 
 
W  obszarze  KOMUNIKACJI  priorytetem  jest:  „  Poprawa  sieci  dróg  oraz 

doprowadzenie  jej  do  standardów  systemu  transportowego województwa 

pomorskiego”. 

 

W  celu  osiągnięcia  tego  założenia  należy  skupić  się  na  następujących 

zadaniach: 

 
• przebudowa  dróg  wraz  z  poszerzeniem  pasów  drogowych  dróg 

powiatowych, 

1. Modernizacja drogi: Nowa Kościelnica – Ostaszewo – Lubieszewo 

– (2005), 

2. Wzmocnienie  dróg  destruktem:  Jeziernik  –  Orłowo,  Solnica  – 

Rakowiska – Lubstowo, Gozdawa – Powalina, Stawiec – Kącik – 

(2006), 

3. Modernizacja  dróg  powiatowych:  Port Rybacki  –  Stegna  (2007), 

Chełmek – Osłonka – Marzęcino (2008), Mikoszewo – Drewnica – 

Dworek  (2008  –  2009),  Chełmek  –  Osłonka  –  Marzęcino  oraz 

skrzyżowanie (2010), Sztutowo – Łaszka – Groszkowo – Rybina – 

(2011), Drewnica – Bronowo – Szkarpawa (2012 – 2013) 

 

• budowa niezbędnych mostów na rzekach i kanałach powiatu, 

1. most: Kępiny Małe – Stobno – Kazimierzowo (2005), 

2. most: Chełmek – Osłonka – Marzęcino (2010) 

 

 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU NOWODWORSKIEGO  
 

 
POWIAT NOWODWORSKI 

2005 

25

 stworzenie  warunków  na  utrzymanie  i  modernizację  dróg 

powiatowych, 

 

Całość tych zadań ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz zwiększenia dostępu do  terenów  inwestycyjnych na  terenie 

powiatu. 

 
Odrębny  punkt  stanowi  budynek  Urzędu  Starostwa  Powiatowego, 

który wymaga gruntownego  remontu,  inwestycja zaplanowana  jest w  latach 

2005 – 2007, zadanie: 

• Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego. 

 
  
3 Edukacja 
 
W  obszarze  EDUKACJI  priorytetem  jest  :  „Rozbudowa  i  poprawa 

funkcjonowania    stanu placówek  oświatowych,  infrastruktury  sportowo  – 

rekreacyjnej  oraz  dostosowanie  systemów  nauczania  do  potrzeb  rynku 

pracy”. 

 

Jednym  z  podstawowych  zadań  będzie  modernizacja,  przebudowa  i 

adaptacja  do  wymaganych  standardów  europejskich  budynków,  sal 

dydaktycznych szkół ponadgimnazjalnych, obiektów i terenów sportowych, a 

także  doposażenie  ich  w  sprzęt  oraz  pozyskiwanie  nowych  powierzchni 

dydaktycznych, socjalnych i sportowo – rekreacyjnych. 

Następnym  zadaniem,  przed  którym  stoją  placówki  oświatowe  jest 

zmiana  systemów  nauczania,  ze  zwróceniem  uwagi  na  zmieniające  się 

potrzeby  rynku  pracy.  Ważnym  punktem  w  tym  zakresie  jest  tworzenie 
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punktów  doradztwa  i  centrów  szkoleniowych  na  terenie  istniejących 

placówek  oświatowych,  które  będą miały  bezpośredni  dostęp  do młodych 

ludzi, którzy zaczęli  już, bądź zaczną karierę zawodową. Szczególnej uwagi 

wymaga  kształcenie  dorosłych. Głównym  celem  tych  działań  powinno  być 

zahamowanie niekorzystnych tendencji polegających na pogłębianiu się różnic 

w  dostępie  do  edukacji  pomiędzy  wsią  i  miastem  oraz  różnych  grup 

społecznych. 

Dużym problemem stojącym przed oświatą jest zmniejszająca się liczba 

młodzieży  uczęszczającej  do  szkół  ponadgimnazjalnych.  Powoduje  to 

potrzebę  reorganizacji  placówek  szkolnych,  łącznie  z  redukcją  kadry 

nauczycielskiej. W związku z tym istnieje potrzeba przekwalifikowania kadry 

pedagogicznej.  

W ramach rozwoju strefy oświatowej w powiecie planuje się: 

1. Modernizację  budynku Zespołu  Szkół Nr  1 w Nowym Dworze 

Gdańskim (2005 – 2009), 

2. Modernizacja  budynku Zespołu  Szkół Nr  2 w Nowym Dworze 

Gdańskim (2005 – 2007), 

3. Modernizacja  Ośrodka  Szkolno  – Wychowawczego  w  Nowym 

Dworze Gdańskim (2005 – 2006 ), 

4. Modernizacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym 

Dworze Gdańskim (2005 – 2006). 
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4 Kultura  
 
  W  obszarze  KULTURY  priorytetem  jest  :  „  Poprawa  infrastruktury 

kulturowej oraz ochrona dorobku kulturowego powiatu”. 

 

Modernizacja,  remont  budynków  i  zabytkowych  wnętrz,  szeroko  pojęte 

zabezpieczenie zarówno eksponatów zabytkowych, jak i samych budynków, a 

także pozyskanie nowych powierzchni pod działalność kulturową  to główne 

zadania do osiągnięcia. Zadania w tym obszarze to: 

• zagospodarowanie na cele kulturowe zabytków wiejskiej kultury ( np. 

domy  podcieniowe,  kapliczki,  kościółki)  oraz  dawnych  zabudowań 

gospodarczych (spichlerze, stodoły, folwarki, zagrody), 

• wspieranie  inicjatywy ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie 

powiatu głównie dorobku kulturowego wsi  (np.  twórczości  ludowej, 

rzemiosła), 

• rozwój  lokalnych  imprez  kulturalnych  wpływających  na  wizerunek 

oraz  istotnie  podnoszących  atrakcyjność  małych  miejscowości 

(wystawy sztuki, festiwale, koncerty, plenery). 

  
5 Społeczność. 
 
W obszarze SPOŁECZNOŚĆ priorytetem  jest: „Poprawa  funkcjonowania  i 

rozwoju  placówek  służby  zdrowia,  pomocy  społecznej,  a  także 

stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz pomocy ludziom”. 

 

Jednym z podstawowych zadań jest zapewnienie mieszkańcom powiatu 

lepszego  dostępu  do  opieki  zdrowotnej  i  społecznej,  szczególnie 

specjalistycznej, m.in.:  poprzez modernizację,  pozyskiwanie  lub  budowanie 
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nowych  obiektów  opieki medycznej  i  społecznej poza granicami miasta. Na 

dzień  dzisiejszy  duża  część  świadczeń  usług  medycznych  i  socjalnych 

skupiona  jest w Nowym Dworze Gdańskim,  co powoduje,  że znaczna  część 

mieszkańców powiatu ma ograniczony dostęp do tych usług. 

  W  związku ze słabym wzrostem  w strukturze wiekowej mieszkańców 

powiatu  ludzi w wieku  przedprodukcyjnym  i  sporą  ilością  osób w wieku 

poprodukcyjnym, istnieje ryzyko zmniejszania się zapotrzebowania na usługi 

oświatowe,  a  jednocześnie  zwiększania  się  zapotrzebowanie  na  usługi 

systemu  pomocy  społecznej.  Najważniejszymi  przyczynami  korzystania  z 

pomocy  społecznej  pozostają  wciąż  ciężar  świadczeń  społecznych,  który 

spoczywa na samorządach gminnych i w związku z tym istnieje duże ryzyko 

niedofinansowania  tych  działań.  Należy  zatem  dążyć  do  pozyskiwania 

wsparcia finansowego także za środków zewnętrznych.  

  W  przypadku  osób  niepełnosprawnych  należy  podjąć  działania 

zmierzające  do  zwiększenia  uczestnictwa  tych  osób  w  życiu  społecznym 

powiatu,  szczególnie  poprzez  niwelowanie  barier  architektonicznych, 

technicznych,  transportowych  oraz  rozbudowywanie  obiektów 

przeznaczonych  pod mieszkalnictwo  chronione  i  placówek  zapewniających 

rehabilitację społeczną oraz pracę zawodową. 

 

  W ramach tego obszaru powiat przewiduje: 

• Modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy, ( 2007). 
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6 Strefa środowiska przyrodniczego. 
 
  Najważniejszym  aspektem  w  dziedzinie  ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO,  realizowanym  na  terenie  powiatu  nowodworskiego 

jest  Program dla Żuław.  

 

Program odnosi  się  również do  innych  sfer  życia  i  jego  zadaniem  jest 

skuteczna osłona przeciwpowodziowa. Zabezpieczenie mieszkańców Żuław i 

ich  mienia  jest  warunkiem  odwrócenia  wieloletniego  trendu  obniżania  się 

poziomu  ochrony  przestrzeni  żuławskiej  przed  powodzą.  Odbudowa  i 

modernizacja  systemu  osłony  przeciwpowodziowej  jest  podstawowym 

warunkiem  zabezpieczenia  ludzi  i  gospodarki  oraz  przyrody  przed 

ogromnymi stratami. 

  Celem programu  jest zdefiniowanie niezbędnych potrzeb  finansowych 

do  stworzenia  warunków  do  zatrzymania  i  odwrócenia  groźnej  tendencji 

obniżania  się poziomu ochrony  Żuław Wiślanych. Poprawa  funkcjonowania 

podstawowego  systemu  ochrony  przeciwpowodziowej  jest  warunkiem 

wstępnym  dla  bezpiecznej  egzystencji  ludzi  i  ich mienia  oraz  niezbędnym 

działaniem,  które  musi  ochronić  ten  region  przed  ogromnymi  startami  w 

gospodarce  i  przyrodzie,  jakie  wystąpią  w  przypadku  awarii 

zdekapitalizowanych  w  znacznej  mierze  urządzeń  melioracji  wodnych 

podstawowych. Osiągniecie wymienionych celów jest możliwe poprzez: 

• modernizacje inwestycyjną urządzeń osłony przeciwpowodziowej, 

• przeprowadzenie  w  pełnym  zakresie  corocznych  zabiegów 

konserwacyjno – eksploatacyjnych tych urządzeń.  

 
 
 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU NOWODWORSKIEGO  
 

 
POWIAT NOWODWORSKI 

2005 

30

7  Gospodarka 
 
W  obszarze GOSPODARKI  priorytetem  jest:  „Stworzenie warunków  dla 

rozwoju  małej  i  średniej  przedsiębiorczości  wraz  z  rolnictwem  i  jego 

najbliższym otoczeniem”. 

 

  Głównymi zadaniami powiatu w tym kierunku powinno być stworzenie 

odpowiednich warunków  i ułatwień, zarówno dla potencjalnych  inwestorów 

jak  i  lokalnych  małych  i  średnich  przedsiębiorstw.  Ważną  kwestią  jest 

tworzenie  gospodarczych  baz  danych,  punktów  informacyjno  ‐  doradczych 

dla  przedsiębiorców,  powiatowego  punktu  obsługi  inwestorów  na  terenie 

istniejących  już  placówek,  włączenie  ich  do  tworzącej  się  regionalnej  i 

centralnej  sieci oraz współpraca w  tym  zakresie  z  jednostkami  administracji 

publicznej  w  kraju  i  zagranicą.  Należy  także  dążyć  do  przygotowania 

aktualnych ofert inwestycyjnych w powiecie. 

  Na  rynku  pracy  należy  dążyć  do  aktywizacji  zawodowej  osób 

bezrobotnych.  W  tym  celu  wskazane  jest  opracowanie  Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Bezrobociu, który  zakładałby działania na  rzecz 

rozwoju  lokalnego  oraz  na  rzecz  rozwoju  przedsiębiorczości  i  wzrostu 

zatrudnienia poprzez m.in.: 

• korzystanie  z  funduszy  zewnętrznych  w  ramach  programów: 

Sektorowy  Program  Operacyjny  (Wzrost  Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw,  Rozwój  Zasobów  Ludzkich,  Zintegrowany  Program 

Operacyjny  Rozwoju  Regionalnego,  restrukturyzacja  i  Modernizacja 

Sektora  Żywnościowego  oraz  Rozwój  Obszarów  Wiejskich,  Rozwój 

Zasobów Ludzkich), 
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• korzystanie  z  funduszy  w  ramach:  Programu  Aktywizacji  Obszarów 

Wiejskich,  Polsko  –  Amerykańskiego  Funduszu  Przedsiębiorczości, 

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych, 

innych, 

• wspieranie  stowarzyszeń  działających  na  obszarze  powiatu 

nowodworskiego, 

• wspieranie działań inwestycyjnych promujących rozwój powiatu. 

 

W obszarze rynku pracy ważne miejsce zajmuje Powiatowy Urząd Pracy, 

który w dalszym ciągu powinien prowadzić: 

• usługi z zakresu pośrednictwa pracy w kraju i zagranicą, 

• zatrudnienie subsydiowane, czyli organizowanie prac interwencyjnych, 

robót publicznych, 

• organizację  szkoleń  zawodowych wyrównywujących  szanse  na  rynku 

pracy grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, 

• organizację staży absolwenckich w celu zwiększenia ich szans na rynku 

pracy, 

• poradę  zawodową  w  celu  zwiększenia  mobilności  zawodowej  i 

przestrzennej, 

• działalność na rzecz pozyskiwania funduszy europejskich na powyższe 

działania. 
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8 Turystyka 
 
W  obszarze TURYSTYKI priorytetem  jest:  „Rozwój  funkcji  turystycznej  i 

agroturystycznej powiatu,  rozbudowa, modernizacja oraz dostosowanie do 

standardów  europejskich bazy  turystycznej  oraz  obiektów  zabytkowych  i 

dziedzictwa kulturowego”. 

 

  Poprawę konkurencyjności  turystycznej powiatu można uzyskać m.in. 

poprzez następujące zadania: 

• rozwój  infrastruktury  oraz  bazy  turystycznej  i  agroturystycznej 

niezbędnej dla zapewnienia konkurencyjności na rynku, 

• budowę  i  rozwój konkurencyjnych produktów markowych w zakresie 

turystyki pieszej, wodnej i rowerowej, specjalistycznej (np. wędkarstwo, 

turystyka  konna,  kajakowa  ),  miejskiej  i  wiejskiej  (głównie  rozwój 

agroturystyki), 

• stworzenie  bazy  informacyjnej  i  dystrybucyjnej  oferty  turystycznej  i 

uzdrowiskowej powiatu, 

• stworzenie systemu promocji produktów markowych powiatu. 

 

Działania  w  zakresie  turystyki  powinny  ukierunkować  się  na 

dostosowanie  produktów  turystycznych  powiatu  do  zapotrzebowań 

składanych przez turystów, kuracjuszy i mieszkańców powiatu, którzy na co 

dzień z nich korzystają, ale także na szeroko pojętą akcję promocyjną powiatu 

w kraju i zagranicą. 

  Kierunki  działań  w  powyższych  obszarach  są  ze  sobą  powiązane. 

Rozwój w  jednym z wyżej wymienionych obszarów ma wpływ na rozwój w 

innym obszarze działania. Nie można zatem stwierdzić, który z tych obszarów 
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jest  najważniejszy  dla  powiatu  nowodworskiego.  Władze  samorządowe 

powinny  dążyć  do  równomiernego  wzrostu  wszystkich  dziedzin  życia 

społeczno – gospodarczego. 

 
Powiat  w  przyszłości  zamierza  osiągać  w/w  cele  poprzez  różnego 

rodzaju  działania  i  projekty. Do  pierwszych  z  nich  należy  projekt  pt.  „Łuk 

Południowego  Bałtyku  II”.  Jest  to    projekt  odbudowy  linii  kolejowej 

wąskotorowej  Sztutowo  –  Krynica  Morska  –  granica  państwa  oraz 

kompleksowa  rewitalizacja  i  modernizacja  stacji  Nowy  Dwór  Gdański. 

Dofinansowanie  projektu  :  INTERREG  III  B;  realizacja  (tzn.  sporządzenie 

Studium Wykonalności) planowana jest na lata 2006 – 2007. 

 
IV. Realizacja zadań i projektów. 
 
 

Na  pierwszy  okres  aplikowania  o  środki  finansowe  z  Funduszy 

Strukturalnych  Unii  Europejskiej  tj.  lata  2004  –  2006  (tu:  2005  –  2006) 

zaplanowano  zadania,  które  są  zaawansowane  w  procesie  przygotowania 

formalno – prawnego oraz zadania stanowiące czytelny program wyznaczony 

przez  obowiązujące  przepisy  prawne.  W  przypadku  powiatu 

nowodworskiego  pierwszym  projektem,  jaki  będzie  się  ubiegał  o 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będzie 

projekt złożony w roku 2005 (jednocześnie rok tworzenia PRL – u). 

Lista  ta  została  określona  w  oparciu  o  kryteria  wyboru  projektów 

zaproponowane  w  niniejszym  dokumencie.  Poważnym  ograniczeniem  jest 

jednak  limit  możliwości  finansowych  powiatu  w  tym  także  możliwości 

zaciągania kredytów i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego.  
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1 Identyfikacja zadań strategicznych 
 

Przeprowadzona analiza kierunków i zadań do realizacji występujących 

na  terenie  powiatu  nowodworskiego,  wyłoniła  obszary  strategiczne 

wymagające  natychmiastowej  interwencji.  W  latach  2005  –  2006  władze 

lokalne  skupiły  swoją  uwagę  przede  wszystkim  na  zadaniach  z  zakresu 

infrastruktury  technicznej,  ponieważ  jej  stan  determinuje  kolejne  działania, 

przewidziane  na  następny  okres  programowania.  Planowana  jest  ponadto 

realizacja zadań związanych z infrastrukturą oświatową. 

W  latach  2007  –  2013  planuje  się  zadania  z  zakresu  infrastruktury 

komunikacyjnej (drogi i mosty), oświatowej, społecznej oraz turystycznej. 

Zadania  są  ze  sobą  ściśle  powiązane  i  stanowią  główny  czynnik 

dalszego  rozwoju  gospodarczego  całego  powiatu,  prowadzącego  do 

zwiększenia  atrakcyjności  inwestycyjnej  i  wypoczynkowo  –  rekreacyjnej 

powiatu oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej. 

W związku z powyższym zostały wyznaczone cele strategiczne: 

 
 

CELE  STRATEGICZNE 
 

Restrukturyzacja infrastruktury technicznej: 

• zwiększenie  atrakcyjności  obszarów  wiejskich  dla  inwestorów 

lokalnych i inwestorów zewnętrznych, 

• poprawa warunków  bytowania mieszkańców  powiatu  – dostęp 

do podstawowych mediów. 

 
Poprawa warunków życia mieszkańców powiatu: 

• aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU NOWODWORSKIEGO  
 

 
POWIAT NOWODWORSKI 

2005 

35

• budowa  Kompleksu  Instytucji  Pomocy  Społecznej  w  Nowym 

Dworze Gdańskim, 

• wspieranie  rozwoju  małej  przedsiębiorczości,  tworzenie 

przyjaznego środowiska rozwoju mikroprzedsiębiorstw, 

•  zwiększenie  możliwości  społeczności  lokalnej  do  czynnego 

uprawiania sportów,  

• zapobieganie problemom społecznym, 

• zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia 

dla społeczności lokalnych (modernizacja szkół). 

 

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego: 

• realizacja projektu Program dla Żuław, 

• ochrona istniejącego systemu wałów rzek Nogat i Tugi,  

• ochrona  istniejącego  systemu  odwodnienia  terenu  z  zakresie 

kanałów i rowów podstawowych oraz stacji pomp, 

• zapobieganie  zanieczyszczeniu  wód  powierzchniowych  i 

podziemnych, 

• niedopuszczenie do degradacji wód rzek i kanałów, 

• zachowanie stanowisk faunistycznych i florystycznych, 

• edukacja proekologiczna społeczeństwa. 

Rozwój infrastruktury turystycznej: 

• wykorzystanie potencjału historycznego i przyrodniczego, 

• wzbogacenie oferty rekreacyjnej i kulturalnej, 

• odbudowa  linii  kolejowej  wąskotorowej  Sztutowo  –  Krynica 

Morska  –  granica  państwa  oraz  kompleksowa  rewitalizacja  i 

modernizacja stacji Nowy Dwór Gdański. 
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Dbanie o kulturę, rozwój intelektualny oraz rozwijanie infrastruktury    

związanej z obsługą ludności: 

• promocja gminy, 

• dążenie do zwiększenia funkcji kulturotwórczej powiatu, 

• wzbogacenie  programu  imprez  w  powiecie  oraz  imprez 

masowych, 

• rozbudowa  zaplecza materialnego  sportu,  rekreacji  i  aktywnego 

wypoczynku w powiecie, 

• organizacja szlaków spacerowych i ścieżek rowerowych  

 
Maksymalne  wykorzystanie  środków  pomocowych  z  Funduszy 

Strukturalnych na: 

• realizację inwestycji infrastrukturalnych, 

• wsparcie dla zasobów ludzkich, 

• wsparcie przedsiębiorstw  

w ramach: 

I. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

II. Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw, 

III. Sektorowego  Programu  Operacyjnego  –  Restrukturyzacja  i 

Modernizacja  Sektora  Żywnościowego  i  Rozwoju  Obszarów 

Wiejskich, 

IV. Sektorowego  Programu  Operacyjnego  ‐  Restrukturyzacja  i 

Modernizacja Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego, 

V. Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 
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Realizacja celów strategicznych odbywać się będzie poprzez konkretne 

zadania  operacyjne,  aktywizujące  społeczność  lokalną  i  umożliwiające  jej 

rozwój  instytucjonalnych  oraz  nieformalnych  form współpracy  i dialogu  na 

temat problemów rozwojowych. Wybór projektów zapisanych do realizacji w 

ramach  Planu  Rozwoju  Lokalnego  podyktowany  został  zarówno  analizą 

potrzeb  powiatu,  jak  również  wzięto  pod  uwagę  wpływ  projektów 

dotyczących  infrastruktury  publicznej  na  stymulację  inicjatyw  lokalnych, 

indywidualnych inwestycji. 

Zadania operacyjne: 

 
1. infrastruktura techniczna, 

2. infrastruktura ochrony środowiska, 

3. infrastruktura turystyczna i kulturalna, dziedzictwo kulturowe 

i przyrodnicze, 

4. rozwój i różnicowanie działalności na obszarach wiejskich, 

5. wyrównywanie  szans  edukacyjnych  pomiędzy  obszarami 

wiejskimi i miejskimi, 

6. infrastruktura  społeczna;  dostęp  do  podstawowych  usług w 

zakresie ochrony zdrowia i usług społecznych. 
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2. Lista zadań na lata 2005 – 2006 oraz planowane na lata od 2007 ‐ 2013. 
 

2005 – 2006 
 

LP  TYTUŁ PROJEKTU  CZAS 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

1  Wzmocnienie dróg destruktem: Jeziernik – Orłowo, 
Solnica – Rakowiska – Lubstowo, Gozdawa – 
Powalina, Stawiec – Kącik 

2006 

2  Modernizacja drogi lokalnej w Kątach Rybackich, 
gmina Sztutowo 

2005 

3  Przeniesienie mostu pontonowego z Drewnicy do 
Chełmka, przeprawa przez Szkarpawę 

2006 

4  „Adaptacja mostu na rzece Nogat w miejscowości 
Kępki, powiat nowodworski” 
(most: Kępiny Małe – Stobno – Kazimierzowo) 

2005 

5  Modernizacja sali gimnastycznej w Zespołu Szkół Nr 1 
w Nowym Dworze Gdańskim 

2005  

6  Likwidacja barier transportowych (zakup samochodu 
do przewozu osób niepełnosprawnych w specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym 
Dworze Gdańskim. 

2005 

7  Przebudowa przepompowni ścieków w  Zespole 
Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

2006 

8  Budowa nitki gazociągu do kotłowni w Zespole Szkół 
Nr 2 w nowym Dworze Gdańskim 

2006 

9  Wymiana dachów na budynku Zespole Szkół Nr 1 w 
Nowym Dworze Gdańskim 

2006 

10  Przebudowa węzła żywieniowego z zapleczem w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno‐ Wychowawczym w 
Nowym Dworze Gdańskim  

2006 – 2007 

11  Łuk Południowego Bałtyku II – sporządzenie Studium 
Wykonalności na zadanie pt. Odbudowa linii 
kolejowej wąskotorowej Sztutowo – Krynica Morska  

2006  
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2007 ‐ 2013 
 
LP    TYTUŁ PROJEKTU  CZAS 

REALIZACJI 
PROJEKTU 

1  Łuk Południowego Bałtyku II – sporządzenie Studium 
Wykonalności  na zadanie pt. „Kompleksowa 
rewitalizacja i modernizacja stacji Nowy Dwór 
Gdański” 

2007 

2  Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w 
Nowym Dworze Gdańskim  

2007 

3   Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w 
Nowym Dworze Gdańskim  

2007 

4  Wymiana instalacji CO w Zespole Szkół Nr 2 w 
Nowym Dworze Gdańskim 

2007 

5  Realizacja Programu dla Żuław: 
• Budowa mostu w Szkarpawie, 
• Remonty istniejących mostów na Szkarpawie i 

Wiśle Królewieckiej, 
• Budowa nowych obejść miejscowości Tujsk i 

Rybina, 
• Budowa i modernizacja wybranych odcinków 

dróg powiatowych i gminnych, 
• Przebudowa i modernizacja linii energetycznych 

i stacji transformatorowych, szczególnie 
obsługujących stacje pomp i urządzenia systemu 
odwodnieniowego 

2007 ‐ 2013 

6  Modernizacja  dróg  na  odcinkach:  Port  Rybacki  – 
Stegna oraz Chełmek – Osłonka – Marzęcino 

2007 ‐ 2008 

7  Budowa trakcji kolei wąskotorowej Sztutowo – Krynica 
Morska 

2007 ‐ 2008 

8  Budowa  kolei  szerokotorowej  Szymankowo  –  Nowy 
Dwór Gdański 

2007 – 2008 

9  Budowa  ścieżki  pieszo  –  rowerowej  Mikoszewo  ‐ 
Piaski 

2007 ‐ 2008 

10   Modernizacja drogi: Mikoszewo – Drewnica – Dworek 2008 ‐ 2009 
11  Budowa kompleksu rehabilitacyjno – sportowego przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 
Nowym Dworze Gdańskim. 

2008 ‐ 2009 
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12  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym 
Dworze Gdańskim 

2008 ‐ 2009 

13  Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim  

2008 ‐ 2009 

14  Wymiana ogrodzenia, nawierzchni asfaltowej boiska i 
chodników w otoczeniu Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym 
Dworze Gdańskim 

2010 

15  Rozbudowa szatni uczniowskiej przy Zespole Szkół  
Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 

2010 

16  Modernizacja drogi, skrzyżowania i mostu: Chełmek – 
Osłonka – Marzęcino   

2010 

17  Modernizacja drogi na odcinku:  Sztutowo – Łaszka – 
Groszkowo – Rybina  

2011 

18  Modernizacja dróg na odcinku: Drewnica – Bronowo – 
Szkarpawa 

2012 ‐ 2013 

19  Budowa  i wyposażenie placu zabaw przy Specjalnym 
Ośrodku  Szkolno  –  Wychowawczym  w  Nowym 
Dworze Gdańskim 

2011 ‐ 2012 

20  Przebudowa dróg wewnętrznych, budowa ogrodzenia 
w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

2011 ‐ 2012 

21  Przebudowa  trafostacji  przy  Zespole  Szkół  Nr  2  w 
Nowym Dworze Gdańskim 

2013 

 
 
 
3. Program realizacji zadań w latach 2005 – 2006 oraz 2007 – 2013. 

2005 – 2006 
 

GRUPA ZADAŃ: 
RESTRUKTURYZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1.Nazwa 
zadania 

Wzmocnienie  dróg  destruktem:  Jeziernik  –  Orłowo, 
Solnica  –  Rakowiska  –  Lubstowo, Gozdawa  –  Powalina, 
Stawiec ‐ Kącik 

Jednostka 
realizująca  

Zarząd Dróg Powiatowych 

Okres realizacji  2006 
Koszt realizacji  1 944 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe – 486 000 PLN, 
Środki unijne (ZPORR 3.1 lub inne) – 1 458 000 PLN. 
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Efekty  Modernizacja  dróg  w  powiecie  nowodworskim  usprawni 
ruch  kołowy,  zwiększy  bezpieczeństwo  na  drodze, 
jednocześnie uatrakcyjni powiat. 

2.Nazwa 
zadania 

Adaptacja mostu  na  rzece Nogat w miejscowości Kępki, 
powiat nowodworski. 

Jednostka 
realizująca  

Zarząd Dróg Powiatowych 

Okres realizacji  2005  
Koszt realizacji  1 600 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe – 400 000 PLN w tym (powiat: 240 000 PLN, 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy: 160 000 PLN) , 
Środki unijne (ZPORR 3.1) – 1 200 000 PLN 

Efekty  Montaż mostu na rzece przyczyni się do zwiększenia ruchu 
kołowego  na  tym  odcinku  drogi  oraz  zwiększenia 
atrakcyjności regionu.                                   

 
3. Nazwa 

zadania 

Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w 
Nowym Dworze Gdańskim. 

Jednostka 
realizująca  

 
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2005  
Koszt 
inwestycji 

233 000 PLN 

Źródła 
finansowani 

Środki krajowe (powiat):  134 000 PLN, 
środki unijne:  99 000 PLN. 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków nauczania.  

4. Nazwa 
zadania 

Przebudowa przepompowni ścieków w budynku Zespołu 
Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

Jednostka 
realizująca  

 
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2006  
Koszt realizacji  300 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe (powiat): 300 000 PLN, 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
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warunków nauczania. 
5. Nazwa 
zadania 

Budowa nitki gazociągu do kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 
w Nowym Dworze Gdańskim 

Jednostka 
realizująca  

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2006 
Koszt realizacji  70 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe – 70 000 PLN, 
 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków nauczania. 

6.Nazwa 
zadania 

Wymiana  dachów  na  budynku  Zespołu  Szkół  Nr  1  w 
Nowym Dworze Gdańskim. 

Jednostka 
realizująca  

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2006  
Koszt realizacji  700 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe (powiat): 175 000 PLN, 
środki unijne: 525 000 PLN. 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków nauczania. 

 
7. Nazwa 

zadania 

 Przebudowa  węzła  żywieniowego  z  zapleczem  w 
Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  ‐  Wychowawczym  w 
Nowym Dworze Gdańskim   

Jednostka 
realizująca  

 
Specjalny Ośrodek Szkolno ‐ Wychowawczy 

Okres realizacji  2006 ‐ 2007   
Koszt 
inwestycji 

1 230 000 PLN 

Źródła 
finansowani 

Środki krajowe: 307 500 PLN, 
finansowanie pozabudżetowe: 922 500 PLN. 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków pełnionych usług poradni. 

8.Nazwa 
zadania 

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Gdańskim. 

Jednostka  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 
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realizująca  
Okres realizacji  2007  
Koszt realizacji   18 400, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe: 13 800 PLN, 
środki unijne: 4 600 PLN. 

Efekty  Modernizacja  Starostwa  Powiatowego  przyczyni  się  do 
zwiększenia  atrakcyjności  instytucji  i  poprawi  jej 
funkcjonowanie.  

9. Nazwa 
zadania 

Modernizacja  budynku  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w 
Nowym Dworze Gdańskim 

Jednostka 
realizująca  

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2007 
Koszt realizacji  60 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe: 15 000 PLN, 
środki unijne: 45 000 PLN. 

Efekty  Modernizacja  PUP  przyczyni  się  do  zwiększenia 
atrakcyjności instytucji i poprawi jego funkcjonowanie. 

10. Nazwa 
zadania 

Łuk Południowego Bałtyku II – Studium Wykonalności na 
I i II etap. 

Jednostka 
realizująca  

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2006 ‐ 2007 
Koszt realizacji  146 400, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe: 36 600 PLN, 
środki unijne: 109 800 PLN. 

Efekty  Sporządzenie Studium Wykonalności pozwoli w przyszłości 
na aplikowanie o środki na  zadanie.                                    

11. Nazwa 
zadania 

Likwidacja  barier  transportowych  (zakup  samochodu  do 
przewozu  osób  niepełnosprawnych  w  Specjalnym 
Ośrodku  Szkolno  – Wychowawczym w Nowym Dworze 
Gdańskim) 

Jednostka 
realizująca  

Specjalny  Ośrodek  Szkolno  ‐  Wychowawczy  w  Nowym 
Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2005 
Koszt realizacji  90 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe: 22 500 PLN, 
środki PFRON: 67 500 PLN. 
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Efekty  Zakup samochodu usprawni funkcjonowanie ośrodka.            
12. Nazwa 

zadania 

Zwiększenie  atrakcyjności  inwestycyjnej  i  turystycznej 
Mierzei Wiślanej  poprzez modernizację  dróg wodnych  i 
lądowych. 

Jednostka 
realizująca  

 
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2005 ‐ 2006 
Koszt 
inwestycji 

20 665 966 PLN 

Źródła 
finansowani 

PHARE: 9 960 000 PLN 
Środki krajowe: 10 705 966 PLN 

Efekty  Modernizacja  dróg  w  powiecie  nowodworskim  usprawni 
ruch  kołowy,  zwiększy  bezpieczeństwo  na  drodze, 
jednocześnie uatrakcyjni powiat.  

 
2007 – 2013 

GRUPA ZADAŃ: 
RESTRUKTURYZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1.Nazwa 
zadania 

Wymiana  instalacji CO w Zespole Szkół nr  2 w Nowym 
Dworze Gdańskim 

Jednostka 
realizująca  

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2007  
Koszt realizacji  250 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe: 62 500 PLN 
Środki unijne: 187 500 PLN 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków nauczania. 

2.Nazwa 
zadania 

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Mikoszewo ‐ Piaski 

Jednostka 
realizująca  

Zarząd Dróg Powiatowych 

Okres realizacji  2007 ‐ 2008 
Koszt realizacji  7 000 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe – 1 750 000 PLN, 
Środki unijne (INTERREG IIIB) – 5 250 000 PLN. 

Efekty  Budowa  ścieżki  rowerowej  uatrakcyjni  powiat  i  przyczyni 
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się do rozwoju turystyki w regionie. 
3.Nazwa 
zadania 

Modernizacja drogi: Mikoszewo – Drewnica ‐ Dworek 

Jednostka 
realizująca  

Zarząd Dróg Powiatowych 

Okres realizacji  2008 ‐ 2009  
Koszt realizacji  4 400 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe – 1 100 000 PLN 
Środki unijne (ZPORR 3.1) – 3 300 000  PLN 

Efekty  Modernizacja  dróg  w  powiecie  nowodworskim  usprawni 
ruch  kołowy,  zwiększy  bezpieczeństwo  na  drodze, 
jednocześnie uatrakcyjni powiat. 

 
4. Nazwa 

zadania 

Bodowa  kompleksu  rehabilitacyjno  –  sportowego  przy 
Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –  Wychowawczym  w 
Nowym Dworze Gdańskim 

Jednostka 
realizująca  

 
SOSW w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2008 ‐ 2009  
Koszt 
inwestycji 

3 025 000 PLN 

Źródła 
finansowani 

Środki krajowe (powiat):  756 250 PLN, 
środki unijne:  2 268 750 PLN. 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków nauczania.  

5. Nazwa 
zadania 

Modernizacja  budynku  Zespołu  Szkół  nr  1  w  Nowym 
Dworze Gdańskim 

Jednostka 
realizująca  

 
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2008 ‐ 2009  
Koszt realizacji  450 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe (powiat): 112 500 PLN, 
środki unijne: 337 500 PLN. 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków nauczania. 
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6. Nazwa 
zadania 

Budowa  pełnowymiarowej  sali  gimnastycznej  przy 
Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

Jednostka 
realizująca  

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2008 ‐ 2009 
Koszt realizacji  4 000 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe – 1 000 000 PLN, 
Środki unijne– 3 000 000 PLN. 

Efekty  Budowa  sali  sportowej  przyczyni  się  do  zwiększenia 
aktywności społeczności lokalnej i uatrakcyjnienia miasta. 

7.Nazwa 
zadania 

Wymiana  ogrodzenia,  nawierzchni  asfaltowej  boiska  i 
chodników  w  otoczeniu  Zespole  Szkół  Nr  1  w  Nowym 
Dworze Gdańskim 

Jednostka 
realizująca  

Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2010 
Koszt realizacji  100 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe (powiat): 25 000 PLN, 
środki unijne: 75 000  PLN. 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków nauczania. 

 
8. Nazwa 

zadania 

Rozbudowa szatni uczniowskiej przy Zespole Szkół Nr 2 
w Nowym Dworze Gdańskim. 

Jednostka 
realizująca  

 
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2010  
Koszt 
inwestycji 

120 000 PLN 

Źródła 
finansowani 

Środki krajowe: 30 000 PLN, 
finansowanie pozabudżetowe: 90 000 PLN. 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków nauczania. 

9.Nazwa 
zadania 

Modernizacja  drogi,  skrzyżowania  i  mostu:  Chełmek  – 
Osłonka ‐ Marzęcino 

Jednostka  Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 
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realizująca  
Okres realizacji  2010 
Koszt realizacji   2 200 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe: 550 000 PLN, 
środki unijne: 1 650 000 PLN. 

Efekty  Modernizacja  dróg  w  powiecie  nowodworskim  usprawni 
ruch  kołowy,  zwiększy  bezpieczeństwo  na  drodze, 
jednocześnie uatrakcyjni powiat. 

10. Nazwa 
zadania 

Modernizacja  drogi  na  odcinku:  Sztutowo  –  Łaszka  – 
Groszkowo ‐ Rybina 

Jednostka 
realizująca  

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2011 
Koszt realizacji  2 000 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe: 500 000PLN, 
środki unijne: 1 500 000 PLN. 

Efekty  Modernizacja  dróg  w  powiecie  nowodworskim  usprawni 
ruch  kołowy,  zwiększy  bezpieczeństwo  na  drodze, 
jednocześnie uatrakcyjni powiat. 

11. Nazwa 
zadania 

Budowa  i  wyposażenie  placu  zabaw  przy  Specjalnym 
Ośrodku  Szkolno  Wychowawczym  w  Nowym  Dworze 
Gdańskim. 

Jednostka 
realizująca  

SOSW w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2011 ‐ 2012 
Koszt realizacji  1 330 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe: 332 500 PLN, 
środki unijne: 997 500 PLN. 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków nauczania. 

12. Nazwa 
zadania 

Przebudowa  dróg wewnętrznych,  budowa  ogrodzenia w 
Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. 

Jednostka 
realizująca  

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2011 ‐ 2012 
Koszt realizacji  350 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe: 87 500 PLN, 
środki unijne: 262 500 PLN. 
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Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków nauczania. 

13. Nazwa 
zadania 

Modernizacja  dróg  na  odcinku:  Drewnica  –  Bronowo  ‐ 
Szkarpawa 

Jednostka 
realizująca  

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2012 ‐ 2013 
Koszt realizacji  5 000 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe: 1 250 000 PLN, 
środki unijne: 3 750 000  PLN. 

Efekty  Modernizacja  dróg  w  powiecie  nowodworskim  usprawni 
ruch  kołowy,  zwiększy  bezpieczeństwo  na  drodze, 
jednocześnie uatrakcyjni powiat. 

14. Nazwa 
zadania 

Przebudowa  trafostacji  przy  Zespole  Szkół  Nr  2    w 
Nowym Dworze Gdańskim. 

Jednostka 
realizująca  

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

Okres realizacji  2013 
Koszt realizacji  100 000, 00 PLN 
Źródła 
finansowania 

Środki krajowe: 25 000 PLN, 
środki unijne: 75 000  PLN. 

Efekty  Modernizacja  obiektu  przyczyni  się  do  podniesienia 
warunków nauczania. 
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V Powiązanie projektów z priorytetami realizowanymi na terenie powiatu i 
województwa.  
 

Cele  i  zadania  opisane  w  niniejszym  dokumencie  znajdują  swoje 

odzwierciedlenie  w  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Nowodworskiego  oraz  w 

Strategii Województwa Pomorskiego. 

   Cel  priorytetowy  pod  nazwą  „Stworzenie  warunków  dla  rozwoju 

małej  i  średniej  przedsiębiorczości wraz  z  rolnictwem  i  jego  najbliższym 

otoczeniem”  znajduje  swoje  wsparcie  w  celu  priorytetowym  Strategii 

Województwa pod nazwą: „Restrukturyzacja i unowocześnienie gospodarki”, 

który  realizowany  jest  przez  pakiet  celów  strategicznych,  jakimi  są: 

„Stworzenie  regionalnego  systemu  innowacji”,  „Rozwój  sektora  małych  i 

średnich  przedsiębiorstw”,  „Unowocześnienie  tradycyjnych  sektorów 

gospodarki”,  „Rozwój  usług,  transportu  i  turystyki”,  „Zwiększenie 

atrakcyjności  inwestycyjnej”  oraz  „Wsparcie  i  stopniowe  przekształcenie 

słabych strukturalnie obszarów wiejskich”. 

  Cel związany z Programem dla Żuław, realizowanym, miedzy innymi,  

na terenie powiatu nowodworskiego jest kompatybilny z celem Województwa 

Pomorskiego o nazwie „ Poprawa ekologicznych warunków życia”, który jest 

jednym z  celów  strategicznych wchodzących w  skład  celu priorytetowego o 

nazwie: „Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i aktywności”. 
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  Cel  strategiczny  powiatu  „  Rozbudowa  i  poprawa  stanu  placówek 

oświatowych  infrastruktury  sportowo  –  rekreacyjnej  oraz  dostosowanie 

systemów  nauczania  do  potrzeb  rynku  pracy”  znajduje  swoje wsparcie w 

celu  strategicznym  pod  nazwą  „Rozwój  systemu  edukacji”,  który  także 

zlokalizowany  jest  w  celu  priorytetowym  pod  nazwą  „Rozwój  kapitału 

ludzkiego oparty na wiedzy i aktywności”. 

  Kolejny cel strategiczny o nazwie „Poprawa funkcjonowania  i rozwój 

placówek  służby  zdrowia,  pomocy  społecznej,  a  także  stowarzyszeń  i 

organizacji  działających  na  rzecz  pomocy  ludziom”  poparty  jest  przez  cel 

strategiczny województwa pomorskiego o nazwie „Promocja zdrowia i rozwój 

kultury  fizycznej”,  który  realizowany  jest w  ramach  priorytetu  „Kreowanie 

wysokiej jakości życia”. 

  „Poprawa sieci dróg oraz doprowadzenie  jej do standardów systemu 

transportowego  województwa  pomorskiego”  znajduje  swoje 

odzwierciedlenie w celu strategicznym pod nazwą „Zwiększenie mobilności i 

przedsiębiorczości  mieszkańców    regionu”,  który  wchodzi  w  skład  celu 

priorytetowego  o  nazwie  „Rozwój  kapitału  ludzkiego  oparty  na  wiedzy  i 

aktywności”. 

  Cel  strategiczny  dla  powiatu  nowodworskiego    pod  nazwą  „Rozwój 

funkcji  turystycznej  i  agroturystycznej powiatu,  rozbudowa, modernizacja 

oraz  dostosowanie  do  standardów  europejskich  bazy  turystycznej  oraz 

obiektów zabytkowych  i dziedzictwa kulturowego”  jest komplementarnym 

celem  strategicznym  województwa  o  nazwie  „Rozwój  usług,  transportu  i 

turystyki”,  a  znajduje  się  w  celu  priorytetowym  pn.  „Restrukturyzacja  i 

unowocześnienie gospodarki”. 
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  Ostatni  już  z  celów  strategicznych  to  „Poprawa  infrastruktury 

kulturowej  oraz  ochrona  dorobku  kulturowego  powiatu”  jest  zgodny  z 

celem  strategii  wojewódzkiej  w  punkcie:  „Wspieranie  różnorodności 

kulturowej  regionu”,  który  wynika  z  priorytetu  o  nazwie:  „Kreowanie 

wysokiej jakości życia”. 

  Wyraźnie  widać  znaczną  komplementarność  celów  i  priorytetów 

zapisanych  w  Strategii  Rozwoju  Województwa  Pomorskiego,  a  celami 

określonymi w Planie Rozwoju Lokalnego Województwa Pomorskiego.  

  Strategia  Rozwoju  Powiatu  Nowodworskiego  przyjęta  Uchwałą  Nr 

XLI/212/2002 przez Radę Powiatu Nowodworskiego 8 lipca 2002 roku określa 

priorytety i cele strategiczne dla powiatu. 

Poniższa  tabela  przedstawia  je w  porównaniu  z  priorytetami  rozwojowymi 

wyznaczonymi w niniejszym dokumencie. 

  Strategia Rozwoju Powiatu 
Nowodworskiego 

Plan Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Nowodworskiego 

PRIORYTETY  1 – Podniesienie atrakcyjności 
życia na Żuławach i Mierzei 
Wiślanej, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stworzenie warunków dla rozwoju 
małej i średniej przedsiębiorczości 
wraz z rolnictwem i jego najbliższym 
otoczeniem. 
 
Poprawa infrastruktury kulturowej 
oraz ochrona dorobku kulturowego 
powiatu. 
 
Poprawa funkcjonowania i rozwój 
placówek służby zdrowia, pomocy 
społecznej, a także stowarzyszeń i 
organizacji działających na rzecz 
pomocy ludziom. 
 
Rozbudowa i poprawa 
funkcjonowania stanu placówek 
oświatowych infrastruktury sportowo 
– rekreacyjnej oraz dostosowanie 
systemów nauczania do potrzeb 
rynku pracy 
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2 ‐Restrukturyzacja i modernizacja 
infrastruktury sfery gospodarczej 

Stworzenie warunków dla rozwoju 
małej i średniej przedsiębiorczości 
wraz z rolnictwem i jego najbliższym 
otoczeniem. 
 
Rozwój funkcji turystycznej i 
agroturystycznej powiatu, 
rozbudowa, modernizacja oraz 
dostosowanie do standardów 
europejskich bazy turystycznej oraz 
obiektów zabytkowych i dziedzictwa 
kulturowego. 
 
 
Poprawa sieci dróg oraz 
doprowadzenie jej do standardów 
systemu transportowego 
województwa pomorskiego. 
 
 

CELE  1.1 – istnieje skuteczny spójny i 
skuteczny system osłony 
przeciwpowodziowej 
mieszkańców i inwestycji na 
Żuławach delty Wisły, 

 
1.2 System melioracyjny stanowi 

sprawne narzędzie osiągania 
wysokiej jakości produkcji 
rolniczej, 

 
1.3 Miasto Nowy Dwór Gdański 

jest ponadlokalnym ośrodkiem 
administracyjnym i obsługi 
potrzeb mieszkańców regionu,

 
1.4 Rewitalizowana jest tożsamość 

kulturowa mieszkańców 
Żuław delty Wisły i Mierzei 
Wiślanej, 

 
1.5 Tendencje powstawania 

patologii społecznej zostają 
zahamowane i odwrócone, 

 

Program dla Żuław 
 
 
 
 
 
 
Program dla Żuław 
 
 
 
 
 
Stworzenie warunków dla rozwoju 
małej i średniej przedsiębiorczości 
wraz z rolnictwem i jego najbliższym 
otoczeniem. 
 
 
 
Poprawa infrastruktury kulturowej 
oraz ochrona dorobku kulturowego 
powiatu 
 
 
 
Poprawa funkcjonowania i rozwój 
placówek służby zdrowia , pomocy 
społecznej, a także stowarzyszeń i 
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1.6 Walory naturalne Żuław delty 
Wisły i Mierzei Wiślanej są 
efektywnie chronione, 

 
1.7 Istnieje  swobodny  i  wysokiej 

jakości  dostęp  do  informacji 
wiedzy i edukacji, 

 
1.8 Aktywność obywatelska 

mieszkańców stanowi ważny 
element rozwoju społecznego i 
współpracy 
międzyregionalnej, 

 
 
1.9 Powiat  nowodworski  jest 

miejscem  dobrych  warunków 
rozwoju  przedsiębiorczości, 
przyjaznym dla miejscowych  i 
zewnętrznych inwestorów, 

 
1.10 Wysokiej jakości 

urozmaicona oferta 
turystyczna Mierzei Wiślanej i 
Żuław delty Wisły jest 
kompleksowo promowana i 
dostępna przez cały rok, 

 
1.11 Układ  transportowy  jest 

sprawny  i  efektywnie 
powiązany  z  systemem  dróg 
ekspresowych  i  autostrad, 
międzynarodowych  szlaków 
wodnych, węzłów  kolejowych 
i  multimodalnych  centrów 
logistycznych, 

 
1.12  Istnieje powszechny dostęp 

do nowoczesnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej, 
wodnościekowej, 
zagospodarowania odpadów i 

organizacji działających na rzecz 
pomocy ludziom. 
 
 
 
Rozbudowa i poprawa 
funkcjonowania stanu placówek 
oświatowych infrastruktury sportowo 
– rekreacyjnej oraz dostosowanie 
systemów nauczania do potrzeb 
rynku pracy. 
 
 
 
 
 
 
Stworzenie warunków dla rozwoju 
małej i średniej przedsiębiorczości 
wraz z rolnictwem i jego najbliższym 
otoczeniem. 
 
 
 
Rozwój funkcji turystycznej i 
agroturystycznej powiatu, 
rozbudowa, modernizacja oraz 
dostosowanie do standardów 
europejskich bazy turystycznej oraz 
obiektów zabytkowych i dziedzictwa 
kulturowego. 
 
Poprawa sieci dróg oraz 
doprowadzenie jej do standardów 
systemu transportowego 
województwa pomorskiego. 
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zaopatrzenia w media i 
energię, 

 
1.13 Dywersyfikacja i 

restrukturyzacja działalności 
gospodarczej jest podstawą 
rozwoju obszarów wiejskich i 
rolnictwa. 

  

 
 
Stworzenie warunków dla rozwoju 
małej i średniej przedsiębiorczości 
wraz z rolnictwem i jego najbliższym 
otoczeniem. 

 
VI  Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego.  
 
  Zadania  przyjęte  do  realizacji  w  ramach  ZPORR  objęte  zostaną 

monitoringiem  rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących postęp we 

wdrażaniu  programu  oraz  umożliwi  ocenę  jego  wykonania.  Wskaźniki 

obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań podzielone są na 

trzy kategorie: 

• wskaźniki  produktu  (wszystkie  produkty  materialne  i  usługi,  które 

otrzymuje beneficjent w  trakcie  realizacji projektu przy wykorzystaniu 

zaangażowanych zasobów), 

• wskaźniki  rezultatu  (bezpośrednie  i  natychmiastowe  efekty  projektu; 

zmiany jakie nastąpiły w wyniku wdrażania projektu), 

• wskaźniki  oddziaływania  (długookresowe  efekty,  konsekwencje 

danego  projektu  wykraczające  poza  bezpośrednie  i  natychmiastowe 

efekty dla beneficjentów); wskaźniki nieobowiązkowe do określania na 

poziomie  tworzenia  projektów,  pomocne  przy  określaniu  celów  i 

efektów długoterminowych.  

 

  Wskaźniki  rezultatu  zostaną  okreslone  dopiero  po  opracowaniu 

Studiów  Wykonalności  dla  poszczególnych  projektów  inwestycyjnych,  w 

których podaje się wartości  liczbowe wszystkich wskaźników oraz wskazuje 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU NOWODWORSKIEGO  
 

 
POWIAT NOWODWORSKI 

2005 

55

się  bezpośredni  i  pośredni  wpływ  projektów  na  otoczenie  społeczno  – 

gospodarcze.  Natomiast  wskaźniki  produktu  mogą  zostać  okreslone  po 

sporządzeniu projektów technicznych.  

  Ze względu na ograniczone środki finansowe powiatu nowodworskiego 

duża  część  projektów  przedstawionych w  rozdziale  IV  uzależniona  jest  od 

otrzymania  dofinansowania  z  funduszy  europejskich  i  innych  źródeł 

zewnętrznych.  W  pierwszej  kolejności  będą  realizowane  te  projekty 

inwestycyjne,  które  zostaną  pozytywnie  rozpatrzone  przez  Regionalny 

Komitet Sterujący Województwa Pomorskiego i otrzymają dofinansowanie ze 

środków unijnych. 

Dla wymienionych w Planie Rozwoju Lokalnego  zadań  inwestycyjnych  , w 

ramach przynależności do poszczególnych działań ZPORR, okreslone zostały 

wskaźniki monitoringu, które zestawiono poniżej: 

 

Tabela A. Wskaźniki produktu (przewidywane do osiągnięcia w latach 2005 – 2013) 
Lp.  Nazwa wskaźnika  jednostka 

miary 
szacunkowa 
wartość 

1  Długość wybudowanych/przebudowanych 
dróg/ulic 

km  40 

2  Powierzchnia  wyremontowanych  dróg 
dojazdowych  

m2  określona po 
sporządzeniu PT 

3  Długość  wybudowanych/przebudowanych 
chodników 

km  określona po 
sporządzeniu PT 

4  Długość  wybudowanych  ścieżek 
rowerowych  

km  określona po 
sporządzeniu PT 

5  Ilość wybudowanych zatok autobusowych  szt.  określona po 
sporządzeniu PT 

6  Ilość wyremontowanych mostów  szt.  2 
7  Ilość przebudowanych skrzyżowań  szt.  2 
8 
 
 

Powierzchnia 
zaadoptowanych/zmodernizowanych 
pomieszczeń dydaktycznych 

m2  określona po 
sporządzeniu PT 
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9  Powierzchnia  zmodernizowanych  boisk  i 
terenów przyszkolnych 

m2  określona po 
sporządzeniu PT 

10  Powierzchnia wyremontowanych budynków 
przyszkolnych 

m2  określona po 
sporządzeniu PT 

11  Powierzchnia nowopowstałych obiektów  m2  określona po 
sporządzeniu PT 

12  Powierzchnia  ocieplonych  ścian  i 
wyremontowanych elewacji 

m2  określona po 
sporządzeniu PT 

13  Liczba doposażonych pomieszczeń  szt.  określona po 
sporządzeniu PT 

14  Długość wyremontowanych ogrodzeń  km  określona po 
sporządzeniu PT 

15  Kubatura wyremontowanych pomieszczeń  m3  określona po 
sporządzeniu PT 

 
  Do  analizy  zadań  inwestycyjnych  zawartych  w  Planie  Rozwoju 

Lokalnego  powiatu  nowodworskiego  na  lata  2005  –  2013  posłużą  poniżej 

wymienione  wskaźniki  rezultatu  mierzone  bezpośrednio  po  zakończeniu 

realizacji projektu. 

 
Tabela B. Wskaźniki rezultatu (przewidywane do osiągnięcia w latach 2005 – 2013); 
wartości wskaźników zostaną oszacowane po wdrożeniu i realizacji poszczególnych zadań 
inwestycyjnych. 
Lp.  Nazwa wskaźnika 
1  Natężenie ruchu na drodze 
2  Nośność zmodernizowanych dróg 
3  Przepustowość zmodernizowanych dróg 
4  Zmniejszenie kosztów energii cieplnej w placówkach edukacyjnych 
5  Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych 
6  Nowoutworzone miejsca pracy dla pracowników 
7  Liczba nowych miejsc w salach dydaktycznych 
8  Liczba korzystających ze zmodernizowanych obiektów. 
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Tabela C. Wskaźniki oddziaływania (przewidywane do osiągnięcia w latach 2005 – 2013); 
wartości wskaźników zostaną oszacowane po wdrożeniu i realizacji poszczególnych zadań 
inwestycyjnych, nie wymagane określenie na poziomie wniosku aplikacyjnego.  
   
Lp.  Nazwa wskaźnika 
1  Liczba pojazdów korzystających z przebudowanych dróg 
2  Liczba osób korzystających z wyremontowanych pomieszczeń 
3  Liczba osób, które ukończyły szkoły 
4  Liczba wypadków 
5  Zmniejszenie natężenia hałasu na odcinku remontowanych dróg 
6  Zmniejszenie zanieczyszczenia na obszarach objętych modernizacją dróg 
7  Ceny gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne w wyniku 

modernizacji dróg 
8  Liczba turystów 

 
 

 
 
 
 
VII Plan finansowy na lata 2005 – 2013 

Lp.  Wyszczególnienie zadań 
inwestycyjnych 

Szacowany 
koszt 
inwestycji 
[PLN] / [%] 

Udział 
powiatu i 
innych 
środków 
krajowych w 
zadaniu 
[PLN] / [%] 

Środki UE  
[PLN] / [%] 

1  Wzmocnienie dróg 
destruktem: Jeziernik – 
Orłowo, Solnica – 
Rakowiska – Lubstowo, 
Gozdawa – Powalina, 
Stawiec ‐ Kącik 

 
1 944 000 
100% 

 
486 000 
25% 

 
1 458 000 
75% 

2  Adaptacja mostu na rzece 
Nogat w miejscowości 
Kępki, powiat nowodworski;
most: Kępiny Małe – Stobno 
‐ Kazimierzowo 

 
 

1 458 000 
100% 

 
 

364 500 
25% 

 
 

1 093 500 
75% 
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3  Modernizacja sali 
gimnastycznej przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Nowym 
Dworze Gdańskim 

 
 

233 000 
100% 
 

 
 

58 250 
25% 
 

 
 

174 750 
75% 
 

4  Przebudowa przepompowni 
ścieków w Zespołu Szkół   
Nr 2 w Nowym Dworze 
Gdańskim 

 
300 000 
100% 

 
75 000 
25% 

 
225 000 
75% 

5  Modernizacja Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego 
w Nowym Dworze 
Gdańskim 

 
300 000 
100% 

 
75 000 
25% 

 
225 000 
75% 

6  Budowa nitki gazociągu do 
kotłowni w Zespole Szkół 
Nr 2 w Nowym Dworze 
Gdańskim 

 
70 000 
100% 

 
17 500 
25% 

 
52 500 
75% 

7  Wymiana dachów na 
budynkach Zespołu Szkół 
Nr 1 w Nowym Dworze 
Gdańskim 

 
700 000 
100 % 

 
175 000 
25 % 

 
525 000 
75 % 

8  Przebudowa węzła 
żywieniowego z zapleczem 
w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno Wychowawczym w 
Nowym Dworze Gdańskim 

 
1 230 000 
100 % 

 
307 500 
25 % 

 
922 500 
75 % 

9  Modernizacja budynku 
Starostwa Powiatowego w 
Nowym Dworze Gdańskim 

 
18 400 
100 % 

 
4 600 
25 % 

 
13 800 
75 % 

10  Łuk Południowego Bałtyku 
II – Studium Wykonalności 

146 400 
100 % 

36 600 
25 % 

109 800 
75 % 

11  Modernizacja dróg na 
odcinku: Port Rybacki – 
Stegna oraz Chełmek – 
Osłonka ‐ Marzęcino 

 
3 150 000 
100 % 

 
787 500 
25 % 

 
2 362 500 
75 % 

12  Modernizacja drogi: 
Mikoszewo – Drewnica ‐ 
Dworek 

 
4 400 000 
100 % 

 
1 100 000 
25 % 

 
3 300 000 
75 % 

13  Modernizacja drogi, 
skrzyżowania i mostu: 
Chełmek – Osłonka ‐ 
Marzęcino 

 
2 200 000 
100 % 

 
550 000 
25 % 

 
1 650 000 
75 % 
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14  Modernizacja drogi na 
odcinku: Sztutowo – Łaszka 
– Groszkowo – Rybina 

 
2 000 000 
100 % 

 
500 000 
25 % 

 
1 500 000 
75 % 

15  Modernizacja dróg na 
odcinku: Drewnica – 
Gronowo ‐ Szkarpawa 

 
5 000 000 
100 % 

 
1 250 000 
25 % 

 
3 750 000 
75 % 

16  Modernizacja budynku PUP 
w Nowym Dworze 
Gdańskim 

60 000 
100 % 

15 000 
25 % 

45 000 
75 % 

17  Wymiana instalacji CO w 
Zespole Szkół Nr 2 w 
Nowym Dworze Gdańskim 

 
250 000 
100 % 

 
62 500 
25 % 

 
187 500  
75 % 

18  Budowa kompleksu 
rehabilitacyjno – sportowego 
przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym 
w Nowym Dworze 
Gdańskim 

 
 

3 025 000 
100 % 

 
 

756 250 
25 % 

 
 

2 268 750 
75 % 

19  Modernizacja budynku 
Zespołu Szkół Nr 1 w 
Nowym Dworze Gdańskim 

450 000 
100 % 

112 500 
25 % 

337 500 
75 % 

20  Budowa pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół Nr 2 w 
Nowym Dworze Gdańskim 

 
4 000 000 
100 % 

 
1 000 000 
25 % 

 
3 000 000 
75 % 

21  Wymiana ogrodzenia, 
nawierzchni asfaltowej 
boiska i chodników w 
otoczeniu  Zespołu Szkół   
Nr 1 w Nowym Dworze 
Gdańskim 

 
100 000 
100 % 

 
25 000 
25 % 

 
75 000 
75 % 

22  Rozbudowa szatni 
uczniowskiej przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Nowym 
Dworze Gdańskim 

 
120 000 
100 % 

 
30 000 
25 % 

 
90 000 
75 % 

23  Budowa i wyposażenie 
placu zabaw przy 
Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym 
w Nowym Dworze 
Gdańskim 

1 330 000 
100 % 

332 500 
25 % 

997 500 
75 % 

24  Przebudowa dróg       
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wewnętrznych, budowa 
ogrodzenia w Zespole Szkół 
Nr 2 w Nowym Dworze 
Gdańskim 

350 000 
100 % 

87 500 
25 % 

262 500 
75 % 

25  Przebudowa trafostacji przy 
Zespole Szkół Nr 2 w 
Nowym Dworze Gdańskim 

100 000 
100 % 

25 000 
 25 % 

75 000 
75 % 

26  Budowa ścieżki rowerowej 
Mikoszewo ‐ Piaski 

7 000 000 
100 % 

1 750 000 
25 % 

5 250 000 
75 % 

27  Likwidacja barier 
transportowych (zakup 
samochodu do przewozu 
osób niepełnosprawnych w 
Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym 
w Nowym Dworze 
Gdańskim) 

90 000 
100 % 

22 500 
25 % 

67 500 
75 % 

 

VIII System wdrażania 

Przedstawione w Planie Rozwoju Lokalnego: 

• planowane projekty  i zadania  inwestycyjne do realizacji na  lata 2005 – 

2006 oraz na lata 2007 – 2013 a także 

• plan  finansowy  realizacji  inwestycji  na  lata  2005  ‐  2006  przez  powiat 

nowodworski,  który  szczegółowo  określa  zadania  oraz  sposoby  ich 

finansowania  ‐  zabezpieczenie  środków  z budżetu powiatu,  funduszy 

strukturalnych,  budżet  państwa, WFOŚiGW,  PFRON  i  inne  fundusze 

celowe  początkują  zmianę  podejścia  do  planowania  w  powiecie  w 

szczególności w planowaniu inwestycyjnym i finansowym. 

Wśród  najważniejszych  korzyści  jakie  powiat  odniesie  wykorzystując 

wdrożenie Planu Rozwoju Lokalnego znajdują się: 

• możliwość  lepszego  i  wcześniejszego  przygotowania  poszczególnych 

inwestycji do realizacji oraz optymalizacja źródeł finansowania; 

• ocena wpływu inwestycji na budżet powiatu po jej zrealizowaniu; 
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• wydłużenie  horyzontu  planowania  i  uszczegółowienie  finansowej 

strony  planu  inwestycyjnego  oraz  analiza  możliwości  finansowych 

powiatu. 

 

Wdrażanie  poszczególnych  inwestycji  z  planu  odbywać  się  będzie  wg 

schematów: 

 

I. Inwestycje drogowe: 

 
 

 
 

 
Ogłoszenie przetargu w oparciu o 

ustawę o zamówieniach 
publicznych: 

Powiatowy Zarząd Dróg 
 

 
 

 
 

 
Nadzór na inwestycją – 
Powiatowy Zarząd Dróg 

 
 
     
 
 
     
  
 
 
 

 
Wykonawca – firma 

wyłoniona w przetargu 
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II. Inwestycje w placówkach i jednostkach organizacyjnych powiatu: 
 
 

Ogłoszenie przetargu w oparciu o 
ustawę o zamówieniach 

publicznych: 
Jednostka Organizacyjna 

Powiatu 
 

 
 

 
Nadzór na inwestycją – placówka 

lub jednostka organizacyjna 
powiatu, w której następuje 

realizacja zadania 
 

 
 
     
     
  
 
 

 
 

 
Wykonawca – firma 

wyłoniona w przetargu 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU NOWODWORSKIEGO  
 

 
POWIAT NOWODWORSKI 

2005 

63

IX  Sposoby monitorowania , oceny i komunikacji społecznej 

 
System monitorowania i oceny Planu Rozwoju Lokalnego. 

Monitorowanie  jest  procesem,  który  ma  na  celu  analizowanie  stanu 

zaawansowania projektu i jego zgodności z postawionymi założeniami. Istotą 

monitorowania  jest  wyciąganie  wniosków  z  tego,  co  zostało  i  nie  zostało 

zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby 

efektywnie  kojarzyć  je  z  innymi  przedsięwzięciami  realizowanymi  na 

obszarze powiatu. 

Organami  powiatu  odpowiedzialnymi  za  monitorowanie  i  ocenę  realizacji 

planu są: 

a. Rada Powiatu 

b. Zarząd Powiatu 

Komisje wchodzące w skład Rady Powiatu mają za zadanie: 

• opiniowanie Planu Rozwoju Lokalnego  

• monitorowanie realizacji planu 

• składanie propozycji zmian w planie 

• opiniowanie okresowych ocen realizacji planu 

• konsultacje z partnerami społeczno – gospodarczymi regionu. 

 

Rada  Powiatu  może  powołać  Zespół  ds.  wdrażania  Planu  Rozwoju 

Lokalnego. Komisja  składać  się może  z wyznaczonych przez Radę Powiatu 

radnych. W posiedzeniach Komisji udział mogą brać przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego  (z  Komitetu  Sterującego)  i  Urzędu  Wojewódzkiego  (z 

Komitetu Monitorującego)  oraz niezależni eksperci. 

 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU NOWODWORSKIEGO  
 

 
POWIAT NOWODWORSKI 

2005 

64

Powiatowy  Zespół  ds.  wdrażania  PRL  –  u  może  też  zostać  powołany 

Zarządzeniem Starosty, a jego zadaniami powinny być: 

• monitorowanie i nadzór nad realizacją planu; 

• przygotowywanie propozycji zmian w planie 

• przygotowywanie okresowych ocen realizacji planu. 

Monitorowanie  realizacji  planu  odbywać  się  będzie    na  podstawie 

sprawozdań budżetowych  i  finansowych  jednostek organizacyjnych powiatu 

oraz innych dokumentów przedkładanych Komisji na jej żądanie. 

Ocena realizacji planu: 

• pod  względem  finansowym  odbywać  się  będzie  na  podstawie 

sprawozdań  kwartalnych, półrocznych  i  rocznych  z wykonania planu 

wydatków; 

• pod względem merytorycznym na podstawie sprawozdań dyrektorów 

jednostek. 

Ocena  Planu  Rozwoju  Lokalnego  dokonywana  będzie    każdorazowo  na 

zakończenie roku budżetowego.  

Współpraca pomiędzy powiatem a sektorem publicznym  i prywatnym 

oraz  organizacjami  pozarządowymi  w  celu  realizacji  planu  odbywać  się 

będzie:  

• poprzez  inicjowanie  okresowych  spotkań  z  wójtami, 

burmistrzami gmin powiatu nowodworskiego, przedstawicielami 

organizacji przedsiębiorców i innych organizacji mających wpływ 

na rozwój powiatu; 

• poprzez przepływ informacji z sesji Rady Powiatu  
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2) Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego odbywać się będzie poprzez: 

a. Strony  internetowe  powiatu  –  zamieszczenie  planu  oraz  jego 

aktualizacja;  

b. Działania informacyjno – promocyjne Rzecznika prasowego; 

c. Współpracę z redakcjami  lokalnych mediów – przekazywanie za 

ich  pośrednictwem  ważnych  informacji  dotyczących  bieżącego 

funkcjonowania samorządu i jednostek powiatu, w tym realizację 

zadań inwestycyjnych i remontowych; 

d. Prowadzenie własnej działalności wydawniczo  ‐   promocyjnej w 

formie  różnego  rodzaju wydawnictw  książkowych  dotyczących 

powiatu, w tym realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. 

e. Wizualizacja – standardowe oznaczanie obiektów, wydawnictw i 

wystrojów upowszechniające wiedzę o efektach planu. 


