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I. WSTĘP
1.1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Dzierzgoń do roku 2015, która została uchwalona w 2001 r. przez Radę Miejską
w Dzierzgoniu, uchwałą Nr XXVII/168/01 z dnia 27 marca 2001 r.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84 poz. 712 ze zm.), Gminy prowadzą politykę rozwoju, czyli zespół
wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia
trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno – gospodarczej, regionalnej
i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc
pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Dokument ten jest bazą dla opracowania
programów sektorowych np. dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, przemysłu, ochrony
zdrowia, turystyki, ochrony środowiska itp.
Aktualizacja Strategii pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły na skutek
rozwoju Miasta i Gminy w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie działań,
których realizacja przyczyni się do dalszego rozwoju Miasta i Gminy.
Niniejsze opracowanie prezentuje szeroko rozumianą problematykę polityki rozwoju
Miasta i Gminy Dzierzgoń (gmina miejsko - wiejska), jednostki położonej w powiecie
sztumskim, województwie pomorskim.
Obejmuje ono zagadnienia związane z:
charakterystyką obszaru Miasta i Gminy,
analizą sytuacji demograficznej i gospodarczej,
analizą obecnego stanu środowiska przyrodniczego oraz analizą infrastruktury,
analizą SWOT,
określeniem misji i wizji Miasta i Gminy,
wytyczeniem celów strategicznych w zakresie polityki rozwoju,
określeniem możliwych sposobów finansowania, założonych celów i zadań,
określeniem sposobów monitoringu pozwalającego na ocenę realizacji założonej
Strategii rozwoju.

1.2.

POTRZEBA I CEL OPRACOWANIA

Polityka rozwoju mająca wpływ na każdą dziedzinę życia człowieka wymaga
opracowywania syntetycznych dokumentów, które zbierają informacje o stanie jednostki
samorządowej oraz wyznaczają konkretne kierunki działań, które prowadzą w konsekwencji
do zrównoważonego rozwoju obszaru. Ważne jest również, aby prowadzić ciągłą
aktualizację zamierzonych celów, dostosowywać je do aktualnej sytuacji i mierzyć ich stopień
wykonania. Przeprowadzanie analiz czasowych pozwala określić obszary, które faktycznie
się rozwijają, oczywiście w kierunku zrównoważonego rozwoju, a nad którymi trzeba nadal
pracować.
Aktualizacja obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy pozwala przeanalizować zmiany
jakie zaszły na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń od momentu jej przyjęcia (2001 r.), co
z kolei umożliwi organom Gminy podjąć decyzję o zaktualizowaniu celów rozwojowych,
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kontynuacji lub wytyczeniu nowych, w celu zintegrowania spójności społeczno –
gospodarczej, regionalnej i przestrzennej oraz środowiska przyrodniczego, mając na celu
osiągnięcie równowagi i podążanie w kierunku zrównoważonego rozwoju. Analizując
założenia Strategii opracowanej w roku 2000, a przyjętej uchwałą w roku 2001 i jej ramy
realizacji, stwierdza się, że w ciągu tego okresu - ostatnich 13 lat, nie wszystkie ramy
zrealizowano, osiągnięto założone poziomy, a zmiany uwarunkowań sprawiają, że należy
zmodyfikować wytyczoną w roku 2000 misję Miasta i Gminy, wytyczyć nowe kierunki, do
których osiągnięcia Miasto i Gmina muszą dążyć, w celu zrównoważonego rozwoju.
W związku z koniecznością dostosowania obowiązującej Strategii Rozwoju do nowych
uwarunkowań społeczno – gospodarczych, do wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych oraz
oczekiwań społeczeństwa, warto jest zaktualizować niniejszy dokument. Prace nad Strategią
Rozwoju starano się realizować tak, aby skorelować je z pracami nad innymi,
opracowywanymi dokumentami strategicznymi, na poziomie lokalnym, regionalnym,
wojewódzkim i krajowym.
Strategia rozwoju przedstawia i opracowuje kluczowe dla rozwoju jednostki wyzwania
oraz zarysowuje cele rozwojowe w odniesieniu do różnego rodzaju obszarów, uwzględniając
funkcje przez nie pełnione, występujące potencjały oraz bariery.
Celem aktualizacji Strategii jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań
programowych na dalsze lata i poprawa polityki rozwoju Miasta i Gminy Dzierzgoń. Zawarte
w nim rozwiązania organizacyjne oraz logistyczno – techniczne przyczynią się do
właściwego zrównoważonego rozwoju. Niniejsza aktualizacja jest wypełnieniem obowiązku
Gminy w zakresie aktualizacji strategicznych dokumentów gminnych, co pozwala władzom
Gminy na bieżąco kontrolować stan jednostki oraz planować na tej podstawie działania
służące jej rozwojowi.
Przyjęcie Strategii Rozwoju jest formą podejmowania strategicznej decyzji
umożliwiającej realizację kierunków rozwoju tego zakresu działalności w określonej
perspektywie czasowej. Wynikiem procesu planowania jest dokument zawierający wizję
rozwoju systemu zarządzania jednostką, określający opcje i warunki rozwiązań. Jest on
także ważnym środkiem informacji, narzędziem kontroli i materiałem wykorzystywanym do
rozwoju systemu w przyszłości. Właściwy system zarządzania musi opierać się na
strategicznych wnioskach, które w tym przypadku są przedstawione w postaci dokumentów
programowych. Dokument powinien stanowić podstawę opracowywania bardziej
szczegółowych dokumentów, planów inwestycyjnych Miasta i Gminy, corocznego budżetu.
Ponadto powinien dać możliwość ubiegania się jednostce o zewnętrzne środki finansowe na
poszczególne zadania inwestycyjne.

1.3.

METODA OPRACOWYWANIA STRATEGII

Analiza istniejącego stanu jednostki, ma na celu identyfikację problemów, które
dotyczą Miasta i Gminy Dzierzgoń i określenia jaka jest presja człowieka na to środowisko
w aspekcie wykorzystywania zasobów przyrodniczych lub rozwijania działalności, która
oddziałuje na środowisko.
Niniejsza Strategia stanowi szczegółową diagnozę Miasta i Gminy określając szanse
i zagrożenia, przedstawia konkretne działania zmierzające do rozwoju jednostki,
w odniesieniu do regionu i kraju. Przy opracowywaniu Strategii korzystano także z zapisów
zawartych w niżej wymienionych dokumentach:
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Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015,
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (2012 r.),
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sztumskiego do roku 2015
(2004 r.),
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Dzierzgoń do 2015 roku (2000 r.).
Niniejsza Strategia opiera się na dostępnej bazie danych GUS, Urzędu Miejskiego
w Dzierzgoniu. Przy opracowaniu Programu wykorzystano materiały i informacje uzyskane
także od jednostek działających na omawianym terenie oraz na obszarze województwa
pomorskiego (zarządców dróg, eksploatatorów sieci infrastruktury, zarządców instalacji,
służb bezpieczeństwa, placówek oświatowych).
Dokumentami nadrzędnymi wobec zaktualizowanej Strategii Rozwoju dla Miasta
i Gminy Dzierzgoń powinny być zaktualizowane dokumenty wyższego szczebla,
powiatowego, wojewódzkiego oraz krajowego. Dokument powiatowy został opracowany
w roku 2004 i jego zakres obowiązuje do roku 2015, tak więc w kolejnych latach Powiat
będzie również aktualizował swoje założenia. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego
obowiązuje do roku 2020 (została opracowana w roku 2012) jest więc dokumentem
aktualnym w stosunku do określania wytycznych dla Gminy. Strategia Rozwoju Kraju
również jest opracowana w horyzoncie czasowym do roku 2015.
Ważnym elementem opracowania Strategii jest także poznanie potrzeb i oczekiwań
mieszkańców Miasta i Gminy Dzierzgoń, w celu wypracowania wspólnych pól interesów
i łączenie wysiłków na rzecz skutecznego rozwoju jednostki. W związku z powyższym
w ramach opracowywania Strategii przeprowadzona została ankietyzacja mieszkańców
jednostki. Ankieta miała na celu wskazanie poznanie oczekiwań mieszkańców, a także
wytypowanie obszarów, które powinny podlegać w pierwszej kolejności rozwojowi, czy
aktywizacji. Ankieta, która stanowi załącznik do niniejszego opracowania, została
zamieszczona na stronie internetowej Miasta i Gminy, a także rozpowszechniona w formie
papierowej na terenie całej jednostki m. in w Dzierzgońskim Informatorze Samorządowym.
W ankietyzacji wzięło udział 57 osób, 51 ankiet wypełniono internetowo, 6 zostało
dostarczonych do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.
Większość ankietowanych (44 osoby, co stanowi 80 % ankietowanych) zamieszkuje
obszar miejski Gminy, 10 ankietowanych obszar wiejski. W 3 ankietach nie wskazano
miejsca zamieszkiwania.
50
45
40
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5
0
obszar miejski

obszar wiejski

Wykres 1. Liczba ankietyzowanych na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
według miejsca zamieszkania
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet
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Największą grupę wiekową wśród ankietyzowanych stanowiły osoby w przedziale
wiekowym 25 – 35 lat (23 ankietowanych). Najmniej ankietowanych reprezentowało
przedział wiekowy 18 – 25 lat – 12 ankietowanych. Jedna ankieta została wypełniona przez
osobę powyżej 65 roku życia.
25
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0
poniżej 18 lat

18 - 25 lat

25 - 35 lat

36 - 65 lat

powyżej 65 lat

Wykres 2. Liczba ankietyzowanych na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń według
przedziału wiekowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet

Ankietę wypełniło najwięcej osób pracujących w sektorze publicznym (23 osoby),
a także w sektorze prywatnym – 12 ankietowanych. Najmniejszą grupę stanowili renciści
i emeryci – 2 ankietowanych.
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Wykres 3. Liczba ankietyzowanych na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń według
statusu zawodowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet

II.

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Dzierzgoń położona jest we wschodniej części województwa pomorskiego,
w powiecie sztumskim i zajmuje powierzchnię 131,5 km2. Jest to gmina miejsko - wiejska.
W roku 2013 Gminę zamieszkiwało 9 606 osób. Gmina złożona jest z 12 sołectw.
Gmina Dzierzgoń jest gminą typowo rolniczą, jednak oprócz rolnictwa i podmiotów
działających w tym sektorze, działalność gospodarczą prowadzą podmioty zarejestrowane
w budownictwie oraz zajmujące się handlem czy naprawą pojazdów. Ponadto Gmina
położona jest w sąsiedztwie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w których działalność gospodarcza może być
prowadzona na preferencyjnych zasadach - oferuje zatem wyjątkowe możliwości
inwestowania w Polsce północnej.
Mimo powyższego Miasto i Gmina, podobnie jak powiat sztumski i województwo
pomorskie borykają się z problem bezrobocia. Według danych PUP w Sztumie liczba
zarejestrowanych bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy, na koniec 2013 r., wynosiła 912
osób.
Pod względem infrastruktury technicznej jednostka wyróżnia się bardzo dobrze
rozwiniętą infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną. Wskaźnik zwodociągowania
i skanalizowania, który kształtuje się na poziomie ok. 90 %. Na terenie Gminy działają
komunalne oczyszczalni ścieków, a rozwinięta jest nie tylko sieć wodociągowokanalizacyjna. Część obszaru Miasta i Gminy jest wyposażona w sieć cieplną
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i zgazyfikowana, co łącznie przekłada się na dobrą jakość środowiska przyrodniczego,
jakość powietrza, wód.
Najpilniejszą kwestią do rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej jest
polepszenie systemu komunikacji w Mieście i Gminie. Przez omawiany obszar przebiegają
drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, jednak ich stan techniczny i stan skomunikowania
jednostki z innymi obszarami powiatu i województwa jest niezadowalający.
Pod względem przyrodniczym obszar charakteryzuje się dużym potencjałem walorów
przyrodniczych. Przez obszar Gminy przepływa rzeka Dzierzgoń, a także znajdują się dwa
większe jeziora. Lesistość Gminy jest niewielka i wynosi zaledwie ok. 3,3 % powierzchni
Gminy. Uzupełnieniem walorów przyrodniczych jednostki są formy ochrony przyrody,
a wśród nich: Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Jar Starych Dębów”, Obszar
Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń, a także pomniki przyrody i użytki ekologiczne.
Położenie geograficzne, walory krajobrazowe, a także bogata tradycja kulturowa
składają się na korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Miasta i Gminy
Dzierzgoń, które stanowią uzupełniającą dziedzinę gospodarki lokalnej jednostki.

2.1.

DANE ADMINISTRACYJNE

Jednostka administracyjna Miasto i Gmina Dzierzgoń położona jest we wschodniej
części województwa pomorskiego, w powiecie sztumskim i jest jedną z 5 gmin powiatu.
Zajmuje obszar o powierzchni 131,5 km2, granicząc:
na zachodzie – z Gminą Stary Targ,
na północy – z Gminami Markusy i Stare Pole,
na wschodzie – z Gminami Rychliki i Stary Dzierzgoń,
na południu - z Gminami Mikołajki Pomorskie i Stary Dzierzgoń.
Sieć osadniczą tworzy Miasto Dzierzgoń i 12 sołectw: Ankamaty, Bągart, Bruk,
Budzisz, Jasna, Minięta, Morany, Nowiec, Poliksy, Prakwice, Tywęzy, Żuławka Sztumska.

Ryc. 1. Położenie Miasta i Gminy Dzierzgoń na tle kraju
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl

10

Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Dzierzgoń
na lata 2014 – 2024

Green K e y

Ryc. 2. Położenie Miasta i Gminy Dzierzgoń na tle sąsiednich gmin
Źródło: opracowanie własne na podstawie emgsp.pgi.gov.pl/emgsp

Jednostka zlokalizowana jest w dość korzystnej odległości od pobliskich ośrodków
miejskich o sporych możliwościach rozwojowych – Sztumem (siedziba powiatu
sztumskiego), Malborkiem, Tczewem czy z ośrodkami wojewódzkimi: Gdańsk (ok. 90 km od
Miasta Dzierzgoń) i Olsztyn (ok. 112 km od Miasta Dzierzgoń).
Ponadto Gmina położona jest w sąsiedztwie Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w których
działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych zasadach - oferuje
zatem wyjątkowe możliwości inwestowania w Polsce północnej.

2.2.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Zgodnie z fizyczno - geograficzną regionalizacją Polski, wg J. Kondrackiego,
w ogólnym podziale, obszar Miasta i Gminy Dzierzgoń położony jest w obrębie
następujących głównych jednostek:
- megaregion – Pozaalpejska Europa Środkowa,
- prowincja – Niż Środkowoeuropejski,
- podprowincja – Pojezierze Południowobałtyckie,
- makroregion – Pojezierze Iławskie.
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Ryc. 3. Położenie Gminy Dzierzgoń
na tle podziału fizyczno - geograficznego Polski
Źródło: opracowanie własne na podstawie podziału Kondrackiego

2.3.

SPOŁECZEŃSTWO

2.3.1. Liczba ludności i jej rozmieszczenie
Liczba ludności zamieszkująca Miasto i Gminę wynosiła na koniec roku 2013, 9 606
osób (dane Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu). Z poniższego zestawienia (tabela nr 1)
wynika, że mieszkańcy Miasta Dzierzgoń, lokalnego centrum handlowo – usługowego,
stanowiącego siedzibę władz Gminy, stanowili 57,7 % mieszkańców całej Gminy (5 546
mieszkańców). Natomiast obszar wiejski Gminy zamieszkuje 4 060 mieszkańców, co
stanowi 42,3 % ogólnej liczby ludności.
Tabela 1. Liczba ludności (mieszkańcy stali) w poszczególnych jednostkach
pomocniczych Miasta i Gminy Dzierzgoń wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
liczba
mieszkańców
ogółem
w jednostce
pomocniczej

lp.

nazwa jednostki pomocniczej

nazwa miejscowości
wchodzących w skład jednostki
pomocniczej

1.

Osiedle wiejskie w Jasnej

Jasna (osada)

66

66

2.

Osiedle wiejskie w Stanowie

Stanowo

245

245

3.

Osiedle wiejskie w Jeziornie

Jeziorno

171

171

4.

Sołectwo Ankamaty

Ankamaty

116

116

5.

Sołectwo Bągart

Bągart

385

Spalonki

15

6.

Sołectwo Bruk

Bruk

499

12

liczba
mieszkańców

400
534
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lp.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

nazwa jednostki pomocniczej

Sołectwo Budzisz

Sołectwo Jasna

Sołectwo Minięta
Sołectwo Morany

Sołectwo Nowiec

Sołectwo Poliksy

Sołectwo Tywęzy

14.

Sołectwo Żuławka Sztumska

15.

Sołectwo Prakwice

16.

17.

Osiedle Nr 1 w Dzierzgoniu

Osiedle Nr 2 w Dzierzgoniu

nazwa miejscowości
wchodzących w skład jednostki
pomocniczej

liczba
mieszkańców

Pawłowo

10

Piaski Sztumskie

25

Budzisz

81

Chojty

55

Jasna (wieś)

346

Kamienna Góra

14

Lisi Las

23

Chartowo

35

Minięta

266

Morany

220

Kuksy

57

Stanówko

79

Nowiec

125

Nowiny

190

Nowa Karczma

18

Poliksy

102

Litewki

20

Tywęzy

151

Blunaki

70

Stara Wieś

23

Żuławka Sztumska

463

Prakwice

129

Pachoły

61

ul. Elbląska

37

ul. Reja

49

ul. Kajki

19

ul. Limanowskiego

239

ul. Linki

36

ul. Morcinka

0

ul. Pionierska

69

ul. Westerplatte

228

Osiedle im. Władysława Jagiełły

839

ul. Okrzei

221

ul. 3 Maja

150

ul. Krzywa

66

ul. Wojska Polskiego

101

13

liczba
mieszkańców
ogółem
w jednostce
pomocniczej

136

418

266

356

333

122

244

463
190

1 516

671
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18.

19.

20.

nazwa jednostki pomocniczej

Osiedle Nr 3 w Dzierzgoniu

Osiedle Nr 4 w Dzierzgoniu

Osiedle Nr 5 w Dzierzgoniu

Green K e y

nazwa miejscowości
wchodzących w skład jednostki
pomocniczej

liczba
mieszkańców

ul. Żeromskiego

28

ul. Żurawia

91

ul. Spokojna

0

ul. Judyty

14

ul. Czereśniowa

11

ul. Kwiatowa

67

ul. Miodowa

3

ul. Łączna

25

ul. Ogrodowa

108

ul. Porzeczkowa

38

ul. Przytulna

51

ul. Różana

46

ul. Wiśniowa

49

Osiedle Jana Pawła II

177

ul. Plac Wolności

355

ul. 1 Maja

175

ul. Przemysłowa

170

ul. Odrodzenia

171

ul. Kościelna

21

ul. Mickiewicza

103

ul. Betoniarzy

0

ul. Kościuszki

90

ul. Pogodna

92

ul. Słowackiego

199

ul. Traugutta

356

ul. Promienna

16

ul. Słoneczna

95

ul. Zawadzkiego

343

ul. 11 Listopada

60

Osiedle im. Janka Krasickiego

538

21 Dzierzgoń

5546
Razem mieszkańcy Miasta i Gminy

Źródło: Urząd Miejski w Dzierzgoniu
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liczba
mieszkańców
ogółem
w jednostce
pomocniczej

575

995

1 789

5 546
9 606

Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Dzierzgoń
na lata 2014 – 2024

Green K e y

Dzierzgoń
Osiedle Nr 5 w Dzierzgoniu
Osiedle Nr 4 w Dzierzgoniu
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Osiedle Nr 1 w Dzierzgoniu
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Sołectwo Tywęzy
Sołectwo Poliksy
Sołectwo Nowiec
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Sołectwo Minięta
Sołectwo Jasna
Sołectwo Budzisz
Sołectwo Bruk
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Osiedle wiejskie w Jeziornie
Osiedle wiejskie w Stanowie
Osiedle wiejskie w Jasnej
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Wykres 4. Liczba ludności (mieszkańcy stali) w poszczególnych jednostkach
pomocniczych Miasta i Gminy Dzierzgoń wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu

Na przestrzeni ostatnich lat (od roku 2000, w którym opracowana została poprzednia
Strategia) nie obserwuje się jednoznacznej tendencji w zmianach liczby ludności Miasta
i Gminy Dzierzgoń. Zdarzały się lata, w których następował wzrost liczby mieszkańców
Gminy, jak i lata kiedy liczba ta malała. Jednak od roku 2006 liczba ludności wykazuje
tendencję malejącą, mimo dodatniego przyrostu naturalnego. Nie można stwierdzić
jednoznacznie czym taki stan rzeczy jest spowodowany. Na pewno jednym z czynników
mających wpływ na kształtowanie się liczby ludności jednostki jest odpływ ludności do
pobliskich większych ośrodków miejskich, zwłaszcza młodzieży do miast akademickich,
takich jak Gdańsk czy Olsztyn.
Tabela 2. Analiza wieloletnia liczby ludności
Miasta i Gminy Dzierzgoń
Liczba ludności

Rok
2000

1

9 551

2001

1

9 610
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Liczba ludności

Rok
2002

1

9 665

2003

1

9 660

2004

1

9 603

2005

1

9 571

2006

2

9 932

2007

2

9 849

2008

2

9 836

2009

2

9 826

2010

2

9 761

2011

2

9 707

2012

2

9 641

2013

2

9 606

Źródło: 1 - GUS, Bank Danych Lokalnych, 2 – Urząd Miejski w Dzierzgoniu

10 000
9 900
9 800
9 700
9 600
9 500
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9 300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Wykres 5. Liczba ludności w Mieście i Gminie Dzierzgoń na przestrzeni lat 2004 - 2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, Bank Danych Lokalnych
oraz Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu

Liczba mieszkańców omawianej jednostki wykazuje niższy od krajowego (123
osoby/km2 w 2013 r.) wskaźnik gęstości zaludnienia. W Mieście i Gminie Dzierzgoń wskaźnik
zaludnienia wynosi 73 osoby/km2 (GUS, 2013 r.). Gęstość zaludnienia na szczeblu
województwa pomorskiego kształtuje się na poziomie 125 osób/km2, a na poziomie
powiatowym, na wysokości 58 osób/km2.
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2.3.2. Przyrost naturalny
Analizując przyrost naturalny czyli liczbę urodzeń w stosunku do liczby zgonów
mieszkańców Miasta i Gminy Dzierzgoń nie można jednoznacznie określić jego tendencji.
Niemniej jednak jest on cały czas dodatni. Widać, że w latach 2001 – 2006 oraz 2009 – 2011
utrzymywała się tendencja malejąca, natomiast w latach 2006 – 2009 i w roku 2012
następował jego wzrost.
Tabela 3. Ruch naturalny ludności w Mieście i Gminie Dzierzgoń
lata
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

wskaźnik
zgony
77
70
79
74
84
78
106
89
86
71

urodzenia żywe
128
139
109
104
112
111
106
104
113
133
103
93
116

81
80
87

przyrost naturalny
51
69
30
30
28
33
0
15
27
62
22
13
29

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych
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Wykres 6. Przyrost naturalny na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń w latach 2000 – 2013
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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2.3.3. Struktura ekonomiczna
Struktura ekonomiczna ludności, według danych z 2000 i 2012 roku pochodzących
z GUS-u (przy ogólnej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy z GUS-u), kształtowała się
następująco:
Tabela 4. Struktura ekonomiczna ludności na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń w roku
2012 w porównaniu do roku 2000

w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej)
w wieku produkcyjnym
w wieku poprodukcyjnym
razem

% udział grupy ludności
w ogólnej liczbie ludności
rok 2000
rok 2012
30,76
21,32
57,61
65,23
11,63
13,44
100,00
100,00

liczba ludności

grupa ludności

rok 2000
2 938
5 502
1 111
9 551

rok 2012
2 045
6 256
1 289
9 590

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych

O ile liczba mieszkańców jednostki nie zwiększyła się w znaczący sposób przez
ostatnie 12 lat, to wyraźnie widać, że grupa osób w wieku przedprodukcyjnym zmalała.
Wzrosły natomiast odsetki ludności z grup produkcyjnych i poprodukcyjnych, czyli osób
czynnych zawodowo i w wieku emerytalnym.
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
w wieku przedprodukcyjnym
(17 lat i mniej)

w wieku produkcyjnym

w wieku poprodukcyjnym

Wykres 7. Struktura ekonomiczna na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń w roku 2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Tabela 5. Ludność wg grup wieku na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń w roku 2012
w porównaniu do roku 2000
liczba ludności
przedział
wiekowy
Ogółem
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 i więcej

rok 2000
w tym
ogółem
kobiety
9 551
4 793
661
310
743
341
940
476
918
418
735
361
666
360
634
303
683
322
749
353
768
381
520
251
278
144
349
204
346
193
561
376

rok 2012
w tym
ogółem
kobiety
9 590
4 789
551
268
514
232
598
292
657
287
775
378
867
403
715
357
708
360
618
301
610
298
729
350
698
336
572
311
242
129
736
487

% udział grupy ludności w ogólnej liczbie
ludności
rok 2000
rok 2012
w tym
w tym
ogółem
ogółem
kobiety
kobiety
100,00
50,18
100,00
100,00
6,92
3,25
5,75
5,60
7,78
3,57
5,36
4,84
9,84
4,98
6,24
6,10
9,61
4,38
6,85
5,99
7,70
3,78
0,78
7,89
6,97
3,77
9,04
8,42
6,64
3,17
7,46
7,45
7,15
3,37
7,38
7,52
7,84
3,70
6,44
6,29
8,04
3,99
6,36
6,22
5,44
2,63
7,60
7,31
2,91
1,51
7,28
7,02
3,65
2,14
5,96
6,49
3,62
2,02
2,52
2,69
5,87
3,94
7,67
10,17

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych

Udział ludności w poszczególnych grupach wiekowych kształtował się w roku 2012
mniej więcej na podobnym poziomie. Najmniejszą liczbę stanowią mieszkańcy Miasta
i Gminy w przedziale wiekowym 65 – 69 lat, największą natomiast w przedziale 25 – 29 lat,
duży udział ma także grupa ludności w wieku 70 lat i powyżej. W porównaniu do roku 2000
(rok opracowania poprzedniej strategii rozwoju) nastąpiło przejście od społeczeństwa
młodego (największy udział w 2000 roku w liczbie ludności miała grupa w przedziale
wiekowym 10 – 19 lat) do społeczeństwa starzejącego się. W 2012 roku zdecydowanie
większy udział ma ludność w wieku powyżej 19 lat (zaliczają się tutaj mieszkańcy jednostki,
którzy w przeszłości stanowili grupę w przedziale wiekowym 10 – 19 lat). Na taki stan
transformacji wpływ ma niski przyrost naturalny na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń.
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Wykres 8. Ludność wg grup wieku na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń w roku 2012
w porównaniu do roku 2000
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Stosunek kobiet do mężczyzn w poszczególnych przedziałach wiekowych oscyluje na
wyrównanym poziomie. Zdecydowanie większy udział liczby kobiet w stosunku do liczby
mężczyzn obserwuje się w przedziale wiekowym 70 lat i powyżej.
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Wykres 9. Ludność wg płci w poszczególnych przedziałach wiekowych na terenie
Miasta i Gminy Dzierzgoń w roku 2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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2.3.4. Rynek Pracy
Podobnie jak powiat sztumski i województwo pomorskie, problem bezrobocia dotyka
także rejon Miasta i Gminy Dzierzgoń. Według danych PUP w Sztumie liczba
zarejestrowanych bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy, na koniec 2013 r., wynosiła 912
osób (z czego 58,2 % stanowiły kobiety). Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności (przy
ogólnej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy 9 590, GUS, 2012 r.) w wieku produkcyjnym
wynosi ok. 9,5 %.
Tabela 6. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy
Dzierzgoń na tle powiatu na koniec roku 2013
nazwa gminy

liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych

Dzierzgoń
Stary Dzierzgoń
Sztum
Stary Targ
Mikołajki Pom.
ogółem powiat

912
378
1 145
615
279
3 329

liczba kobiet
wśród liczby
zarejestrowanych
bezrobotnych
531
245
636
359
162
1 933

% udział liczby
kobiet w ogólnej
liczbie
zarejestrowanych
bezrobotnych
58,2
64,8
55,5
58,4
58,1
58,1

Źródło: PUP w Sztumie (2013 r.)
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Mikołajki Pom. ogółem powiat

Wykres 10. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych Gminach
powiatu sztumskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Sztumie (2013 r.)

Zgodnie ze statystyką prowadzoną przez PUP w Sztumie największą grupę wśród
osób bezrobotnych stanowią osoby, które nie posiadają prawa do zasiłku (79,4 %) oraz
osoby bez wykształcenia średniego (64,1 %). Najmniejsza grupa to osoby, które po odbyciu
kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (1,9 %). Dokładna charakterystyka osób
bezrobotnych przedstawiona została w kolejnej tabeli.
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Tabela 7. Charakterystyka osób bezrobotnych na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
zarejestrowani w Gminie
ogółem
zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy
nie posiadający prawa do zasiłku
do 25 roku życia
długotrwale bezrobotne
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
powyżej 50 roku życia
bez kwalifikacji zawodowych
bez doświadczenia zawodowego
bez wykształcenia średniego
samotnie wychowująca co najmniej 1 dziecko
do 18 roku życia
które po odbyciu kary pozbawienia wolności
nie podjęły zatrudnienia
niepełnosprawni

Miasto i Gmina Dzierzgoń
ogółem
kobiet
912
531
57
17
725
465
180
102
481
335
116
116
213
88
366
215
158
114
585
299
127

108

17

1

24

17

Źródło: PUP w Sztumie (2013 r.)

niepełnosprawni
które po odbyciu kary pozbawienia wolności
nie podjęły zatrudnienia
samotnie wychowująca co najmniej 1 dziecko
do 18 roku życia
bez wykształcenia średniego
bez doświadczenia zawodowego
bez kwalifikacji zawodowych
powyżej 50 roku życia
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka
długotrwale bezrobotne
do 25 roku życia
nie posiadający prawa do zasiłku
zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy
0
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Wykres 11. Charakterystyka osób bezrobotnych na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Sztumie (2013 r.)

Władze samorządowe w Gminie prowadzą walkę z bezrobociem poprzez wspieranie
nowych miejsc pracy, stosując przy tym ulgi podatkowe i zwolnienia z podatku od
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nieruchomości. Ponadto prowadzone są szkolenia i warsztaty mające na celu podnoszenie
kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych.

2.3.5. Zaplecze społeczne
2.3.5.1.

Gospodarka mieszkaniowa, mienie komunalne

Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń według danych GUS za rok 2012 znajdowało
się 2 930 mieszkań z 10 974 izbami, o łącznej powierzchni użytkowej 201 933 m2.
Większość mieszkań 61,5 % (1 802 mieszkań o powierzchni 118 360 m2) znajduje się na
terenie Miasta Dzierzgoń. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno – sanitarne
przedstawia się następująco:
wodociąg – 2 864 mieszkań (97,7 % ogólnej liczby mieszkań),
łazienka – 2 833 mieszkań (96,7 % ogólnej liczby mieszkań),
centralne ogrzewanie – 2 455 mieszkań (83,8 % ogólnej liczby mieszkań),
gaz sieciowy – 1 576 mieszkań (53,8 % ogólnej liczby mieszkań).
Gmina Dzierzgoń posiada także w swoim zarządzie obiekty, będące mieniem
komunalnym, takie jak: świetlice, remizy OSP, boiska, stadion i sale sportowe oraz plaża
miejska w Kuksach.
2.3.5.2.

Opieka zdrowotna

Na terenie jednostki opiekę zdrowotną zapewniają:
- NZOZ „SOLIDUS” w Dzierzgoniu, który zapewnia podstawową opiekę medyczną
oraz ambulatoryjną,
- NZOZ Pielęgniarstwo Środowiskowe i Promocja Zdrowia – zakres działania obejmuje
pielęgniarstwo środowiskowe w miejscu nauczania i wychowania, pielęgniarstwo
rodzinne dla pielęgniarek i położnych,
- prywatną opiekę lekarską w Mieście i Gminie prowadzi 2 lekarzy stomatologów.
Pozostałe specjalności dostępne są w SP ZOZ w Sztumie oraz w Specjalistycznym
szpitalu miejskim w Elblągu i Malborku. Pogotowie ratunkowe znajduje się w Sztumie (około
25 km od Dzierzgonia).
W gminie działają 2 apteki, zlokalizowane w Dzierzgoniu.
Na omawianym terenie funkcjonuje także Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin w Dzierzgoniu. Stowarzyszenie przede wszystkim stawia na integrację,
organizuje wiele wyjazdów, spotkań oraz imprez okolicznościowych. Organizowane są także
spotkania z pielęgniarkami i psychologami.
2.3.5.3.

Opieka społeczna

Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W statucie ośrodka jako cel działania Ośrodka zapisano umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez
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podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
integracji ze środowiskiem.
Do zadań Ośrodka zgodnie z zapisami statutu należą w szczególności:
wspieranie osób i rodzin w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
jak również prowadzących do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których
nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia,
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu
przywrócenie jej zdolności do wypełniania tych funkcji, zgodnie z ustawą o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej;
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
realizację unijnych, krajowych i rządowych programów pomocy społecznej oraz
programów osłonowych;
przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz
podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;
prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej dla osób wykluczonych społecznie
poprzez prowadzenie Klubu Integracji Społecznej;
prowadzenie Stacji Socjalnej Joannitów
realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa.
Zgodnie z danymi przekazanymi przez MOPS w Dzierzgoniu wynika, że w 2013 r.
z pomocy społecznej skorzystało 886 rodzin, pomocą objęto 1 622 osób.
Tabela 8. Powody korzystania z pomocy społecznej
na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
powody korzystania z pomocy społecznej
ubóstwo
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
przemoc w rodzinie
alkoholizm
trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
zdarzenie losowe
sieroctwo
bezdomność

ilość rodzin
410
389
170
211
136
97
14
3
46
5
2
1
9

Źródło: MOPS w Dzierzgoniu, stan na 2013 r.

Ponadto od 2008 r. MOPS w Dzierzgoniu realizuje projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego
Funduszu Społecznego pod nazwą Integracja Społeczna i aktywizacja lokalna kluczem do
wzrostu samooceny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu
prowadzone są różnego rodzaju kursy i zajęcia mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób
uczęszczających na nie.
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2.3.5.4.

Wykształcenie i oświata

Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń działa 6 jednostek oświatowych, począwszy od
poziomu nauczania początkowego, po szkoły średnie:
- Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu,
- Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu,
- Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie,
- Szkoła Podstawowa w Bruku,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu,
- Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu:
Liceum Ogólnokształcące,
Liceum Profilowane,
Technikum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum lub
ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu łącznie w placówkach
oświatowych na terenie Miasta i Gminy kształci się 1 208 uczniów w 76 salach lekcyjnych.
W oddziałach przedszkolnych według Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
w gminie Dzierzgoń w roku szkolnym 2012/ 2013 uczęszczało 90 sześciolatków i 145 dzieci
w wieku 3 - 5 lat.
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadziło 99 nauczycieli pełnozatrudnionych
i 13 niepełnozatrudnionych.
Tabela 9. Zestawienie podstawowych informacji o placówkach oświatowych na terenie
Miasta i Gminy Dzierzgoń
nazwa placówki
Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego
Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha
Szkoła Podstawowa w Bruku
Gimnazjum im. Jana Pawła II
Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida
razem

liczba
uczniów
492
74
63
329
250
1 208

liczba sal
lekcyjnych
23
8
8
18
19
76

sala
gimnastyczna
tak
nie
tak
tak
tak
4 sale

Źródło: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, 2014 r.

Kształcenie w wymienionych placówkach odbywa się na wysokim poziomie przy
udziale wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Absolwenci klas szóstych szkół podstawowych co roku podchodzą do sprawdzianu
umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji
i wykorzystania wiedzy w praktyce. W roku 2013 do sprawdzianu przystąpiło 113 uczniów.
Maksymalna liczba punktów jaką mógł zdobyć uczeń wynosiła 40. Średnie punktowe
poszczególnych szkół z terenu Miasta i Gminy Dzierzgoń przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie - 20,08 pkt., Szkoła Podstawowa
w Bruku - 26,31 pkt., Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego - 24,95 pkt.
Natomiast w kwietniu 2013 roku 119 uczniów gimnazjum w Dzierzgoniu przystąpiło
do egzaminu klasyfikacyjnego do szkoły średniej. Uczniowie z gimnazjum uzyskali
następujące wyniki: z zakresu języka polskiego 58,18 %, z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie 57,68 %, z zakresu matematyki 41,05 %, z zakresu przedmiotów
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przyrodniczych 57,30 %, z języka angielskiego - poziom podstawowy 53,60 %, z języka
angielskiego poziom rozszerzony 37,61 %, z języka niemieckiego poziom podstawowy
64,38 %.
Szkoły angażują się w lokalne inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju jednostki. Na
terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń prężnie działa także Młodzieżowa Rada Miejska. Ponadto
szkoły uczestniczą w wymianach międzynarodowych.
2.3.5.5.

Bezpieczeństwo

Posterunek Policji i Straż Miejska mieszczą się w Dzierzgoniu. Posterunek Policji
w Dzierzgoniu podlega pod Komendę Powiatową Policji w Sztumie. W roku 2013
funkcjonariusze na terenie Miasta i Gminy wszczęli 252 postępowań przygotowawczych
w porównaniu do roku 2012 liczba ta wzrosła o 30, za następujące przestępstwa przeciwko:
- życiu i zdrowiu – 16 postępowań,
- wolności – 9 postępowań,
- bezpieczeństwu w komunikacji – 34 postępowania,
- rodzinie i opiece – 47 postępowań,
- mieniu – 111 postępowań,
- działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego – 2 postępowania,
- wiarygodności dokumentów – 8 postępowań,
- wymiarowi sprawiedliwości – 8 postępowań,
- porządkowi publicznemu – 2 postępowania,
- z innych ustaw – 15 postępowań.
Ponadto przeprowadzono 163 postępowania wyjaśniające (dla porównania w roku
2012 – 128 postępowań), nałożono 231 mandatów karnych (w roku 2012 - 212). Policjanci
zespołu ds. prewencji w roku 2013 przeprowadzili 1 107 interwencji (o 637 mniej niż w roku
2012).
Natomiast funkcjonariusze ze Straży Miejskiej w roku 2013 ujawnili 196 wykroczeń
(dla porównania w roku 2012 – 146 wykroczeń), nałożyli 110 mandatów i podjęli 170
interwencji (w roku 2012 - 73 mandaty i 116 interwencji).
Policja wraz ze Strażą Miejską oprócz czuwania nad bezpieczeństwem mieszkańców
organizuje także debaty społeczne oraz spotkanie w szkołach w zakresie bezpieczeństwa.
W zakresie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Miasta i Gminy funkcjonują
Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) i Państwowa Straż Pożarna z siedzibą w Sztumie.
Jednostki OSP znajdują się na terenie Gminy w miejscowościach: Bągart, Jasna, Tywęzy
i Żuławka Sztumska. Jednostka OSP w Dzierzgoniu jest włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. OSP Dzierzgoń dysponuje sprzętem ratownictwa drogowego
i pomocy przedlekarskiej. W jednostkach OSP działających na terenie Miasta i Gminy służy
100 członków. OSP w Dzierzgoniu uczestniczy w działaniach ratowniczych na terenie Miasta
i Gminy Dzierzgoń, a także Powiatu Sztumskiego, rocznie jest to 100 - 120 różnorodnych
zdarzeń. Pozostałe jednostki uczestniczą w działaniach na terenie swoich miejscowości
i terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu
często uczestniczy w ćwiczeniach i szkoleniach prowadzonych na terenie Powiatu
Sztumskiego, co pozwala jej zdobywać doświadczenie i wypracować metody współpracy
z innymi jednostkami na terenie Powiatu. Aktualnie OSP Dzierzgoń uchodzi za dobrze
zorganizowaną i doświadczoną jednostkę w Powiecie Sztumskim.
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2.4.

UŻYTKOWANIE TERENU

Podstawową formą użytkowania terenu Miasta i Gminy jest użytkowanie rolnicze.
Użytki rolne zajmują tutaj 90 % powierzchni Gminy.
W dalszej kolejności znajdują się użytki leśne, których powierzchnia kształtuje się na
poziomie 3,31 % powierzchni całej Gminy.
Grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny inne charakteryzują się podobnymi
powierzchniami, które wynoszą odpowiednio 3,27 % i 1,75 % ogólnej powierzchni Gminy.
Najmniejszą powierzchnię posiadają grunty pod wodami – 0,62 % ogólnej
powierzchni.
Tabela 10. Użytkowanie ziemi na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń

rodzaje gruntów

powierzchnia
udział
geodezyjna
w ogólnej
ogółem
powierzchni
[ha]

[%]

udział
powierzchnia
udział
powierzchnia
w ogólnej
geodezyjna
w ogólnej
geodezyjna
powierzchni
obszaru
powierzchni
obszaru
obszaru
miasta
miasta
wiejskiego
wiejskiego
[ha]

[%]

[ha]

[%]

Powierzchnia ogólna

12 857

100,00

386

100,00

12 678

100,00

Użytki rolne

11 706

91,05

179

46,37

11 527

90,92

grunty orne

9 093

70,72

123

31,87

9 093

71,72

17

0,13

4

1,04

17

0,13

1 285

9,99

9

2,33

1 285

10,14

pastwiska trwałe

723

5,62

34

8,81

723

5,70

grunty rolne zabudowane

233

1,81

7

1,81

233

1,84

0

0,00

0

0,00

0

0,00

grunty pod rowami

176

1,37

2

0,52

176

1,39

Użytki leśne

425

3,31

48

12,44

425

3,35

lasy
grunty zadrzewione
i zakrzewione
Grunty zabudowane
i zurbanizowane
tereny mieszkalne

302

2,35

45

11,66

302

2,38

123

0,96

3

0,78

123

0,97

421

3,27

141

36,53

421

3,32

30

0,23

68

17,62

30

0,24

tereny przemysłowe

0

0,00

20

5,18

0

0,00

inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny
niezabudowane
tereny rekreacyjne
wypoczynkowe
drogi
tereny
tereny
komunikacyjne kolejowe
inne

4

0,03

11

2,85

4

0,03

6

0,05

2

0,52

6

0,05

4

0,03

6

1,55

4

0,03

352

2,74

26

6,74

352

2,78

17

0,13

8

2,07

17

0,13

0

0,00

0

0,00

0

0,00

8

0,06

0

0,00

8

0,06

80

0,62

4

1,04

80

0,63

0

0,00

0

0,00

0

0,00

sady
łąki trwałe

grunty pod stawami

użytki kopalne
Wody
morskie wewnętrzne
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powierzchnia
udział
geodezyjna
w ogólnej
ogółem
powierzchni

rodzaje gruntów

[ha]

[%]

udział
powierzchnia
udział
powierzchnia
w ogólnej
geodezyjna
w ogólnej
geodezyjna
powierzchni
obszaru
powierzchni
obszaru
obszaru
miasta
miasta
wiejskiego
wiejskiego
[ha]

[%]

[ha]

[%]

powierzchniowe płynące

64

0,50

4

1,04

64

0,50

powierzchniowe stojące

16

0,12

0

0,00

16

0,13

225

1,75

14

3,63

225

1,77

0

0,00

0

0,00

0

0,00

197

1,53

12

3,11

197

1,55

28

0,22

2

0,52

28

0,22

Tereny inne
użytki ekologiczne
nieużytki
tereny różne

Źródło: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, stan na kwiecień 2014 r.

100,00%

91,05%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

3,31%

3,27%

0,62%

1,75%

użytki leśne

grunty
zabudowane i
zurbanizowane

grunty pod
wodami

tereny inne

0,00%
użytki rolne

Wykres 12. Struktura użytkowania gruntów na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
(powierzchnia w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, stan na kwiecień 2014 r.
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Ryc. 4. Użytkowanie terenu na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: opracowanie własne na podkładzie infoeko.pomorskie.pl/mapy/uzytkowanie_terenu/Sztumski

2.5.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

W przypadku nie podejmowania działań planistycznych przez Miasto i Gminę nie
byłoby możliwe rozplanowanie przestrzeni jednostki zgodnie z obecnie panującymi
uwarunkowaniami przyrodniczymi, gospodarczymi i społecznymi. W związku z czym
corocznie w budżecie Miasta i Gminy Dzierzgoń przeznacza się środki pieniężne
i organizacyjne w celu opracowania nowych koncepcji rozwoju analizowanej jednostki
w sposób zrównoważony (uwzględniając ochronę środowiska) i jednocześnie odpowiadając
na aktualne zapotrzebowanie rozwoju dla tego obszaru.
Podejmowane działania planistyczne mają na celu zaprzestanie chaotycznemu
rozwojowi zabudowy i innego typu użytkowania terenu, uwzględnienie zasad
zrównoważonego rozwoju, dochodzenie do harmonizowania procesów rozwojowych
z zasadami ekorozwoju. Dzięki wprowadzeniu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, a na jego podstawie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, nie dojdzie do wprowadzenia elementów niepożądanych
na tym terenie, może jedynie przyczynić się do poprawy estetyki i wizerunku danego obszaru
oraz struktury funkcjonalno – przestrzennej.
Zasady rozwoju przestrzennego Gminy jako całości określone zostały w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dzierzgoń,
które uchwalone zostało w 2010 roku (Uchwała nr XXXVII/368/10 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 29 kwietnia 2010 r.). Studium to dokument, który umożliwia
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rozpatrywanie poszczególnych inwestycji w odniesieniu do całej gminy i daje wskazania do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument o charakterze
strategicznym, nie posiada on mocy aktu prawnego.
Dokumentami opartymi na Studium, posiadającymi moc aktu prawnego są miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego. Cały obszar Miasta i Gminy Dzierzgoń niestety nie
jest objęty MPZP. W chwili obecnej MPZP zostały ustanowione dla następujących obszarów:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Dzierzgoń –
centrum: ul. Krzywa, Żurawia, Wojska Polskiego i Odrodzenia (Uchwała nr
XLIII/427/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 października 2010 r.),
- Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Dzierzgoń
przy ul. Słonecznej (Uchwała Nr XXV /263 / 09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
24 kwietnia 2009r),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Dzierzgoń –
ul. Pogodna (Uchwała nr XLIII/428/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
27 października 2010 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Dzierzgoń –
ul. Słowackiego (Uchwała nr XLIII/429/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dnia
27 października 2010 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 11/6 i 11/7
w obrębie Minięta gmina Dzierzgoń (Uchwała nr XLIII/431/10 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 27 października 2010 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Morany
w gminie Dzierzgoń (Uchwała nr XXV /264 / 09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
24 kwietnia 2009 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 71/1 w obrębie
Morany gmina Dzierzgoń (Uchwała nr XLIII/432/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 27 października 2010 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nowiec
w gminie Dzierzgoń (Uchwała nr XXX/312/09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
29 października 2009 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 32, 319, 34/4
w obrębie Nowiec gmina Dzierzgoń (Uchwała nr XLIII/433/10 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 27 października 2010 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 303, 306, 307, 308,
311 obr. Morany oraz 62 obr. Ankamaty gmina Dzierzgoń (Uchwała nr XLIII/430/10
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 października 2010 r.),
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
Nowiec w gminie Dzierzgoń, obejmującego działkę nr 7/2 (Uchwała nr XIX/191/2012
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 16 października 2012 r.).

2.6.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (stan na rok 2013), na terenie Miasta i Gminy
Dzierzgoń działało 858 podmiotów gospodarczych. Prawie 71 % wszystkich podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych jest na obszarze miejskim Gminy. W porównaniu do roku
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2000 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wzrosła o 317 jednostek (rok
opracowania pierwszej Strategii rozwoju).
Tabela 11. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg
sekcji PKD (2013 r.)
obszar
miejski

Sekcja
Ogółem

ogółem
Gmina

obszar
wiejski

609

249

858

10

19

29

1

1

2

54

22

76

3

0

3

3

0

3

W sekcji F - budownictwo

126

67

193

W sekcji G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle

138

45

183

W sekcji H – transport, gospodarka magazynowa

29

7

36

W sekcji I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

12

5

17

8

0

8

W sekcji K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa

13

6

19

W sekcji L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

85

32

117

W sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

25

9

34

W sekcji N – działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca

9

2

11

W sekcji O – administracja publiczna i obrona narodowa,
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

5

4

9

W sekcji P – edukacja

18

3

21

W sekcji Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna

21

3

24

W sekcji R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

4

1

5

W sekcji S – pozostała działalność usługowa
W sekcji T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe produkujące wyroby
i świadczące usługi na własne potrzeby

45

23

68

W sekcji A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
W sekcji B – górnictwo i wydobywanie
W sekcji C - przetwórstwo przemysłowe
W sekcji D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych
W sekcji E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją

W sekcji J – informacja i komunikacja

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych (klasyfikacja PKD 2007)
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Wykres 13. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane
w rejestrze REGON wg sekcji PKD (2013 r.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych (klasyfikacja PKD 2007)

Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń najbardziej rozwiniętą działalnością
gospodarczą jest budownictwo i handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle. Również w 2000 roku były to sekcje, w których
zarejestrowanych było najwięcej podmiotów.
Na terenie Miasta i Gminy działa Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. (RTI),
które powstało z inicjatywy władz samorządowych Dzierzgonia oraz lokalnych
przedsiębiorców w listopadzie 1994 roku. Towarzystwo realizuje misję jako partnerskie
wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez podejmowanie działań na rzecz
przedsiębiorczości. RTI realizuje zadania poprzez świadczenie usług finansowych,
doradczych i informacyjnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, firm
działających, samorządu lokalnego i regionalnego.
Działanie Towarzystwa ma na celu tworzenie warunków rozwoju społeczno gospodarczego regionu, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw i spójności społeczno - gospodarczej.

2.7.

ROLNICTWO

Podstawową formą użytkowania terenu Gminy Dzierzgoń jest użytkowanie rolnicze,
gdyż użytki rolne zajmują ponad 90 % powierzchni Gminy, ze względu na to rolnictwo
odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym tej jednostki.
Według danych z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku z roku
2013 na terenie Miasta i Gminy istnieją 504 gospodarstwa rolne. Gospodarstwa bardzo małe
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do 2 ha gruntów, stanowią 19,44 % ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa większe,
o powierzchni 2 - 10 ha stanowią około 30,36 % wszystkich gospodarstw. Natomiast
gospodarstwa duże powyżej 300 ha to zaledwie 0,79 % wszystkich gospodarstw rolnych na
terenie Gminy.
Wśród gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy znajdują się 4 gospodarstwa
ekologiczne obsługiwane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Tabela 12. Zestawienie ilości gospodarstw rolnych na terenie
Miasta i Gminy Dzierzgoń
grupa obszarowa
gospodarstw
1 – 1,99 ha

liczba gospodarstw
98

% udział w ogólnej liczbie
gospodarstw
19,44

2 – 4,99 ha

83

16,47

5 – 9,99 ha

70

13,89

10 – 14,99 ha

41

8,13

15 – 19,99 ha

40

7,94

20 – 49,99 ha

107

21,23

50 – 99,99 ha

45

8,93

100 – 299,99 ha

46

9,13

powyżej 300 ha

4

0,79

504

100,00

OGÓŁEM

Źródło: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, stan na grudzień 2013 r.
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Wykres 14. Zestawienie ilości gospodarstw rolnych
na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,
stan na grudzień 2013 r.

Główne kierunki upraw gospodarstw indywidualnych to przede wszystkim zboża,
które stanowią ponad 70 % ogólnej powierzchni zasiewów i wśród których dominuje
pszenica oraz uprawy przemysłowe zajmujące ponad 16 % ogólnej powierzchni zasiewów.
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Zdecydowanie mniejszą powierzchnię zajmują uprawy roślin strączkowych. Stanowią one
jedynie 1,27 % ogólnej powierzchni zasiewów.
Tabela 13. Powierzchnia i struktura zasiewów na terenie Miasta i Gminy
Dzierzgoń
powierzchnia
upraw [ha]

rodzaj zasiewów
Żyto
Pszenica ozima
Pszenica jara
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Owies
Pszenżyto ozime
Pszenżyto jare
Mieszanka zbożowa
Gryka
Zboża ogółem
Ziemniaki
Buraki cukrowe
Buraki pastewne
Brukiew
Okopowe ogółem
Peluszka
Łubin
Bobik
Groch
Mieszanki strączkowe
Strączkowe ogółem
Motylkowe drobnonasienne
Strączkowe na zielonkę
Kukurydza
Pastewne ogółem
Rzepak
Len
Tytoń
Przemysłowe ogółem
Truskawki
Trawy polowe
Trawy nasienne
Warzywa gruntowe
Grunty odłogowane
Pozostałe ogółem
Razem powierzchnia zasiewów na gruntach
ornych

54
4 433
1 195
70
531
20
500
0
140
0
6 943
60
227
168
0
455
0
0
124
0
0
124
0
0
500
500
1 620
0
0
1 620
5
0
0
10
140
155
9 797

% udział
w strukturze
zasiewów
0,55
45,25
12,20
0,71
5,42
0,20
5,10
0,00
1,43
0,00
70,87
0,61
2,32
1,71
0,00
4,64
0,00
0,00
1,27
0,00
0,00
1,27
0,00
0,00
5,10
5,10
16,54
0,00
0,00
16,54
0,05
0,00
0,00
0,10
1,43
1,58
0,00

Źródło: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, stan na grudzień 2013 r.
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Wykres 15. Powierzchnia i struktura zasiewów na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,
stan na grudzień 2013 r.

Rolnictwo w Gminie oparte jest również na hodowli zwierząt. Wśród pogłowia dużych
zwierząt gospodarskich podkreślić należy dominację trzody chlewnej (ponad 72 % ogólnej
ilości hodowanych zwierząt). Duży udział ma także hodowla bydła.
Tabela 14. Hodowla zwierząt na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
rodzaj hodowli
Krowy mleczne
Jałówki cielne
MBO (0,5 – 1,5 r. ż.)
Cielęta (do 0,5 r. ż.)
Razem bydło
Knury
Maciory
Warchlaki
Tuczniki do 120 kg
Razem trzoda chlewna
Owce razem, w tym:
Tryki
Maciorki (owce)
Kozy
Drób
Konie
Razem pozostałe
razem

ilość
[szt.]
1 020
204
316
485
2 025
10
455
2 503
2 362
5 330
0
0
0
0
0
13
13
7 368

% udział w stanie
pogłowia
13,84
2,77
4,29
6,58
27,48
0,14
6,18
33,97
32,06
72,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,18
100,00

Źródło: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, stan na grudzień 2013 r.
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Wykres 16. Hodowla zwierząt na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,
stan na grudzień 2013 r.

2.8.

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

Położenie geograficzne, walory krajobrazowe, a także bogata tradycja kulturowa
składają się na korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Miasta i Gminy
Dzierzgoń.
Do niewątpliwych atutów omawianego terenu zalicza się korzystne położenie
turystyczne ze względu na wysokie walory krajobrazowe oraz oddalenie od dużych ośrodków
miejskich. Taki stan rzeczy powoduje, że pojawiają się możliwości związane z rozwojem
turystyki wiejskiej, które wynikają bezpośrednio z zapotrzebowaniem na oferty wakacyjne
w spokojnym wiejskim otoczeniu, z możliwością korzystania z walorów naturalnych
i kulturowych oraz w uczestniczeniu w życiu wsi.
Na terenie Gminy funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne, które nie stanowią
jednak wystarczającego zaplecza dla rozwoju turystyki.
Przez obszar omawianej jednostki administracyjnej (przez miejscowości Ankamaty,
Litewki, Dzierzgoń, Bągart) przebiega międzynarodowa trasa rowerowa Euro Route R-1
(kolor zielony) prowadząca z Calais we Francji do Saint Petersburga w Rosji.
Przez tereny jednostki przebiega także regionalna trasa rowerowa nr 121 (Dzierzgoń
– Stary Dzierzgoń – Iława).
Kolejnym szlakiem warunkującym rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy jest
Rowerowy Szlak Zamków Powiśla, który ma integrować ma ofertę turystyki aktywnej
i kulturowej obszaru Dolnego Powiśla. Szlak obejmuje w Dzierzgoniu jeden z pierwszych
zamków krzyżackich zbudowanych przez Zakon. Obecnie na wzgórzu zamkowym,
dominującym nad Miastem, zachowały się jedynie relikty murów przyziemia, obecnie
zabezpieczane. W pobliżu zamku znajduje się ceglana wieża ciśnień, nie jest ona
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elementem zamku. Teren zamku i wzgórza to obecnie ładny park dostępny dla
zwiedzających.
W zakresie sportu i rekreacji na terenie Miasta i Gminy działają: kluby sportowe,
Jednostka dysponuje także stadionem oraz boiskami sportowymi, a także salami
gimnastycznymi i salą widowiskowo – sportową.

2.9.

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Miasto i Gmina Dzierzgoń posiadają opracowany dokument pt. Program Opieki Nad
Zabytkami Miasta i Gminy Dzierzgoń 2010 – 2013 (Uchwała Nr XXX/324/09 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 29 października 2009 r.), na podstawie którego opracowany został
niniejszy rozdział.

2.9.1. Rys historyczny Miasta i Gminy Dzierzgoń
Dzierzgoń i okolice w czasach Cesarstwa Rzymskiego i wczesnym średniowieczu
stanowił bardzo ważny ośrodek administracyjno – handlowy. Świadczą o tym trakty
handlowe łączące Prusy z Pomorzem tzw. „pomosty bągardzkie”. Omawiane tereny były
również fragmentem rzymskiego szlaku bursztynowego.
Początki osadnictwa na ziemi dzierzgońskiej sięgają VI – IX wieku, z tego okresu
pochodzą odkryte na terenie Gminy znaleziska archeologiczne w postaci naczyń glinianych,
urn popielnicowych i ozdób z brązu.
To właśnie na terenach obecnej Gminy Dzierzgoń w roku 997, kiedy to rozpoczęła się
misja chrystianizacyjna na ziemi pruskiej, pod Bągartem został zamordowany św. Wojciech.
Na lata 1233 - 1234 przypada pierwsza wspólna wyprawa rycerzy niemieckich
i polskich do Pomezanii. Zwycięstwo krucjaty podczas bitwy nad rzeką Dzierzgoń zostaje
upamiętnione malowidłem ściennym w sali refektarza na zamku w Malborku.
W roku 1248 Zakon Krzyżacki ustanowił Komturię Dzierzgońską, a istnienie osady
potwierdzają zapisy kronikarskie. 7 lutego 1249 roku ma miejsce podpisanie na zamku
w obecności legata papieskiego Jakuba z Leodium (późniejszego papieża Urbana IV) układu
kończącego pierwsze powstanie Prusów - Traktatu Dzierzgońskiego. Na rok 1288 datowany
jest najstarszy przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim z ustanowieniem funkcji wójta
miejskiego. W roku 1316 miasto uzyskało znaczące udogodnienia w zakresie rzemiosła
i handlu.
Natomiast w 1411 roku, zamek opuszczony zostaje przez nieliczną załogę Polaków,
ponownie obejmują go Krzyżacy. W wyniku pokoju toruńskiego w 1466 roku Dzierzgoń
został przyłączony do Polski. W dokumentach z tego czasu oficjalnie występuje nazwa
Dzierzgoń. Na podstawie konstytucji sejmowej (1611 rok) funkcja starosty dzierzgońskiego
zostaje połączona z funkcją wojewody malborskiego. Dzierzgoń staje się starostwem
grodzkim.
W 1626 roku Dzierzgoń zostaje zajęty przez oddziały armii szwedzkiej pod wodzą
Gustawa Adolfa.
W trakcie pierwszego rozbioru Polski 17 września 1772 roku miasto zostało wcielone
do Prus Książęcych. Do 1815 roku Dzierzgoń stał się siedzibą wielkiego powiatu
dzierzgońskiego, w którym znalazły się cztery dawne starostwa polskie: malborskie,
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dzierzgońskie, sztumskie i tolkmickie. Podczas plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach
11 lipca 1920 za polską przynależnością opowiedziało się jedynie 13 mieszkańców (łączna
liczba mieszkańców narodowości polskiej w owym okresie wynosiła ponad 100 osób), za
niemiecką natomiast oddanych zostało aż 2 571 głosów. 25 stycznia 1945, podczas
przemarszu wojsk radzieckich w ramach II Frontu Białoruskiego, Dzierzgoń wrócił do Polski.
W mieście powołano radziecką komendanturę. 7 lipca 1945 roku miasto administracyjnie
wchodzi w skład województwa gdańskiego w powiecie sztumskim. Wcześniej następuje
przekazanie władzy w ręce administracji polskiej. Pierwszym komisarycznym burmistrzem
Dzierzgonia zostaje Mieczysław Węgrocki.
1 czerwca 1976 roku Dzierzgoń został włączony w skład województwa elbląskiego.
W latach 1994 - 1995 nawiązał współpracę z miastami bliźniaczymi z Danii, Niemiec, Szwecji
i Rumunii. W 1996 roku jednostka zaliczona została przez Europejski Instytut Rozwoju
Regionalnego i Lokalnego do 20 najlepszych gmin w kraju.
Od 1 stycznia 1999 Dzierzgoń wchodzi w skład województwa pomorskiego, gdzie
początkowo należał do powiatu malborskiego. Obecnie Gmina jest częścią powiatu
sztumskiego.

2.9.2. Aktualny stan zachowania dziedzictwa kulturowego na terenie Miasta
i Gminy Dzierzgoń
Gmina Dzierzgoń, ze względu na położenie na styku dwóch jednostek
fizycznogeograficznych Pobrzeża Gdańskiego i Pojezierza Wschodniopomorskiego, posiada
krajobraz charakterystyczny i dla Żuław (w części północnej) i dla Pojezierza Iławskiego
(w części środkowej i południowej), co przekłada się nie tylko na rzeźbę terenu, ale również
na kulturę i dziedzictwo materialne.
Przeważająca część Gminy posiada bardzo dobrze zachowany, w swej historycznej
formie i najmniej zdegradowany przez działalność człowieka krajobraz. Prawie całe
terytorium jednostki znajduje się w zasięgu występowania historycznych założeń dworsko parkowych, przy czym stan ich zachowania ocenia się jako bardzo zły i wymaga pilnych
działań zaradczych.
Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń znajduje się 27 obiektów wpisanych do rejestru
zabytków, z czego 7 znajduje się na terenie Miasta. Do czasów dzisiejszych na terenie
Miasta i Gminy zachowało się wiele zabytków architektury. Wśród nich na szczególną uwagę
zasługują:
- Kościół parafialny p. w. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu wybudowany w XIII
wieku przy Wzgórzu Zamkowym. Wyposażenie kościoła pochodzi z okresu po roku
1730. Na uwagę zasługuje barokowy portal z łukowymi blendami, ambona
z pierwszej połowy XVIII wieku, płyta nagrobkowa z 1347 r. – jeden z najstarszych
zbytków gotyku.
- Kościół p. w. Św. Ducha w Dzierzgoniu - stanowi część kompleksu bardziej znanego
jako klasztor poreformacki. Pierwsza informacja o kościele pochodzi z XIII wieku.
W kościele uwagę przykuwa odeskowany strop beczkowy pokryty w całości
polichromią. Na łuku tęczowym herby Radwan i Lubicz.
- Kościół z XIV wieku w Jasnej - na uwagę zasługuje barokowy ołtarz główny z 1709 r.
oraz boczny z 1668 r.
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Kaplica cmentarna p.w. Św. Anny w Dzierzgoniu - budowla gotycka z XIV wieku
znajdująca się na wzgórzu cmentarnym. Była integralną częścią kompleksu
zamkowego.
- ruiny wiatraków holenderskich z drugiej połowy XIX wieku w Budziszu i Ankamatach.
- wykopaliska archeologiczne na Wzgórzu Zamkowym - teren średniowiecznego
zamku komtura krzyżackiego.
- budynek poklasztorny z XVIII wieku - obecnie siedziba Dzierzgońskiego Ośrodka
Kultury.
- Kościół z XIV wieku w Bągarcie z barokowym ołtarzem głównym z XVIII wieku,
granitową chrzcielnicą z XIV wieku.
- dawny pałac starostów dzierzgońskich i wojewodów malborskich w Nowinach.
- budynki mieszkalne z początku XX wieku przy ulicy Słowackiego, Odrodzenia
i Traugutta.
- zespół pałacowo-parkowy z XVIII wieku w Prakwicach.
Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
stanowią wyposażenie kościołów i stanowią je m. in. ołtarze główny i boczne, zabytki sztuki
złotniczej, obrazy oraz rzeźby.
Na terenie Miasta i Gminy zewidencjonowano 66 stanowisk archeologicznych, w tym
jedno wpisane jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Stanowiskiem tym jest
grodzisko na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu, pozostałe stanowiska nie mają ekspozycji
w terenie, są to najczęściej osady, ślad po osadnictwie czy punkty osadnicze, jedno
cmentarzysko w Dzierzgoniu kultury oksywskiej z młodszego okresu przedrzymskiego.
Stanowiska te posiadają zróżnicowaną chronologię od epoki kamienia po średniowiecze
i czasy nowożytne.
-
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Ryc. 5. Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie Miasta i Gminy
Dzierzgoń
Źródło: opracowanie własne na podkładzie emgsp.pgi.gov.pl/emgsp

2.9.3. Kultura
Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń zadania z zakresu upowszechniania kultury
oraz edukacji kulturalno – artystycznej realizuje Dzierzgoński Ośrodek Kultury. Ośrodek
finansowany jest z budżetu Gminy i współpracuje z innymi jednostkami działającymi na tym
terenie, takimi jak szkoły stowarzyszenia czy związki. W ramach DOK działają następujące
sekcje: muzyczna, teatralna, plastyczna, taneczna, Klub Seniora oraz Teatr 3,5. DOK
organizuje wycieczki rowerowe, warsztaty tańca, Kiermasze Wielkanocne, konkurs
plastyczny, zajecia w ferie, turnieje sportowe, koncerty.
W skład DOK wchodzi także Biblioteka Publiczna w Dzierzgoniu. Ponadto na terenie
Gminy działają swietlice wiejskie.
Działalność kulturalną prowadzi także wspomniane już Regionalne Towarzystwo
Inwestycyjne S.A. Jednostka organizowała wiele warsztatów w ramach projektu
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współfinansowanego ze środków UE, Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Programy działania poszczególnych jednostek są bardzo rozbudowane i różnorodne.
Wydarzenie na bieżąco są zapowiadane i relacjonowane na ich stronach internetowych.

2.10. ANALIZA POTENCJAŁU GMINY W KONTEKŚCIE RELACJI
Z OTOCZENIEM
Jak już wspomniano we wcześniejszych rozdziałach Miasto i Gmina Dzierzgoń
położone są w sąsiedztwie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sąsiedztwo strefy ekonomicznej stwarza nie
tylko nowe możliwości inwestowania i rozwoju przemysłu, ale także daje wiele nowych
miejsc pracy.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) została utworzona na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2001 w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (Dz. U. 2014 poz. 234 ze zm.). Strefa powstała z połączenia dwóch
Specjalnych Stref Ekonomicznych: w Tczewie i Żarnowcu i będzie działać do 31 grudnia
2026 r. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1 380,6253 ha, położone na terenach miast:
Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Piła, Rypin, Stargard
Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew, Toruń, Włocławek oraz gmin: Barcin, Chojnice,
Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie, Tczew
i Wąbrzeźno. Najbliższą podstrefę inwestycyjną dla omawianej jednostki stanowi Sztum,
gdzie znajdują się obszary do zainwestowania o powierzchni 10,9 ha.
Warmińsko - Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko - mazurskiej
specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. 2013 poz. 833 ze zm.). Strefa działać będzie do dnia
31 grudnia 2020 r. Obejmuje ona swym zasięgiem grunty o powierzchni 914,5089 ha,
położone na terenach miast: Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława, Lidzbark Warmiński,
Mława, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda oraz gmin:
Barczewo, Bartoszyce, Ciechanów, Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Morąg, Nidzica, Olecko,
Olsztynek, Orzysz, Pasłęk, Piecki, Pisz, Szczytno i Wielbark.
Inwestowanie w SSE daje wiele korzyści, do których zalicza się m. in.:
- tereny przemysłowe przygotowane są do rozpoczęcia działalności gospodarczej –
pełna infrastruktura techniczna, plany zagospodarowania przestrzennego, ulgi
w podatku od nieruchomości w niektórych podstrefach itp.,
- kompleksowa obsługa każdego projektu inwestycyjnego, obsługa poinwestycyjna,
duże doświadczenie, przejrzyste procedury, szeroka współpraca z administracją
rządową i samorządową, przyjazne środowisko okołobiznesowe itd.,
- realizacja szeregu przedsięwzięć uzupełniających i rozszerzających działalność
strefową, np. Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Bałtycki Port Nowych
Technologii w Gdyni, biotechnologia, ICT, energetyka (m.in. Forum Dialogu
i Współpracy Województwa Pomorskiego „Energia i Samorządność”, Pomorska
Platforma Technologiczna Energetyki, Klaster Ekoenergetyczny), projekty unijne itd.,
- zasoby wykwalifikowanej kadry pracowniczej - obok absolwentów wyższych uczelni
pracownicy z doświadczeniem branżowym,
- duży nacisk na współpracę biznesu z nauką - komercjalizacja nauki, BioConvention,
InnoDoktorant itd.
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Ponadto bliskość miast wojewódzkich – Gdańsk i Olsztyn, a także wielu miast
powiatowych daje możliwość podjęcia pracy w innych ośrodkach bez konieczności zmiany
miejsca zamieszkania.
Miasto i Gmina Dzierzgoń położone są na Powiślu, które charakteryzuje atrakcyjnymi
turystycznie obszarami. Władze samorządowe w prowadzeniu wspólnej polityki turystycznej
dostrzegają duży potencjał. Z powodzeniem realizowany jest projekt pn. „Turystyka Wspólna Sprawa”, który ma na celu realizację wspólnych projektów inwestycyjnych.
W ramach działań stworzono produkt turystyczny „Szlak Zamków Powiśla”. Opracowanie
dotyczyło nie tylko bezpośrednio projektu inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżek
i tras rowerowych oraz powiązanej z nimi infrastruktury, ale również stanowi zbiór zaleceń
i rekomendacji dotyczących kształtowania produktu turystycznego i zarządzania nim oraz
innych, potrzebnych działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych niezbędnych dla
prawidłowego rozwoju konkurencyjnej oferty turystyki rowerowej na obszarze Powiśla.

III.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA MIASTA I GMINY

W niniejszym rozdziale zostaną omówione zagadnienia dotyczące sieci
infrastrukturalnych na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń, a mianowicie, sieć wodociągowo –
kanalizacyjna, energetyczna, łączność, ciepłownicza, gazowa, drogownictwo, a także system
gospodarki odpadami.

3.1.

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

3.1.1. Zaopatrzenie w wodę
Woda uzdatniana dla zaopatrywania potrzeb bytowych mieszkańców Miasta i Gminy
Dzierzgoń dostarczana jest siecią wodociągową eksploatowaną przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu. Na terenie Miasta i Gminy
eksploatowanych jest 13 ujęć komunalnych. Wskaźnik zwodociągowania Miasta i Gminy
kształtuje się na poziomie ok. 90 %. Długość sieci wodociągowej wynosi 72,01 km
i poprowadzonych jest 644 przyłączy wodociągowych.

3.1.2. Gospodarka ściekowa
Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń sieć kanalizacyjna ma długość 67,85 km,
a stopień skanalizowania również kształtuje się na poziomie ok. 90 %. Prowadzonych jest
725 przyłączy kanalizacyjnych.
Na terenach jednostki nie objętych systemem kanalizacji, gospodarka ściekowa
oparta jest również o gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych (szambach) oraz
przydomowych oczyszczalniach ścieków.
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Aglomeracja kanalizacyjna
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2012 poz. 145 ze
zm.) przez aglomerację rozumie się teren, na którym zaludnienie lub działalność
gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane
i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.
Tworzenie aglomeracji pomaga spełnić zadania związane z uporządkowaniem
gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób, aby wywiązać się ze
zobowiązań traktatowych wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Na podstawie powyższych zapisów jednostka objęta została aglomeracją
kanalizacyjną. Aglomeracja Dzierzgoń została wyznaczona rozporządzeniem Wojewody
Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dzierzgoń.
Następnie rozporządzenie zmienione zostało rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego
z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Dzierzgoń. W skład Aglomeracji wchodzą: Dzierzgoń, Stanowo, Minięta, Nowiny, Bągart,
Bruk, Jeziorno, Poliksy, Ankamaty, Pachoły, Prakwice położone w Gminie Dzierzgoń oraz
położone w gminie Stary Targ miejscowości: Stary Targ, Waplewo Wielkie, Waplewo
Osiedle.
Na początku roku 2014 Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę z dnia 24
lutego 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dzierzgoń i wyznaczenia
aglomeracji Dzierzgoń (Dz. Urz. Woj. 2014, Nr 1093). Nowo wyznaczona aglomeracja
Dzierzgoń o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 9 745, z oczyszczalnią
ścieków w miejscowości Dzierzgoń, obejmuje miejscowości położone w Gminie Dzierzgoń:
Dzierzgoń, Ankamaty, Bągart, Bruk, Jeziorno, Minięta, Nowiny, Pachoły, Poliksy, Prakwice
i Stanowo oraz położone w Gminie Stary Targ miejscowości: Stary Targ, Waplewo-Osiedle
i Waplewo Wielkie.

3.1.2.3.

Komunalne oczyszczalnie ścieków

Ścieki komunalne z terenu Miasta i Gminy Dzierzgoń odprowadzane są do
3 mechaniczno – biologicznych komunalnych oczyszczalni ścieków, będących w zarządzie
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu. Oczyszczalnie
zlokalizowane są w Mieście Dzierzgoń oraz miejscowościach Jasna i Blunaki. Oczyszczalnia
ścieków w Dzierzgoniu posiada przepustowość wielkości 2 400 m3/d, natomiast
oczyszczalnie w Jasnej i Blunakach odpowiednio 200 m3/d i 30 m3/d. Odbiornikiem
oczyszczonych ścieków jest rzeka Dzierzgoń.

3.2.

ELEKTROENERGETYKA1

Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń nie ma stacji GPZ, natomiast obszar tej Gminy
zasilany jest ze stacji GPZ Mikołajki Pomorskie i GPZ Malbork Południe, które zlokalizowane
są na terenie powiatu sztumskiego i malborskiego. Na terenie Gminy Dzierzgoń
zlokalizowane są trzy punkty zasilania (stacje PZ), w których odbywa się rozdział linii
1

Na podstawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta
i gminy Dzierzgoń, 2008 r.
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elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV. Jedna stacja PZ zlokalizowana jest na
terenie miasta Dzierzgoń, natomiast pozostałe dwie na terenach wiejskich Gminy.
Podstawową linią elektroenergetyczną zasilającą stację PZ Dzierzgoń jest linia 70350
Mikołajki – Waplewo - Dzierzgoń, która wyprowadzona jest ze stacji GPZ Mikołajki
Pomorskie. Awaryjnymi liniami 15 kV zasilającymi miasto Dzierzgoń są:
linia 70500 Mikołajki – Dzierzgoń - wyprowadzona ze stacji GPZ Mikołajki;
linia 70650 Waplewo - Nowiec – wyprowadzona ze stacji GPZ Malbork Południe.
Ponadto na terenie jednostki eksploatowanych jest 88 stacji transformatorowych
średniego napięcia (SN).

3.2.1. Źródła energii odnawialnej
Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń stopniowo zaczynają być realizowane
inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Na terenie jednostki funkcjonuje elektrownia wodna na rzece Dzierzgoń, a także
instalacja wykorzystująca biomasę we wsi Bągart.
Na przedmiotowym terenie wykorzystywana jest także energia słoneczna, np.
poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, wykorzystywanych
na potrzeby gospodarstw domowych. W Mieście i Gminie Dzierzgoń na domach
mieszkalnych funkcjonuje 327 szt. kolektorów słonecznych. Ponadto kolektory znajdują się
także na Boisku ORLIK.
Należy również zwrócić uwagę na coraz częściej stosowane pompy ciepła,
wykorzystujące energię cieplną pozyskiwaną z głębi ziemi. Instalacje te, pomimo stosunkowo
wysokich kosztów, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Na omawianym terenie
w pomy ciepła wyposażona jest Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu.

3.3.

ŁĄCZNOŚĆ

Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń, a także w ich pobliżu funkcjonują anteny
nadawcze operatorów telefonii komórkowych – stacje bazowe, które zapewniają
odpowiednie połączenie w zakresie telefonii komórkowej. Obszar Miasta i Gminy posiada
także dostęp do Internetu.

3.4.

GAZOWNICTWO2

Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń istnieje sieć gazowa. Jednostka zasilana jest
w gaz ziemny wysokometanowy poprzez gazociąg wysokiego ciśnienia DN100 relacji
Malbork – Dzierzgoń, doprowadzający gaz do stacji gazowej wysokiego ciśnienia
zlokalizowanej w Judytach. Po redukcji gaz dostarczany jest do dwóch stacji gazowych
średniego ciśnienia oraz bezpośrednio do części odbiorców. Na terenie Miasta Dzierzgoń
występuje sieć gazowa:
2

Na podstawie danych przekazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa S.A. oraz GAZ-SYSTEM
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średniego ciśnienia o długości 7,58 km z 60 przyłączami,
niskiego ciśnienia o długości 13,015 km i 508 przyłączami.
Gaz trafia do 1 380 odbiorców.
Zgodnie z planami inwestycyjnymi Polskiej Spółki Gazownictwa S.A. rozważana jest
gazyfikacja miejscowości Bruk. Ewentualna rozbudowa sieci gazowej prowadzona będzie
w oparciu o wystąpienia zainteresowanych podmiotów po spełnieniu warunków technicznych
i ekonomicznych przyłączenia.

Ryc. 6. Sieć przesyłowa na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: GAZ SYSTEM, 2014 r.
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Ryc. 7. Schemat sieci gazowej na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: Polska Spółka Gazownictwa, oddział w Gdańsku, 2014 r.
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3.5.

CIEPŁOWNICTWO3

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń nie funkcjonuje zbiorowy system
ciepłowniczy. System zaopatrzenia w ciepło tworzą indywidualne, większe bądź mniejsze,
kotłownie na paliwa stałe, płynne lub gazowe. Zaspokajanie potrzeb cieplnych odbiorców na
terenie gminy Dzierzgoń odbywa się w oparciu o:
5 osiedlowych i 2 lokalne kotłownie gazowe należące do przedsiębiorstwa ECO
Malbork, zasilane gazem ziemnym GZ-50 i zlokalizowane na terenie Miasta
Dzierzgoń;
lokalne kotłownie węglowe i olejowe;
indywidualne źródła ciepła na gaz ziemny, urządzenia grzewcze na paliwa stałe
(węgiel, koks, odpady drzewne i drewno), paliwa ciekłe (olej opałowy i gaz płynny
LPG) oraz elektryczne urządzenia grzewcze.
Kotłownie gazowe należące do przedsiębiorstwa Therminvest Sp. z o. o. zaopatrują
w ciepło budownictwo wielorodzinne (spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnoty mieszkaniowe),
obiekty sektora usług publicznych (szkoły, administracja samorządowa, policja) oraz obiekty
usługowe zlokalizowane na terenie Miasta.

3.6.

KOMUNIKACJA

3.6.1. Drogi
Sieć drogową na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń tworzą ogólnodostępne drogi
publiczne, które ze względu na funkcję jaką pełnią, dzieli się na następujące kategorie:
wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zarządcami dróg, do właściwości, których należą sprawy
z zakresu planowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, są następujące
jednostki:
dróg wojewódzkich – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
dróg powiatowych – Starostwo Powiatowe w Sztumie,
dróg gminnych – Burmistrz Dzierzgonia.

3.6.1.1.

Drogi wojewódzkie

Przez teren Miasta i Gminy Dzierzgoń przebiegają 2 odcinki dróg wojewódzkich,
o łącznej długości 12,03 km. Są to następujące odcinki:

3

Na podstawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta
i gminy Dzierzgoń, 2008 r.
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Tabela 15. Wykaz dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń (stan na
koniec 2013 r.)
lp.

numer i nazwa drogi

nazwa odcinka

stan drogi

długość na
terenie
Gminy (km)

1

515

Malbork - Susz

Ramoty - Dzierzgoń

średni

8,74

2

527

Dzierzgoń – Rychliki Olsztyn

Dzierzgoń - gr.
województwa

zły

3,29

Razem:

12,03

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Zgodnie z oceną Zarządu Dróg, jakość drogi 515 oceniana jest na średnią, natomiast
drogi 527 klasyfikuje się jako złą.
3.6.1.2.

Drogi powiatowe

Przez teren Miasta i Gminy Dzierzgoń przebiegają odcinki dróg powiatowych,
o łącznej długości 54,914 km. Są to następujące odcinki:
droga relacji Stare Pole – Żuławka – Dzierzgoń,
droga relacji Złotnica – Jasna – Budzisz,
droga relacji Jasna – Bągart – Nowiec,
droga relacji Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń,
droga relacji Dzierzgoń – Pronie,
droga relacji Żuławka – Stalewo – Balewo,
droga relacji Stare Dolne - Święty Gaj – Bągart,
droga relacji Żuławka - Tropy Sztumskie 2,
droga relacji Ramoty – Olszówka – Dzierzgoń,
droga relacji Olszówka – Tywęzy,
droga relacji Tywezy - dr.09508.
Większość dróg charakteryzuje się średnim stanem. Niewiele jest odcinków będących
w dobrym stanie.

3.6.1.3.

Drogi gminne

Przez teren Miasta i Gminy Dzierzgoń przebiegają odcinki dróg gminnych, które
stanowią układ pomocniczy dla dróg wojewódzkich i powiatowych.
Stan techniczny układu ulicznego miasta można uznać za zadowalający. W obszarze
wiejskim Gminy, na sieci dróg gminnych prowadzona powinna być modernizacja istniejących
tras, ze względu na ich zły stan techniczny.
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3.6.2. Kolej
Przez teren Miasta i Gminy Dzierzgoń przebiegała linia kolejowa o znaczeniu
lokalnym Małdyty – Dzierzgoń – Malbork. Linia została jednak zlikwidowana. W Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dzierzgoń
proponuje się zagospodarowanie trasy na ścieżki rowerowe lub spacerowe.

3.7.

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE

Od stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu
porządku i czystości w gminie, która to nakłada na Gminy inne, bardziej systemowe i szersze
obowiązki w zakresie gospodarki odpadami, a dokumentem strategicznym w tym względzie
staje się obecnie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgoń,
który został zaktualizowany zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami i podjęty
uchwałą w październiku 2012 r. (Uchwała nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 16 października 2012 r. roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Dzierzgoń).
Zgodnie z nowelizacją ustawy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzgoń
posiadają podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Od dnia 1 lipca 2013 roku mieszkańcy Miasta i Gminy Dzierzgoń zobowiązani są do
segregowania odpadów w następujący sposób:
odpady zmieszane,
papier i tektura – worki niebieskie
tworzywa sztuczne – worki żółte,
odpady wielomateriałowe i metal – worek czarny,
szkło – worek biały,
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.
Zebrane odpady z terenu Miasta i Gminy trafiają:
- do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała,
- na składowisko odpadów w Nowej Wsi Sztumskiej,
- do „Mobo” Zakładu Usługowo Handlowego Daniel Modrzewski,
- na składowisko Odpadów w Miniętach,
- do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.

3.7.1. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów
Na terenie Gminy Dzierzgoń znajduje się nieczynne
w Miniętach. Składowisko zostało poddane rekultywacji, która
w ramach partnerskiego projektu pod nazwą Regionalny System
Tczew.
W ramach zadania nastąpiło uszczelnienie wierzchowiny i
poprzez wyłożenie ich matą bentonitową. Na uszczelnienie
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glebotwórczą oraz obsiano mieszanką traw. Wody opadowe spływające z uszczelnionych
pryzm nie będą miały kontaktu ze złożonymi odpadami dlatego mogą być odprowadzone do
gruntu. Ponadto składowisko wyposażone zostało w system odgazowujący, który będzie
wykorzystywany do stałego monitoringu zrekultywowanego wysypiska.

IV.

UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

4.1.

RZEŹBA TERENU4

Charakterystyczną cechą krajobrazu Miasta i Gminy jest duże zróżnicowanie
wynikające z położenia w obrębie podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich. Według
podziału fizyczno - geograficznego Kondrackiego obszar omawianej jednostki
administracyjnej należy do makroregionu i jednocześnie mezoregionu Pojezierza Iławskiego,
w strefie maksymalnego zasięgu fazy pomorskiej zlodowaceń północnopolskich. Na
powierzchni występują formy rzeźby pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego,
rzecznego i eolicznego. Dominującym elementem morfologicznym są skupienia moren
czołowych, na przedpolu których znajdują się rozległe pola sandrowe.
Formy pochodzenia lodowcowego tworzą wysoczyznę morenową falistą,
o wysokościach bezwzględnych od 82 m n.p.m. w części północnej Gminy (okolice Bągartu),
do 123 m n.p.m. w rejonie miejscowości Morany. W obrębie wysoczyzny występują wzgórza
morenowe o wysokości względnej dochodzącej do 30–40 m ciągnące się od Waplewa,
poprzez Ankamaty, w kierunku Dzierzgonia.
Największe pole sandrowe rozciąga się w okolicach Dzierzgonia i Waplewa i dalej
w kierunku Starego Targu.
W obrębie powierzchni falistej wysoczyzny morenowej, a także w strefie kontaktowej
sandru i wysoczyzny powstawały skupienia pagórków kemowych na południe od
miejscowości Bruk i na południe od Dzierzgonia.
Ponadto na całym obszarze występują liczne zagłębienia bezodpływowe wypełnione
przez torfy i namuły torfiaste. Charakterystyczna jest także obecność rynien polodowcowych.
Jedną z nich wykorzystuje rzeka Dzierzgoń. Rzeka Dzierzgoń płynąca na północ od miasta
Dzierzgoń, tworzy dolinę o wyraźnie zaznaczonych krawędziach o wysokości od 30 do 50 m.
W dolinie występują obszary depresyjne.

4.2.

BUDOWA GEOLOGICZNA5

Obszar Gminy leży w syneklizie perybałtyckiej platformy wschodnioeuropejskiej.
Platforma prekambryjska przykryta jest kompleksem skał paleozoicznych oraz skał
kenozoicznych. Osady tych kompleksów pocięte są uskokami.

4

Na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierzgoń na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2008 - 2011 (2004 r.)
5
Na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierzgoń na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2008 - 2011 (2004 r.)
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Trzeciorzęd reprezentowany jest przez osady paleocenu i oligocenu. Osady
paleocenu to piaski drobnoziarniste, jasnoszare, a osady oligoceńskie to piaski zielonkawe,
piaskowce słabo zwięzłe i piaski zailone, szare. Powierzchnia podczwartorzędowa występuje
wyżej, w części zachodniej opada ku wschodowi do wysokości 145 - 110 m p. p. m. W części
zachodniej w podłożu czwartorzędu zlegają osady oligocenu, a na wschód od Dzierzgonia
osady paleocenu.
Z fazami zlodowaceń oraz okresami deglacjacji wiązała się sedymentacja osadów
piaszczystych i piaszczysto - żwirowych rzecznych i wodnolodowcowych, mułków i iłów
akumulacji jeziornej i zastoiskowej, a także poziomów glin zwałowych.
Osady zlodowaceń południowopolskich zachowały się fragmentarycznie w formie
porwaków w młodszych glinach zlodowaceń środkowopolskich, podobnie jak występujące
w tych rejonach morskie osady interglacjału holsztyńskiego. Osady interglacjału eemskiego
stanowią w miejscowości Dzierzgoń wyraźną granicę między osadami zlodowaceń
środkowopolskich i północnopolskich. W spągu są to osady lądowe, następnie rzeczno morskie oraz morskie.
W czasie zlodowaceń północnopolskich lądolód pozostawił osady składające się
z czterech poziomów glin zwałowych oraz osadów je rozdzielających wodnolodowcowych
i zastoiskowych.

4.2.1. Surowce mineralne
Na obszarze Miasta i Gminy Dzierzgoń według danych Państwowego Instytutu
Geologicznego znajdują się złoża kruszywa naturalnego, w postaci złóż mieszanek żwirowo piaskowych oraz piasków budowlanych.
Tabela w dalszej części przedstawia podstawowe dane udokumentowanych złóż.
Tabela 16. Wykaz złóż kopalin na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
nazwa złoża

położenie

1

Ankamaty

Poliksy

2

Ankamaty II p. A i B

Ankamaty

3

Dzierzgoń

Minięta

4

Dzierzgoń I

-

5

Dzierzgoń II

Dzierzgoń
część dz. nr
806/1

6

Dzierzgoń III

Minięta, Stare
Miasto

7

Dzierzgoń IV

8

Dzierzgoń -

lp.

Dzierzgoń
części dz. nr
802, 806/2
Dzierzgoń

rodzaj kopaliny
kruszywa naturalne
złoża mieszanek
żwirowo - piaskowych
kruszywa naturalne
złoża piasków
budowlanych
kruszywa naturalne
złoża mieszanek
żwirowo - piaskowych
kruszywa naturalne
złoża piasków
budowlanych
kruszywa naturalne
złoża mieszanek
żwirowo - piaskowych
kruszywa naturalne
złoża mieszanek
żwirowo - piaskowych
kruszywa naturalne
złoża piasków
budowlanych
kruszywa naturalne
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stan
zagospodarowania

powierzchnia
[ha]

eksploatacja złoża
zaniechana

2,03

złoże rozpoznane
szczegółowo

2,31

złoże
eksploatowane
okresowo

1,30

złoże skreślone
z bilansu zasobów

0,77

złoże
eksploatowane
okresowo

3,84

złoże rozpoznane
szczegółowo

1,95

złoże rozpoznane
szczegółowo

4,21

złoże rozpoznane

10,45
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lp.

nazwa złoża

położenie

Morany

9

Kuksy

Kuksy

10

Minięta

Minięta
część dz. nr
11/6 i 11/7

11

Minięta I

Minięta
dz. nr 5/8 i 6

12

Minięta II

13

Minięta III

14

Morany

15

Nowa
Karczma

16

Nowiec

17

Poliksy

Poliksy

18

Poliksy I

Poliksy
część dz. nr
70/9

Minięta
dz. nr 5/8 i 6
część
Minięta
dz. nr 11/6, 11/7
Morany
część dz. nr
71/1
Nowiec
dz. nr
32,33,34/4
Nowiec
część dz. nr
34/4

Green K e y

rodzaj kopaliny
złoża mieszanek
żwirowo - piaskowych
kruszywa naturalne
złoża mieszanek
żwirowo - piaskowych
kruszywa naturalne
złoża mieszanek
żwirowo - piaskowych
kruszywa naturalne
złoża piasków poza
piaskami szklarskimi
kruszywa naturalne
złoża piasków poza
piaskami szklarskimi
kruszywa naturalne
kruszywa naturalne
złoża mieszanek
żwirowo - piaskowych
kruszywa naturalne
złoża piasków
budowlanych
kruszywa naturalne
złoża piasków
budowlanych
kruszywa naturalne
złoża mieszanek
żwirowo - piaskowych
kruszywa naturalne

stan
zagospodarowania
szczegółowo

powierzchnia
[ha]

złoże rozpoznane
szczegółowo

0,93

złoże skreślone
z bilansu zasobów

2,65

złoże
eksploatowane
okresowo

1,98

złoże
zagospodarowane

1,99

złoże rozpoznane
szczegółowo

1,99

złoże rozpoznane
szczegółowo

1,98

złoże skreślone
z bilansu zasobów

1,90

złoże skreślone
z bilansu zasobów

1,46

złoże
zagospodarowane

6,08

złoże rozpoznane
szczegółowo

1,04

Źródło: geoportal.pgi.gov.pl

Ponadto na terenie omawianej jednostki ustanowione zostały obszary górnicze.
Szczegółowe dane dotyczące ich ustanowienia przedstawia kolejna tabela.
Tabela 17. Wykaz aktualnych obszarów górniczych na terenie Miasta i Gminy
Dzierzgoń
Lp.

nazwa złoża/
położenie

rodzaj
kopaliny

wydawca decyzji

znak decyzji

data wydania
decyzji

ustanawiająca:
Starosta Powiatowy pow. Malbork
zmieniająca:
Starosta Powiatowy pow. Sztum

ustanawiająca:
Z1:OS-7215-1/99
zmieniająca:
Z1:OS-I-7510/08k/06

ustanawiająca:
12.03.1999 r.
zmieniająca:
27.12.2006 r.

Starosta Powiatowy pow. Sztum

Z1:OS-I-7510/01/07

28.02.2007 r.

1

Dzierzgoń pole F
dz. ew. 5/2

2

Minięta I

3

Minięta II

Starosta Powiatowy pow. Sztum

Z1:OS-I-7510/03/08

04.09.2008 r.

4

Poliksy II/3
dz. ew. 70/9

Marszałek
Województwa
Pomorskiego

Z1:DROŚG.7422.2.17.2012

30.07.2012 r.

kruszywa
naturalne
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Lp.

nazwa złoża/
położenie

5

Morany
dz. ew. 71/1

6

Dzierzgoń IIA
dz. ew. 806/1

7

Dzierzgoń pole E
dz. ew. 71/4,
74

8

Dzierzgoń pole D/1
dz. ew. 6

9

Dzierzgoń IV
dz. ew. 802,
806/2

rodzaj
kopaliny

wydawca decyzji

znak decyzji

data wydania
decyzji

Starosta Powiatowy pow. Sztum

NR:3/2012

19.11.2012 r.

NR:4/2013

16.09.2013 r.

ustanawiająca:
Z1:OS-7215-1/99
zmieniająca:
Z1:OS-I-7510/08k/06

ustanawiająca:
12.03.1999 r.
zmieniająca:
27.12.2006 r.

ustanawiająca:
Z1:OS-7215-1/99
zmieniająca:
Z1:OS-I-7510/08k/06

ustanawiająca:
12.03.1999 r.
zmieniająca:
27.12.2006 r.

NR:6/2013

07.11.2013 r.

Marszałek
Województwa
Pomorskiego
ustanawiająca:
Starosta Powiatowy pow. Malbork
zmieniająca:
Starosta Powiatowy pow. Sztum
ustanawiająca:
Starosta Powiatowy pow. Malbork
zmieniająca:
Starosta Powiatowy pow. Sztum
Marszałek
Województwa
Pomorskiego

Źródło: geoportal.pgi.gov.pl, 2014 r.

4.3.

GLEBY6

Dominującym typem gleb na obszarze omawianej jednostki są gleby brunatne (około
70 % powierzchni Gminy). Występują tu również mady, czarne ziemie, gleby hydrogeniczne
(mułowo - torfowe, murszowo - torfowe i torfowe).
Największe powierzchnie na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń zajmują grunty orne
o glebach dobrych klasach bonitacyjnych (klasa IIIb), która stanowi ok. 59 % ogólnej
powierzchni gleb. Duży udział mają także gleby średnich klas (klasa IVb), które stanowią ok.
32 %. Rolnictwo ma więc uzasadnione podstawy środowiskowe do dalszego rozwoju.
Najmniejsze powierzchnie zajmują gleby najlepszych klas bonitacyjnych (I i II klasa)
oraz gleby najsłabsze (V i VI klasa), które zajmują odpowiednio 5 % i 4 % ogólnej powierzchni
gruntów ornych.
W przypadku użytków zielonych największe powierzchnie zajmują użytki zielone
średnie (ok. 70 %). Użytki zielone występują głównie w dolinie rzeki Dzierzgoń oraz
Żuławskiej części Gminy.

6

Na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dzierzgoń,
2010 r.
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WODY PODZIEMNE7

Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń piętrem wodonośnym są utwory kredowe,
trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Piętro czwartorzędowe stanowi podstawowe znaczenie
użytkowe. Studnie ujmujące kredowe i trzeciorzędowe piętra wodonośne zlokalizowane są
w miejscowościach: Żuławka Sztumska, Jasna i Bągart.
Wody plejstoceńskie występują pod ciśnieniem, a w dolinie rzeki Dzierzgoń notowane
są również samowypływy. Płytkie zaleganie wód gruntowych w Żuławskiej części Gminy oraz
na obszarze wysoczyznowym w najniższych partiach terenu (dna dolin rzecznych i dna
zagłębień) – poziom wód gruntowych jest ściśle uzależniony od wielkości opadów.
Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń nie ma głębokich wierceń geologicznych. Na
omawianym terenie stwierdzono występowanie wód mineralnych i termalnych. Wody
mineralne występujące na obszarze Gminy to głównie:
chlorkowo - sodowe wody jurajskie występujące na głębokości 500 – 600 m pod
wysokim ciśnieniem w złożu o wydajności ocenianej na 10 – 40 m3/h i temperaturze
nie przekraczającej 200C;
chlorkowo - sodowe wody triasowe zalegające na głębokości 1 200 – 1 400 m
o bardzo wysokim ciśnieniu i wydajności otworu szacowanej na 3 – 10,8 m3/h oraz
o temperaturze od 22 – 300C; w wodach tego poziomu występuje jod i brom powyżej
progów farmakodynamicznych, co pozwala określić te wody jako potencjalnie
lecznicze.
Pod względem warunków geotermicznych gmina Dzierzgoń należy do obszarów mało
perspektywicznych, gdyż temperatura wód triasowych nieznacznie przekracza 200C.
Miasto i Gmina Dzierzgoń położone są na obszarze jednolitej części wód
podziemnych (JCWPd oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie
warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych) JCWPd 18, 19, 308.
Obszar Miasta i Gminy Dzierzgoń położony jest poza obszarami głównych zbiorników
wód podziemnych (zbiorniki wód podziemnych przeznaczone przede wszystkim do
zabezpieczenia rezerw wody o wysokiej jakości do wykorzystania w przyszłości).

7

Na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dzierzgoń,
2010 r.
8
W oparciu o aktualnie obowiązujący do końca 2014 roku podział JCWPd na 161 części, a nie według podziału
na 172 części, która obowiązywać będzie od 2015 roku (według Państwowej Służby Hydrogeologicznej)
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Ryc. 8. Położenie Miasta i Gminy Dzierzgoń na tle GZWP
Źródło: geoportal.kzgw.gov.pl

4.5.

WODY POWIERZCHNIOWE

Sieć hydrograficzna Gminy jest stosunkowo uboga. Składają się na nią nieliczne
jeziora i cieki.
Przez Gminę Dzierzgoń przepływają rzeki Dzierzgoń, Balewka i Tyna Wysoka. Rzeka
Dzierzgoń bierze swój początek na Pojezierzu Iławskim i uchodzi do jeziora Drużno. Długość
rzeki w granicach administracyjnych Gminy wynosi 23,2 km. Od strony południowej do rzeki
Dzierzgoń wpadają trzy lewostronne jej dopływy: w Koszajnach, Myślicach i w Starym
Mieście. Rzeka pełni rolę osi hydrograficznej w omawianym obszarze.
Na terenie Gminy Dzierzgoń zlokalizowane jest jezioro Kuksy, o powierzchni 27,0 ha
i średniej głębokości 4,1 m. Drugim jeziorem znajdującym się na omawianym obszarze jest
jezioro Tywęzy – jego powierzchnia wynosi 9 ha.
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KLIMAT9

Średnia roczna temperatura na terenie omawianej jednostki wynosi około 7,0oC.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperaturą około 17,0oC, najchłodniejszym
styczeń, ze średnią temperaturą od – 3,0 do –1,0oC. Przymrozki zaczynają się wcześniej
i trwają dłużej niż w innych regionach, a pokrywa śnieżna zalega około 70 dni. Średnie sumy
opadów rocznych wynoszą od 550 do 650 mm, z przewagą opadu letniego nad opadem
zimowym. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich i północno - zachodnich. Zimą są
częste wiatry z południa i południowego - wschodu. Okres wegetacyjny na omawianym
obszarze wynosi około 200 dni.

4.7.

FAUNA I FLORA

Gmina Dzierzgoń charakteryzuje się najniższą lesistością wśród gmin powiatu
sztumskiego (wg danych GUS lesistość wynosi 3,3 %). Jedyny w zasadzie obszar częściowo
pokryty lasami, to rejon położony w dolinie rzeki Dzierzgoń, w południowo - wschodniej
części Gminy. Występujący tam las ma charakter lasu ochronnego dla Obszaru Chronionego
Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń.
Poza lasami ważną rolę ekologiczną w krajobrazie rolniczym oraz funkcję ochronną
przed różnymi formami erozji pełnią także zadrzewienia. Najczęściej występują
w obniżeniach wytopiskowych w obrębie gruntów ornych oraz w obrębie trwałych użytków
zielonych. Ze względu na funkcję ochronną należy preferować zadrzewienia na stromych
zboczach rynien jeziornych i dolin cieków oraz w szczególności w strefach przybrzeżnych
jezior. Spełniają one rolę naturalnego buforu przeciw spływom powierzchniowym z terenów
rolnych. Ponadto ogromne znaczenie ochronne i krajobrazotwórcze mają zadrzewienia
przydrożne.

4.7.1. Fauna10
Świat zwierząt reprezentowany jest na terenie powiatu sztumskiego, a tym samym
terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń w obrębie lasów przez szereg gatunków lądowych
i wodnych. Należą do nich:
ptaki – kuropatwa, bażant zwyczajny, dzikie gęsi, dzikie kaczki, bociany (w tym
bocian czarny), żurawie, czaple, bieliki, kanie rude i czarne, orliki krzykliwe,
zwierzyna gruba - jeleń szlachetny, sarny, dziki, oprócz tego występują również
daniele i czasem pojawiają się łosie i wilki,
zwierzyna drobna - lisy, zające, borsuki, gryzonie, jenoty, bobry, wydry, norki
amerykańskie, kuny i inne. występują również gady (jaszczurka zwinka, padalec,
zaskroniec, żmija zygzakowata) i płazy (kumak nizinny, huczek ziemny, ropucha
szara i zielona, rzekotka drzewna, traszka zwyczajna).
Na zbiornikach wodnych żyją liczne gatunki ptactwa wodnego.
9

Na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierzgoń na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2008 - 2011 (2004 r.)
10
Na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierzgoń na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2008 - 2011 (2004 r.)
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4.7.2. Zieleń urządzona
Przez pojęcie zieleni urządzonej należy rozumieć zieleń planowaną, której układ,
fizjonomia oraz różnorodność są efektem przemyślanych działań człowieka. Formy zieleni
urządzonej można traktować jako ekosystemy sztuczne, których przetrwanie często
uzależnione jest od ingerencji człowieka. Do form zieleni urządzonej zalicza się: parki, parki
podworskie, czy też zespoły parkowo - pałacowe, cmentarze, skwery, zieleńce, kwietniki,
aleje i szpalery, klomby, ogródki działkowe, zieleń obiektów sportowych, ale także zielone
dachy, itp. Wykaz parków obszarów zieleni na terenie Gminy przedstawiony został
w tabelach poniżej:
Tabela 18. Wykaz parków miejskich i wiejskich na terenie Miasta i gminy Dzierzgoń
lp.

nazwa parku

1.

Wzgórze
Zamkowe

powierzchnia
[ha]

lokalizacja

3,5

Północno –
wschodnia
część miasta
Dzierzgonia

2.

Blunaki

2,25

Blunaki

3.

Nowiec

2,5

Wieś Nowiec

4.

Ogród
dendrologiczny

4

Dzierzgoń

cenne drzewostany

stan utrzymania
potrzeba
przeprowadzenia
rewitalizacji

Pozostały drzewa
głównie przy granicy
parku – kasztanowiec,
wierzba wiciowa biała;
pozostałe to dęby, grab,
lipa drobnolistna
Pozostały nieliczne
drzewa
-

zdewastowany

zdewastowany
bardzo dobry

Źródło: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierzgoń na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2008 - 2011 (2004 r.)

Tabela 19. Wykaz parków podworskich na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
lp.

nazwa parku

powierzchnia
[ha]

1.

Nowiny

2,5

2.

Bruk

5,5

3.

Jeziorno

4,8

4.

Sporowo Minięta

1,2

5.

Piaski

0,5

lokalizacja

cenne drzewostany

Najstarsze lipy mają
220 lat, starodrzew
Nowiny
najczęściej 100 – 160
lat
Dęby szypułkowe,
jesion wyniosły
Bruk
odmiana zwisająca,
żywotniki olbrzymie
Buk purpurowy
Jeziorno
o wysokości 23 m,
dąb szypułkowy
Park posiadał
charakter leśny,
Około 500 m na
pozostały tylko
południe od wsi
pojedyncze kępy
Minięta
starodrzewia głównie
140 – 180 letniego
2 brzozy
Piaski koło
brodawkowate,
Bruku
7 klonów jaworów,
1 topola czarna
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lp.

nazwa parku

6.
7.

Stanowo
Prakwice

powierzchnia
[ha]
0,5
5,0

Green K e y

lokalizacja

cenne drzewostany

stan zachowania

Stanowo
Prakwice

-

-

Źródło: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierzgoń na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2008 - 2011 (2004 r.)

W ramach utrzymania i pielęgnacji zieleni w Gminie prowadzi się co roku nasadzenia
drzew i krzewów, a także zabiegi pielęgnacyjne.

4.7.3. Przyroda chroniona i jej zasoby
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627 ze zm.)
przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, z których na terenie Miasta i Gminy
Dzierzgoń występują zarówno formy obszarowe takie jak obszar chronionego krajobrazu, jak
i formy indywidualnej ochrony takie jak pomniki przyrody. Za ustanowienie form ochrony
przyrody i planów ochrony odpowiedzialne są odpowiednie organy wskazane w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Przez teren województwa pomorskiego, w tym przez teren Miasta i Gminy Dzierzgoń,
przebiegają także korytarze ekologiczne. Charakteryzują się dużą różnorodnością
gatunkową, krajobrazową i siedliskową. Są one także ważnymi ostojami dla gatunków
rodzinnych i wędrownych, a zwłaszcza dla gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
Wszystkie
korytarze
ekologiczne
należy
uwzględniać
w
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, np. w opracowaniach ekofizjograficznych, MPZP, mając
na uwadze ich specyfikę. Jako akty prawa miejscowego, gwarantują one określone, zgodne
z wymogami ochrony środowiska i zasadami zrównoważonego rozwoju, zachowania
korytarzy ekologicznych jako ciągłego systemu.
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Ryc. 9. Przebieg korytarza ekologicznego
przez teren Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: midwig.pomorskie.eu/atlas_ochrona_przyrody.html

4.7.3.1.

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy

Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy „Jar Starych Dębów” położony jest we wsi
Prawice. Jar jest niezwykle urokliwym miejscem o wspaniałych walorach przyrodniczych,
krajobrazowych i historycznych. Przez środek parowu przepływa strumień zasilany przez
kilka mniejszych spływających z okolicznych pól. Najwspanialsze okazy drzew z gatunku
dąb, buk i grab, porastają wewnętrzne krawędzie wąwozu, nadając całości lasu
tajemniczości i powagi. Według tradycji historycznej, na terenie jaru znajdował się pogański
ołtarz z kamiennym wyobrażeniem pruskiego bóstwa Potrimposa. Istnieją również
przypuszczenia, że na terenie parowu zginął Święty Wojciech.
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Obszar chronionego krajobrazu

Na terenie Miasta i Gminy ustanowiono obszar chronionego krajobrazu, który zajmuje
powierzchnię 7 224 ha, w tym na terenie województwa pomorskiego - 4 371 ha. Obszar
obejmuje dorzecze rzeki Dzierzgoń, na północnym - zachodzie (Gmina Dzierzgoń i Stary
Dzierzgoń) powiatu sztumskiego. Rzeka Dzierzgoń uchodzi do jeziora Drużno poza
granicami powiatu. Powołany OChK ma na całej długości charakter przyrzecza w strefie
moreny czołowej. W części południowej przeważa rzeźba pagórkowata i falista, w środkowej
– wzgórz czołowo morenowych.

Ryc. 10. Lokalizacja obszaru chronionego krajobrazu
na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: emgsp.pgi.gov.pl/emgsp

4.7.3.3.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń są pojedyncze drzewa oraz
skupiska drzew o szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.
Wśród chronionych gatunków są: brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, dąb
szypułkowy, grab zwyczajny, grusza pospolita, jabłoń domowa, jarząb szwedzki, jesion
wyniosły, klon zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna, topola czarna, topola kanadyjska,
wierzba biała.
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Tabela 20. Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy
Dzierzgoń
Data
Obwód na
Obowiązująca
utworzenia
Opis pomnika wysokości
Obręb
Nr działki
Lp.
podstawa
Miejscowość
pomnika
przyrody
1,3 m
ewidencyjny ewidencyjnej
prawna
przyrody
[cm]
Uchwała nr
brzoza
1
215
IV/25/97
brodawkowata
w sprawie
05.06.1997
uznania za buk zwyczajny,
2
odmiana
430
pomniki
czerwonolistna
przyrody
Piaski
Uchwała nr
Bruk
73
Sztumskie
XXX/259/05
Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu
modrzew
3 24.11.2005
257
w sprawie
europejski
uznania za
pomniki
przyrody
Uchwała nr buk zwyczajny,
4
IV/25/97
odmiana
540
w sprawie
czerwonolistna
05.06.1997
uznania za
pomniki
5
dąb szypułkowy
447
przyrody
Uchwała nr
Jeziorno
Jeziorno
40/22
XXX/259/05
Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu
6 24.11.2005
daglezja zielona
320
w sprawie
uznania za
pomniki
przyrody
Uchwała nr
7
grab zwyczajny
190
IV/25/97
w sprawie
8 05.06.1997
klon zwyczajny
330
uznania za
lipa
pomniki
9
590
drobnolistna
przyrody
10
Uchwała nr buk zwyczajny
432
Nowiny
Nowiec
261/28
XXX/259/05
Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu
24.11.2005
w sprawie
11
buk zwyczajny
328
uznania za
pomniki
przyrody
grusza
12 05.06.1997 Uchwała nr
257
Morany
Morany
14
pospolita
IV/25/97
w sprawie
Żuławka
Żuławka
13 05.06.1997
jabłoń domowa
226
59/1
uznania za
Sztumska
Sztumska
pomniki
Żuławka
Żuławka
14 05.06.1997
jarząb szwedzki
150
82
przyrody
Sztumska
Sztumska
Uchwała nr
XXX/259/05 jesion wyniosły
15 24.11.2005 Rady Miejskiej
odmiana
190
Bruk
Bruk
90/108
w Dzierzgoniu
zwisająca
w sprawie
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Data
Obowiązująca
utworzenia
Lp.
podstawa
pomnika
prawna
przyrody
uznania za
pomniki
przyrody
16
17 05.06.1997
18
19 05.06.1997

Uchwała nr
IV/25/97
w sprawie
uznania za
pomniki
przyrody

Uchwała nr
20
XXX/259/05
Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu
24.11.2005
w sprawie
21
uznania za
pomniki
przyrody
Uchwała nr
IV/25/97
w sprawie
22 05.06.1997
uznania za
pomniki
przyrody
Uchwała nr
XXX/259/05
Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu
23 24.11.2005
w sprawie
uznania za
pomniki
przyrody

Obwód na
Opis pomnika wysokości
Obręb
Nr działki
Miejscowość
przyrody
1,3 m
ewidencyjny ewidencyjnej
[cm]

lipa
drobnolistna
lipa
drobnolistna
lipa
drobnolistna
topola czarna
kasztanowiec
biały

500
550

Budzisz

Budzisz

550
495

101

387

326
Bągart

Bągart

517

lipa
drobnolistna

411

wierzba biała

260

Stanówko

Morany

242/3

wierzba biała

290

Stanówko

Morany

241

430

Minięta

Minięta

342

Dzierzgoń

Dzierzgoń

Dzierzgoń

Morany

376/2

Dzierzgoń

Dzierzgoń

464

dąb
bezszypułkowy
25
dąb szypułkowy
24.11.2005
buk
26
czerwonolistny
Uchwała nr
lipa
27
XXX/259/05
drobnolistna
Rady Miejskiej
lipa
28 24.11.2005 w Dzierzgoniu
drobnolistna
w sprawie
lipa
uznania
za
29
drobnolistna
pomniki
jesion wyniosły
przyrody
30
odmiana
zwisająca
24.11.2005
jesion wyniosły
31
odmiana
zwisająca
24 24.11.2005

Green K e y

280
220

459
460

370
372
370
190

190

Źródło: Urząd Miejski w Dzierzgoniu
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4.7.3.4. Użytki ekologiczne
Na terenie Miasta i Gminy użytkiem ekologicznym jest zespół zbiorników wodnych
w Tywęzach. Jest to zespół dwóch małych zbiorników wodnych otoczonych zadrzewieniem
w terenie zabagnionym. Brzegi zbiorników są otoczone szuwarem pałkowym, tatarakowym
i trzcinowym, na powierzchni wody rośnie grążel żółty. Zadrzewienia tworzą: olsza czarna,
brzoza omsza, klon jawor, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, topola czarna, wierzby (biała,
szara, trójpręcikowa, wiciowa, pięciopręcikowa, purpurowa), klon jawor, bez koralowy i bez
czarny. Jest to urokliwy, malowniczy ekosystem naturalny w krajobrazie rolniczym.
Doskonale widoczny z szosy Dzierzgoń – Mikołajki Pomorskie.

4.8.

ZAGROŻENIA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Zasoby przyrodnicze jednostki są elementem, który z jednej strony może powodować
rozwój gospodarczy (np. wydobycie surowców mineralnych, fauna i flora warunkująca rozwój
turystyki), a z drugiej zahamować go poprzez ich niszczenie czy nieodpowiednio
poprowadzoną politykę przestrzenną. Do obszarów problemowych, które mogą mieć wpływ
na rozwój Miasta i Gminy Dzierzgoń można zaliczyć:
obszary użytkowane rolniczo,
obszary eksploatacji surowców,
obszary narażone na występowanie ruchów masowych,
obszary zajmowane pod zabudowę,
obszary narażone na oddziaływanie odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu,
miejsca uwalniania zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych,
emisje zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych korzystających
z tradycyjnych źródeł energii,
zagrożenia fauny i flory.
Na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń występuje niewiele obszarów
predysponowanych do występowania ruchów masowych. Tereny te wskazane zostały na
Mapie osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych na
terenie województwa pomorskiego, której fragment (dotyczący obszaru powiatu
sztumskiego) zamieszczony został na kolejnej rycinie. Ruchami masowymi zagrożone są
tereny położone w pobliżu Miasta Dzierzgoń wzdłuż rzeki Dzierzgoń, a także na północy
Gminy.
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Ryc. 11. Lokalizacja osuwisk na terenie powiatu sztumskiego
Źródło: opracowanie własne na podkładzie geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/download oraz
mapy.geoportal.gov.pl/imap/

Zaznaczyć należy, że sporządzone mapy są to jedynie ogólne i wstępne dane
informujące o możliwej predyspozycji obszarów (wynikającej głównie z budowy geologicznej
i morfologii) do rozwoju ruchów masowych. Ruchy masowe ziemi, związane przede
wszystkim z działaniem sił przyrody, takimi jak gwałtowne opady deszczu, intensywne
topnienie śniegu, podnoszenie się poziomu wód gruntowych oraz wezbrania rzek.
Występowanie ruchów masowych może mieć duże znaczenie dla rozwoju jednostki.
Obecność infrastruktury mieszkaniowej, usługowo - handlowej, przemysłowej lub
komunikacyjnej w bezpośredniej bliskości zboczy/stoków lub skarp podatnych na rozwój
ruchów osuwiskowych stwarza znacznie poważniejsze zagrożenia społeczne, gospodarcze
i ekonomiczne niż w obszarach niezagospodarowanych przez człowieka. Obszary
predysponowane do powstawania ruchów masowych powinny być uwzględnione
w planowaniu przestrzennym. Podczas sporządzania planów zagospodarowania
przestrzennego zaleca się przeprowadzenie wywiadu terenowego.
Kolejnym elementem mającym wpływ na rozwój jednostki jest eksploatacja kopalin,
która powoduje zazwyczaj rozległe powierzchniowe zmiany terenu w formie wyrobisk oraz
zmiany w pionowym ukształtowaniu rzeźby, a to zwiększa podatność na erozję odkrytych
warstw ziemi i może powodować obniżenie poziomu wód gruntowych. Ponieważ
występowanie surowców naturalnych warunkować może rozwój gospodarczy Gminy, ważne
jest aby odpowiednie przygotowanie procesu wydobycia, a także właściwa rekultywacja po
zakończonej eksploatacji, tak aby ograniczać negatywne oddziaływanie.
Gleby narażone są na degradację w związku z rozwojem rolnictwa i sieci osadniczej.
Ulegają one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej. Stan i jakość gleb są
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uzależnione od kompleksowego oddziaływania czynników naturalnych i antropogenicznych.
Działania
antropogeniczne
powodują
przechodzenie
związków
biogennych
i innych zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Do
zwiększenia degradacji przyczyniają się także rzeźba terenu oraz warunki atmosferyczne.
Jednym z głównych czynników zmian w strukturze chemicznej gleb jest rolnicze
użytkowanie, które może powodować nadmierne przechodzenie składników pokarmowych,
takich jak fosfor, potas i magnez, a tym samym powodować powstawanie braków
w zawartości składników przyswajalnych (dostępnych dla roślin) w glebie. Natomiast
przedostawanie się fosforu i azotu do wód powierzchniowych może powodować ich
eutrofizacje. Niewłaściwe używanie nawozów naturalnych i mineralnych może spowodować
poważne straty w środowisku.
W przypadku rolnictwa erozja i degradacja gleb najczęściej powiązana jest
z niewłaściwym nawożeniem mineralnym i organicznym, nieprawidłową uprawą, likwidacją
zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych.
Zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego jest także komunikacja samochodowa.
Powoduje ona zanieczyszczenia pyłowe, a także zagrożenie hałasem. Z komunikacją
samochodową związane są takie zanieczyszczenia jak: substancje ropopochodne, metale
ciężkie, związki azotu, węglowodory i inne, takie jak sól stosowana w czasie zimy,
detergenty, itp. Zanieczyszczenia te występują w pasach przyległych do dróg powodując
lokalne zanieczyszczenia gruntu, a w przypadku gruntów podatnych na infiltrację, również
środowiska wodnego.
W przypadku wód powierzchniowych, a także podziemnych na terenie Gminy główną
przyczyną zanieczyszczeń jest eutrofizacja, która jest efektem spływających zanieczyszczeń
obszarowych związanych z rolniczym wykorzystaniem zlewni tych jezior oraz słabą naturalną
odpornością na czynniki degradacyjne. W rolnictwie do źródeł zanieczyszczeń obszarowych
wód należy zaliczyć środki chemiczne (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin) oraz rolnicze
wykorzystanie ścieków. Rozmiar zagrożeń dla środowiska wodnego spowodowany spływami
powierzchniowymi z pól zależy od fizjografii zlewni oraz sposobu ich zagospodarowania.
Większość powierzchni Gminy to głównie pola uprawne poddawane intensywnym zabiegom
agrotechnicznym. Przy braku barier biogeochemicznych w postaci zieleni redukującej
zanieczyszczenia, tereny rolne mogą stanowić zagrożenie dla środowiska wodnego.
Dużym obciążeniem dla środowiska wodnego, jest zrzut oczyszczonych ścieków
z oczyszczalni ścieków, dlatego oczyszczone ścieki nie mogą wywoływać zmian fizycznych,
chemicznych i biologicznych. Należy tak sterować technologią oczyszczania ścieków, aby
umożliwić prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu wodnego.
Według mapy obszarów zagrożonych podtopieniami stworzonej przez Państwowy
Instytut Geologiczny na terenie jednostki znajdują się tereny zagrożone podtopieniami. Mogą
wystąpić także lokalne podtopienia w przypadku nagłego podniesienia się poziomu wody
w ciekach przebiegających przez teren Gminy w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych
zjawisk meteorologicznych, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, zlodowacenie
powierzchni koryta rzeki, gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej. Zagrożenie to może
wystąpić jako podtopienia pastwisk i łąk wzdłuż cieków.
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Ryc. 12. Obszary zagrożone potopieniami na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: opracowanie własne na podkładzie geoportal.kzgw.gov.pl/

Zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, zwłaszcza dla powietrza
atmosferycznego na omawianym terenie najistotniejsze są zanieczyszczenia pochodzące
z emisji energetycznych z gospodarstw domowych korzystających z tradycyjnych źródeł
energii i obiektów komunalnych. Uciążliwość jednakże charakteryzuje się wahaniami
sezonowymi. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem
węgla w paleniskach domowych, ponieważ większość mieszkań w Gminie ogrzewana jest
nadal paliwami stałymi, głównie węglem kamiennym i drewnem. Stopniowo modernizuje się
kotłownie na takie, które wykorzystują olej opałowy, jednak ich ilość jest znikoma.
Na terenie Miasta i Gminy należałoby przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą,
w celu wyznaczenia obszarów cennych przyrodniczo i uniknięcia zniszczenia siedlisk
i stanowisk chronionych gatunków na skutek prowadzenia różnorodnej działalności. Dobrze
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przeprowadzona inwentaryzacja byłaby podstawą dla właściwego rozwoju Miasta i Gminy,
uwzględniającego walory i zasoby przyrodnicze Miasta i Gminy, przy jednoczesnym
ograniczeniu ich zagrożeń. Dobrze zachowane walory i zasoby przyrodnicze są również
istotne ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem.
Wszystkie podejmowane działania powinny dążyć do minimalizacji procesów
wpływających negatywnie na stan flory i fauny. Ważne jest planowanie przestrzenne, rozwój
obszarów biologicznie czynnych, łączące racje gospodarcze, potrzeby i możliwości
z kwestiami ekologicznymi i możliwościami środowiska. Projektowane inwestycje i działania
powinny być połączone z planowaniem sieci ekologicznych, tak by spełniały potrzebę
utrzymania „łączności” siedlisk.

V.

ANALIZA SWOT

Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych metod badawczych stosowanych
w gospodarce przestrzennej czy przygotowywaniu strategii rozwoju wybranych regionów.
Stanowi jedno z najczęściej stosowanych narzędzi analitycznych w procesie zarządzania
strategicznego jednostkami terytorialnymi, przydatne szczególnie w procedurach związanych
z planowaniem ich rozwoju społeczno - gospodarczego11. Metoda SWOT charakteryzuje się
„elastycznością i jest relatywnie łatwa do przeprowadzenia, posiada możliwość zastosowania
w odniesieniu do całego obszaru, wybranej jego części, lub danego składnika potencjału”.
Omawiana metoda polega na określeniu silnych i słabych stron jednostki oraz jej szans
i zagrożeń. Wskazane mocne strony oraz szanse powinny być fundamentem rozwojowym
Gminy. Natomiast słabe strony powinny być wzmacniane przy jednoczesnym ograniczaniu
i likwidacji zagrożeń.
Schemat analizy SWOT dokładnie opisuje Poradnik Planowanie strategiczne –
Poradnik dla pracowników administracji publicznej, przygotowany przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego w 2012 r.

11

Zajadacz A., Śniadek J. (2009) „Ocena potencjału turystycznego”. W: Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.)
„Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki t. 3”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
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Ryc. 13. Schemat analizy SWOT
Źródło: Poradnik Planowanie strategiczne – Poradnik dla pracowników administracji publicznej, 2012 r.

1.

2.
3.

4.

5.1.

Poradnik wskazuje, że:
Czynniki wewnętrzne, czyli pozytywne silne lub mocne strony danej jednostki,
atuty należy traktować jako cechy, które wyróżniają analizowaną Gminę od innych
jednostek i stanowią przewagę konkurencyjną. Punktem odniesienia mogą być
sąsiednie jednostki lub grupa jednostek o podobnym charakterze.
Czynniki wewnętrzne negatywne czyli słabe strony danej jednostki, należy
rozumieć jako konsekwencje ograniczeń szeroko rozumianych zasobów.
Czynniki zewnętrzne pozytywne, czyli szanse, to korzystne tendencje w otoczeniu
zewnętrznym danej jednostki, które właściwie wykorzystane mogą stanowić dla niej
istotny impuls rozwojowy.
Czynniki zewnętrzne negatywne, czyli zagrożenia, niekorzystne zjawiska
zewnętrzne, które mogą być poważną barierą rozwoju dla danej jednostki. Istniejące
zagrożenia wyraźnie osłabiają też silne strony gminy czy regionu, a także mogą
poważnie ograniczyć możliwość wykorzystania pojawiających się szans
rozwojowych.

ANALIZA SWOT DLA MIASTA I GMINY DZIERZGOŃ

Przeprowadzenie analizy dla Miasta i Gminy Dzierzgoń pozwoli na określenie jej
mocnych stron, wyróżniających ją na tle regionu, przy jednoczesnym wskazaniu słabości.
Takie rozwiązanie pomoże wskazać czy obszar posiada odpowiednie zasoby i czynniki
warunkujące rozwój, a także możliwości rozwojowe i kierunek w jakim powinna podążać
jednostka celem dalszego rozwoju.
Analiza SWOT opracowana została na podstawie spotkania z lokalnymi liderami
i mieszkańcami, które odbyło się dnia 14.04.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu.
W spotkaniu wzięło udział 27 osób, uczestnicy zostali podzieleni na grupy. Każda z grup
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zaprezentowała przygotowaną przez siebie analizę SWOT. W ramach prezentacji wyników
prac poszczególnych grup odbyła się dyskusja, która doprowadziła do powstania
syntetycznej analizy SWOT. Poniżej zaprezentowane są wyniki prac wszystkich grup –
analiza SWOT z podziałem na obszar społeczeństwo, gospodarka, infrastruktura techniczna,
a także uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego. Następnie na tej
podstawie opracowana została syntetyczna analiza SWOT.
Tabela 21. Analiza SWOT dla Miasta i Gminy Dzierzgoń w poszczególnych obszarach
sporządzona na spotkaniu dnia 14.04.2014 r.
SŁABE STRONY

SILNE STRONY

Społeczeństwo
- baza oświatowa na wysokim poziomie wraz
z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
- prężnie działający Dzierzgoński Ośrodek
- słabo rozwinięte specjalistyczne usługi
Kultury i świetlice wiejskie
medyczne
- dobra baza sportowo – rekreacyjna
- słabo rozwinięta sieć restauratorsko –
(Centrum Sportowo – Rekreacyjne, Orlik,
hotelowa
Skate Park, Wiejskie Centrum Kultury
- niewielka liczba zakładów pracy
w Bruku)
- wysoka cena energii cieplnej dostarczanej
- nowoczesny budynek Ośrodka Zdrowia
do budynków wielolokalowych
- istnienie punktu Pogotowia Ratunkowego
- starzejące się społeczeństwo
w Dzierzgoniu
- zmniejszająca się liczba uczniów – odpływ
- aktywnie działające Stowarzyszenia na
uczniów do szkół spoza terenu Miasta
terenie Miasta i terenie wiejskim (np. LGD
i Gminy
Kraina Dolnego Powiśla)
- niski poziom wykształcenia kierunkowego
- obecność organizacji pozarządowych
- brak miejsc pracy
- wysoka świadomość ekologiczna
- zbyt mała ilość patroli policji i straży miejskiej
mieszkańców
- duży udział społeczeństwa w kulturze
Gospodarka
- brak koncepcji urbanistycznej miasta
- niewystarczająca liczba uzbrojonych
- sprawnie działające i wydajne gospodarstwa
terenów przeznaczonych pod działalność
rolne
gospodarczą
- instytucjonalne wsparcie dla MŚP
- słabo rozwinięty miejscowy biznes
- korzystne warunki do produkcji rolnej
- niewielka liczba zakładów pracy
- wykorzystanie odnawialnych zasobów
- brak grup kapitałowych produkcji rolnej
energii (solary, lampy hybrydowe)
- brak rodzinnego / lokalnego przetwórstwa
- potencjał turystyczny z uwagi na walory
rolno – spożywczego
przyrodnicze
- słabo rozwinięta sieć restauratorsko –
- rozwijająca się agroturystyka
hotelowa
- brak komunikacji PKP
- niekorzystne położenie komunikacyjne
Infrastruktura techniczna
niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych
zły stan sieci dróg przebiegających przez
dobra baza sportowo – rekreacyjna
Miasto i Gminę
(Centrum Sportowo – Rekreacyjne, Orlik,
Skate Park, Wiejskie Centrum Kultury
wysoka cena energii cieplnej dostarczanej
w Bruku)
do budynków wielolokalowych
nowoczesny budynek Ośrodka Zdrowia
niekorzystne położenie komunikacyjne położenie z dala od dróg krajowych
dobre uzbrojenie w sieć wodociągowo –
i autostrad
kanalizacyjną
brak kolei
dobra baza lokalowa oświaty gminnej
- infrastruktura „zielonej energii”
brak obwodnicy Miasta
wykorzystanie w Gminie odnawialnych
brak koncepcji urbanistycznej Miasta (brak
źródeł energii (solary, lampy hybrydowe)
wyraźnego trendu zabudowy)
brak ścieżek rowerowych
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brak zagospodarowania pozostałości po linii
kolejowej
Uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego
mało zanieczyszczone środowisko naturalne
małe zalesienie Gminy
korzystne warunki do produkcji rolnej
położenie na Żuławach Wiślanych - złe
atrakcyjne położenie w aspekcie
melioracje
krajobrazowym
położenie na skraju województwa
prężnie działający Dzierzgoński Ośrodek
Kultury i świetlice wiejskie
brak sali kinowo – teatralnej
duża promocja jednostki w regionie
ZAGROŻENIA

SZANSE

Społeczeństwo
- obniżenie subwencji oświatowej
- zbyt wysokie koszty utrzymania sieci szkół
podniesienie standardów i rozszerzenie
podstawowych
usług opieki medycznej
- migracja wykształconej kadry do większych
aktywizacja coraz większej liczby
ośrodków miejskich
mieszkańców Miasta i Gminy
- ucieczka młodzieży do większych ośrodków
aktywizacja zawodowa
- pogłębianie się patologii społecznej
środki UE
zwłaszcza wśród młodzieży
dobre szkolnictwo na poziomie
- starzejące się społeczeństwo
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
- emigracja zarobkowa
- ubożenie społeczeństwa
Gospodarka
rozwój produkcji rolniczej metodami
ekologicznymi
wysokie koszty prowadzenia działalności
rozwój rodzinnego przetwórstwa rolno –
gospodarczej
spożywczego (wyroby regionalne)
bliskość większych ośrodków miejskich oraz
tworzenie grup producenckich zdolnych do
miast powiatowych i wojewódzkich
działań marketingowych i inwestycyjnych
brak porozumienia pomiędzy władzami
wspieranie rozwoju lokalnego sektora MŚP
sąsiadujących województw
rozwój usług związanych z obsługą rolnictwa
wymagania prawne w regulacji działalności
rozszerzenie działalności rolniczej
i pozyskiwanie energii z rolnictwa
Infrastruktura techniczna
- wzrastający ruch tranzytowy pojazdów
mechanicznych
dalsza rozbudowa i modernizacja
brak porozumienia pomiędzy zarządcami
infrastruktury technicznej
sieci infrastruktury np. ZDW a władzami
Miasta i Gminy
modernizacja sieci dróg w Mieście i Gminie
- brak porozumienia pomiędzy władzami
sąsiadujących województw
Uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego
- degradacja środowiska w wyniku
wykorzystanie działalności kulturowej do
intensywnej działalności rolniczej
promocji Gminy
Źródło: spotkanie warsztatowe przeprowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju dla Miasta i Gminy
Dzierzgoń na lata 2014 - 2024

Na podstawie zebranych danych wyjściowych, analizy uwarunkowań zewnętrznych
i wewnętrznych jednostki, a także danych pochodzących z warsztatów, w kolejnej tabeli
zestawiono silne i słabe strony jednostki wraz z szansami i zagrożeniami dla Miasta i Gminy.
Tabela 22. Analiza SWOT dla Miasta i Gminy Dzierzgoń
SŁABE STRONY

SILNE STRONY
-

baza oświatowa na wysokim poziomie wraz
z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
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-

-

prężnie działające Stowarzyszenia,
Dzierzgoński Ośrodek Kultury i świetlice
wiejskie
duża promocja jednostki w regionie
aktywny udział społeczeństwa w kulturze
obecność organizacji pozarządowych
dobra baza sportowo – rekreacyjna
(Centrum Sportowo – Rekreacyjne Orlik,
Skate Park, Wiejskie Centrum Kultury
w Bruku)
sprawnie działające i wydajne
gospodarstwa rolne
korzystne warunki do produkcji rolnej
rozwijająca się agroturystyka
nowoczesny budynek Ośrodka Zdrowia
istnienie punktu Pogotowia Ratunkowego
w Dzierzgoniu
wysoka świadomość ekologiczna
mieszkańców
dobre uzbrojenie w sieć wodociągowo –
kanalizacyjną
infrastruktura „zielonej energii”,
wykorzystanie w Gminie odnawialnych
źródeł energii (solary, lampy hybrydowe)
potencjał turystyczny z uwagi na walory
przyrodnicze i mało zanieczyszczone
środowisko naturalne

zmniejszająca się liczba uczniów – odpływ
uczniów do szkół spoza terenu Miasta
i Gminy przy jednoczesnym niskim poziomie
wykształcenia kierunkowego
- niewystarczająca liczba mieszkań
socjalnych
- zbyt mała ilość patroli policji i straży
miejskiej
- brak miejsc pracy powiązany ze słabo
rozwiniętym miejscowym biznesem
i niewielką liczbą zakładów pracy
- niewystarczająca liczba uzbrojonych
terenów przeznaczonych pod działalność
gospodarczą
- brak grup kapitałowych produkcji rolnej
- brak rodzinnego / lokalnego przetwórstwa
rolno – spożywczego
- niekorzystne położenie komunikacyjne
z dala od dróg krajowych i autostrad
połączone ze złym stanem sieci dróg
przebiegających przez Miasto i Gminę
- brak obwodnicy Miasta
- brak ścieżek rowerowych
- brak komunikacji PKP
- brak zagospodarowania pozostałości po linii
kolejowej
- słabo rozwinięte usługi, w tym:
specjalistyczne usługi medyczne, sieć
restauratorsko – hotelowa
- wysoka cena energii cieplnej dostarczanej
do budynków wielolokalowych
- brak koncepcji urbanistycznej Miasta (brak
wyraźnego trendu zabudowy)
- małe zalesienie Gminy
- złe melioracje na terenach położonych na
Żuławach Wiślanych
- brak zaplecza kulturowego w postaci sali
kinowo – teatralnej
ZAGROŻENIA
starzejące się społeczeństwo
obniżenie subwencji oświatowej
zbyt wysokie koszty utrzymania sieci szkół
podstawowych
bliskość większych ośrodków miejskich oraz
miast powiatowych i wojewódzkich, do
których migruje wykształcona kadra
i młodzież
pogłębianie się patologii społecznej
zwłaszcza wśród młodzieży
ubożenie społeczeństwa
wysokie koszty prowadzenia działalności
gospodarczej
brak porozumienia pomiędzy władzami
sąsiadujących województw
skomplikowane wymagania prawne
w regulacji działalności
- wzrastający ruch tranzytowy pojazdów
mechanicznych
brak porozumienia pomiędzy zarządcami
sieci infrastruktury np. ZDW a władzami
-

SZANSE
podniesienie standardów i rozszerzenie
usług opieki medycznej
aktywizacja zawodowa i społeczna
mieszkańców Miasta i Gminy
środki UE przeznaczone na rozwój
jednostki
dobre szkolnictwo na poziomie
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
z naciskiem na kształcenie kierunkowe
tworzenie grup producenckich zdolnych do
działań marketingowych i inwestycyjnych
rozwój rodzinnego przetwórstwa rolno –
spożywczego (wyroby regionalne)
metodami ekologicznymi
rozszerzenie działalności rolniczej
i pozyskiwanie energii z rolnictwa
rozwój usług związanych z obsługą
rolnictwa
dalsza rozbudowa i modernizacja
infrastruktury technicznej, w tym zwłaszcza
infrastruktury drogowej
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wykorzystanie działalności kulturowej do
promocji Gminy

Miasta i Gminy
brak porozumienia pomiędzy władzami
sąsiadujących województw
degradacja środowiska w wyniku
intensywnej działalności rolniczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy SWOT opracowanej podczas spotkania warsztatowego
przeprowadzonego w ramach opracowywania Strategii Rozwoju dla Miasta i Gminy Dzierzgoń na lata
2014 - 2024

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że istotnymi atutami Miasta i Gminy
Dzierzgoń są: stan środowiska przyrodniczego, rolnictwo (dobre gleby, stwarzające
korzystne warunki do rozwoju rolnictwa, a także sprawnie działające i wydajne
gospodarstwa rolne), a także aktywne społeczeństwo. Jak wynika z przeprowadzonej
analizy, a także zapisów obowiązującej Strategii atuty te są niezmienne i cały czas
wzmacniane przez działania władz samorządowych. Podejmowane działania doprowadziły
do uklasyfikowania się jednostki w czołówce najlepszych Gmin w Polsce. Miasto i Gmina
sukcesywnie realizowała priorytetowe cele przyjęte w Strategii z 2000 roku, a także innych
planach i programach. Jak wynika z analizy przeprowadzonych inwestycji i wydatkowanych
środków, jest to jednostka, która przeznacza znaczne nakłady finansowe oraz
administracyjne na rozwój jednostki, zarówno w ramach prowadzonych inwestycji
i przedsięwzięć, jak i działań organizacyjnych. Zadania, wpisujące się w założenia
obowiązującej strategii, przeprowadzone przez Miasto i Gminę Dzierzgoń w ostatnich latach
skupiały się głównie na ochronie środowiska, w tym: rozbudowie i modernizacjach sieci
infrastruktury wodno – ściekowej, gospodarce odpadami. Inwestycje w instalacje i działania
mające na celu ochronę środowiska i zapewnienie mu jak najmniejszego dopływu
zanieczyszczeń niewątpliwie wpływa na możliwość rozwoju rolnictwa, a także aktywizuje
społeczeństwo. Władze jednostki są w ciągłej współpracy z organizacjami pozarządowymi
(np. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne), przedsiębiorcami oraz mieszkańcami.
Najważniejszą szansą dla omawianej jednostki jest możliwość pozyskania
zewnętrznych środków finansowych na rozwój, zwłaszcza środków unijnych.
Pozyskane środki zainwestowane w dalszy rozwój rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego
i rodzinnego przetwórstwa rolno – spożywczego (wyroby regionalne), niewątpliwie są szansą
rozwojową. Ponadto szansą dla jednostki jest połączenie dwóch atutów jakimi są stan
środowiska i jego walory krajobrazowe oraz rolnictwa, co może przyczynić się do napływu
turystów i rozwoju usług związanych z rolnictwem i turystyką (agroturystyka).
Analiza SWOT pokazała, że do największych słabości Miasta i Gminy zaliczyć
należy problemy oświaty, rynku pracy, a także nieodpowiedni stan infrastruktury
technicznej z zakresu komunikacji. Mimo posiadania dobrej bazy oświatowej, jednostka
boryka się z problemem odpływu młodzieży do szkół znajdujących się poza granicami
Gminy, a także brakiem osób kształcących się zawodowo. Jednocześnie ma to swoje
przełożenie na rynek pracy. Na terenie Miasta i Gminy notuje się brak miejsc pracy
powiązany ze słabo rozwiniętym miejscowym biznesem i niewielką liczbą zakładów pracy,
a w wielu przypadkach problemy związane z niedostosowaniem kwalifikacji pracowników.
Słabą stroną Miasta i Gminy, jak pokazuje analiza SWOT, jest także stan infrastruktury
komunikacyjnej. Jednostka posiada słabe połączenie z większymi ośrodkami miejskimi,
a istniejące odcinki dróg są w złym stanie, co przy braku obwodnicy Miasta, obok
stosunkowo wysokiego natężenia ruchu pojazdów z wysokim udziałem w potoku ruchu
pojazdów ciężkich, negatywnie oddziałuje na terenach zwartej zabudowy. Ostatnią kwestią
związaną z infrastrukturą komunikacyjną jest brak zagospodarowania pozostałości po linii
kolejowej oraz brak ścieżek rowerowych.
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Zagrożeniem dla przedstawionej jednostki jest brak współpracy pomiędzy
władzami wojewódzkimi (Miasto i Gmina leżą na skraju województwa), a także pomiędzy
zarządcami sieci infrastruktury, a władzami Miasta i Gminy. Taki stan rzeczy powoduje, że
gminne władze samorządowe zdane są tylko i wyłącznie na własne inicjatywy, pozostają bez
wsparcia jednostek zewnętrznych. Dodatkowo zagrożeniem są skomplikowane procedury
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, co powoduje brak chęci
podejmowania jej, a tym samym niski poziom inwestowania na tym terenie, co przekłada się
na niewielki rozwój lokalnego rynku pracy, bezrobocie, emigrację ludności.

VI.

ZAŁOŻENIA STRATEGII

6.1.

WPROWADZENIE

We wcześniejszych rozdziałach przeprowadzono analizę uwarunkowań społeczno gospodarczych oraz stanu środowiska na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń. Konsekwencją
dokonanej diagnozy jest zaproponowanie działań zmierzających do stworzenia warunków
zrównoważonego rozwoju w Mieście i Gminie. Wymaga to wyznaczenia:
celów strategicznych, które ma jednostka osiągać w celu dalszego rozwoju,
kierunków działań służących do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych.
Cele i kierunki działań wynikają także z opracowanych i zatwierdzonych dokumentów
wyższego szczebla, takich jak:
Światowy Program Rozwoju Zrównoważonego „Agenda 21” (1992 r.),
Traktat Ustanawiający Wspólnoty Europejskiej, Tytuł XX - Współpraca Na Rzecz
Rozwoju,
Europa 2020 (2010 r.),
Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015,
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (2012 r.),
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sztumskiego do roku 2015
(2004 r.),
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Dzierzgoń do roku 2015 (2000 r.).
Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Dzierzgoń oparta zostanie więc
o postanowienia wyżej wymienionych dokumentów oraz o postanowienia wynikające
z dokumentów planistycznych, koncepcji i innych opracowań lokalnych, z uwzględnieniem
wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.
Poniżej przedstawiono cele i kierunki działań dla Miasta i Gminy Dzierzgoń
w odniesieniu do poszczególnych obszarów działań. Ich realizacja złoży się na wypełnianie
zadań określonych w Strategii Rozwoju Kraju, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
oraz innych dokumentów strategicznych, co powinno prowadzić do zrównoważonego
rozwoju całego obszaru. Osiągnięcie określonych celów w ramach wyznaczonych kierunków
działań, powinno być realizowane za pomocą konkretnych zadań inwestycyjnych, które
określane są szczegółowo chociażby w corocznym budżecie Miasta i Gminy. Wiele
z zaproponowanych działań w założeniu powinno być realizowanych właśnie przez Miasto
i Gminę lub przez jednostki działające na tym terenie oraz w regionie. Urząd Miejski powinien
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jednak pełnić w nich funkcję nadzoru działalności, wspierania działalności w charakterze
administracyjnym lub poprzez bezpośredni współudział.
Punktem wyjścia dla rozważań zgodności założeń Strategii z innymi dokumentami
jest omówienie dokumentów ustanowionych na szczeblu międzynarodowych do realizacji,
których Polska jest zobowiązana. Założenia dokumentów, umów i konwekcji
międzynarodowych przekładają się na konstruowanie zapisów prawodawstwa polskiego.
W 1992 roku opracowany został jeden z najważniejszych dokumentów związanych ze
zrównoważonym rozwojem, tzw. „Agenda 21” - Światowy Program Rozwoju
Zrównoważonego. Jest to wszechstronny plan działania na wiek XXI dla Narodów
Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma
wpływ na środowisko. Dokument ten zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony
zasobów naturalnych i racjonalnego gospodarowania nimi w celu zapewnienia trwałego
i zrównoważonego rozwoju.
Obecnie priorytetowe dla Polski jest dostosowanie swoich działań również do polityki
Unii Europejskiej. Główne założenia polityki Wspólnoty w zakresie rozwoju określone są
w poszczególnych tytułach Traktatu Ustanawiającego WE, a zwłaszcza w Tytule XX Współpraca Na Rzecz Rozwoju. Zgodnie z traktatem Polityka Wspólnoty w dziedzinie
współpracy na rzecz rozwoju, stanowiąc uzupełnienie polityk realizowanych przez Państwa
Członkowskie, sprzyja:
- trwałemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu krajów rozwijających się,
a w szczególności najmniej uprzywilejowanym spośród nich,
- harmonijnemu i stopniowemu włączaniu krajów rozwijających się do gospodarki
światowej,
- walce z ubóstwem w krajach rozwijających się.
Kolejnym unijnym dokumentem mającym znaczenie dla rozwoju państw
członkowskich jest unijna strategia wzrostu na okres od 2010 do 2020 r., Europa 2020.
Obejmuje ona o wiele więcej niż samo wyjście z kryzysu, z którym nadal boryka się wiele
europejskich krajów. Strategia ta ma pomóc skorygować niedociągnięcia europejskiego
modelu wzrostu gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej
inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Działania podejmowane
są w ramach 5 obszarów:
- zatrudnienie,
- badania i rozwój,
- zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii,
- edukacja,
- walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W związku z tym, że planowane działania w Polsce, powinny wpisywać się
w priorytety w skali Unii Europejskiej przyjęto dokument Strategia Rozwoju Kraju 2007 –
2015 (SRK), która określa cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno – gospodarczego
Polski. Strategia Rozwoju Kraju realizuje cele i wyzwania ujęte w podstawowym dokumencie
strategicznym UE, tj. Strategii Lizbońskiej i jej odnowionych założeniach. Kładzie także duży
nacisk na wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz aspekty zrównoważonego rozwoju. SRK
przedstawia następującą wizję Polski: Polska w 2015 roku to kraj o wysokim poziomie
i jakości życia mieszkańców oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia
nowych miejsc pracy. Gminna Strategia realizuje tą wizję przez uwzględnianie celu głównego
SRK jakim jest: podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych
obywateli i rodzin, w ramach następujących priorytetów:
- Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
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Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
Priorytet 4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
Priorytet 5. Rozwój obszarów wiejskich.
Priorytet 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.
Dodatkowo SRK dla województwa pomorskiego zakłada m. in. trwałą aktywizację
gospodarczą Żuław, m.in. poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodnej w Delcie i dolinie Dolnej Wisły, a także
wspieranie wysiłków regionu na rzecz zrównoważonego i efektywnego wykorzystania jego
walorów kulturowych i przyrodniczych, jako zasobu turystycznego o znaczeniu
międzynarodowym.
Jako naczelną zasadę rozwoju województwa pomorskiego, przyjęto wizję:
„Pomorskie w roku 2020 to region:
- trwałego wzrostu, w którym uruchamiane i wykorzystywane są zróżnicowane
potencjały terytorialne dla wzmocnienia i równoważenia procesów rozwojowych;
- o unikatowej pozycji, dzięki aktywności społeczeństwa obywatelskiego, silnemu
kapitałowi społecznemu i intelektualnemu, racjonalnemu zarządzaniu zasobami
środowiska, gospodarczemu wykorzystaniu potencjału morza oraz inteligentnym
sieciom infrastrukturalnym i powszechnemu stosowaniu technologii ekoefektywnych;
- będący liderem pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych w Polsce
i w obszarze Południowego Bałtyku”.
Lista celi województwa jest podzielona na 3 cele strategiczne, mające charakter
ogólny i określające pożądane stany docelowe w ujęciu problemowym, które są
konkretyzowane przez 10 celów operacyjnych oraz 35 kierunków działań. Ponieważ gminne
założenia powinny opierać się na celach strategicznych wojewódzkiej Strategii Rozwoju –
w poniższym zestawieniu wskazano głównie wytyczne, które bezpośrednio odnoszą się do
Miasta i Gminy Dzierzgoń i sytuacji oraz problemów istniejących na tym terenie, a także
odnoszących się do jednostek samorządu terytorialnego:
I.
Cel strategiczny 1. NOWOCZESNA GOSPODARKA.
Cele operacyjne:
- Wysoka efektywność przedsiębiorstw,
Konkurencyjne szkolnictwo wyższe,
Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna.
II.
Cel strategiczny 2. AKTYWNI MIESZKAŃCY.
Cele operacyjne:
Wysoki poziom zatrudnienia,
Wysoki poziom kapitału społecznego,
Efektywny system edukacji,
Lepszy dostęp do usług zdrowotnych.
III.
Cel strategiczny 3. ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ.
Cele operacyjne:
- Sprawny system transportowy,
- Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna,
- Dobry stan środowiska.
Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Dzierzgoń uwzględnia także cele przyjęte
w powiatowej strategii rozwoju – Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
Powiatu Sztumskiego do roku 2015. Strategia ta w swoich zapisach zawiera wiele
-
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wytycznych, które bezpośrednio powinno się wykorzystać w harmonogramie dla Miasta
i Gminy, w tym między innymi:
1. Priorytet 1 – Rozwój infrastruktury technicznej i drogowej.
Cele:
- Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz drogowej,
- Poszerzenie dostępności do obszarów wiejskich – peryferyjnych.
2. Priorytet 2 – Rozwój gospodarki.
Cele:
- Restrukturyzacja istniejących sektorów gospodarki zgodnie z wymogami
wolnego rynku,
- Rozwój turystyki oraz agroturystyki,
- Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej.
3. Priorytet 3 – Poprawa jakości życia mieszkańców.
Cele:
- Rozwój bezpieczeństwa w powiecie,
- Poprawa jakości świadczonych usług w służbie zdrowia i kulturze fizycznej,
- Poprawa stanu środowiska,
- Ochrona i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego.
4. Priorytet 4 – Rozwój zasobu ludzkiego.
Cele:
- Rozwój przedsiębiorczości,
- Stały i różnorodny rozwój edukacji,
- Rozwój i pobudzanie aktywności społecznej.
5. Priorytet 5 – Budowa społeczeństwa informacyjnego
Cele:
- Usprawnienie obiegu informacji publicznych.
6. Priorytet 6 – Rozwój współpracy ponadlokalnej.
Cele:
- Poprawa współpracy z samorządami lokalnymi spoza powiatu sztumskiego.
Aktualizowana Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Dzierzgoń uwzględnia również
zapisy dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju, ponieważ ważnym aspektem
prowadzenia polityki rozwoju jest ciągłość podejmowanych działań, tym bardziej, że wiele
z zapisów dotąd obowiązującego dokumentu wciąż są aktualne. Tak jak w poprzedniej
Strategii, tak i w przygotowywanej jej aktualizacji kładzie się nacisk na rozwój
przedsiębiorczości, infrastruktury technicznej, oświaty czy ochrony środowiska naturalnego,
czyli obszarów, w których wciąż potrzebne są inwestycje w celu polepszania jakości
i konkurencyjności jednostki, a z drugiej strony, działania w tym obszarach spowodują rozwój
jednostki na innych polach. Zaznaczyć należy, że Miasto i Gmina Dzierzgoń sukcesywnie
realizowały priorytetowe cele przyjęte w Strategii z 2001 roku. Jak wynika z analizy
przeprowadzonych inwestycji i wydatkowanych środków, Miasto i Gmina Dzierzgoń to
samorząd, który przeznacza znaczne nakłady finansowe oraz administracyjne na rozwój
jednostki, zarówno w ramach prowadzonych inwestycji i przedsięwzięć, jak i działań
organizacyjnych. Zadania, wpisujące się w założenia Strategii Rozwoju, przeprowadzone
przez Miasto i Gminę Dzierzgoń w ostatnich latach skupiały się głównie na inwestycjach
w infrastrukturę, uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej, wprowadzenie
odnawialnych zasobów energii, a także na działania mające na celu polepszenie zaplecza
społecznego (np. remonty świetlic) czy rozwój turystyki i rekreacji (np. budowa centrum
sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu).
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6.2.

OKREŚLENIE WIZJI GMINY

Wizja Miasta i Gminy to opis oczekiwanego w przyszłości stanu jednostki. Przy
sformułowaniu wizji pomocne są dokładna analiza obszaru, rozmowy w władzami
samorządowymi, spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy, a także ich ankietyzacja, co
daje możliwość poznania rodzajów podmiotów występujących na terenie analizowanej
jednostki oraz relacji występujących pomiędzy nimi, a w dalszej kolejności wyobrażenia
sobie, jak powinna wyglądać gmina za kilka – kilkanaście lat.
Przy opracowaniu wizji, jak już wspomniano, pomocne są wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród mieszkańców Miasta i Gminy. W pytaniu 2 i 3 ankietowani mieli
wskazać cele, do których przypisywali propozycje konkretnych działań rozwojowych.
W pytaniu drugim ankietowani wskazywali cele, które ich zdaniem są obecnie
znaczące dla rozwoju Miasta i Gminy Dzierzgoń. Najwięcej osób wskazało na rozwój
infrastruktury drogowej – 50 ankietowanych, poprawę sytuacji na rynku pracy – 49
ankietowanych oraz podniesienie poziomu opieki zdrowotnej – 41 ankietowanych.
Tabela 23. Cele wskazane przez ankietowanych, które są obecnie znaczące dla
rozwoju Miasta i Gminy Dzierzgoń
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cele, które mogą być znaczące dla rozwoju Miasta i Gminy Dzierzgoń
poprawa ochrony środowiska i wzrost świadomości ekologicznej
poprawa sytuacji na rynku pracy
rozwój infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej
rozwój infrastruktury drogowej
poprawa sytuacji transportowo – logistycznej Gminy
rozwój infrastruktury gazowej, ciepłowniczej
rozwój rolnictwa
rozwój oświaty
podniesienie poziomu opieki zdrowotnej
podniesienie poziomu opieki społecznej
poprawa bezpieczeństwa
poprawa gospodarki przestrzennej Gminy
rozwój przedsiębiorczości
wprowadzenie nowych technologii
rozwój powiązań funkcjonalnych Miasto Dzierzgoń – obszary wiejskie Gminy
rozwój powiazań funkcjonalnych Gmina – region
rozwój turystyki i rekreacji
rozwój kultury i sztuki
promocja Gminy
poprawa estetyki Gminy
inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet
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inne
poprawa estetyki Gminy
promocja Gminy
rozwój kultury i sztuki
rozwój turystyki i rekreacji
rozwój powiazań funkcjonalnych Gmina – region
rozwój powiązań funkcjonalnych Miasto Dzierzgoń
– obszary wiejskie Gminy
wprowadzenie nowych technologii
rozwój przedsiębiorczości
poprawa gospodarki przestrzennej Gminy
poprawa bezpieczeństwa
podniesienie poziomu opieki społecznej
podniesienie poziomu opieki zdrowotnej
rozwój oświaty
rozwój rolnictwa
rozwój infrastruktury gazowej, ciepłowniczej
poprawa sytuacji transportowo – logistycznej
Gminy
rozwój infrastruktury drogowej
rozwój infrastruktury wodociągowo –
kanalizacyjnej
poprawa sytuacji na rynku pracy
poprawa ochrony środowiska i wzrost
świadomości ekologicznej
0
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Wykres 17. Cele wskazane przez ankietowanych, które są obecnie znaczące dla
rozwoju Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet

W pytaniu 3, które było pytaniem otwartym, mieszkańcy mieli wskazać działania
rozwojowe, wpisujące się w realizację 3 najważniejszych celów wskazanych powyżej. Wśród
działań rozwojowych najczęściej sugerowano:
1) Cel: rozwój infrastruktury drogowej, poprzez:
- inwestycje mające na celu modernizację, rozbudowę i budowę nowych
odcinków dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
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-

budowę obwodnicy Miasta Dzierzgonia,
budowę dróg osiedlowych,
rozbudowę parkingów, zwłaszcza przy Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu,
inwestycje mające na celu modernizację i budowę chodników,
stworzenie dogodnych połączeń drogowych pomiędzy Miastem Dzierzgoń
a obszarami wiejskimi jednostki.
Z rozwojem infrastruktury drogowej warto połączyć działania związane także
z rozwojem ścieżek rowerowych i pieszych, które często są realizowane wspólnie
z inwestycjami drogowymi, a jednocześnie wpiszą się w polepszenie infrastruktury
turystycznej Miasta i Gminy, którą mieszańcy są także zainteresowani. W przypadku
infrastruktury pieszo – rowerowej mieszkańcy sugerują także zainwestowanie na terenach
wzdłuż rzeki Dzierzgoń i ich zagospodarowanie pod kątem możliwości realizacji rekreacji.
2) Cel: poprawa sytuacji na rynku pracy – analiza ankiet pokazuje, że sytuacja na
rynku pracy jest obszarem wzbudzającym duże emocje. Ankietowani często
zaznaczali, że chcą żyć i mieszkać w Mieście i Gminie Dzierzgoń, jednak brak miejsc
pracy zmusza ich do emigracji. Jednostka powinna opierać się nie tylko na
społeczeństwie, które mieszka na danym terenie, ale także na mieszkańcach, którzy
pracują i rozwijają lokalny rynek i wypracowują relacje gospodarcze, wzmacniają
powiązania, a w konsekwencji zwiększają konkurencyjność gminy na tle powiatu, czy
nawet regionu. W ramach działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku pracy
proponują:
- stworzenie jak najlepszych możliwości rozwoju małej przedsiębiorczości,
poprzez:
pomoc prywatnym osobom w zakładaniu działalności gospodarczej np.
poprzez zwolnienie na jakiś czas od podatku przedsiębiorców, którzy
chcą się rozwijać i zatrudniają nowe osoby czy obniżenie np. podatku
od nieruchomości,
udzielanie dotacji na zakładanie nowych firm,
- organizację szkoleń dla podniesienia kwalifikacji zawodowych z cyklu np.
skutecznego korzystania ze środków unijnych, kursów językowych,
marketingu,
- wspieranie istniejących już przedsiębiorców poprzez stwarzanie dogodnych
warunków dalszego rozwoju biznesu.
W przypadku opisu działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku pracy często
zaznaczano, że zewnętrzni inwestorzy nie chcą inwestować w Mieście i Gminie ze względu
na złe połączenie komunikacyjne, a także zły stan istniejących dróg. Tym samym cele
omówione w punkcie 1 mają bezpośredni wpływ na niski stopień napływu zewnętrznych
inwestorów do gminy i ograniczenia w jej rozwoju.
3) Cel: podniesienie poziomu opieki zdrowotnej – najczęściej pojawiającym się
działaniem mającym na celu poprawę poziomu opieki zdrowotnej było zatrudnienie
w ośrodku zdrowia lekarzy specjalistów, chociażby takich jak: stomatolog czy
pediatra. W kwestii specjalistów wystarczyłoby zacząć od wprowadzenia tylko ich
dyżurów, bez codziennego przyjmowania. Drugą kwestią pojawiającą się w obszarze
opieki zdrowotnej jest stworzenie systemu całodobowej opieki dla osób starszych
i niepełnosprawnych.
Oprócz przytoczonych powyżej celów i zadań, które zebrały najwięcej głosów od
ankietowanych, proponowano także działania mające na celu rozwój szeroko rozumianej
turystyki i rekreacji, a także integracji społeczności lokalnej, takie jak:
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budowa sali kinowo – widowiskowej,
budowa basenu,
poprawa stanu parków i lasów,
organizacja imprez plenerowych,
dostarczenie Internetu na tereny wiejskie,
rewitalizacja starówki dzierzgońskiej,
stworzenie placów zabaw dla dzieci,
budowa nowego dok,
zwiększenie patroli policji, straży miejskiej,
zakup nowego samochodu dla osp.
Powyższa analiza potrzeb mieszkańców daje obraz, które obszary w Mieście i Gminie
należałoby poprawić i w jakim kierunku powinna podążać jednostka. Pozwoliło to na
sformułowanie następującej wizji Miasta i Gminy:
-

„Miasto i Gmina Dzierzgoń obszarem wysokiej jakości życia, wzmacniającym
konkurencyjność lokalnych przedsiębiorców, przy jednoczesnym zachowaniu
dobrego stanu środowiska naturalnego i tradycji kulturowych integrujących
mieszkańców”.

6.3.

OKREŚLENIE MISJI GMINY

Misja Gminy to sens jej istnienia, cel do spełnienia, a także powód, dla którego
istnieje. Przyjęta misja Miasta i Gminy powinna w szczególności dotyczyć sposobu realizacji
wizji, która została określona w rozdziale 6.2.
W Strategii uchwalonej w roku 2001 jako misję Gminy Dzierzgoń przyjęto:
„Utrzymanie i zintensyfikowanie zrównoważonego (ekologicznego) rozwoju Gminy dla
zaspokojenia rosnących aspiracji jej mieszkańców w zakresie poziomu życia, poprzez
inwestycje w gospodarce, infrastrukturze i oświacie oraz integrację społeczności lokalnej”.
W celu weryfikacji trafności przyjętej misji w przeprowadzonej ankiecie poproszono
ankietowanych o określenie stopnia aktualności, elementów obowiązującej misji. Według
ankietowanych najbardziej aktualnymi elementami misji Miasta i Gminy z obowiązującej
Strategii są:
- inwestycje w infrastrukturę – ponad 63 % ankietowanych,
- zaspokojenia aspiracji mieszkańców w zakresie poziomu życia – ponad 59 %
ankietowanych,
- inwestycje w gospodarkę – ponad 52 % ankietowanych.
Tabela 24. Liczba ankietyzowanych na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń wskazujących
poszczególne stopnie aktualności elementów misji obowiązującej Strategii

element misji

utrzymanie
i zintensyfikowanie
zrównoważonego
(ekologicznego)

Liczba ankietowanych, którzy wskazali poszczególne stopnie aktualności elementów
misji
% udział
% udział
% udział
w ogólnej
mniej
w ogólnej
w ogólnej
aktualny
nieaktualny
liczbie
aktualny
liczbie
liczbie
ankietowanych
ankietowanych
ankietowanych
29

50,88

17

80

29,82

11

19,30
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element misji

rozwoju Gminy
zaspokojenia
aspiracji
mieszkańców
w zakresie
poziomu życia
inwestycje
w gospodarkę
inwestycje
w infrastrukturę
inwestycje
w oświatę
integracja
społeczności
lokalnej

Liczba ankietowanych, którzy wskazali poszczególne stopnie aktualności elementów
misji
% udział
% udział
% udział
w ogólnej
mniej
w ogólnej
w ogólnej
aktualny
nieaktualny
liczbie
aktualny
liczbie
liczbie
ankietowanych
ankietowanych
ankietowanych

34

59,65

10

17,54

13

22,81

30

52,63

13

22,81

14

24,56

36

63,16

14

24,56

7

12,28

26

45,61

18

31,58

13

22,81

23

40,35

17

29,82

17

29,82

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet

integracja społeczności lokalnej

40,35

inwestycje w oświatę

29,82

45,61

inwestycje w infrastrukturę

29,82

31,58

63,16

22,81

24,56 12,28
element aktualny
element mniej aktualny

inwestycje w gospodarkę

52,63

zaspokojenia aspiracji mieszkańców w
zakresie poziomu życia

22,81

59,65

utrzymanie i zintensyfikowanie
zrównoważonego (ekologicznego)
rozwoju Gminy

50,88

0

20

17,54 22,81

29,82

40

element nieaktualny

24,56

60

19,3

80

100

120

Wykres 18. Liczba ankietyzowanych na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń
wskazujących poszczególne stopnie aktualności elementów misji obowiązującej
Strategii
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych ankiet

Z przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców wynika, że żaden z elementów
poprzedniej misji Miasta i Gminy Dzierzgoń nie stracił swej aktualności. Dodatkowo poradnik
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„Planowanie strategiczne” przytacza definicje misji G. Gordon, który w swoim w podręczniku
na temat strategicznego planu dla gminy, podaje, że misja „(…) odzwierciedla najważniejszy
cel – formułuje powód istnienia”, w związku z czym nie powinna być zmieniana.
W zaistniałej sytuacji misję Miasta i Gminy Dzierzgoń sformułowaną w poprzedniej
Strategii pozostawia się bez zmian i brzmi ona:
„Misją Miasta i Gminy Dzierzgoń jest utrzymanie i zintensyfikowanie
zrównoważonego rozwoju Gminy dla zaspokojenia rosnących aspiracji jej
mieszkańców w zakresie poziomu życia, poprzez inwestycje w gospodarce,
infrastrukturze i oświacie oraz integrację społeczności lokalnej”.

6.4.

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY DZIERZGOŃ

Strategia rozwoju zakłada realizację działań Miasta i Gminy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz planowanymi przez jednostkę inwestycjami.
Zadania własne Miasta i Gminy, w zakresie spraw związanych z rozwojem lokalnym
wynikają przede wszystkim z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594), ale
także z innych ustaw sektorowych dotyczących np. ochrony środowiska, gospodarki
odpadami, sieci infrastrukturalnych, w szczególności wodociągów i kanalizacji itp.
Przy sporządzaniu celów strategicznych w zakresie szeroko pojętej polityki rozwoju
dla Miasta i Gminy Dzierzgoń opierano się na zapisach ustaw, jednak w większości cele
i działania kierunkowe sporządzone zostały w oparciu o wyniki ankietyzacji mieszkańców,
spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy, a także w oparciu o zaplanowane przez Miasto
i Gminę oraz instytucje i podmioty działające na tym terenie inwestycje i przedsięwzięcia.
Wyznaczone cele strategiczne, a w ich ramach kierunki działań, jakie należy podjąć
w zakresie polityki rozwoju na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń, stanowią podstawę dla
realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych na przestrzeni kilkunastu lat.
Zaznacza się, że część zadań realizowanych w ramach jednego celu, może także
wpływać na realizację innych celów. Przykładem może być przebudowa dróg wpisująca się
nie tylko w realizację celu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej dla
zapewnienia lepszego rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska oraz poprawy warunków
życia mieszkańców, ale także w realizację celu: Rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie
efektywności rolnictwa.
Na realizację wyznaczonych celów strategicznych, w największej mierze ma wpływ
Urząd Miejski, który realizuje zadania Miasta i Gminy i zadania koordynowane (wspólne
z innymi jednostkami oraz innymi podmiotami zajmującymi się chociażby infrastrukturą
drogową, np. Powiat). Zadania własne Miasta i Gminy to przedsięwzięcia, które będą
finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Miasta i Gminy.
Natomiast zadania koordynowane to pozostałe zadania, które są finansowane ze środków
przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji
szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie
Miasta i Gminy, ale podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim, bądź
centralnym.
Należy zaznaczyć, że polityka rozwoju oraz działania mające prowadzić do
zrównoważonego rozwoju nie są tylko zadaniami realizowanymi na poziomie lokalnym, przez
samorząd gminny. Działania Miasta i Gminy Dzierzgoń są ukierunkowane poprzez działania
prowadzone na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz regionalnym przez takie jednostki
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i instytucje, jak: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka, Wojewodę
i Sejmik Województwa Pomorskiego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Ośrodki Edukacji Ekologicznej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Państwową Straż
Pożarną, Policję, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urzędy Pracy, Inspekcję Transportu
Drogowego, zarządców dróg wszystkich kategorii, organy nadzoru budowlanego, inspekcję
sanitarną, zarządzający instalacjami, starostwo powiatowe, podmioty gospodarcze, czy też
właścicieli gruntów.
Proces zarządzania jednostką samorządową w postaci planowania konkretnych
inwestycji spoczywa niewątpliwie głównie na władzach samorządowych. Mając na uwadze
spójność koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych
i rządowych, a także współpracę z pozostałymi partnerami, zarządzanie rozwojem Miasta
i Gminy Dzierzgoń przy pomocy Strategii Rozwoju wymagać będzie ustalenia roli i zakresu
działania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jej realizację oraz systemu
monitoringu.
Władze Miasta i Gminy pełnią w odniesieniu do Strategii kilka funkcji. Jedną
z ważniejszych jest funkcja regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego –
uchwały oraz decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami
zagadnień gospodarczych. Władze pełnią również funkcje wykonawcze i kontrolne.
Pożądane jest, aby władze Miasta i Gminy pełniły również funkcje wspierające dla
podmiotów zaangażowanych w rozwój obszaru oraz funkcje kreujące działania
ukierunkowane na poprawę stanu jednostki.
Głównymi celami strategicznymi dla Miasta i Gminy Dzierzgoń, w nawiązaniu do
prowadzonej obecnie polityki zrównoważonego rozwoju (obowiązującej dotąd Strategii
Rozwoju) są następujące kierunki:
1. Cel 1: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej dla zapewnienia
lepszego rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska oraz poprawy
warunków życia mieszkańców.
- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej,
- Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (oświetlenie, chodniki, itp.).
- Rozbudowa, modernizacja i utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych.
- Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej.
- Gazyfikacja Miasta i Gminy.
- Rozbudowa sieci ciepłowniczej Miasta i Gminy.
- Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych, w celu zaspokojenia
przyszłego większego zapotrzebowania na energię i zwiększenia
niezawodności zasilania.
- Zmniejszenie strat energii, poprawa parametrów energetycznych budynków
poprzez prowadzenie termomodernizacji.
- Kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego Miasta i Gminy.
2. Cel 2: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców we wszystkich sferach
życia w celu ochrony środowiska naturalnego i zwiększenia atrakcyjności
Miasta i Gminy.
- Zagospodarowanie terenów cennych pod względem przyrodniczym do celów
rekreacji: zagospodarowanie jezior, wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjną
oraz sanitarną.

83

Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Dzierzgoń
na lata 2014 – 2024

Green K e y

Tworzenie i realizacja kompleksowych i długoterminowych planów zalesiania
terenów z niskimi klasami gleb, obszarów zagrożonych erozją gleb
(uwzględnianie zalesień w MPZP).
- Wprowadzanie energii odnawialnej na terenie Gminy (promocja kolektorów
słonecznych, pomp ciepła, biomasy).
- Wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej.
- Utworzenie bazy informacji turystycznej.
3. Cel 3: Poprawa zaplecza społecznego Miasta i Gminy zwłaszcza poprzez
poprawę systemu szkolnictwa i opieki zdrowotnej.
- Rozwój bazy oświaty i doskonalenie pracowników oświaty.
- Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.
- Wspieranie lokalnych przedsiębiorców w szkoleniu młodych pracowników.
- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy poprzez
wspieranie i wzmocnienie rozwoju jednostek odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo.
- Rozwój specjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców.
- Zapewnienie wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych
i starszych.
4. Cel 4: Rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie efektywności rolnictwa.
- Tworzenie oraz wprowadzanie zapisów do MPZP stref rozwoju
gospodarczego, stref ekonomicznych w celu skupiania działalności
gospodarczo-przemysłowej na wydzielonych terenach (uzbrajanie terenów
w infrastrukturę).
- Stworzenie systemu zachęt dla inwestorów chcących prowadzić działalność
gospodarczą na terenie Miasta i Gminy.
- Wspieranie powstawania grup kapitałowych w ramach rozwoju przetwórstwa
rolno – spożywczego (wyroby regionalne) metodami ekologicznymi.
- Rozwój usług związanych z obsługą rolnictwa – wspieranie agroturystyki.
5. Cel 5: Stworzenie warunków dla społeczno - kulturalnej aktywności
mieszkańców.
- Budowa, rozbudowa i wyposażenie świetlic wiejskich.
- Budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych.
- Tworzenie atrakcyjnych warunków do powszechnego uczestnictwa
mieszkańców Miasta i Gminy w życiu kulturalnym i sportowym (np. poprzez
organizację kursów, wydarzeń artystycznych).
- Wsparcie rozwoju Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i promocja wydarzeń
kulturalnych.
- Współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek oświaty
w celu tworzenia i realizowania zadań z zakresu edukacji kulturalnej
wszystkich grup wiekowych mieszkańców Miasta i Gminy.
- Promocja jednostki w regionie.
- Organizacja cyklicznych wydarzeń o zasięgu regionalnym (np. festiwal
lokalnych produktów).
-
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VII.

ANALIZA BUDŻETU GMINY

Budżet Miasta i Gminy połączony jest z rozwojem jednostki, jego forma, rozłożenie
dochodów i wydatków według poszczególnych działów wpływa na poszczególne obszary
gospodarki. Wydatki odzwierciedlają jaki rodzaj i w jakiej skali zaspokajane są potrzeby
inwestycyjne Miasta i Gminy.
Analizując budżet Miasta i Gminy Dzierzgoń nie można zauważyć jednoznacznej
tendencji wśród wydatków i dochodów. Zdarzały się lata kiedy to wydatki przewyższały
dochody, ale i na odwrót, kiedy to dochody przewyższały wydatki. W latach 2006 i 2007
dochody i wydatki budżetu kształtowały się na podobnym poziomie. Gmina zmaga się więc
z brakiem stabilności finansowej, gdyż posiada deficyt finansowy lub nadwyżki, co zapewne
nie ułatwia planowania wydatków w kolejnych latach, planowania inwestycji, czy
rozwiązywania kwestii społecznych.
Tabela 25. Analiza dochodów i wydatków
budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń
rok

dochody

wydatki

2001

12 060 020,00

11 427 365,00

2002

15 205 865,00

15 304 171,00

2003

13 503 870,00

13 351 206,00

2004

15 808 665,00

17 418 606,00

2005

18 414 311,00

15 938 847,00

2006

20 220 144,10

20 262 617,99

2007

20 990 492,35

20 916 642,34

2008

26 061 000,76

22 974 402,43

2009

26 388 677,43

28 856 032,64

2010

28 898 434,76

32 784 887,02

2011

31 162 930,79

42 132 318,62

2012

40 145 225,77

33 640 891,57

2013

32 664 970,05

31 064 791,39

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań
z realizacji budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń
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Ryc. 14. Analiza dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń

Wśród dochodów największy udział mają dochody pochodzące z działu rozliczenia
różne czyli część oświatowa subwencji ogólnej dla JST, dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących czy na realizację inwestycji (ok. 41,30 %).
Duży udział mają także dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej (ok. 23,11 %) czy dochody związane
z pomocą społeczną (ok. 18,74 %).
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Tabela 26. % udział dochodów poszczególnych działów w ogólnych dochodach budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń w poszczególnych
działach
dział wydatków
rolnictwo i łowiectwo
+ rybołówstwo
i rybactwo
transport i łączność
turystyka
gospodarka
mieszkaniowa
działalność usługowa
administracja
publiczna
urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej kontroli
ochrony prawa oraz
sądownictwa
bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej
różne rozliczenia
oświata i wychowanie
ochrona zdrowia
pomoc społeczna
edukacyjna opieka
wychowawcza
gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

rok
2008

2009

2010

2011

2012

2013

średnia

0,00

13,36

5,36

6,62

11,26

7,55

1,65

3,13

2,31

9,28

11,10

22,12

6,27

7,69

0,57
0,00

0,67
0,00

0,85
0,00

0,75
0,00

0,62
0,00

0,58
0,00

0,39
0,00

0,59
0,00

0,55
0,37

0,47
3,09

0,28
2,89

0,22
0,73

0,59
0,00

0,55
0,55

2,36

1,47

0,96

1,91

0,91

3,59

1,75

1,65

0,70

1,90

3,89

2,79

5,82

2,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,29

0,15

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

1,46

1,08

0,51

0,47

0,39

0,50

0,92

3,49

0,67

0,38

0,46

0,29

0,36

0,84

0,64

0,27

0,25

0,16

0,38

0,28

0,13

0,01

0,08

0,24

0,11

0,00

0,00

0,20

0,01

0,01

0,00

0,01

0,02

0,00

0,01

0,00

0,00

0,20

0,10

0,01

0,01

0,03

25,08

19,57

22,12

23,10

22,07

20,74

25,72

25,91

25,94

22,61

21,64

20,13

25,73

23,11

47,10
0,87
0,00
19,22

43,91
1,01
0,00
16,17

51,55
0,69
0,00
16,87

50,87
0,45
0,08
14,79

41,18
1,33
0,04
19,15

42,12
0,51
0,00
21,51

43,07
0,96
0,24
21,94

41,01
1,62
0,19
17,73

40,42
0,92
0,07
18,12

36,25
0,81
0,00
21,55

33,92
1,73
0,00
21,34

29,20
1,38
0,00
17,29

36,31
1,95
0,00
17,98

41,30
1,09
0,05
18,74

0,02

0,03

0,02

0,00

2,07

2,44

2,78

1,70

1,35

0,87

0,82

0,72

1,05

1,07

2,63

0,48

0,56

0,57

0,11

0,14

0,09

0,24

8,09

2,26

1,54

1,68

3,54

1,69
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kultura fizyczna
i sport
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

rok
2008

2009

2010

2011

2012

2013

średnia

0,00

1,97

0,26

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,04

0,00

0,00

0,21

0,47

0,04

0,07

2,58

0,25

0,09

0,19

3,43

0,39

0,60

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń
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kultura fizyczna i sport
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
edukacyjna opieka wychowawcza
pomoc społeczna
ochrona zdrowia
oświata i wychowanie

różne rozliczenia
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek…
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz…
administracja publiczna
działalność usługowa
gospodarka mieszkaniowa
turystyka
transport i łączność
rolnictwo i łowiectwo + rybołówstwo i rybactwo
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Ryc. 15. % udział dochodów poszczególnych działów w ogólnych dochodach budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń w poszczególnych
działach
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń
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Wśród wydatków największy udział mają wydatki przekazane na oświatę i wychowanie (ok. 37,37 %). Duży udział mają także wydatki
związane z pomocą społeczną (ok. 24,94 %). O wiele mniejsze wydatki ponoszone są na takie dziedziny jak np.: ochrona zdrowia czy
chociażby turystyka. Gmina jest jednostką przeznaczającą najwięcej środków finansowych na wsparcie i utrzymanie oświaty, co uniemożliwia
jej dotowanie innych gałęzi.
Tabela 27. % udział wydatków w poszczególnych działów w ogólnych wydatków budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń w poszczególnych
działach
dział wydatków
rolnictwo i łowiectwo
+ rybołówstwo
i rybactwo
transport i łączność
turystyka
gospodarka
mieszkaniowa
działalność usługowa
(np. mpzp)
administracja
publiczna
urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej kontroli
ochrony prawa oraz
sądownictwa
bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej
obsługa długu

2001

2002

2003

2004

2005

2006

rok
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0,19

16,17

7,63

21,64

0,13

10,42

1,88

4,43

3,03

16,30

31,63

9,68

3,59

9,75

1,52
0,00

1,49
0,00

1,32
0,00

1,18
0,00

1,57
0,00

2,68
0,00

1,84
0,58

2,21
0,07

2,81
2,99

2,66
9,22

1,48
1,44

2,56
0,23

3,38
0,02

2,05
1,12

0,24

0,82

0,13

0,17

0,37

4,01

1,55

0,70

11,61

1,43

2,85

4,09

8,26

2,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,85

0,15

0,40

0,12

0,18

0,15

0,21

12,82

10,62

11,03

8,18

9,78

8,61

9,90

9,09

6,78

6,22

5,00

6,68

7,81

8,66

3,35

0,46

0,26

0,14

0,44

0,28

0,13

0,01

0,07

0,21

0,08

0,00

0,01

0,42

1,31

1,00

0,66

0,45

0,54

0,43

0,39

0,48

0,43

1,82

0,30

0,48

0,49

0,67

0,00

0,00

0,00

0,14

0,19

0,11

0,16

0,17

0,16

0,13

0,13

0,00

0,00

0,09

1,10

0,83

0,33

0,56

0,48

0,24

0,13

0,07

0,13

0,13

0,69

1,78

1,14

0,59
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dział wydatków
publicznego
oświata i wychowanie
ochrona zdrowia
pomoc społeczna
edukacyjna opieka
wychowawcza
gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
kultura fizyczna
i sport

2001

2002

2003

2004

2005

2006

rok
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

40,10
0,53
25,56

34,47
0,73
22,36

43,96
0,42
22,61

36,86
0,46
23,58

45,46
0,57
32,23

36,46
0,36
28,97

44,71
0,79
28,76

41,43
0,94
25,99

34,73
0,52
21,42

29,82
0,37
23,49

25,49
0,26
19,14

33,72
0,36
25,32

38,65
0,42
24,81

37,37
0,52
24,94

7,32

5,47

6,91

1,95

4,74

4,40

4,76

2,69

1,85

1,61

1,32

1,71

2,27

3,61

3,26

0,97

1,17

1,25

1,02

0,92

1,05

1,10

10,16

2,96

2,18

2,87

5,88

2,68

2,41

4,36

3,27

2,02

2,23

1,84

2,09

2,67

2,66

3,01

1,82

2,37

2,79

2,58

0,28

0,26

0,30

1,42

0,25

0,26

0,37

7,12

0,51

0,22

6,06

7,96

0,35

1,95

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń
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kultura fizyczna i sport
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
edukacyjna opieka wychowawcza
pomoc społeczna
ochrona zdrowia
oświata i wychowanie

obsługa długo publicznego
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek…
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
urzędy anczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa…
administracja publiczna
działalność usługowa (np. mpzp)
gospodarka mieszkaniowa
turystyka
transport i łączność
rolnictwo i łowiectwo + rybołówstwo i rybactwo
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Ryc. 16. % udział wydatków w poszczególnych działach w ogólnych wydatkach budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń w poszczególnych
działach
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu Miasta i Gminy Dzierzgoń
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7.1.

KOSZTY REALIZACJI I SYSTEM FINANSOWANIA STRATEGII - PLAN
FINANSOWY REALIZACJI STRATEGII

W rozdziale tym przedstawiony zostanie plan finansowy realizacji Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Dzierzgoń.
Przedstawiony plan finansowy szacunkowo określa wagę środków, które wydawane
będą na realizację poszczególnych celów. Dokładne wielkości nakładów, jak i koszty
realizacji poszczególnych przedsięwzięć wpisujących się w realizację celów strategicznych
określone będą na poziomie dokumentów strukturalnych, planowania budżetu Miasta
i Gminy.
Zakłada się, że największe środki będą przekazane na realizację zadań z celu
Poprawa zaplecza społecznego Miasta i Gminy zwłaszcza poprzez poprawę systemu
szkolnictwa i opieki zdrowotnej. W dalszej kolejności znajduje się cel Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury technicznej dla zapewnienia lepszego rozwoju gospodarczego,
ochrony środowiska oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Taki rozkład środków
założono ze względu na fakt, iż o ile inwestycje i przedsięwzięcia, jak i działania
organizacyjne (np. budowa dróg, gospodarka wodno – ściekowa), wpisujące się w cel
„Modernizacja i rozbudowa …” pochłaniają duże koszty finansowe to są to wydatki
jednorazowe, które w jednym roku mogą występować, natomiast w drugim już nie. Natomiast
na „Poprawę zaplecza społecznego” zgodnie z analizą budżetu corocznie przeznacza się
największe środki. Są to zadania cykliczne.
W dalszej kolejności znajdują się cel „Rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie
efektywności rolnictwa”. Przekazanie w trzeciej kolejności kosztów na ten cel wiąże się ze
wskazaniem go w aktualizacji Strategii, na podstawie analiz jako jednego z 3 wiodących
obszarów (zaraz po inwestycjach w infrastrukturę) do poprawy na terenie Miasta i Gminy.
Ponadto po inwestycjach w oświatę i wykształceniu młodzieży na wysokim poziomie, należy
stworzyć dla nich zaplecze pracy, co spowoduje, że nie będą migrować do większych miast.
W dalszej kolejności znajdują się „Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców we
wszystkich sferach życia w celu ochrony środowiska naturalnego i zwiększenia atrakcyjności
Miasta i Gminy” oraz „Stworzenie warunków dla społeczno - kulturalnej aktywności
mieszkańców”. Zaznaczyć należy, że wpływ na realizację tych celów pośrednio ma także
realizacja pierwszych trzech priorytetowych dla Miasta i Gminy Dzierzgoń celi strategicznych.
Tabela 28. Szacunkowy podział środków przewidzianych do realizacji Strategii
Rozwoju dla Miasta i Gminy Dzierzgoń
Lp.
1
2
3
4
5

Waga
w%

cel
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej dla zapewnienia lepszego
rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska oraz poprawy warunków życia
mieszkańców
Upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia w celu ochrony
środowiska naturalnego i zwiększenia atrakcyjności Miasta i Gminy
Poprawa zaplecza społecznego Miasta i Gminy zwłaszcza poprzez poprawę
systemu szkolnictwa i opieki zdrowotnej
Rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie efektywności rolnictwa
Stworzenie warunków dla społeczno - kulturalnej aktywności mieszkańców

Źródło: opracowanie własne
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KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ
ZRÓWNOWAŻONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

Realizacja założeń i celów wymienionych w Strategii wymaga znacznych nakładów
finansowych, w związku z czym należy dążyć do zwiększania wpływów do budżetu Miasta
i Gminy. Poniżej przedstawione zostały potencjalne źródła finansowania.
Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej pojawiły się nowe
możliwości i szanse na lepszy rozwój gospodarczy zgodny z ideą ekorozwoju. Uzyskanie
funduszy pochodzących ze źródeł unijnych bądź innych organizacji międzynarodowych jest
obecnie możliwe poprzez przystępowanie zainteresowanych stron do konkretnych
programów i projektów. W obecnych warunkach gospodarczych kraju, są to często jedyne
źródła finansowania i realizacji inwestycji. Bardzo ważnym jest, aby władze lokalne
podejmowały próby uzyskania tych funduszy, a tym samym wykorzystały szansę na rozwój
zrównoważony swojego regionu i polepszenie w nim warunków życia ludności.
W chwili obecnej (stan na maj 2014 r.) trwają prace nad nowymi zasadami
gospodarowania unijnymi dotacjami, w związku z zatwierdzeniem przez Parlament
Europejski nowego budżetu unijnego. Według nowych założeń Polska otrzyma 72,9 mld euro
na realizację polityki spójności, m. in. na następujące dziedziny:
innowacje,
przedsiębiorczość,
autostrady i drogi ekspresowe,
badania i rozwój,
zieloną energię,
transport przyjazny środowisku,
społeczeństwo informacyjne,
włączenie społeczne, edukację, rynek pracy.
Od roku 2014 wdrożone zostaną nowe programy zarządzane odpowiednio przez:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
programy w dziedzinie środowiska, transportu, energetyki,
program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze
strefą przedsiębiorstw,
rozwój kapitału ludzkiego,
program dotyczący rozwoju cyfrowego,
program dla Polski Wschodniej,
programy dotyczące współpracy terytorialnej (EWT),
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich,
program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich,
Zarządy Województw:
16 programów regionalnych.
Najwięcej inwestycji w ramach rozwoju regionalnego będzie dotowanych zapewne
z największego ze wszystkich programów operacyjnych – PO Infrastruktura i Środowisko
(PO IŚ).
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2014 - 2020)12
Głównym celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej
z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
Źródłem finansowania projektów są środki Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Cel główny programu zostanie oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu
się działań w trzech podstawowych obszarach:
1. czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji
gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji
i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii;
2. adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu
odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz
zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom
naturalnym) i reagowania na nie;
3. konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE
prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając
jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu
najważniejszych infrastruktur sieciowych.
Do głównych priorytetów PO IiŚ zalicza się:
I.
Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
II.
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
III.
Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali
europejskiej.
IV.
Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej.
V.
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.
VI.
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego.
VII.
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.
VIII.
Pomoc techniczna.
W dalszej kolejności klasują się Programy takie jak:
1. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 202013, który daje możliwość
dofinansowania działań w następujących osiach:
- Oś I Osoby młode na rynku pracy,
- Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
- Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
- Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
- Oś V – Pomoc techniczna.
2. Inteligentny Rozwój14, który daje możliwość dofinansowania działań w następujących
osiach:
- Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz
konsorcja naukowo – przemysłowe,
- Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
- Oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw,
12
13
14

na podstawie www.pois.gov.pl, stan na maj 2014 r.
na podstawie www.efs.gov.pl, stan na maj 2014 r.
na podstawie www.poig.gov.pl, stan na maj 2014 r.
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Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Z nowymi programami będzie można zapoznać się po ich wdrożeniu na stronach
funduszy europejskich oraz poszczególnych jednostek odpowiadających za zarządzanie
programami.
Innym źródłem finansowania zadań w ramach rozwoju jednostki, a ściśle związanych
z szeroko rozumianymi ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego na terenie
Miasta i Gminy Dzierzgoń powinny być także Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (Narodowy FOŚiGW, Wojewódzki FOŚiGW).
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oferują możliwość
dofinansowania szerokiej gamy projektów w ramach różnych programów priorytetowych
ogłaszanych często jako konkursy. Są także podmiotami, które koordynują dofinansowanie
z innych instrumentów finansowych. Działanie jednostek opiera się na Wspólnej Strategii
Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku. Zgodnie z nią misją instytucji jest
skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska, natomiast celem generalnym jest
Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne,
skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Zakłada
się, że osiągnięcie celu generalnego będzie realizowany w ramach czterech priorytetów
środowiskowych tj.:
1. ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym:
poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych,
adaptacja sektora gospodarki wodnej do zmian klimatycznych.
2. racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w tym:
minimalizacja składowanych odpadów,
wykorzystanie odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na cele
energetyczne,
promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu,
racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin.
3. ochrona atmosfery, w tym:
poprawa jakości powietrza,
wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
4. ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym:
utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji,
ochrona korytarzy ekologicznych,
zapewnienie zrównoważonego rozwoju leśnictwa, gospodarki rolnej
i rybackiej.
Dodatkowo Fundusze co roku ogłaszają listę programów priorytetowych na rok
kolejny, które pomagają im zrealizować zadania zgodnie z przyjętą Strategią. Strategie
NFOŚiGW jak i WFOŚiGW w Gdańsku, a także listy priorytetowe zamieszczone są na ich
stronach www (www.nfosigw.gov.pl i www.wfosigw.gda.pl).
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Wśród wielu możliwych źródeł finansowania inwestycji, jednostki samorządowe,
każdorazowo i indywidualnie powinny dopasowywać system możliwości finansowania do
danej inwestycji i przedsięwzięcia.

VIII. ZARZADZANIE STRATEGICZNE
8.1.

ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ ROZWOJU (CYKL DEMINGA)

Warunkiem realizacji Strategii Rozwoju jest ustalenie systemu zarządzania nią.
Zarządzanie Strategią odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju,
w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów
zarządzających.
W odniesieniu do gminnej Strategii Rozwoju jednostką, na której spoczywać będą
główne zadania zarządzania tą Strategią będą Miasto i Gmina Dzierzgoń, jednak całościowe
zarządzanie rozwojem w Mieście i Gminie będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz
szczebla gminnego są jeszcze szczeble powiatowy i wojewódzki, obejmujące działania
podejmowane w skali powiatu i województwa, a także szczeble jednostek organizacyjnych,
obejmujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze działające na danym
terenie. Na każdą z tych jednostek nałożone są różne (czasami zbieżne) obowiązki.
Instrumenty służące do zarządzania Strategią rozwoju wynikają z obowiązujących
aktów prawnych (np. ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym itp.) i można je podzielić
na instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne.

8.1.1. Instrumenty prawne
Instrumentami prawnymi są wszystkie konkretne rozwiązania ukierunkowane na
osiągnięcie celu strategicznego, z których Miasto i Gmina może korzystać i jednocześnie
mają one odniesienie prawne – wynikają z obowiązujących przepisów
prawnych.
Instrumenty prawne dają jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom działającym
w zakresie polityki rozwoju możliwość nałożenia określonych obowiązków i postanowień na
podmioty. Do instrumentów prawnych zaliczamy przykładowo: uchwały zatwierdzające plany
zagospodarowania przestrzennego (dające możliwość stworzenia dogodnych terenów
inwestycyjnych pod działalność gospodarczą), decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu
publicznego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu itd.

8.1.2. Instrumenty finansowe
Posiadanie odpowiednich środków finansowych na realizację Strategii jest
niezbędnym warunkiem wdrożenia polityk rozwoju Miasta i Gminy. Do instrumentów
finansowych mogących być źródłem realizacji przedsięwzięć zaliczamy:
administracyjne kary pieniężne,
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odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,
kredyty i dotacje,
pomoc publiczna na rozwój w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów, dotacji,
odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu państwa i funduszy
ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych.
Część instrumentów finansowych została także omówiona i wskazana w rozdziale
VII.

8.1.3. Instrumenty społeczne
Uzgodnienia ze społeczeństwem poprzez udział społeczeństwa w podejmowaniu
decyzji i uchwalaniu dokumentacji są ważnym elementem skutecznego zarządzania,
opartego o zasady zrównoważonego rozwoju i uwzględnianie racji społecznych.
Bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja. Pod tym
pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do kształtowania
świadomości społeczeństwa nt. zrównoważonego rozwoju. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe
przekazywanie wiedzy oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze
społeczeństwem na drodze podejmowanych działań inwestycyjnych.
Ważna dla rozwoju jednostki jest również współpraca pomiędzy samorządami
powiatowymi i gminnymi, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz
podmiotami gospodarczymi. Wzajemne relacje powinny opierać się na partnerstwie, które
będą prowadziły do wspólnej realizacji poszczególnych przedsięwzięć
Niezbędne jest, aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem
wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio
wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły
w sposób bezpośredni. Podmioty zajmujące się rozwojem lokalnym oraz podmioty
gospodarcze nie mogą dopuścić do zaistnienia sytuacji, kiedy to mieszkańcy dowiadują się
o planowanych zamierzeniach z „innych” źródeł np. prasy. W takim przypadku wielokrotnie
zajmą oni postawę negatywną w stosunku do planowanej inwestycji.
Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra
i właściwa informacja potęguje proces edukacji.

8.1.4. Instrumenty strukturalne
Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie
rozwoju, plany rozwoju lokalnego wraz z programami sektorowymi, a także program ochrony
środowiska, program opieki nad zabytkami, plan zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa
gazowe i to one wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju
gospodarczego, społecznego, infrastrukturalnego i ochrony środowiska. Nadrzędnym
dokumentem powinna być właśnie Strategia rozwoju Gminy. Dokument ten jest bazą dla
opracowania programów sektorowych np. dotyczących rozwoju obszarów wiejskich,
przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony środowiska itp.
Każda Gmina decyduje o kształtowaniu swojej przestrzeni geograficznej, sposobie
zarządzania i tworzeniu lepszego modelu życia swoich mieszkańców. Strategia Rozwoju jest

98

Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Dzierzgoń
na lata 2014 – 2024

Green K e y

jednym z elementów prowadzenia ekorozwoju Miasta i Gminy, który powinien nawiązywać
do:
Strategii Rozwoju Kraju,
programów strategicznych wyższego szczebla,
lokalnych wartości, zasobów i zagrożenia środowiskowego,
lokalnej świadomości, chęci i możliwości działania.
Podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju wymagają zastąpienia filozofii
maksymalnego zysku, filozofią wspólnego interesu. Dlatego tak ważne jest współdziałanie
samorządu gminnego i mieszkańców Miasta i Gminy (wspomniane wcześniej rozmowy
z mieszkańcami i edukacja). Właśnie w Mieście i Gminie, wspólny interes jest szczególnie
ważny i musi uwzględniać potrzeby wszystkich mieszkańców. Jest to model życia, w którym
ludzie starają się żyć w zgodzie z przyrodą i mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość
społeczną i gospodarczą.

8.2.

MONITOROWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

8.2.1. Zasady monitoringu
W procesie wdrażania Strategii ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz
ocena stopnia realizacji zadań w niej wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia
założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na
podstawie którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania oraz będą mogły
być dokonane modyfikacje Strategii.
Monitorowanie powinno być oparte o system wskaźników, które odnoszą się do
postawionych celów, określenie ich wartości, obecnej, jak i zakładanej, oczekiwanej po
okresie wdrażania zapisów Strategii. Inaczej mówiąc wskaźniki monitorowania
projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne –
umożliwiające wiarygodne i dostępne porównania.
Monitoring powinien dostarczać informacji o efektach wszystkich działań na rzecz
rozwoju jednostki i może być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki rozwoju. Jest
jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka.
Najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań.
W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji
i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, środków finansowych, zasobów
ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w Strategii zadań priorytetowych,
niekorzystna sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna jednostki, brak wsparcia instytucjonalnego,
ograniczające prawo.
Ważnym elementem jest także monitoring odczuć społecznych sprawowany na
podstawie badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej
ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz rozwoju, a także ocenie odbioru przez
społeczeństwo efektów Strategii.
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8.2.2. Monitorowanie założonych celów strategicznych
W ocenie postępu wdrażania Strategii Rozwoju oraz jej faktycznego wpływu na
środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie realizacji założonych celów. Powinny one
być realizowane przy pomocy wskaźników (mierników) omówionych powyżej.
Poniżej zaproponowano najistotniejsze wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest
wyczerpująca i może być modyfikowana:
1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej dla zapewnienia lepszego
rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska oraz poprawy warunków życia
mieszkańców:
procent mieszkańców objętych siecią wodociągową,
długość zlikwidowanej sieci z materiałów azbestowych,
procent mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną,
procent mieszkańców objętych siecią gazową,
procent mieszkańców objętych siecią ciepłowniczą,
długość wybudowanych dróg,
ilość modernizacji dróg,
ilość termomodernizacji,
ilość wybudowanych mieszkań socjalnych,
liczba zrealizowanych projektów z UE.
2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców we wszystkich sferach życia
w celu ochrony środowiska naturalnego i zwiększenia atrakcyjności Miasta
i Gminy:
% powierzchni Gminy objęty użytkami leśnymi,
roczna powierzchnia nasadzeń / zalesień,
ilość wykonanych działań pielęgnacyjnych parków,
jakość środowiska przyrodniczego: jakość wód, powietrza, gleb itd.,
ilość zebranych odpadów komunalnych,
osiągnięty wskaźnik recyklingu, ograniczenia składowiska bioodpadów.
3. Poprawa zaplecza społecznego Miasta i Gminy zwłaszcza poprzez poprawę
systemu szkolnictwa i opieki zdrowotnej:
wyniki sprawdzianów i testów na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół
średnich,
ilość wysokich miejsc zajmowanych w konkursach edukacyjnych,
ilość kursów doskonalących zorganizowanych dla nauczycieli,
ilość absolwentów z wykształceniem kierunkowym,
ilość interwencji służb bezpieczeństwa (policji, straży miejskiej, straży pożarnej),
ilość placówek zdrowia,
ilość specjalistów dyżurujących w placówce zdrowia,
4. Rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie efektywności rolnictwa:
ilość nowych zakładów pracy,
ilość powstałych nowych miejsc pracy,
liczba zrealizowanych projektów z UE,
ilość wyspecjalizowanych gospodarstw agroturystycznych,
wzrost liczby turystów,
5. Stworzenie warunków dla społeczno - kulturalnej aktywności mieszkańców:
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-

liczba projektów zrealizowanych na rzecz rozwoju (konkursy, szkolenia itp.),
liczba wydarzeń kulturalnych,
ilość lokalnych stowarzyszeń i grup działania,
ilość ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych,
ilość ścieżek rowerowych, pieszych,
liczba zrealizowanych projektów z UE.
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WYKORZYSTANE MATERIAŁY I OPRACOWANIA
Wybrane akty prawne:
Stan prawny na maj 2014 r.
Regulacje prawne w zakresie polityki rozwoju zawarte są w wielu ustawach i aktach
wykonawczych (rozporządzeniach). Do najważniejszych z nich, w kontekście realizacji
niniejszej Strategii, należy zaliczyć:
ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
2009 nr 84 poz. 712 ze zm.),
ustawa z dn. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594),
ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2012, poz. 145 ze zm.),
ustawa z dn. 06.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627 ze zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lipca 2001 w sprawie Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej (Dz. U. 2014 poz. 234 ze zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia
warmińsko - mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. 2013 poz. 833 ze
zm.),
rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Dzierzgoń,
uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dzierzgoń i wyznaczenia aglomeracji
Dzierzgoń (Dz. Urz. Woj. 2014, Nr 1093).
Literatura i wybrane dokumenty programowe:
Zajadacz A., Śniadek J. (2009) „Ocena potencjału turystycznego”. W: Młynarczyk Z.,
Zajadacz A. (red.) „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki t. 3”, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań,
Poradnik Planowanie strategiczne – Poradnik dla pracowników administracji
publicznej (2012 r.),
Światowy Program Rozwoju Zrównoważonego „Agenda 21” (1992 r.),
Traktat Ustanawiający WE Tytuł XX - Współpraca Na Rzecz Rozwoju,
Europa 2020 (2010 r.),
Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015,
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (2012 r.),
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sztumskiego do roku 2015
(2004 r.),
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Dzierzgoń do roku 2015 (2000 r),
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Dzierzgoń (2008 r.),
Program Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Dzierzgoń 2010 – 2013 (Uchwała Nr
XXX/324/09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 października 2009 r.),
Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla miasta i gminy Dzierzgoń (2008 r.),
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierzgoń na lata 2004 – 2007
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011 (2004 r.),
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Budżet Miasta i Gminy Dzierzgoń,
raporty o stanie środowiska województwa pomorskiego, WIOŚ Gdańsk.
Dostępne strony internetowe:
1. Internetowy System Aktów Prawnych - www.sejm.gov.pl,
2. GUS – Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl,
3. Geoportal - geoportal.gov.pl,
4. System Mapy geośrodowiskowej Polski - emgsp.pgi.gov.pl/emgsp,
5. Centralna Baza Danych Geologicznych - geoportal.pgi.gov.pl,
6. Geoportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - geoportal.kzgw.gov.pl,
7. System Osłony Przeciwosuwiskowej geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/download,
8. Program Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl,
9. Program Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl,
10. Program Innowacyjna Gospodarka - www.poig.gov.pl,
11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - www.nfosigw.gov.pl,
12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl,
13. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku - www.gdansk.wios.gov.pl,
14. Wirtualny Atlas Województwa Pomorskiego midwig.pomorskie.eu/atlas_ochrona_przyrody.html,
15. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie - www.pupsztum.mojbip.pl,
16. Urząd Miejski w Dzierzgoniu www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/dzierzgon/um_dzierzgon, www.dzierzgon.pl,
17. Dzierzgoński Ośrodek Kultury - www.dokdzierzgon.pl,
18. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. - www.rti.dzierzgon.com.pl.
Materiały w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu:
raporty i sprawozdania ilościowe,
opracowania,
statystyki,
uchwały.
Materiały przekazane przez instytucje:
-

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
Polską Spółkę Gazownictwa S.A.,
GAZ-SYSTEM,
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,
MOPS w Dzierzgoniu.
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