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1. Cz�	
 ogólna 

1.1. Wst�p 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
to dokument własny samorz�du Gminy Sul�czyno, sporz�dzany przez Wójta 
Gminy, na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 
marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�niejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 
X/72/2007 Rady Gminy Sul�czyno z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie przyst�pienia 
do sporz�dzenia zmiany Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sul�czyno Niniejsze opracowanie stanowi zmian� – 
aktualizacj� dotychczasowego dokumentu studium z 2002r., opracowanego na 
podstawie wówczas obowi�zuj�cej Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
z 1994r. 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest 
przepisem gminnym i nie stanowi podstawy prawnej wydawanych decyzji 
administracyjnych. Stanowi jednak wykładni� - zapis polityki przestrzennej 
gminy i wg obowi�zuj�cej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
jest jedynym dokumentem, w którym gmina okre�la zasady rozwoju przestrzennego 
jako cało�ci w swoich granicach administracyjnych. Studium słu�y ma tak�e jako 
materiał koordynuj�cy w zakresie gospodarowania przestrzeni�, zwłaszcza dla 
planów miejscowych sporz�dzanych dla fragmentów gminy. Jest to dokument 
sporz�dzany obligatoryjnie dla ka�dej gminy w granicach administracyjnych.  

Studium, zgodnie z art. 9 ust. 2, sporz�dza si� uwzgl�dniaj�c zasady okre�lone 
w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju 
przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 
strategii rozwoju gminy. W studium uwzgl�dnia si� uwarunkowania wynikaj�ce 
w szczególno�ci z (Art. 10. ust. 1.): 
  1)  dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 
  2)  stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 
  3)  stanu �rodowiska, w tym stanu rolniczej i le�nej przestrzeni produkcyjnej, 

wielko�ci i jako�ci zasobów wodnych oraz wymogów ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego; 

  4)  stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
  5)  warunków i jako�ci �ycia mieszka�ców, w tym ochrony ich zdrowia; 
  6)  zagro�enia bezpiecze�stwa ludno�ci i jej mienia; 
  7)  potrzeb i mo�liwo�ci rozwoju gminy; 
  8)  stanu prawnego gruntów; 
  9)  wyst�powania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

odr�bnych; 
  10) wyst�powania obszarów naturalnych zagro�e� geologicznych; 
  11) wyst�powania udokumentowanych złó� kopalin oraz zasobów wód 

podziemnych; 
  12) wyst�powania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odr�bnych; 
  13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporz�dkowania gospodarki wodno-�ciekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami; 

  14) zada� słu��cych realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 
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Trzeba tak�e pami�ta, �e przy wszelkich rozstrzygni�ciach dotycz�cych 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z tre�ci� art. 1 ust. 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzgl�dnia nale�y zwłaszcza: 
  1)  wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 
  2)  walory architektoniczne i krajobrazowe; 
  3)  wymagania ochrony �rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony 

gruntów rolnych i le�nych; 
  4)  wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 
  5)  wymagania ochrony zdrowia oraz bezpiecze�stwa ludzi i mienia, a tak�e 

potrzeby osób niepełnosprawnych; 
  6)  walory ekonomiczne przestrzeni; 
  7)  prawo własno�ci; 
  8)  potrzeby obronno�ci i bezpiecze�stwa pa�stwa; 
  9)  potrzeby interesu publicznego. 
Powy�sze czynniki stanowi� wraz z zasad� zrównowa�onego rozwoju grup�
uwarunkowa� ogólnych. Polityka przestrzenna gminy, sposób zagospodarowania 
i wykorzystania przestrzeni winna przyjmowa zasad� zrównowa�onego rozwoju 
jako podstaw� wszelkich działa� (zgodnie z art. 1 ustawy). Zrównowa�ony rozwój to 
taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym nast�puje proces integrowania działa�
politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwało�ci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
mo�liwo�ci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczno�ci lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokole� (wg Ustawy 
Prawo ochrony �rodowiska).  
Samorz�d gminy winien d��y do poprawnego i zgodnego z wymogami ochrony 
�rodowiska kreowania nowych terenów zainwestowania, ale tak�e do poprawy 
jako�ci i atrakcyjno�ci obszaru gminy rozumianego jako �rodowiska �ycia jej 
mieszka�ców. 
Najwa�niejsze cele dotycz�ce �rodowiska to: 

 minimalizacja zu�ycia przestrzeni i zasobów naturalnych, 
 oszcz�dne i racjonalne, efektywne gospodarowanie zasobami i energi�, 
 zapewnienie równego dost�pu do zasobów i dóbr, do usług, 
 ochrona zdrowia mieszka�ców, 
 podtrzymanie, zachowanie kulturowej i społecznej ró�norodno�ci. 

Opracowanie wykonano w oparciu o przeprowadzone studia i analizy wyj�ciowe 
wielobran�owe, obejmuj�ce swym zasi�giem obszar gminy, a w wybranych 
elementach szerszy zakres przestrzenny. Skojarzono oddzielnie analizowane 
wcze�niej składowe przestrzeni. Zaprezentowano stany, czynniki, zjawiska i procesy 
w wielu sferach, które maj� obecnie i które b�d� miały wpływ na kształtowanie 
przestrzeni Gminy Sul�czyno. 
Niniejsze opracowanie stanowi cz�	
 I elaboratu Studium – tekst 
UWARUNKOWA�.  
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1. 2. Podstawa opracowania, materiały wyj�ciowe  

• Umowa nr 32/04/09 z dnia 08.04.2009r. pomi�dzy Gmin� Sul�czyno 
a Przedsi�biorstwem Projektowo-Realizacyjnym “DOM” Sp. z o.o. w Starogardzie 
Gda�skim, ul. Ko�ciuszki 34G 

•  Uchwała Nr X/72/2007 Rady Gminy Sul�czyno z dnia 19 grudnia 2007r. 
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany Studium uwarunkowa�
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sul�czyno  

przepisy prawne:
� Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2003.80.717, z pó�niejszymi zmianami) 
� Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 

ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. 2008.199.1227, z pó�n. zm.)) 

� Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118, z pó�niejszymi 
zmianami) 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. 
2008.25.150, z pó�niejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019, z pó�niejszymi 
zmianami) 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04.92.880, 
z pó�niejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. 
04.121.1266, z pó�niejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. 03.162.1568, z pó�niejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. 
04.261.2603, z pó�niejszymi zmianami) 

� Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086, 
z pó�niejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
2005.228.1447, z pó�niejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007.19.115, 
z pó�niejszymi zmianami) 

Materiały wyj�ciowe:
• Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wykonane przez Przedsi�biorstwo Powierniczo-Wykonawcze „GLOB” z Gda�ska 
w 2002r. (główny projektant: Irena Grzywacz) 

• Studium warto�ci, zagro�e� i kształtowania �rodowiska kulturowego, 
Przedsi�biorstwo Powierniczo-Wykonawcze „GLOB” z Gda�ska, 2002r. 
(projektant: Regina Pernak) 

• obowi�zuj�ce w gminie plany miejscowe sporz�dzane po 1995r., 
• miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego z 1991r. 

(nieobowi�zuj�cy), 
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• opracowanie ekofizjograficzne podstawowe gminy Sul�czyno, Biuro Projektów i 
Wdro�e� Proekologicznych Proeko z Gda�ska, 2009r. 

• Studium sfery społeczno gospodarczej, Andrzej Piotrzkowski, 2009 
• Strategia gminy Sul�czyno podj�ta uchwał� nr XIV/133/200 Rady Gminy 

Sul�czyno z dnia 24 sierpnia 2000 roku. 
• program ochrony �rodowiska gminy Sul�czyno na lata 2004-2007, z 

uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2008-2011 oraz Gminny Plan Gospodarki 
Odpadami dla gminy Sul�czyno na lata 2004-2007, z uwzgl�dnieniem 
perspektywy na lata 2008-2011, uchwalony w 2004r. 

• projekt zało�e� do planu zaopatrzenia w ciepło, energi� elektryczn� i paliwa 
gazowe, Przedsi�biorstwo Powierniczo-Wykonawcze „GLOB” z Gda�ska w 
2002r. 

• Mapa syt.–wys. obszaru opracowania w skali 1:10000 z Pa�stwowego Zasobu 
Geodezyjno-Kartograficznego 

• Mapy ewidencyjne 1:5000 oraz wypisy z ewidencji gruntów i budynków (wybrane) 
• zestawienie zbiorcze gruntów wg danych Głównego Urz�du Geodezji i Kartografii 

w Warszawie 
• Gminna ewidencja zabytków, 2007r. 
• Zło�one wnioski do studium od instytucji i organów uprawnionych do uzgadniania 

i opiniowania projektu studium oraz od osób fizycznych 
• Materiały i dokumenty zgromadzone przez Urz�d Gminy dot. obszaru 

opracowania  
• Wizja w terenie – lato 2009 r. 

1.3. Zespól autorski zmiany studium 

Przedsi�biorstwo Projektowo-Realizacyjne “DOM” Sp z o. o.  
ul. Ko�ciuszki 34 G, 83-200 Starogard Gda�ski  

prowadzenie tematu-koordynacja mi�dzybran�owa, urbanistyka:  
mgr in�. arch. Barbara Jaszczuk-Skolimowska upr. urb. nr 1540, wpis do Północnej 

Okr�gowej Izby Urbanistów nr G-005/2002

sprawdzaj�cy: 
mgr in�. arch. Maria Kiełb-Sta�czuk - upr. urb. nr 1334/93, wpis do Północnej Okr�gowej 

Izby Urbanistów nr G-006/2002

zagadnienia programowe, gospodarcze i społeczne:  
mgr in�. Andrzej Piotrzkowski 

zagadnienia in�ynieryjne : 
mgr in�. Barbara Jodłowska 

	rodowisko przyrodnicze: 
dr hab. Maciej Przewo�niak i zespół firmy “Proeko” Gda�sk 

prace asystenckie, graficzne : 
in�. Małgorzata Głodek 
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2. Uwarunkowania ponadlokalne i strategia rozwoju gminy 

2.1. Uwarunkowania wynikaj�ce ze strategii rozwoju przestrzennego 
i planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego 

Opracowano na podstawie informacji i wniosków Zarz�du Województwa Pomorskiego z opracowa�
regionalnych opracowanych dla obszaru całej gminy, listopad 2006 

Poło�enie
Gmina Sul�czyno poło�ona jest w wielofunkcyjnej strefie pojeziernej z preferencjami 
do rozwoju rolnictwa ekologicznego i turystyki. Wchodzi w skład wyró�nionych 
w Planie obszarów wymagaj�cych szczególnej polityki proturystycznej, wskazanych 
do rozwoju turystyki kwalifikowanej i agroturystyki. 
Gmina zaliczona została w Planie do obszarów problemowych - Obszarów 
zaniedba� w infrastrukturze technicznej terenów wiejskich, charakteryzuj�cych 
si� brakiem dost�pno�ci ludno�ci i podmiotów gospodarczych do urz�dze�
kanalizacyjnych i oczyszczania �cieków oraz zwi�zanych z tym zagro�e� zasobów 
i staniu �rodowiska przyrodniczego) wód i gleb). 
�rodkowa i południowa cz�� gminy znajduje si� w zasi�gu planowanego 
pojeziernego korytarza transportowego rangi regionalnej. 

Gmina poło�ona jest w obr�bie wyró�nionego w Planie województwa Obszaru 
kaszubsko-kociwskiego, charakteryzuj�cego si� du�ym przyrostem naturalnym. Na 
obszarze tym przewiduje si� utrzymanie tendencji stałego, du�ego przyrostu 
naturalnego (zwłaszcza w powiatach kartuskim i wejherowskim), czemu 
prawdopodobnie towarzyszy b�d� procesy migracyjne ludno�ci. 
Głównymi elementami gminnej sieci osadniczej s� wsie: Sul�czyno i M�ciszewice 
(pow. 1000 mieszka�ców) oraz W�siory (500-1000 mieszka�ców). 
W obr�bie Obszaru kartusko-kociewskiego przewiduje si� dalsz�
restrukturyzacj� funkcjonaln� wsi i jej wielofunkcyjny rozwój - głównie w oparciu 
o własny potencjał społeczny i ekonomiczny wykorzystuj�cy mechanizmy rynkowe, 
ł�czenie pracy w rolnictwie z uzuskiwaniem dochodów z innych �ródeł (zwłaszcza 
turystyki - na obszarach posiadaj�cych walory turystyczne), zmniejszenie liczby 
pracuj�cych bezpo�rednio w rolnictwie. 

Infrastruktura techniczna i transportowa
Gmina Sul�czyno poło�ona jest w obr�bie pojeziernego korytarza transportowego 
(Trójmiasto - Ko�cierzyna - Bytów - Miastko). W skład korytarza wchodz� m.in.: 
droga krajowa nr 20 i linia kolejowa nr 201 (obie trasy biegn� poza obszarem gminy). 
Przez teren gminy Sul�czyno przebiegaj� drogi wojewódzkie: nr 214 Łeba - L�bork - 
Sierakowice - Ko�cierzyna - Warlubie i nr 228 Bytów - Klukowa Huta - Kartuzy. 

Na terenach poło�onych w s�siedztwie jezior: Gowidli�skiego i W�gorzyno oraz 
wzdłu� rzeki Słupi wyst�puj� obszary zagro�enia powodziowego 
o prawdopodobie�stwie wyst�pienia 1% oraz 10% - zwi�zanego z rzek� Słupi� i jej 
dopływami. 
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Tereny poło�one w pasie obejmuj�cym otoczenie jezior: Gowidli�skiego, 
Trzeboci�skiego, Długiego, W�gorzyno, Skarszyno, Moczadło, Klodzionko, 
Sul�czynko, Mausz (Moczydło) nale�� do, wyró�nionych w Planie województwa, 
obszarów wymagaj�cych rozbudowy i rewitalizacji infrastruktury technicznej ze 
wzgl�du na du�e obci��enie turystyczne. 

W Planie województwa przewiduje si�: 
• w zakresie zaopatrzenia w ciepło - zwi�kszenie wykorzystania odnawialnych 

�ródeł energii cieplnej; 
• w zakresie zaopatrzenia w wod� - intensyfikacj� działa� zwi�zanych 

z modernizacj� i rozbudow� wodoci�gów z uwagi na wyst�puj�ce w tej 
dziedzinie potrzeby, 

• w zakresie odprowadzania i oczyszczania �cieków - konieczn� rozbudow�
i modernizacj� urz�dze� kanalizacyjnych (gmina Sul�czyno została zaliczona 
do grupy gmin przewidzianych do działa� w drugiej kolejno�ci), 

• w zakresie ochrony przeciwpowodziowej: niedopuszczalna jest zabudowa 
dolin rzecznych i obszarów nara�onych na zalanie wezbranymi wodami 
powodziowymi; nale�y tworzy warunki zatrzymania wód deszczowych 
w miejscu ich opadania, tworzy wodom przestrze� umo�liwiaj�c� opó�niony 
odpływ, 

• w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych - w Wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego przewiduje si�, �e 
obszar gminy Sul�czyno b�dzie obsługiwany przez mi�dzygminnny Zakład 
Zagospodarowania Odpadów „Gostomie” zlokalizowany na terenie gminy 
Ko�cierzyna. 

Ochrona 	rodowiska przyrodniczego
Gmina Sul�czyno poło�ona jest w zlewniach rzek: Słupi. Łupawy (dorzecze Bałtyku) 
oraz Wdy (dorzecze Wisły). 
Znacz�ca cz�� terenu gminy le�y na obszarze Gowidli�skiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, ponadto w północno-zachodniej cz��ci gminy znajduj� si�
niewielkie fragmenty obszarów: rezerwatu przyrody Jeziorka Cho�nicke, otuliny 
Parku Krajobrazowego Dolina Słupi oraz otuliny Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego. Struktur� ekologiczn� uzupełniaj� wyró�nione w koncepcji sieci 
ekologicznej województwa planowane elementy sieci: płata ekologiczny 
charzykowsko-chojnicki rangi regionalnej, korytarz ekologiczny rzeki Słupi rangi 
regionalnej oraz ł�cznik lokalny gowidli�ski. Obszary tworz�ce sie ekologiczn�
pełni� rol� wa�nych w�złów stabilizuj�cych funkcjonowanie �rodowiska 
i kształtuj�cych warunki ekologiczne �ycia mieszka�ców. 
Na terenie gminy znajduj� si� projekowane obszary Natura 2000: 
- Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: Mechowiska Sul�czy�skie oraz Jeziorka 

Cho�nickie - fragment (Lista Ministra �rodowiska 2005), 
- Dolina Słupi (Lista Shadow 2004). 

Na obszarze gminy znajduj� si� ponadto projektowane formy ochrony przyrody: 
rezerwat przyrody Mechowiska Sul�czy�skie oraz u�ytki ekologiczne: Jezioro 
Warle�skie (1), Jezioro Ostrowieckie - fragment (2), Kistowski Moczar (3), Stacino 
(4), Stacinko Małe i �rednie (5), Jezioro �wi�te (6), Moczydło (7), Skarszyno (8), 
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Kołodzieje (9), Bagnica (10, 11), Zdunowickie Torfowisko (12), Sumi�ski Moczar 
(13). 

Południowo-wschodnia cz�� gminy (obejmuj�ca fragment Jez. Mausz) znajduje 
si� w zasi�gu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 117 - Bytów (zb. 
zweryfikowany), wschodnia i �rodkowa cz�� gminy le�y w granicach 
projektowanych stref ochronnych GZWP Nr 117 - ONO i OWO. 
Na terenie gminy znajduj� si� zło�a kopalin pospolitych: Sul�czyno (kruszywa 
naturalne), Sul�czyno (kreda) i Borowiec (kruszywa naturalne). 
W granicach gminy wyst�puj� grunty rolne i le�ne prawnie chronione oraz rozległe 
obszary gruntów rolnych niskiej jako�ci, proponowanych do zalesienia. 

Przyjmuj�c koncepcj� spójnej i równorz�dnej ochrony walorów przyrodniczych 
i kulturowych oraz krajobrazu ustala si� w planie województwa zasadnicze kierunki 
działa� polityki przestrzennej: 

• zachowanie i podtrzymanie trwało�ci  pozostałych fragmentów osnowy 
ekologicznej w postaci izolowanych k�p ro�linno�ci, nieu�ytków, zało�e�
parkowych lub skwerów, z poszukiwaniem mo�liwo�ci odtworzenia powi�za�
lub „obej�cia” stref zainwestowanych, 

• bezwzgl�dne zachowanie i podtrzymanie trwało�ci pozostało�ci powi�za�
ekologicznych poprzez uwzgl�dnienie ich w dokumentach planistycznych oraz 
inwestycyjnych, 

• zachowanie i podtrzymanie trwało�ci pozostałych elementów osnowy 
ekologicznej w postaci izolowanych k�p ro�linno�ci, nieu�ytków, zało�e�
parkowych lub skwerów, z poszukiwaniem mo�liwo�ci odtworzenia powi�za�
lub „obej�cia” stref zainwestowanych, 

• wprowadzenie zalesie� jako uzupełnie� przestrzennych w obszarach i przy 
granicach korytarzy i płatów ekologicznych – wzmacniaj�cych wewn�trzn�
spójno� całej sieci oraz jako elementy podnosz�cego zwarto� przestrzenn�
zbiorowisk le�nych, 

• utrzymanie lasów ochronnych oraz wsparcie procesu tworzenia kolejnych 
wraz ze wzmacnianiem działa� proekologicznych oraz uwzgl�dnieniem ich 
w opracowaniach planistycznych, 

• wsparcie procesu przeznaczania gleb o najni�szych klasach przydatno�ci 
rolniczej na cele zalesie� (szczególnie dla obszaru pojezierzy), 

• przestrzeganie realizacji opracowa� planistycznych i prawidłowo�ci ich 
zapisów w zakresie ochrony gruntów rolnych i le�nych (w opracowaniach 
ekofizjograficznych do planów miejscowych oraz studiach... gmin), 

• odtworzenie, gdzie to mo�liwe, zabudowy biologicznej stref brzegowych 
cieków ograniczaj�cych spływ zanieczyszcze� i odtwarzaj�cych naturalne 
korytarze ekologiczne, 

• opracowanie i wdro�enie technicznych zasad GZWP i obszarów zasilania 
zbiorników, 

• wyznaczenie obiektów stanowi�cych zagro�enie dla wód podziemnych 
i prowadzenie lokalnego monitoringu na koszt wła�cicieli tych obiektów wg 
„zasady zanieczyszczaj�cy płaci” 

• zmniejszenie zanieczyszcze� pochodz�cych ze �ródeł obszarowych 
i punktowych, 
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• wprowadzenie elementów izolacji technicznej i biologicznej ograniczaj�cej 
rozprzestrzenianie hałasu wzdłu� ci�gów komunikacyjnych w obszarach 
zabudowy mieszkaniowej, 

• obj�cie rekultywacj� obszarów zdegradowanych w wyniku eksploatacji 
surowców naturalnych oraz okre�lenie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego działa�, zapewniaj�cych ochron� złó�. 

Ochrona 	rodowiska kulturowego
Gmina Sul�czyno poło�ona jest w obr�bie regionu historyczno-kulturowego 
wyró�nionego w Planie jako ziemia kartusko - �ukowska (mikroregion ziemia 
kartuska). Ziemia kartuska jest obszarem kulturowym o najwy�szej, ponadregionalnej 
randze i wybitnych walorach dziedzictwa kulturowego. W miejscowo�ci W�siory 
znajduje si� cmentarzysko kurhanowe (kultura wejherowska - krotoszy�ska), obecnie 
rezerwat archeologiczny. 

Zasadniczym kierunkiem rozwoju w zakresie dziedzictwa kulturowego jest 
utrwalenie wielokulturowej to�samo�ci historycznej regionu z zachowaniem lokalnych 
odr�bno�ci i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego jako wa�nego 
elementu rozwoju gospodarczego i promocji województwa. 

Kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony zasobów i walorów �rodowiska 
kulturowego i ochrony krajobrazów odnosz�ce sie do terenu gminy to: 

• ochrona i zachowanie krajobrazu kulturowego o najcenniejszych walorach 
kulturowych i krajobrazowych województwa poprzez ustalenie ochrony w 
formie parku kulturowego, 

• wspieranie działa� słu��cych umacnianiu to�samo�ci regionalnej 
z zachowaniem ró�norodno�i tradycji, dorobku i dziedzictwa historycznego 
kaszubskiego, 

• ochrona to�samo�ci kulturowej miejsca (miejscowo�ci, regiony) - obj�cie 
ochron� obszarów zabudowy w s�siedztwie warto�ciowych zespołów 
przestrzennych i ich rekompozycja przestrzenna, pozwalaj�ca na 
wyeksponowanie warto�ciowych cech zespołów, 

• piel�gnowanie walorów krajobrazów historycznych regionu (Kaszuby),
• wspieranie działa� słu��cych umacnianiu to�samo�ci regionalnej 

z zachowaniem ró�norodno�ci tradycji, dorobku i dziedzictwa historycznego 
kaszubskiego i kociewskiego, 

• ochrona to�samo�ci kulturowej miejsca – obj�cie ochron� obszarów 
zabudowy w s�siedztwie warto�ciowych zespołów przestrzennych i ich 
rekompozycja przestrzenna, pozwalaj�ca na wyeksponowanie warto�ciowych 
cech zespołów, 

• ł�czenie ochrony �rodowiska kulturowego z ochron� �rodowiska 
przyrodniczego poprzez ochron� krajobrazu naturalnego zwi�zanego 
przestrzennie z historycznym zało�eniem architektonicznym, zachowanie 
i odtwarzanie dawnych układów i funkcji terenów zielonych wraz 
z infrastruktur�, rewaloryzacja parków pod k�tem zwi�kszenia ich 
atrakcyjno�ci jako miejsc wypoczynku, 

• zachowanie i ochrona pradziejowych i wczesno�redniowiecznych 
mikroregionów osadniczych archeologicznego �rodowiska kulturowego, 

• przeciwdziałanie bezplanowej, chaotycznej parcelacji terenu, 
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• ochrona i rewaloryzacja starych układów ruralistycznych oraz cz��ci wsi- 
decyduj�cych o zachowaniu walorów krajobrazowych, 

• likwidacja obiektów rekreacyjnych wzniesionych z naruszeniem przepisów 
prawa budowlanego, 

• likwidacja obiektów rekreacyjnych wzniesionych z naruszeniem przepisów 
Prawa Budowlanego, 

• zachowanie i utworzenie warunków ekspozycji panoram widokowych z tras 
komunikacyjnych na szczególnie interesuj�ce obiekty krajobrazowe (naturalne 
i architektoniczne), 

• rewaloryzacja zagospodarowania urz�dzonych punktów widokowych i ich 
otoczenia, uczytelnienie (odtworzenie) panoram widokowych i ochrona 
ekspozycji, 

• likwidacja i neutralizacja widokowa wszelkich elementów obni�aj�cych walory 
krajobrazowe. 

Turystyka
Gmina znajduje si� w obr�bie wyró�nionej w Planie strefy pojeziernej. Na terenie 
gminy kontynuuj� swój bieg zapocz�tkowane w gminie Sierakowice projektowane 
szlaki turystyki wodnej zwi�zane z rzek� Słupi� oraz Jez. Gowidli�skim i Jez. 
W�gorzyno. 

Przez obszar gminy przebiega planowana mi�dzyregionalna trasa rowerowa nr 11 
Tysi�ca Jezior Miastko - Bytów - Sul�czyno - Ko�cierzyna - Skórcz - Gniew - 
Kwidzyn - Prabuty - w kierunku Iławy. 

Ustalenia i wnioski 
W sterfie pojeziernej za wiod�c� nale�y uzna funkcj� turystyki kwalifikowanej, 
dodatkowo za� - funkcj� turystyki rowerowej i agroturystyki. 
Główne kierunki przekształce�: 
a) w zakresie turystyki krajoznawczej 

• rozwój turystyki na obszarach chronionych, cennych przyrodniczo 
i krajobrazowo, na których istniej� ograniczenia funkcji gospodarczej i dla 
których turystyka jest szans� rozwoju, 

• ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu i zagospodarowania 
rekreacyjnego na zasoby przyrodnicze, kulturowe i krajobraz terenów 
rekreacyjnych, w tym ograniczenie nacisku rekreacyjnego na obszary o du�ym 
zag�szczeniu (m.in. południowa cz�� Kaszubskiego Parku Krajobrazowego), 

• realizacja infrastruktury organizuj�cej penetracj� turystyczn� (szlaki piesze, 
trasy rowerowe, miejsca piknikowe), 

• wykorzystanie unikatowych krajowych i europejskich walorów wybitnego 
dziedzictwa kulturowego i krajobrazu Kaszub oraz atrakcyjno�ci pojezierzy, 

• uporz�dkowanie istniejcego zainwestowania turystycznego zagra�aj�cego 
czysto�ci jezior poprzez podniesienie standardu oraz uporz�dkowanie 
gospodarki �ciekowej, 

• budowa przestrzeni turystycznej i zagospodarowania turystyczno-
rekreacyjnego przyjaznego �rodowisku, 

• lokalizacja inwestycji turystycznych o wysokim standardzie na terenach 
o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych, bez pomniejszania 
walorów rekreacyjnych obszaru, 
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• wytyczenie i urz�dzenie szlaków turystyki pieszej i rowerowej, zgodnie z ide�
„tu bezpiecznie zaparkuj, dalej jed� rowerem lub id� pieszo”, 

• ochrona przed zainwestowaniem brzegów niezagospodarowanych,  
• pełniejsze wykorzystanie sieci osadniczej, szczególnie wi�kszych wsi, do 

realizacji bazy noclegowej, w tym wykorzystanie na cele rekreacyjne oraz 
obsługi obiektów pełni�cych obecnie inne funkcje, np. adaptacja obiektów 
architektury wiejskiej na baz� noclegow�. 

b) w zakresie turystyki kwalifikowanej 
• rozbudowa zaplecza umo�liwiaj�cego masowy rozwój �eglarstwa i innych 

sportów wodnych, 
• zagospodarowanie turystyczne szlaków wodnych, przystosowanie szlaków 

wodnych do rekreacji, budowa przystani wodnych, miejsc biwakowych dla 
potrzeb spływów kajakowych, 

• ochrona i rewaloryzacja w�dkarskiej przestrzeni rekreacyjnej, tworzenie stanic 
w�dkarskich, 

• rozbudowa i poprawa standardów bazy noclegowej i gastronomicznej 
w rejonach turystycznych, 

• przekształcenie w zaplecze obsługi turystyki kwalifikowanej istniej�cych 
obiektów wczasowych i turystycznych; 

c) w zakresie turystyki rowerowej i agroturystyki 
• rozwój agroturystyki obejmuj�cej pobyty wypoczynkowe w gospodarstwach 

rolnych, prywatnych domach i pokojach wynajmowanych na terenach 
odznaczaj�cych si� wysokimi walorami krajobrazu, 

• w miar� wzrostu nat��enia ruchu rowerowego nale�y d��y do podnoszenia 
standardów technicznych tras rowerowych, jak i ich otoczenia, w tym 
zapewnienia miejsc parkingowych dla rowerów przy dworcach, przystankach 
PKS, urz�dach, szkołach itp. 

2.2. Uwarunkowania wynikaj�ce ze strategii rozwoju gminy 

Gmina Sul�czyno posiada Strategi� Rozwoju Gminy uchwalon� Uchwał� nr 
XIV/133/200 Rady Gminy Sul�czyno z dnia 24 sierpnia 2000 roku.  
Poni�ej przedstawiono główne wnioski, wyci�g z tekstu strategii istotne dla studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
Według informacji ze strony internetowej gminy Strategia rozwoju gminy jest 
dokumentem nieaktualnym. Rzeczywi�cie ze wzgl�du na czas sporz�dzania wymaga 
uaktualnienia, jednak�e wi�kszo� jej zapisów dotycz�cych oceny gminy 
i przewidywanych kierunków jej rozwoju jest nadal aktualna. Ustalenia dotycz�ce 
sfery przestrzennej wyró�niono pogrubion� czcionk�

Strategia powstała na podstawie wyników prac dwudniowego seminarium diagnostyczno-
projektowego nt. „Projektowanie strategii rozwoju gminy”, prowadzonego przez specjalistów 
z Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego z Gda�ska. Seminarium odbyło si� w dniach 25-26 lutego 
2000r. w Sul�czynie. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele: Zarz�du Gminy, Rady Gminy 
oraz przedsi�biorstw, organizacji, instytucji, miejscowych �rodowisk opiniotwórczych i mieszka�ców 
Gminy Sul�czyno – głównych partnerów gospodarczych, społecznych i kulturalnych władz gminy. 
Opracowana przez Zarz�d Gminy, zaakceptowana społecznie i uchwalona przez Rad� Gminy 
wieloletnia strategia rozwoju, jest podstawowym dokumentem kierunkuj�cym działalno�� organów 
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samorz�du terytorialnego. Jest ona równie� jedn� z podstaw opracowywania studium uwarunkowa�
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

Synetyczne zestawienie wyników analizy SWOT 

SILNE STRONY 

1. Wykwalifikowana siła robocza, wykształcona 
młodzie�. 

2. Nieska�one �rodowisko i walory 
przyrodnicze – jeziora, lasy, mikroklimat, 
zró�nicowany teren, brak uci��liwego 
przemysłu. 

3. Kanalizacja, oczyszczalnia �cieków, 
wysypisko odpadów w Sul�czynie. 

4. Dobre zaopatrzenie w energi� elektryczn�, 
wodoci�gi, telekomunikacja.

5. Dobra kadra nauczycielska. 
6. Gminny O�rodek Zdrowia i Gminny O�rodek 

Pomocy Społecznej. 

SŁABE STRONY 

1. Niskie klasy gleb (V i VI), drobne gospodarstwa, 
ukształtowanie terenu. 

2. Brak aktualnego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

3. Brak miejsc pracy, bezrobocie – 10 %. 
4. Słaby handel w bran�ach innych ni� spo�ywcze, 

brak niektórych usług. 
5. Brak kanalizacji, brak wodoci�gów poza 

Sul�czynem, brak gazu przewodowego, 
ogrzewanie w�glowe. 

6. Brak gimnazjum i sali gimnastycznej, zły stan 
techniczny szkół. 

7. Zły stan techniczny dróg. 
8. Niedostateczne bezpiecze�stwo mieszka�ców 

oraz mienia. 

SZANSE 

1. Mo�liwo�� rozwoju turystyki i agroturystyki, 
rekreacji i wypoczynku. 

2. Osiedlanie si� osób w wieku emerytalnym z 
Trójmiasta. 

3. Mo�liwo�� rozwoju produkcji zdrowej �ywno�ci i 
przetwórstwa rolnego. 

4. Du�a poda� gruntów prywatnych pod 
zabudow�. 

5. Mo�liwo�� korzystania z �rodków FO�, ISPA, 
SAPARD. 

6. Zwi�zek Miast i Gmin Dorzecza Słupii  i Łupawy.
7. Nawi�zywanie kontaktów mi�dzynarodowych. 
8. Dotacje i subwencje z bud�etu centralnego. 

ZAGRO�ENIA 

1. Zanieczyszczenia lasów i pasów 
przybrze�nych jezior, szamba. 

2. �cieki z górnego biegu Słupii. 
3. Dewastacyjne wycinanie lasów prywatnych. 
4. Ucieczka wykształconej młodzie�y do miast. 
5. Dynamiczny rozwój gmin St��yca, Chmielno, 

Sierakowice. 
6. Niskie dochody własne bud�etu gminy. 
7. Za mało �rodków z bud�etu centralnego. 

W konkluzji jako wnioski do sformułowania strategii rozwoju Gminy Sul�czyno przyj�to, �e: 

• Najistotniejszym atutem Gminy Sul�czyno jest atrakcyjne �rodowisko naturalne oraz 
walory przyrodnicze i krajobrazowe. Przes�dzaj� o tym lasy, jeziora i rzeka Słupia. Atrakcj�
Sul�czyna s� równie� kr�gi kamienne i kurhany z przełomu I/II w. w W�siorach. 

• Drugim istotnym atutem gminy jest jej poło�enie geograficzne – blisko�� du�ych skupisk ludno�ci 
w postaci Aglomeracji Trójmiejskiej i jednocze�nie oddalenie od dróg o du�ej intensywno�ci ruchu 
zagra�aj�cych �rodowisku. 

• Najwi�ksz� słabo�ci� gminy jest jej rolnictwo, nie ma ono szans rozwojowych z powodu złej 
jako�ci gleb i nie zapewni egzystencji ludno�ci gminy. Nale�y zało�y� ograniczanie rolnictwa na 
rzecz innej działalno�ci gospodarczej. 

• Drug� słabo�ci� gminy jest niewystarczaj�ca infrastruktura techniczna, zwłaszcza niepełna 
sie� wodoci�gów oraz brak kanalizacji i oczyszczalni �cieków w pozostałej cz��ci gminy 
poza samym Sul�czynem. 

• Najwi�ksz� szans� Gminy Sul�czyno, jest rosn�ce zapotrzebowanie na turystyk�, 
agroturystyk�, rekreacj� i czynny wypoczynek, w warunkach nieska�onej przyrody, ze 
strony mieszka�ców wi�kszych miast w kraju i z zagranicy. 
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• Drug� istotn� szans� gminy jest mo�liwo�� produkcji zdrowej �ywno�ci (czyste �rodowisko), 
w tym na potrzeby agroturystów, oraz rozwoju przetwórstwa płodów le�nych, przemysłu 
drzewnego, zwi�zanych z eksploatacj� zasobów le�nych oraz rzemiosła. 

• Najwi�kszym wyzwaniem rozwojowym dla Gminy Sul�czyno jest konieczno�� ochodzenia 
od rolnictwa. Zagro�eniem te� jest zwi�kszaj�ce si� obci��enie �rodowiska naturalnego 
�ciekami bytowymi wytwarzanymi przez mieszka�ców oraz rosn�c� liczb� turystów, przy 
braku kanalizacji i oczysczalni poza Sul�czynem. 

Jako misj� władz samorz�du Gminy Sul�czyno przyjmuje si�: 
Zrównowa�ony rozwój poprzez wzbogacanie 	ródeł utrzymania ludno�ci oraz maksymalne 
wykorzystanie walorów przyrodniczych 
Misja ta wymaga realizacji pi�ciu nast�puj�cych celów strategicznych: 
1) Zapewnienie mieszka�com godziwego �ycia przy zachowaniu zasady zrównowa�onego 

rozwoju i rozwi�zaniu problemów insfrastrukturalnych. 
2) Zmiana orientacji gminy na turystyczno – rolnicz� skutkuj�c� wi�ksz� poda�� miejsc pracy oraz 

zwi�kszeniem wpływów bud�etowych poprzez realizacj� programu rozwoju turystyki. 
3) Ograniczenie emigracji utalentowanej młodzie�y poprzez rozwi�zywanie problemów 

materialnych o�wiaty, pozyskanie szkolnictwa �redniego na teren gminy i przygotowanie miejsc 
pracy dla absolwentów. 

4) Zbudowanie i promocja oferty wspieraj�cej tworzenie małych i �rednich przedsi�biorstw oraz 
osadnictwa ludno�ci miejskiej na terenie gminy poprzez zmian� planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy

5) Wspieranie procesu zarz�dzania strategicznego gmin� poprzez nawi�zanie współpracy 
mi�dzynarodowej, wykorzystanie funduszy pomocowych i instytucji naukowo – badawczych 
województwa. 

Realizacja poszczególnych przedstawionych wy�ej celów strategicznych i zada� wymaga 
uprzedniego opracowania szczegółowych programów operacyjnych. 

Niestety zapisy strategii nie były realizowane planowo i konsekwentnie, cz��
zało�e� kierunkowych została zrealizowana, cz�� natomiast czeka jeszcze na 
realizacj�.  
Strategia rozwoju gminy wymaga pilnie uaktualnienia.

3. Uwarunkowania wewn�trzne (wg art. 10 ust 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003r.) 

3.1 Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie 
terenu 

Przeznaczenie terenu 

Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego sporz�dzonych na 
terenie gminy Sul�czyno od 1995r.

Wykaz planów miejscowych przedstawiono w zał�czonym do niniejszego 
opracowania aneksie. Obowi�zuj�ce plany miejscowe opisano podaj�c ich wielko�, 
podstawowe przeznaczenie ustalone w planie miejscowym oraz nr aktu prawnego 
powołuj�cego ten przepis prawa. Przestrzenne rozmieszczenie planów miejscowych 
pokazano na tre�ci mapy ewidencyjnej w arkuszach formatu A-3 w skali 1:10000. 
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Orientacyjn� lokalizacj� (w postaci symbolu) przedstawiono równie� na zał�czniku 
graficznym „Uwarunkowania-synteza” 1:10000. 

W gminie Sul�czyno ilo�ciowo jest bardzo du�o planów miejscowych. 
Powierzchniowo obejmuj� one zazwyczaj niewielkie fragmenty gminy i były 
sporz�dzane dla realizacji konkretnych inwestycji – głównie zespołów zabudowy 
rekreacyjnej, niektóre z obszarów planistycznych s� ju� praktycznie zabudowane. 
Du�o planów dotyczyło równie� przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienie. 
Niektóre plany miejscowe, np. plan we wsi Sul�czyno, tzw. Osiedle za poczt�, który 
sporz�dzony jest cz��ciowo na terenach komunalnych, stanowi ofert� gminy 
w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednak�e, aby teren ten stał si�
w pełni ofert� inwestycyjn� musi zosta uzbrojony. 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie obejmuj� wszystkich 
terenów przeznaczonych pod zabudow� np. mieszkaniow� czy letniskow� wg 
ustale� dotychczasowego planu ogólnego gminy z 1991r., chocia� cz�sto s�
predysponowane dla rozwoju budownictwa, nie mog� by wykorzystywane na takie 
cele. Cz�� z nich jest zagospodarowywana i zabudowywana na podstawie decyzji 
o warunkach zabudowy w indywidualnej sprawie. 

Wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Obr�by dla których były wydane 
decyzje 

Lp.  Ilo	

decyzji 

powy�ej 5 sporadycznie 

Przewa�aj�cy 
przedmiot decyzji

1 2004 101 Sul�czyno, Podjazy, 
Zdunowice, W�siory, 

M�ciszewice, 
Kistowo, 

	akowo, Sucha, 
Bukowa Góra, 
Borek, Kłodno 

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 

zabudowa 
rekreacyjna, 

 infrastruktura, 
zabudowa zagrodowa, 

sporadycznie: 
Usługi 

2 2005 102 Sul�czyno, Podjazy, 
Zdunowice, W�siory, 
M�ciszewice,  
Kistowo, 

	akowo Bukowa 
Góra, Borek, 
Kłodno, 

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 

zabudowa 
rekreacyjna, 

sporadycznie: 
zabudowa zagrodowa, 

infrastruktura 
usługi, bud. 

gospodarcze 
3 2006 98 Sul�czyno, Podjazy, 

Zdunowice, W�siory, 
M�ciszewice, 	akowo, 
Kistowo, Borek, 

Sucha, Bukowa 
Góra, Kłodno 

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 

zabudowa 
rekreacyjna, 

 infrastruktura 

4 2007 83 Sul�czyno, Podjazy, 
Zdunowice, W�siory, 
M�ciszewice, Kistowo, 
Borek,  

	akowo, Kłodno, 
Sucha, 

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 

zabudowa 
rekreacyjna,  
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sporadycznie: 
zabudowa zagrodowa, 

infrastruktura, bud. 
gospodarcze 

5 2008 127 Sul�czyno, Podjazy, 
Zdunowice, W�siory, 
M�ciszewice, Kistowo, 
Borek, Kłodno, 

	akowo Bukowa 
Góra,  

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 

zabudowa 
rekreacyjna,  

sporadycznie: 
zabudowa zagrodowa, 

infrastruktura, bud. 
gospodarcze 

6 2009 (do 
czerwca)

87 Sul�czyno, Podjazy, 
W�siory, M�ciszewice, 
	akowo, Borek, 
Kistowo, 

Zdunowice, Sucha, 
Bukowa Góra, 

Kistówko 

zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 

zabudowa 
rekreacyjna, 

sporadycznie: 
zabudowa zagrodowa, 

infrastruktura 
usługi, bud. 

gospodarcze 

Wi�kszo� decyzji zostało ju� zrealizowanych lub s� w trakcie realizacji. 

U�ytkowanie terenu
Wg ewidencji gruntów u�ytkowanie terenu w podstawowych kategoriach przedstawia 
poni�sza tabela: stan na koniec 2008r. 

u�ytki rolne, 
w tym: 

tereny zurbanizowane, w tym: tereny inne, w tym:  

cało� grunty 
orne 

lasy 
i zadrze 
wienia 

cało� zabudo
wane 

niezab
udowa
ne 

komuni
kacyjne

wody cało� nieu�ytki 

5879 4803 5019 528 124 98 302 1276 448 1 

                                                  R A Z E M :  1 3 1 4 6  h a

w tym powierzchnia wyrównawcza 46ha

             44,7% 38,2% 4,0% 9,7% 3,4%

Zasadnicz� cz�� powierzchni ziemi zajmuj� tereny niezabudowane 
i niezainwestowane (u�ytki rolne, lasy i wody), w tym lasy i grunty rolne to prawie 
83%. W�ród terenów zurbanizowanych najwi�ksza cz�� zajmuj� tereny 
komunikacyjne, a grunty niezabudowane stanowi� 124ha.  

Obecne zagospodarowanie terenu
Rozmieszczenie ludno�ci
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W 25 miejscowo�ciach na terenie 9 sołectw gminy Sul�czyno w dniu 31.12.2008 r. 
zameldowanych było (wg Urz�du Gminy) 5059 mieszka�ców. 

Liczba mieszka�ców (pobyt stały)
L.p.Nazwy miejscowo�ci

31.12.2008 r. 31.12.2000 r. 

1. Amalka 151 130 

2. Bielawki 47 43 

3. Borek 161 151 

4. Borek Kamienny 35 44 

5. Borowiec 190 173 

6. Bukowa Góra 113 100 

7. Chojna 46 43 

8. Czarlino 92 74 

9. Kistowo 207 205 

10. Kistówko 83 81 

11. Kłodno 36 29 

12. Kołodzieje 55 61 

13. M�ciszewice 1090 1040 

14. Nowe Pole 19 110 

15. Nowy Dwór 21 23 

16. Ogonki 24 27 

17. Ostrów Mausz 13 15 

18. Ostrowite 18 20 

19. Podjazy 254 238 

20. Sucha 26 28 

21. Sul�czyno 1379 1224 

22. W�siory 601 550 

23. Widna Góra 151 145 

24. Zdunowice 41 38 

25. 	akowo 206 192 

 RAZEM 5059 4784 

Najwi�ksze miejscowo�ci na terenie gminy to Sul�czyno i M�ciszewice. Ka�da z nich 
ma po ponad 1 tys. mieszka�ców. Ł�cznie zamieszkuje je prawie 2,5 tys. osób, co 
stanowi około 50% ludno�ci gminy.. Około 40% stanowi� mieszkaj�cy 
w miejscowo�ciach bardzo małych poni�ej 0,3 tys. mieszka�ców. Taka struktura sieci 
osadniczej mo�e stwarza trudno�ci dobrej obsługi ludno�ci. 
Wsie które zanotowały w ostatnich 10 ciu latach wzrost liczby ludno�ci (powy�ej 9%) 
to: W�siory, Kłodno, Bukowa Góra, Sul�czyno, Bielawki, Amalka, natomiast wsie 
gdzie zanotowano najwi�kszy odpływ ludno�ci to: Borek Kamienny, Kołodzieje, 
Sucha. 

NSP 2002 wykazał, �e na terenie gminy Sul�czyno było 1225 gospodarstw 
domowych, z czego 1004 (82%) to gospodarstwa rodzinne. Gospodarstwa 
jednorodzinne stanowiły 74,8% .  

Gospodarstwa domowe według liczby osób w % 

1 2 3 4 5 i wi�cej 
17,2 15,3 15,7 18,0 33,8 
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Rolnictwo
Cało�ciowe informacje na temat sytuacji w rolnictwie mamy tylko 

dla momentów przeprowadzania narodowych spisów powszechnych spisów rolnych 
(dalej PSR). Wg  ostatnio  przeprowadzonego PSR w 2002 roku, na terenie gminy 
Sul�czyno  było 651 gospodarstw. Wszystkie indywidualne. Gospodarstwa do 1 ha 
stanowiły 13% wszystkich gospodarstw.  

Struktura wielko�ci gospodarstw rolnych 

Wielko� gospodarstw w 
ha 

Liczba 
gospodarstw

% 
gospodarstw

Ogółem 651 100,0 

do 1 83 12,7 

1  - 2 79 12,1 

2  - 5 93 14,3 

5 - 7 48 7,4 

7 - 10 112 17,2 

10 -15 130 20,0 

15 - 20 63 9,7 

20 - 50 41 6,3 

Gospodarstwa małe do 10 ha to przeszło 63% gospodarstw. Oznacza to, �e 
mediana wielko�ci gospodarstw jest ok. 7,8 ha; dzieli ona zbiorowo� gospodarstw 
na podzbiór 50% małych i 50% wi�kszych gospodarstw. Tak niska warto� mediany 
�wiadczy o rozdrobnieniu ziemi. Gospodarstw powy�ej 20 ha było w 2002 tylko 6,3%, 
a wi�c co szesnaste gospodarstwo miało powy�ej 20 ha.  

Struktura u�ytkowania 
U�ytki rolne stanowiły 45% powierzchni gminy, z czego dominuj�ca form� s�

grunty orne stanowi�ce ponad 66% ogólnej powierzchni formy  u�ytkowania gminy. 
Lasy i grunty le�ne stanowiły 23% obszaru, co �wiadczy o �rednim zalesieniu . 
   
Struktura gruntów w gminie Sul�czyno (w tys. arów) 

Forma u�ytkowania Ilo�
% powierzchni 

upraw 
Ogółem 897,2 100,0 

U�ytki rolne w tym: 592,0 66,0 

Grunty orne ogółem 497,3 55,4 

Odłogi i ugory 104,3 11,6 

Ł�ki trwałe ogółem 36,4 4,1 

Pastwiska ogółem 57,9 6,5 

Lasy i grunty le�ne ogółem 206,5 23,0 

Pozostałe grunty ogółem 98,7 11,0 
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Obecnie w zwi�zku dopłatami dla rolników z Unii Europejskiej rolnicy staraj� si�
zagospodarowywa odłogi i ugory co mo�e mie wpływ na popraw� struktury form 
u�ytkowania ziemi. 

Struktura upraw 
Zakres upraw na terenie gminy jest do� urozmaicony; uprawia si� głównie 

mieszanki zbo�owe jare, zwłaszcza j�czmie� jary oraz �yto, a wi�c zbo�a nie 
wymagaj�ce ziemi wysokiej klasy. Prawie 90% gospodarstw uprawia ziemniaki, co 
przy stosunkowo niskim areale. Sugeruje to uprawy na potrzeby własne i najbli�szej 
rodziny. 

Rodzaje upraw w gospodarstwach 

Rodzaj uprawy 
Liczba 

gospodarstw 
% gospodarstw

% powierzchni 
upraw 

 Pszenica  65 15,3 3,8 

	yto 358 84,4 29,3 

J�czmie�  86 20,3 6,4 

Owies 265 62,5 14,4 

Pszen�yto  110 25,9 9,6 

Mieszanki zbo�owe jare 137 32,3 10,9 

Ziemniaki 373 88,0 12,2 

Okopowe pastewne 183 43,2 2,7 

Truskawki 119 28,1 1,3 

Zwierz�ta hodowlane 
Zbli�ona liczba gospodarstw posiadała trzod� chlewn� i krowy. W trakcie spisu było 
ponad 5,5 tys. �wini blisko 0,9 tys. krów. Kozy, a zwłaszcza owce nie budz�
zainteresowania gospodarzy. Nie odnotowano równie� hodowli drobiu na skal�
przemysłow�.  Odnotowa nale�y fakt, �e około 45% gospodarstw nie posiadało 
�adnych zwierz�t gospodarskich.

Rodzaje hodowli w gospodarstwach 

Rodzaj hodowli Liczba gospodarstw 

      Bydło 321

      Krowy 309

      Trzoda chlewna 295

      Konie 103

      Owce 28

      Bez zwierz�t gospodarskich 290

	ródła utrzymania gospodarstw  
Działalno� rolnicza jest głównym �ródłem dochodów około 40% gospodarstw. 

Z pracy najemnej utrzymuje si� kolejne 20% gospodarstw. Z emerytury, renty i innych 
�ródeł niezarobkowych utrzymuje si� ponad  33% gospodarstw. 
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Gospodarstwa domowe wg struktury dochodów 

Gospodarstwo czerpi�ce głównie dochody: 
Liczba 

gospodarstw 
% 

gospodarstw 
    z działalno�ci rolniczej 266 40,9

    z działalno�ci rolniczej i pracy najemnej 11 1,7

    z pracy najemnej 131 20,1

    z pracy najemnej i działalno�ci rolniczej 7 1,1

    z działalno�ci pozarolniczej 47 7,2

    z emerytury i renty 107 16,4

    z innych niezarobkowych �ródeł    utrzymania 42 6,5

    gospodarstwa domowe pozostałe 40 6,1

Gospodarstw nie prowadz�cych produkcji rolniczej było 206 i stanowiło to 31,6% 
wszystkich gospodarstw. Prawie co pi�te gospodarstwo produkuje wył�cznie 
i głównie na potrzeby własne. Pomimo �e tylko 266 gospodarstw podało, i� czerpie 
głównie dochody z produkcji rolniczej, to a� 325 (prawie 50% gospodarstw) 
deklarowało, �e produkuj� głównie na rynek.  

Gospodarstwa wg celu produkcji 

Gospodarstwa rolne 
Liczba 

gospodarstw 
% gospodarstw 

      nie prowadz�ce produkcji rolniczej 206 31,6

      produkuj�ce wył�cznie na potrzeby własne 26 4,0

      produkuj�ce głównie na potrzeby własne 94 14,4

      produkuj�ce głównie na rynek 325 49,9

Le�nictwo
Niska jako� gruntów rolnych w powiecie stwarza potencjał rozwoju dla 

zbiorowisk le�nych. Lasy obecnie pokrywaj� około 38% powierzchni gminy.  
Znaczne powierzchnie lasów obj�te s� ró�nymi formami ochrony przyrody, co 
ogranicza ich funkcje gospodarcze na rzecz funkcji przyrodniczych i społecznych. 
Jednocze�nie takie walory krajobrazowe i przyrodnicze warunkuj� du�y rozwój 
turystyki. Połowa lasów nale�y do Skarbu Pa�stwa.  

Powierzchnia gruntów le�nych wszystkich form (ha)w gminie Sul�czyno w 2008 roku 

ogółem 5 005,3 

lasy ogółem 4 935,6 

grunty le�ne publiczne ogółem 2 564,3 

grunty le�ne publiczne Skarbu Pa�stwa 2 563,1 
grunty le�ne publiczne Skarbu Pa�stwa 
w zarz�dzie Lasów Pa�stwowych 

2 557,1 

grunty le�ne prywatne 2 441,0 

grunty le�ne gminne ogółem 1,2 

W okresie 2002 – 2008 zalesiono i odnowiono ł�cznie 22,5 ha lasów, wył�cznie 
znajduj�ce si� w r�kach prywatnych. 
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Miejsca pracy
Na koniec 2008 r. na terenie gminy zarejestrowane były 289 podmioty 

gospodarki narodowej, w tym 273 w sektorze prywatnym. 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminie zarejestrowanych w rejestrze Regon wg sekcji 
Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci (PKD) 

Działy gospodarki narodowej Liczba podmiotów 

Rolnictwo łowiectwo i le�nictwo 15 

Rybołówstwo i rybactwo   1 

Górnictwo i kopalnictwo   2 

Przetwórstwo przemysłowe 24 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi� i gaz     1 

Budownictwo 81 

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 66 

Hotele i restauracje 14 

Transport, Gospodarka magazynowa i ł�czno� 15 

Po�rednictwo finansowe   6 
Obsługa nieruchomo�ci, usługi zwi�zane z prowadzeniem 
działalno�ci gospodarczej 

12 

Administracja publiczna, obrona narodowa obowi�zkowe 
ubezpieczenia społeczne 

 5 

Edukacja 11 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 10 

Pozostała działalno� usługowa komunalna społeczna i 
indywidualna 

26 

Liczb� miejsc pracy w gminie Sul�czyno szacuje si� na ok. 1,4 tys. osób, z tego 
około 650. osób to pracuj�cy w rolnictwie indywidualnym, ok. 260. to pracuj�cy 
w podmiotach gospodarczych o zatrudnieniu powy�ej 9 osób (stan na 31.12.2008). 

Pracuj�cy w gospodarce narodowej (w podmiotach o zatrudnieniu powy�ej 9 osób). Stan w dniu 

31.12. 2007r. 

Sekcja Liczba % 

Ogółem 253 100,0 

Rolnictwo le�nictwo i rybołówstwo 4 1,6 
Przetwórstwo przemysłowe 81 32,0 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi� i gaz 1 0,4 
Handel i naprawy 12 4,7 
Transport ł�czno� i gospodarka magazynowa 9 3,6 
Po�rednictwo finansowe 7 2,8 
Obsługa nieruchomo�ci itp. 4 1,6 
Administracja publiczna, obrona narodowa obowi�zkowe 31 12,3 
Edukacja 87 34,4 
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Ochrona zdrowia i opieka społeczna 14 5,5 
Pozostała działalno� usługowa komunalna społeczna i 
indywidualna 

3 1,2 

Na 1000 mieszka�ców gminy przypada tylko 50 miejsc pracy w podmiotach 
zatrudniaj�cych powy�ej 9 osób tzn. w podmiotach obj�tych statystyk� zatrudnienia. 
Jest to liczba bardzo mała. 
Pozostałe miejsca pracy s� w podmiotach o zatrudnieniu do 9 osób. Liczba tych 
miejsc pracy to wielko� nieznana i podlega szacunkowi5. Pomocna w tym jest 
informacja o liczbie osób fizycznych prowadz�cych działalno� gospodarcz�. Takich 
osób na koniec 2008r. było 244. 

 Osoby fizyczne prowadz�cy działalno�� (Stan w dniu 31.12. 2008 r.) 

Sekcje Liczba % 

Ogółem 244 100,0 

Przetwórstwo przemysłowe 21 8,6 

Budownictwo 80 32,8 

Handel i naprawy 63 25,8 

Hotele i restauracje 11 4,5 

Transport gospodarka magazynowa i ł�czno�  14 5,7 

Po�rednictwo finansowe 5 2,0 

Obsługa nieruchomo�ci i firm 13 5,3 

Liczb� pracuj�cych w podmiotach gospodarczych o zatrudnieniu poni�ej 9 osób 
(w podmiotach nie podlegaj�cej statystyce) szacuje si� na ok. 450 osób?. Je�eli 
szacunek jest trafny, oznacza to, �e zatrudnienie w małych podmiotach jest bardziej 
znacz�ce ni� to obj�te statystyk�. Na 1000 mieszka�ców przypada zatem ok. 280 
miejsc pracy, co jest wielko�ci� niewystarczaj�c� i tłumaczy ci��enie do miejskiego 
rynku pracy. 

Osoby fizyczne prowadz�ce działalno�� na 1000 mieszka�ców (stan w dniu 31.12. 2007r.)  

Wyszczególnienie Gmina Sul�czyno Gmina Chmielno Powiat kartuski

Ogółem 48,7 67,8 67,5 
Przetwórstwo przemysłowe 4,2 8,4 8,8 
Budownictwo 16,0 21,1 17,6 
Handel, naprawy 12,6 14,5 16,8 
Hotele i restauracje 2,2 4,6 1,9 
Transport, gosp. magazynowa,  
ł�czno� 2,8 3,3 4,7 
Po�rednictwo finansowe 1,0 1,8 1,9 
Obsługa nieruchomo�ci itp. 2,6 4,0 6,0 

                                                
5 Sprawozdawczo� GUS nie obejmuje pracuj�cych w podmiotach o zatrudnieniu do 9 osób 
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Miejsca pracy w gminie Sul�czyno podobnie jak w wi�kszo�ci gmin wiejskich to 
głównie praca w budownictwie, handlu i naprawach oraz przetwórstwie 
przemysłowym.  

Usługi 
Jak przystało na gmin� typowo rolniczo – turystyczn� na usługi bytowe składa 

si� głównie działalno� handlowa i usługi zwi�zane z turystk� i wypoczynkiem. Na 
terenie miejscowo�ci poło�onych w gminie Sul�czyno znajduje si� około 35 sklepów. 
Zdecydowana wi�kszo� z nich to spo�ywczo – przemysłowe. Istnieje do� bogata 
oferta usług gastronomicznych. Obecnie działaj� tu 4 restauracje i 5 barów. Znajduje 
si� równie� stacja paliw. Atrakcyjne walory turystyczne gminy spowodowały rozwój 
bazy turystycznej. Ocenia si�, �e w sezonie letnim gmina Sul�czyno podwaja liczb�
mieszka�ców gdy� wypoczywa tu w o�rodkach wczasowych i kwaterach 
agroturystycznych około 5 tys. wczasowiczów.  
Usługi pocztowe �wiadcz� Urz�d Pocztowy w Sul�czynie, bankowe - Bank 
Spółdzielczy w Sierakowicach oddział w Sul�czynie 
Wi�kszo� firm zarejestrowanych i działaj�cych w gminie to zakłady niedu�e 
o charakterze usługowym zatrudniaj�ce od kilku do kilkunastu pracowników. 

Wykaz wa�niejszych instytucji i firm: 
• Urz�d Gminy Sul�czyno 
• Gminny O�rodek Zdrowia w Sul�czynie  
• Poczta Polska placówka w Sul�czynie i M�ciszewicach 
• Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddział w Sul�czynie 
• Zespół Szkół w Sul�czynie  
• Zespół Szkół w M�ciszewicach 
• Szkoła Podstawowa w Podjazach 
• Szkoła Podstawowa w W�siorach 
• Szkoła Podstawowa w Borku Kamiennym 
• „SMS” Stanisław Mrozowicz – Sul�czyno 
• „SMS” PPUH Violetta Mrozowicz– Sul�czyno 
• „SCAN–PO”L Piotr Mrozowicz– Sul�czyno 
• P.P.H.U. Import-Eksport Produkcja i Handel Drewnem R. Tarasiewicz– 

Sul�czyno 
• Tartak – Stolarnia s.c. Z Nadolski, R. Jutrzenka-Trzebiatowski– Sul�czyno 
• „STEK-POLl” s.c. Rze�nia – Podjazy 
• „TRANSJAN” Jan Sominka– Sul�czyno 

Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa mieszkaniowa jest skoncentrowana w miejscowo�ciach. Obszar 
zabudowy zagrodowej rozproszonej to głównie północno wschodnia cz�� gminy. 
Zabudowa mieszkaniowa jest o niskiej intensywno�ci jednorodzinna i zagrodowa. 
Noworealizowane obiekty to głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub 
zabudowa mieszkaniowa realizowana w zespołach zabudowy letniskowej – 
wszystkie zespoły realizowane s� indywidualnie. 
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Krótka charakterystyka funkcjonalna poszczególnych wsi
Sul�czyno – wie� gminna o funkcji mieszkaniowej i obsługi turystyki, główny o�rodek 
administracyjno – usługowy gminy. 
M�ciszewice – wie� o funkcji mieszkaniowej i obsługi turystyki z usługami typu 
podstawowego, du�e tereny rozwojowe, głównie funkcja mieszkaniowe.  
Podjazy – przewaga funkcji turystycznej, zabudowa zwarta mieszkaniowa znajduje 
si� w miejscowo�ciach: Podjazy i Amalka, zabudowa rekreacyjna w postaci zespołów 
domków letniskowych o bardzo du�ej wielko�ci.  
Kistowo – miejscowo� o funkcji rolniczej i turystycznej, zabudowa rozproszona, 
skupiska  siedlisk s� otoczone zespołami zabudowy rekreacyjnej indywidualnej, 
wi�ksze skupiska zabudowy to miejscowo�ci Chojna, Kistowo i Kistówko oraz 
Bielawki. 

akowo – funkcja turystyczna i w małym stopniu rolnicza, wie� obj�ta ochron�
konserwatorsk�, równie� ochron� konserwatorsk� obj�te obiekty archeologiczne 
znajduj�ce si� na terenie wsi, zabudowania letniskowe wymagaj�ce porz�dkowania 
W�siory – wie� o funkcji mieszkaniowej i obsługi turystyki z usługami typu 
podstawowego, na obrze�ach wyst�puje funkcja rolnicza, specyficzna funkcja to 
obsługa ruchu turystycznego zwi�zanego z rezerwatem archeologicznym. 
Zdunowice – miejscowo� o funkcji głównie turystycznej, zabudowa rozproszona, 
pojedyncze siedliska s� otoczone zespołami zabudowy rekreacyjnej indywidualnej. 
Borek – miejscowo� o funkcji rolniczej i turystycznej, zabudowa rozproszona, 
skupiska  siedlisk s� otoczone zespołami zabudowy rekreacyjnej indywidualnej  
Sucha – funkcja głównie rolnicza  
Kłodno – miejscowo� o funkcji rolniczej i turystycznej, zabudowa rozproszona, 
wyst�puj� skupione zespoły zabudowy letniskowej   
Bukowa Góra – miejscowo� o funkcji rolniczej i turystycznej, zabudowa 
rozproszona, skupiska  siedlisk s� otoczone zespołami zabudowy rekreacyjnej 
indywidualnej  

Rekreacja
Walory rekreacyjne przestrzeni gminy wpływaj� na rozwój bazy noclegowej. Głównie 
lokalizowana jest ona w kwaterach prywatnych, gospodarstwach agroturystycznych, 
o�rodkach wypoczynkowych i polach namiotowych. Nad jeziorami znajduj� si� du�e 
skupiska rekreacji indywidualnej, Zabudowa rekreacyjna powstawała w ró�nych 
okresach, reprezentuje wi�c bardzo zró�nicowan� form� zabudowy oraz stopie�
wyposa�enia w infrastruktur� techniczn� Tereny te wymagaj� zazwyczaj 
uporz�dkowania i poprawy stanu technicznego bazy noclegowej i rekreacyjnej. 
Ogólnodost�pne miejsca noclegowe znajduj� sie w o�rodkach wypoczynkowych, 
jednak ten typ rekreacji pozostaje w mniejszo�ci w stosunku do indywidualnych form 
zabudowy rekreacyjnej.

Na obecn� chwil� zarejestrowanych jest w gminie oficjalnie 9 kwater 
agroturystycznych. Jednak przypuszcza si�, �e w rzeczywisto�ci jest ich znacznie 
wi�cej (działaj� nieoficjalnie). 
Dodatkowe atrakcje turystyczne w gminie to: �cie�ka dydaktyczna - przełom Słupi 
w Sul�czynie i Kamienne kr�gi w W�siorach. 
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Uzbrojenie terenu
Zaopatrzenie w wod�
Prawie cała gmina korzysta z wody dostarczanej przez zbiorowe systemy 
wodoci�gowe. W gminie funkcjonuje 7 wodoci�gów wiejskich składaj�cych si� z uj�
wód podziemnych, stacji uzdatniania wody i sieci wodoci�gowej. Ponadto niewielki 
fragment gminy obejmuj�cej Borowiec, Czarlino, Kurniki w W�siorach korzystaj�
z wodoci�gów gm. St��yca. Cz�� wsi Podjazy korzysta z uj�cia wody na terenie 
szkoły, pozostała cz�� wsi Podjazy oraz m. Kłodno, a tak�e cz�� zabudowy 
rozproszonej korzysta ze studni własnych. Rozpocz�to proces modernizacji 
i rozbudowy uj�cia wody w Widnej Górze. Istniej� równie� projekty budowlane (wraz 
z pozwoleniami na budow�) sieci wodoci�gowej Widna Góra – Podjazy – Amalka, 
oraz Amalka - M�ciszewice, a tak�e na rozbudow� sieci wodoci�gowej w Kistowie. 

Uj�cie wody w Sul�czynie  
Składa si� z 2 studni wierconych Nr1 i Nr2 oraz stacji uzdatniania wody. 

Studnia Nr1 oraz stacja uzdatniania zlokalizowana jest na działce Nr 119/6, 
natomiast studnia Nr2 na działce 119/4, b�d�ce własno�ci� Gminy Sul�czyno. Uj�cie 
posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilo�ci Q=54,0 m3/h (Decyzje Nr O�-
IV-8535/8196/79 z dnia 16.08.1979r. wydana przez Urz�d Wojewódzki w Gda�sku). 
Stacja uzdatniania wody wyposa�ona jest w 3 od�elaziacze. 
W dniu 08.03.2002r. Decyzj� Starostwa Powiatowego w Kartuzach Nr. R 6223-99-
1/2001/2002 zostało wydane pozostało wydane pozwolenie wodnoprawne na pobór 
wód podziemnych z utworów czwartorz�dowych w ilo�ci: 
Qdmax = 405,6 m3/d 
Qhmax = 27,7 m3/h 
Sie wodoci�gowa głównie z rur PCV i PE swym zasi�giem obejmuje wie�
Sul�czyno oraz zabudow� letniskow� nad jeziorem W�gorzyno. 

Uj�cie wody w Kistowie 
Składa si� z 2 studni gł�binowych Nr 1 i Nr 2 o gł�boko�ciach odpowiednio 

157,5m i 162,0m stacji uzdatniania wody oraz 2 zbiorników wyrównawczych 2x50m3. 
Uj�cie zlokalizowane jest na działce 291/1 b�d�cej własno�ci� Gminy Sul�czyno. 
Uj�cie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysoko�ci: Q=22,5 m3/h przy 
depresji 6,5m. Decyzja Nr O�-IV-8535/7938/78 z dnia 24.08.1978r. wydana przez 
Urz�d Wojewódzki w Gda�sku. 
Uj�cie wody posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z utworów 
czwartorz�dowych w ilo�ci: 
Qdmax = 208,9 m3/d 
Qhmax = 15,1 m3/h 
Decyzja Nr R6223-96-1/2001/2002 z dnia 08.03.2002r. wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach. 
Wodoci�g swym zasi�giem obejmuje: Kistowo, Borek Kamienny, Bielawki, 
Boguszewo, Borowy Las, Kistówko, Chojn�, Kołodzieje, Such�, Zagóry, Zimn� Gór�
oraz wybudowania wsi 	akowo. 

Uj�cie wody w Widnej Górze 
Powy�sze uj�cie składa si� z jednej studni wierconej o gł�boko�ci 103,0m oraz stacji 
uzdatniania wody zlokalizowanej na działce 193/1 b�d�cej własno�ci� Gminy 
Sul�czyno. Uj�cie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysoko�ci: 
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Q=60,0 m3/h przy depresji 2,7m.Decyzja Nr O-IV-8535/11376/95 z dnia 21.03.1996r. 
wydana przez Urz�d Wojewódzki w Gda�sku. 
Uj�cie posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i eksploatacj� urz�dze�
w wysoko�ci: 
Qdmax = 72,7 m3/d 
Qhmax = 5,4 m3/h 
Decyzja Nr R6223-98-1/2001/2002 z dnia 08.03.2002r. wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach. 
Wodoci�g swym zasi�giem obejmuje wie� Widna Góra oraz zabudow� letniskow�
nad jeziorem Gowidli�skim. 
Projekt wykonawczy przewiduje modernizacj� uj�cia w nast�puj�cym zakresie: 
-wymiana pompy gł�binowej w studni, 
-modernizacja stacji w zakresie urz�dze� do podnoszenia wody i uzdatniania 
Stacja wodoci�gowa po modernizacji b�dzie miała przepustowo� 44 m3/h oraz 
rozbudow� sieci wodoci�gowej Widna Góra-Podjazy-Amalka-M�ciszewice 
Wybudowania.  

Uj�cie wody w M�ciszewicach 
Składa si� z 2 studni gł�binowych Nr 2 i Nr 3 o gł�boko�ciach kolejno 65,0m 
i 146,0m oraz stacji uzdatniania wody. Uj�cie zlokalizowane jest na działkach 689/1 
i 691/9 b�d�cych własno�ci� Gminy Sul�czyno. Uj�cie posiada zatwierdzone zasoby 
eksploatacyjne w wysoko�ci: Q=28,0 m3/h przy depresji 35,8-15,7m. Decyzja Nr GT-
IV-8535/7817/78 z dnia 30.01.1978r. wydana przez Urz�d Wojewódzki w Gda�sku. 
Uj�cie posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód czwartorz�dowych, oraz 
eksploatacj� urz�dze� w wysoko�ci: 
Qdmax = 140,6 m3/d 
Qhmax = 10,0 m3/h 
(Decyzja Nr R6223-100-1/2001/2002 z dnia 08.02.2002r. wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach). 
Wodoci�g swym zasi�giem obejmuje: M�ciszewice, Lewinowo, Golice, Szeraw�, 
Ko�sk� Głow� i D�biny. 

Uj�cie wody w W�siorach 
Składa si� z 2 studni gł�binowych o gł�boko�ciach odpowiednio 112,0m i 116,0m 
oraz stacji uzdatniania wody. Uj�cie zlokalizowane jest na działce 245/4 b�d�cej 
własno�ci� Gminy Sul�czyno. 
Uj�cie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysoko�ci: Q=51,4 m3/h przy 
depresji s=21,1m. Decyzja Nr G-V-E/3698/69 z dnia 23.09.1969r. wydana przez 
Urz�d Wojewódzki w Gda�sku.  
Dla uj�cia zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na  pobór wody z utworów 
czwartorz�dowych oraz eksploatacj� urz�dze� w ilo�ci: 
Qdmax = 83,1 m3/d 
Qhmax = 6,21 m3/h 
(Decyzja Nr R6223-97-1/2001/2002 z dnia 08.03.2002r. wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach). 
Wodoci�g obsługuje wył�cznie wie� W�siory. 

Uj�cie wody w Bukowej Górze 
Składa si� z jednej studni gł�binowej o gł�boko�ci 96,0m oraz stacji uzdatniania 
wody. Uj�cie zlokalizowane jest na działce nr 61/1 b�d�cej własno�ci� Gminy 
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Sul�czyno. Uj�cie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysoko�ci: 
Q=20,0 m3/h przy depresji s=10,5m. 
Decyzja Nr GP IV-423 /6285/84 z dnia 15.08.1974r. wydana przez Urz�d 
Wojewódzki w Gda�sku.  
Dla uj�cia zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z utworów 
czwartorz�dowych i eksploatacj� urz�dze� w ilo�ci: 
Qdmax = 54,8 m3/d 
Qhmax = 4,3 m3/h 
(Decyzja Nr R6223-5-1/2002 z dnia 08.03.2002r. wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach). 
Uj�cie obsługuje wie� wraz z wybudowaniami oraz z oraz zabudow� letniskow� nad 
jeziorem W�gorzyno. 

Uj�cie wody w 
akowie 
Składa si� z 1 studni gł�binowej o gł�boko�ci 113,0m i stacji uzdatniania wody  

zlokalizowane jest na działce 99/7 b�d�cej własno�ci� Gminy Sul�czyno. 
Uj�cie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysoko�ci: Q=39,0 m3/h przy 
depresji s=27,0m. 
Decyzja Nr G-E/4569/71 z dnia 15.05.1971r. wydana przez Urz�d Wojewódzki 
w Gda�sku. 
Dla uj�cia zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z utworów 
czwartorz�dowych i eksploatacj� urz�dze� w ilo�ci:  
Qdob max = 20,7 m3/d 
Qhmax = 1,61 m3/h 
(Decyzja Nr R6223-6-1/2002 z dnia 08.03.2002r. wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach). 
Uj�cie obsługuje miejscowo� 	akowo. 

Zestawienie produkcji wody przez poszczególne uj�cie za okres VII.2008-V.2009r. 

 07.2008-12.2008r. 
m3/d 

01.2009-05.2009r. 
m3/d 

1. Sul�czyno 
2. Kistowo 
3. Widna Góra 
4. M�ciszewice 
5. W�siory 
6. Bukowa Góra 
7. 	akowa 

227,9 
139,2 
35,7 
68,0 
brak danych 
20,8 
8,5 

272,6 
153,1 
29,3 
72,7 
brak danych 
19,5 
7,9 

Ocena stanu istniej�cego w zakresie zaopatrzenia w wod�. 
Na 3 uj�ciach wody ( z 7 istniej�cych) tzn. w Widnej Górze, Bukowej Górze i 	akowie 
istniej� pojedyncze studnie – brak studni awaryjnych. Na wszystkich uj�ciach woda 
wymaga uzdatniania w zakresie zawarto�ci �elaza i manganu. Je�li chodzi o stan 
techniczny istniej�cych stacji uzdatniania jest zró�nicowany. Jedynie uj�cie wody 
w Kistowie jest w b. dobrym stanie technicznym (jest po rozbudowie i modernizacji). 
Pozostałe uj�cia, a zwłaszcza stacje uzdatniania w ró�nym stopniu wymagaj�
remontów i modernizacji. W najgorszym stanie technicznym s� stacje uzdatniania 
w Sul�czynie i M�ciszewicach. Problemy z jako�ci� wody istniej� w Sul�czynie 
i W�siorach (zwi�kszona zawarto� zw. manganu). Pozostałe stacje wprawdzie 
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uzdatniaj� wod� w wymoganym zakresie, ale s� przestarzałe, wyeksploatowane 
i równie� wymagaj� modernizacji. 
Je�li chodzi o stopie� zwodoci�gowania gminy jest do� dobry (bior�c pod uwag�
realizowany wodoci�g Widna Góra – Podjazy Amalka – M�ciszewice). Ilo� sieci 
wodoci�gowych z rur a-c jest wg. informacji uzyskanych w Przedsi�biorstwie 
Wodoci�gów i Kanalizacji w Sierakowicach ( eksploatator wodoci�gów w gm. 
Sul�czyno) w granicach ~5%, najwi�cej w Bukowej Górze. 

Odprowadzenie �cieków sanitarnych
W stanie istniej�cym skanalizowana jest tylko miejscowo� Sul�czyno, z pozostałych 
miejscowo�ci gminy �cieki s� dowo�one taborem asenizacyjnym. Kanalizacja 
sanitarna we wsi Sul�czyno obejmuje 100% mieszka�ców, co stanowi ~22% ogółu 
mieszka�ców gminy. �cieki maj� charakter �cieków bytowo-gospodarczych, brak 
�cieków przemysłowych. 
Oczyszczalnia jest zlokalizowana w Sul�czynie na działce nr 93/6 w odległo�ci ~75m 
od rzeki Słupii. Istniej�ca oczyszczalnia �cieków została wybudowana w 1998r., 
a uruchomiona w 1999r. Przepustowo� oczyszczalni wynosi Q=450m3/d. �cieki 
dopływaj� do oczyszczalni grawitacyjnie ruroci�giem DN 300. Istniej�cy układ k.s. 
w obr�bie m. Sul�czyno jest układem grawitacyjno-pompowym. Obecnie pracuj� 2 
przepompownie �cieków. 
Obecnie oczyszczalnia �cieków składa si� z nast�puj�cych obiektów: 
 -punktu zlewnego 
 -stanowiska krat 

-pomiaru �cieków 
-komory rozdziału 
-reaktora biologicznego wielofunkcyjnego typu NED-EKO, b�d�cego 
zblokowanym zespołem obiektów technologicznych 
-budynku technicznego (dyspozytornia, WC, pomieszczenie regenta PIX-U, 
hala dmuchaw) 
-stacji mechanicznego odwadniania osadu 
-stacji transformatorowej 

Odbiornikiem oczyszczalni �cieków jest rz. Słupia do której �cieki 
odprowadzone s� rowem otwartym. Osad po ustabilizowaniu i zag�szczeniu trafia do 
stacji mechanicznego odwadniania sk�d po odwodnieniu wywo�ony jest na 
wysypisko odpadów. Wg pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach ( Decyzje R-6223-15/05/ib z dnia 28.09.2005r. ilo�
odprowadzanych �cieków do rz. Słupi mo�e wynie�: 

Qmax.dob.=200m3/d w okresie od 16.IX.-14.VI. 
Qmax.dob.=450m3/d w okresie od 15.VI.-15.IX. 
Wg informacji uzyskanej od operatora oczyszczalni, ilo� �cieków obecnie 

wynosi �rednio ~140m3/d (zim� 126 m3/d, latem 220,0 m3/d) w 2007r. został 
opracowany projekt budowlany na przebudow� i modernizacj� oczyszczalni i zostało 
wydane pozwolenie na budow�. 

Wg projektu po przebudowie przepustowo� wzro�nie do nast�puj�cych 
wielko�ci: 
Q�r.dob=770m3/d – w sezonie 
Q�r.dob=470m3/d – poza sezonem 
Rozbudowa oczyszczalni �cieków nast�pi w obr�bie istniej�cej działki. 
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Zakres przebudowy i rozbudowy: 
 Obiekty do przebudowy:
 -komora rozdziału �cieków do reaktorów 
 -stacje mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu 
 -hala dmuchaw 
  
 Obiekty nowe:
 -punkt zlewny 
 -kratopiaskownik 
 -reaktor biologiczny (drugi) 
 -biofiltr 
 -magazyn osadu 
 -pomiar przepływu 

Po rozbudowie przepustowo� oczyszczalni wyniesie: 
Q�r.dob=770m3/d – w sezonie 
Q�r.dob=470m3/d – poza sezonem 

Stan projektowany zdecydowany w zakresie kanalizacji sanitarnej. 
W 2007/2008r. zostały opracowane projekty wykonawcze na budow� kanalizacji 
sanitarnej w gminie Sul�czyno: 
-Borek, Bielawki, Kistowo, 	akowo – Sul�czyno 
-Widna Góra, Podjazy, Amalka – Sul�czyno 
-Kłodno, zabudowa letnisk nad jez. Mausz – Sul�czyno 
Na powy�sze inwestycje pozyskano ju� pozwolenie na budow�. 

Zaopatrzenie w energi� elektryczn�
Energia elektryczna na teren gminy dostarczana jest z Głównego Punktu 
Zasilaj�cego 110/15 kV „Sierakowice” usytuowanego na terenie gminy Sierakowice, 
współpracuj�cego z sieci� �redniego napi�cia 15 kV. Mo�liwe jest tak�e awaryjne 
zasilanie gminy z GPZ – tu „Ko�cierzyna”. Stacje transformatorowe 15/0,4 kV 
(w wi�kszo�ci w wykonaniu słupowym) pracuj� jako ko�cowe, zasilane odczepowo 
od lini magistralnych. Sie rozdzielcza niskiego napi�cia w zdecydowanej wi�kszo�ci 
wykonana jest jako napowietrzna. Stan sieci �redniego i niskiego napi�cia oraz stacji 
transformatorowych jest zadowalaj�cy. Urz�dzenia te s� systematycznie 
remontowane i modernizowane. 
Z energii elektrycznej korzysta 100 % mieszka�ców.  

Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. �ródła 
ciepła stanowi� lokalne i indywidualne kotłownie w zdecydowanej wi�kszo�ci 
opalane paliwami stałymi. 

Zaopatrzenie w gaz
Gmina nie jest zgazyfikowana, a mieszka�cy korzystaj� z gazu butlowego. 

Gospodarka odpadami
W gminie Sul�czyno, we wsi Kłodno funkcjonowało, wybudowane w latach 90-

tych, gminne składowisko odpadów. Zgodnie z Decyzj� Starosty Kartuskiego 
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R.7638-3/2008/w l z dnia 02.04.2008 r. składowisko zostało zamkni�te w 2008 r. 
i poddane rekultywacji. 

Charakterystyka (nieczynnego ju� składowiska) wg gminnych planów 
gospodarki odpadami (2004 i 2008) i innych gminnych opracowa� studialnych jest 
nast�puj�ca: 

• poło�enie w rejonie Gowidli�skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na 
wschodnim kra�cu obszaru zasilania, obj�tego ochron� GZWP nr 117 „Bytów”, 
w odległo�ci około 1 km na północ od jeziora Mausz i 800 m na południe od rzeki 
Słupi; w odległo�ci powy�ej 500 m od budynków mieszkalnych; 

• powierzchnia całkowita 1, 8 ha i powierzchnia byłej, czynnej kwatery 0,9 ha;  
• uszczelnienie geomembran� HDPE 1,5 mm i drena� odcieków (wg „Planu 

gospodarki odpadami ...” (2004) sposób zagospodarowania odcieków był 
nieskuteczny); 

• monitoring wód podziemnych (3 piezometry do badania wód podziemnych) 
wdro�ony w 2005 r.  

3.2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony  

Stan ładu przestrzennego w gminie nie jest zadowalaj�cy – dotyczy to 
zwłaszcza terenów zabudowanych i zainwestowanych. Polityka przestrzenna 
w zakresie lokalizacji nowej zabudowy i zagospodarowania w ostatnich latach była 
prowadzona głównie na podstawie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy. 
To narz�dzie bardzo ograniczone w zakresie mo�liwo�ci kształtowania ładu 
przestrzennego, zwłaszcza w sposób cało�ciowy odnosz�cy si� np. do całej 
miejscowo�ci. Po��danym byłoby sporz�dzenie planów miejscowych dla znacznych 
obszarów poszczególnych wsi, szczególnie tych, które posiadaj� wyj�tkowe warto�ci 
kulturowe, a z drugiej strony posiadaj� potencjał rozwojowy. 

Gmina posiada wybitne walory �rodowiska przyrodniczego, kulturowego 
i krajobrazu (porównaj kolejny rozdział 3.3.), które wymagaj� ochrony. Niektóre 
z nich postuluje si� obj� ochron� prawn� (propozycje ochrony walorów w kolejnych 
rozdziałach) na podstawie przepisów szczególnych, a inne stanowi� lokaln� warto�
przestrzenn� do ochrony w planie miejscowym i do wykorzystania w lokalnych 
programach rozwojowych gminy. W pierwszej kolejno�ci ochron� nale�y obj�
miejscowo�ci o zachowanym, czytelnym układzie ruralistycznym i okre�li warunki 
ich rewaloryzacji. Kolejnym zagadnieniem jest opracowanie takich wska�ników 
zagospodarowania i u�ytkowania terenów, które zapewni� obecnym i przyszłym 
mieszka�com wysok� jako� �ycia. Szczególnie dotyczy to nowopowstaj�cych 
zespołów zabudowy mieszkaniowej i letniskowej, w których nale�y przewidzie
tereny dla realizacji zieleni publicznej, ogólnodost�pnych miejsc parkingowych oraz 
ustali jednolite zasady kształtowania zabudowy. Opracowane zatem w cz��ci 
kierunków studium wska�niki dotycz�ce zagospodarowania oraz u�ytkowania 
terenów musz� odpowiada na indywidualne cechy i wymogi ochronne walorów 
�rodowiska w poszczególnych miejscowo�ciach. 
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3.3. Stan �rodowiska, w tym stan rolniczej i le�nej przestrzeni 
produkcyjnej, wielko�� i jako�� zasobów wodnych oraz wymogi 
ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Opracowano na podstawie opracowania ekofizjograficznego opracowanego 
w sierpniu 2009r. 

Waloryzacja zasobowo-u�ytkowa

Potencjał transurbacyjny
Potencjał transurbacyjny �rodowiska przyrodniczego uwarunkowany jest przede 

wszystkim charakterem podło�a geologicznego, gł�boko�ci� zalegania pierwszego 
poziomu wody gruntowej, ukształtowaniem terenu i stosunkami biotopoklimatycznymi 
- s� to uwarunkowania fizjograficzne. Drug� podstawow� grup� uwarunkowa� tworz�
wła�ciwo�ci ekologiczne terenu - rola poszczególnych ekosystemów 
w funkcjonowaniu �rodowiska na poziomie lokalnym lub regionalnym. 

Ocen� potencjału transurbacyjnego gminy Sul�czyno wykonano dla otoczenia 
wszystkich wsi o zwartej zabudowie. Graficznym wyrazem oceny s� progi 
ekofizjograficzne rozwoju wsi. 

Progi te ograniczaj� tereny, dla których nie wyst�puj� istotne ograniczenia 
fizjograficzne lub ekologiczne, mog�ce utrudni procesy inwestycyjne lub 
skomplikowa funkcjonowanie przyszłych struktur osadniczych. Za progami znajduj�
si� tereny, których zajmowanie na cele inwestycyjne, ze wzgl�du na uwarunkowania 
fizjograficzne (przede wszystkim spadki terenu, grunty nieno�ne, płytki 1. poziom 
wody gruntowej) i uwarunkowania ekologiczne (przede wszystkim wyst�powanie 
ekosystemów le�nych i hydrogenicznych) jest nieuzasadnione.  

Prawne ograniczenia wynikaj� z: 
• jako�ci pokrywy glebowej (w gm. Sul�czyno ograniczenie praktycznie bez 

znaczenia ze wzgl�du na nisk� jako� gleb); 
• wyst�powania lasów; 
• wyst�powania form ochrony przyrody.  

Przeprowadzona analiza wykazała, �e w gminie Sul�czyno najbardziej dogodne 
warunki dla lokalizacji zainwestowania wyst�puj� w otoczeniu wsi: Bukowa Góra, 
M�ciszewice i W�siory.  

W ogólnej ocenie potencjał transurbacyjny gminy mo�na okre�li jako znaczny 
w otoczeniu wi�kszo�ci wsi. 

Potencjał rekreacyjny  
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju funkcji rekreacyjnej interpretowane mog�

by jako: 
• istnienie walorów �rodowiska przyrodniczego stwarzaj�cych podstaw�

wykształcenia i rozwoju rekreacji; inaczej uwarunkowanie to mo�na okre�li jako 
stopie� atrakcyjno�ci rekreacyjnej �rodowiska przyrodniczego; 

• przydatno� �rodowiska przyrodniczego dla rozwoju ró�nych form rekreacji; 
• ograniczenia rekreacyjnego wykorzystania �rodowiska przyrodniczego 

wynikaj�ce z jego naturalnej chłonno�ci rekreacyjnej i stopnia antropogenicznego 
przekształcenia; 

• wymogi w zakresie zagospodarowania �rodowiska przyrodniczego w celu 
przystosowania go dla funkcji rekreacyjnej, w aspekcie dost�pno�ci i ochrony 
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walorów przyrodniczych. 
Ponadto po�rednie, przyrodnicze uwarunkowania rekreacji wynikaj� z istnienia 

przestrzennych form ochrony �rodowiska przyrodniczego oraz z pełnienia lub 
mo�liwo�ci pełnienia przez �rodowisko równolegle z funkcj� rekreacyjn� innych, 
przyrodniczo uwarunkowanych funkcji społeczno-gospodarczych.  

Potencjał rekreacyjny �rodowiska przyrodniczego stanowi pochodn� jego 
atrakcyjno�ci i przydatno�ci rekreacyjnej. Z tych dwóch cech wiod�ce znaczenie ma 
przydatno� rekreacyjna gdy�: 
• poprzez okre�lenie przydatno�ci mo�liwa jest optymalizacja wykorzystania 

�rodowiska przyrodniczego, polegaj�ca na zabezpieczeniu trwało�ci zasobów, 
które stanowiły podstaw� rozwoju rekreacji;  

• atrakcyjno� rekreacyjna ma bardzo subiektywny charakter i mo�e by oceniona 
wył�cznie w kategoriach indywidualnych, osobniczych odczu.  
Gmina Sul�czyno charakteryzuje si� du�� przyrodniczo-krajobrazow�

atrakcyjno	ci� turystyczn�. Warunkuj� j�: 
• du�a lesisto� (lasy zajmuj� 37% powierzchni gminy i dominuj� powierzchniowo 

w cz��ci południowej, centralna i północna cz�� gminy charakteryzuje si�
mniejsz� lesisto�ci�, ale nie oznacza to, �e maj� one mniejsz� atrakcyjno�ci�
turystyczn�); 

• mozaikowate w przewadze u�ytkowanie ziemi – zró�nicowanie siedlisk a przez to 
ro�linno�ci i fauny; 

• bogactwo wód powierzchniowych – jeziora z których najwi�ksze to: Gowidli�skie 
(cz��ciowo w gminie). Mausz (całe w gminie ale wi�kszo� strefy brzegowej 
w gminach s�siednich) i W�gorzyno (całkowicie na obszarze gminy); ponadto 
wiele mniejszych zbiorników atrakcyjnych dla rekreacji; 

• Słupia - atrakcyjny szlak kajakowy w poł�czeniu z jeziorami, przez które 
przepływa; 

• urozmaicenie ukształtowanie terenu, umo�liwiaj�ce nawet narciarstwo zjazdowe 
(wyci�g w Amalce); 

• specyficzny bioklimat; 
• prawne formy ochrony przyrody i krajobrazu (głównie Gowidli�ski Obszar 

Chronionego Krajobrazu); 
• atrakcyjne krajobrazy, przede wszystkim jeziorno-le�ne i dolinne, z rewelacyjnym 

krajobrazem doliny górnej Słupi powy�ej Jez. Gowidli�skiego.  
.Atrakcyjno� turystyczn� gminy Sul�czyno podnosz� walory kulturowe, 

zwi�zane przede wszystkim z obiektami dziedzictwa materialnego, w tym wpisanymi 
do rejestru zabytków woj. pomorskiego i do rejestru zabytków archeologicznych 
(W�siory). 

Rozkład przestrzenny walorów turystycznych powoduje, �e na terenie gminy 
Sul�czyno ruch turystyczno-rekreacyjny koncentruje si� w rejonach wi�kszych jezior.  

Główne rejony turystyczne w gminie stanowi�: 
• Jez. Gowidli�skie z przepływaj�c� przez nie Słupi�, z zapleczem le�nym, 

o preferencjach do turystyki kwalifikowanej oraz wypoczynku pobytowego; 
• Jez. Mausz z zapleczem le�nym, o preferencjach do turystyki kwalifikowanej oraz 

wypoczynku pobytowego; 
• Jez. W�gorzyno o preferencjach dla obsługi potrzeb rekreacyjnych mieszka�ców 

Suleczyna oraz u�ytkowników zbiegaj�cych si� tu dróg wojewódzkiej Nr 228 
(Bytów – Kartuzy) i powiatowych; 

• zespoły mniejszych jezior w południowej cz��ci gminy z bardzo rozległym 
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zapleczem le�nym skraju Borów Tucholskich, z preferencjami dla turystyki 
kwalifikowanej i indywidualnej rekreacji „letniskowej”; 

• szlak wodny Słupi - trasa spływów kajakowych i dolina Słupi z preferencjami dla 
tzw. turystyki ekologicznej. 
Na obszarze gminy Sul�czyno znajduj� si� nast�puj�ce szlaki turystyczne:

• szlak pieszy (zielony) – Szlak Kr�gów Kamiennych (Sierakowice - Czarna Woda) 
– szlak pieszy, zielony, długo� 92,6 km, na terenie gminy Sul�czyno przebiega 
przez Tuchlino-Podjazdy-M�ciszewice-W�siory-Niesiołowice; trzeci pod 
wzgl�dem długo�ci szlak regionu gda�skiego prowadz�cy niemal w cało�ci na 
Ziemi Kaszubskiej, przez wschodni� cz�� Pojezierza Kaszubskiego, Równin�
Charzykowsk� i zako�czy swój bieg w Borach Tucholskich. Główn� atrakcj�
szlaku s� dwa najbardziej znane na Pomorzu Gda�skim stanowiska kr�gów 
kamiennych: w W�siorach i Odrach. 

• szlak kajakowy Słupi (Gowidlino-Ustka) - długo� szlaku kajakowego - 124,7 km, 
38 kilometrowy odcinek mi�dzy Sul�czynem a Gał��ni� Mał� figuruje 
w regulaminie GOK - PTTK w wykazie górskich szlaków kajakowych;

• trasy rowerowe. 
Ponadto we wsi Amalka znajduje si� wyci�g narciarski z towarzysz�c� mu 

infrastruktur�.  

Baza noclegowa skupiona jest głównie w pobli�u wi�kszych jezior. Składaj�
si� na ni� cztery, podstawowe rodzaje obiektów noclegowych: 
• o�rodki wypoczynkowe ogólnodost�pne i zakładowe, skupione przede wszystkim 

nad jez. Mausz; 
• inne obiekty ogólnodost�pne, w tym agroturystyczne; 
• indywidualna zabudowa rekreacyjna (letniskowa) – z koncentracj� w strefach 

przyjeziornych w całej gminie; 
• pola namiotowe. 

Rozwój bazy noclegowej, zwłaszcza indywidualnej zabudowy letniskowej, 
pozbawionej infrastruktury ochrony �rodowiska stanowi zagro�enie dla zasobów 
przyrodniczych gminy. 

W ogólnej ocenie potencjał rekreacyjny gminy Sul�czyno jest du�y. 

Potencjał biotyczny 
Zasoby le�ne  

Lasy – zajmuj� 37 % pow. gminy. Lasy ochronne stanowi� 8 % ł�cznej pow. 
lasów (zał. kartogr. 3). Lasy prywatne zajmuj� 48 % lasów ogółem. Lasy posiadaj�
zró�nicowany potencjał produkcyjny – przewa�aj� ubogie lasy bukowe i bukowo-
d�bowe oraz bory sosnowe,  

Lasy oprócz pozyskiwania drewna, pełnienia funkcji rekreacyjnych 
i dydaktycznych (funkcje społeczno-gospodarcze), pełni� tak�e inne funkcje 
gospodarcze, z których najistotniejsze s� pozyskiwanie runa i łowiectwo. 

Podstawowym problemem jest pogodzenie funkcji gospodarczych lasów z ich 
funkcjami ekologicznymi.  

Potencjał agroekologiczny 
Na obszarze gminy Sul�czyno u�ytki rolne stanowi� ok. 44 % powierzchni, 

z czego grunty orne zajmuj� ok. 37%, a u�ytki zielone ok. 7% powierzchni gminy. 



Przedsi�biorstwo Projektowo-Realizacyjne “DOM” Sp. z o.o. 
Starogard Gda�ski 

zmiana Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sul�czyno  
UWARUNKOWANIA  34 

Jako� gleb jest słaba. Wyst�puj� kompleksy rolniczej przydatno�ci gleb od 5. -
�ytniego dobrego do 9. - zbo�owo-pastewnego słabego oraz kompleksy u�ytków 
zielonych 2z. �rednie i 3z - słabe i bardzo słabe. Przewa�aj� powierzchniowo 
kompleksy 6. i 7. 

Pod wzgl�dem bonitacyjnym przewa�aj� gleby klas V i VI. Sumaryczna 
powierzchnia gleb lepszej jako�ci tj. klasy IV a i IV b gruntów ornych wynosi zaledwie 
138 ha (ok. 1% powierzchni gminy). Wyst�puj� one w postaci niewielkich 
kompleksów w okolicach miejscowo�ci W�siory, Borek Kamienny i 	akowo.  

U�ytki zielone, o charakterze hydrogenicznym, s� słabej jako�ci. Dominuj�cy 
udział maj� ł�ki i pastwiska nale��ce do klas V i VI. Wskazana jest ich ochrona, jako 
lokalnych elementów osnowy ekologicznej.  

potencjał wodny 
Potencjał wodny dotyczy zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych. 

W pierwszym uj�ciu o potencjale wodnym gminy Sul�czyno decyduj� zasoby wodne 
rzek zlewni Słupi oraz jezior. W drugim decyduj� zasoby wód podziemnych 
pochodz�ce z ró�nych okresów geologicznych i o ró�nej dost�pno�ci i potencjale. 

Istotne jest wyst�powanie w gminie Sul�czyno stref �ródliskowych dopływów 
rzeki Słupi (Suchej, Warlinki, Kistówki i Amalki), a tak�e Czystej Wody, Borowej 
i Obrówki, 

W granicach gminy wyst�puj� du�e powierzchniowo zbiorniki wodne. Najwi�ksze 
z nich to Jez. Gowidli�skie (cz��ciowo w gminie) Mausz i W�gorzyno. 

Potencjał wód podziemnych omówiono w rozdziale 3.11. 
W generalnej ocenie potencjał wodny gminy jest du�y. 

potencjał surowcowy 
omówiono szczegółowo w rozdziale 3.11 

Osnowa ekologiczna gminy
Najwarto�ciowsze pod wzgl�dem ekologicznym s� tereny nale��ce do osnowy 

ekologicznej gminy, ktor� tworz� elementy rangi ponad regionalnej, regionalnej, 
subregionalnej i lokalnej.  

Strukturami przyrodniczymi o regionalnym i ponadregionalnym znaczeniu 
ekologicznym s� w gminie Sul�czyno: 
• fragmenty płata ekologicznego kompleksu le	nego Borów Tucholskich - 

istotna rola w funkcjonowaniu �rodowiska przyrodniczego gminy, głównie 
z powodu ich zwarto�ci oraz z faktu tworzenia ekologicznych poł�cze�
z otoczeniem, a tak�e poprzez wypełnianie nast�puj�cych przyrodniczych funkcji: 
ekologicznej, hydrologicznej, klimatycznej i pedologicznej, ponadto du�e walory 
fizjonomiczne; 

• korytarz ekologiczny doliny Słupi – stymuluje regionalne powi�zania 
ekologiczne, które pełni� istotne w skali gminy funkcje, przede wszystkim 
w wyniku znaczenia dla migracji zwierz�t i ro�lin. Charakteryzuje si� du�ym 
zró�nicowaniem ekosystemów i ich relatywnie znaczn� stabilno�ci�, pomimo 
du�ego udziału, zwłaszcza w ich dnach, rolniczego u�ytkowania ziemi. 
Charakter subregionalnych elementów osnowy ekologicznej maj� w gminie 

Sul�czyno doliny Suchej, Warlinki i Amalki. 
Lokalne składowe osnowy ekologicznej to przede wszystkim:

• korytarze ekologiczne drobnych ci�gów dolinnych: doliny u�ytkowane 
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rolniczo (u�ytki zielone), cz��ciowo hydrogeniczne, stymuluj�ce powi�zania 
ekologiczne, wzmacniaj�ce ci�gło� przestrzenn� osnowy,  

• szpalery i aleje drzew wzdłu� dróg; 
• mikropłaty ekologiczne drobnych kompleksów le	nych i semile	nych oraz 

zadrzewie�: enklawy le�ne i semile�ne w krajobrazie rolniczym, ró�nicuj�ce jego 
struktur� biotyczn� i modyfikuj�ce przebieg procesów przyrodniczych, 
charakteryzuj�ce si� du�ymi walorami fizjonomicznymi; 

• mikropłaty zadrzewie� cmentarnych i parkowych (parki w Sul�czynie - Le�ny 
Dwór, Kistowie, 	akowie i Czarlinie - Osikło); 

• mikropłaty ekologiczne hydrogenicznych zagł�bie� terenu z ekosystemami 
ł�kowo-pastwiskowymi i torfowiskami oraz oczkami wodnymi - tereny 
hydrogeniczne z zaro�lami i szuwarami (tereny podmokłe i bagienne, jak wilgotne 
ł�ki, torfowiska, trzcinowiska itp. o du�ej roli w zró�nicowaniu nisz ekologicznych 
i w cało�ciowo ujmowanym funkcjonowaniu �rodowiska przyrodniczego, 
a zwłaszcza w zakresie regulacji bilansu wodnego). 

Struktura przestrzenna osnowy ekologicznej w gminie Sul�czyno jest dobrze 
wykształcona - w północnej i centralnej (morenowej) cz��ci gminy ma charakter 
sieciowo-mozaikowy, z w cz��ci południowej (sandrowej) powierzchniowy (rozległe 
kompleksy le�ne).  

Najwarto�ciowsze pod wzgl�dem ekologicznym struktury przyrodnicze obj�te 
s� ró�nymi formami ochrony przyrody lub planowane s� do obj�cia ochron�  

Wszystkie ww. elementy osnowy ekologicznej gminy wymagaj� ochrony 
w sensie terytorialnym oraz działa� piel�gnacyjnych (podtrzymanie aktualnego 
stanu), restytucyjnych (przywracanie naturalnego stanu struktur przyrodniczych) 
i rewaloryzacyjnych (wzrost bioró�norodno�ci, zmiana funkcji). Osnowa ekologiczna 
gminy mo�e by wzmocniona przez popraw� ci�gło�ci przestrzennej (wprowadzenie 
nowych elementów i eliminacja barier antropogenicznych) oraz przez wzbogacenie 
bioró�norodno�ci. 

3.4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Opracowano na podstawie opracowania „Studium warto�ci, zagro�e� i kształtowania 
�rodowiska kulturowego” oraz „Archeologiczne studium kulturowe” Przedsi�biorstwo 
Powierniczo-Wykonawcze „GLOB” z Gda�ska, 2002r.  

Rys historyczny
Sul�czyno i okolice podobnie jak całe Pojezierze Kaszubskie, ukształtowane zostało 
w epoce lodowcowej. Gleby s� tu mało urodzajne, głównie piaski gliniaste, piaski 
zmieszane ze �wirem i kamieniami. Cz�sto wyst�puj� tereny torfowe z niewielkimi 
oczkami wodnymi, co nadaje okolicy niezwykłego pi�kna krajobrazowego. Wi�ksze 
skupiska le�ne wyst�puj� w południowej i zachodniej cz��ci gminy, w północnej pola 
uprawne o słabych glebach. Na całym obszarze wyst�puj� ró�nej wielko�ci jeziora, 
od północy jezioro Gowidli�skie, o okolicach wsi Sul�czyno jez. W�gorzyno i na 
południu jez. Mausz oraz wiele małych jeziorek usianych w całej gminie.     



Przedsi�biorstwo Projektowo-Realizacyjne “DOM” Sp. z o.o. 
Starogard Gda�ski 

zmiana Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sul�czyno  
UWARUNKOWANIA  36 

W okresie historycznym, za panowania ksi���t pomorskich, okr�g sulecki podlegał 
kasztelanii chmiele�skiej. W czasach panowania Zakonu Krzy�ackiego, w latach 
1308 – 1466 Sul�czyno nale�ało do wójtostwa mirachowskiego. Po przył�czeniu 
Pomorza do Polski ziemia sulecka administracyjnie podlegała starostwu 
mirachowskiemu, a od 1634 roku do nowo utworzonego starostwa parchowskiego. 
Po zagarni�ciu Pomorza przez Prusy, po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku, 
okr�g sulecki nale�ał do prowincji Prusy Zachodnie (Westpreussen) do Kamery 
Wojen i Domen w Kwidzynie, czyli do tzw. Rejencji Kwidzy�skiej. W 1818 roku został 
utworzony powiat kartuski i gmina Sul�czyno nieprzerwanie do 1975 roku le�ała 
w jego granicach. Od 1996 roku  Sul�czyno ponownie jako gmina weszła w skład 
powiatu kartuskiego. 
Przynale�no�c do ko�cioła katolickiego kształtowała si� ró�nie na przestrzeni 
wieków. Pierwotnie ziemia sulecka nale�ała do diecezji kołobrzeskiej, od 1124 roku 
do diecezji kujawskiej. W 1821 roku lewostronna cz�� Pomorza przył�czona została 
do diecezji chełmi�skiej. Sul�czyno od XVII w. a� do drugiej połowy XX wieku, do 
czasu utworzenia nowej parafii w M�ciszewicach było jedyn� wsi� parafialn�
w gminie. Od 1992 roku obie parafie – Sul�czyno i M�ciszewice , weszły do nowo 
erygowanej diecezji pelpli�skiej (ko�ciół w W�siorach nale�y do parafii 
sul�czy�skiej). Wsie i osady w gminie nale�� do parafii sul�czy�skiej 
i m�ciszewickiej, ale niektóre miejscowo�ci le��ce na obrze�ach gminy wchodz�
w skład parafii w Gowidlinie, Klukowej Hucie czy Parchowie.  
Osadnictwo 
Cenne zabytki archeologiczne �wiadcz� o długich tradycjach osiedle�czych na 
terenie gminy Sul�czyno. Lasy, du�a ilo� zbiorników wodnych, pagórkowaty teren 
stwarzały dogodne warunki dla zakładania osad ludzkich . W okresie historycznym, 
za panowania ksi���t pomorskich proces osiedle�czy był wolniejszy ni� na innych 
terenach Pomorza np. w dolinie rzeki Wisły, Wierzycy czy w okolicach nadmorskich. 
W czasach osadnictwa stałego, kiedy uprawa roli i hodowla bydła były podstawowym 
czynnikiem gospodarowania, tu nie było warunków na zakładanie du�ych wsi ze 
wzgl�du na słabe gleby i du�e zalesienie. Pierwsze lokacje wsi miały miejsce w XIV 
wieku, aczkolwiek nazwa wsi Sul�czyno pojawiła si� w dokumentach ju� w 1224 r. 
Sul�czyno uzyskało przywilej lokacyjny na prawie chełmi�skim w 1365 roku, 
Zdunowice w 1356 roku na prawie polskim, W�siory w 1360 przypuszczalnie na 
prawie chełmi�skim, w XIV wieku w dokumentach wymienia si� nazw� wsi 	akowo. 
W XV wieku pojawiaj� si� w �ródłach krzy�ackich wsie: M�ciszewice – 
przypuszczalnie wie� na prawie polskim, Podjazy i Kistowo jako wsie rycerskie. 
Rozwój osadnictwa na wi�ksz� skal� nast�pił w XVII – XVIII wieku, oprócz takich wsi 
jak Borek czy Kołodzieje, powstało wiele osad jedno lub wielodworczych. Zakładano 
w okolicach wi�kszych wsi folwarki, które z czasem wyodr�bnily si� i funcjonowały 
jako samodzielne osady np. Czarlino, Augustowo, Chojna. W XIX i XX wieku nadal 
powstawały samotnicze zagrody na rozparcelowanych dawnych maj�tkach. Wiele 
takich osad pozostało do dzi� ze swoimi własnymi nazwami np. B�bny, Ko�ska 
Głowa, Skoczkowo w oklicach wsi M�ciszewice, czy Borowiec, W�sierska Huta, 
Zar�biska przy W�siorach, lub Nowe Pole, Nowy Dwór, Zagóry, Sucha przy wsi 
Sul�czyno. W�ród osad i wybudowa� były folwarki, zagrody chłopskie, osady le�ne 
i mły�skie. Samotnicze zagrody, czy osady s� zazwyczaj otoczone zieleni� wysok�
przyzagrodow� i na pagórkowatym, bezle�nym terenie przedstawiaj� si� niezwykle 
malowniczo w krajobrazie. Na koniec mo�na zacytowa Izydora Gulgowskiego, który 
w 1924 roku pisał tak: „Powiat Kartuski przedstawia Kaszubsk� Szwajcarie i jest 
znany ju� od dawna jako najpi�kniejsza cz�� Kaszub. Urocze wzgórza, rozległe 
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lasy i ciche jeziora daj� obraz czaruj�cy...” i „Krajobraz kaszubski mo�na nazwa
�wiatem wysokich krzy�y, mi�dzy ludem Bo�� M�k� nazwanych. Figura jest 
wyrabiana z drzewa lub �elaza, czasem jest wykonana wprost artystycznie”. Nale�y 
doda, �e oprócz krzy�y przydro�nych zachowała si� tradycja stawiania kapliczek 
Maryjnych, które od dawna wyst�puj� przy drogach i na prywatnych posesjach. 

W gminie s� obecnie trzy ko�cioły w tym dwa parafialne: w Sul�czynie zało�ony 
w XVII wieku i M�ciszewicach w latach 20. XX wieku oraz nowy ko�ciół w W�siorach 
w tym dwa parafialne W Sul�czynie i w M�ciszewicach. W Sul�czynie ko�ciół wraz 
z plebani� i kaplic� cmentarn� stanowił jeden harmonijny zespół ko�cielny, niestety 
w ostatnim czasie plebani� strawił po�ar i pozostały tylko fundamenty. W całej gminie 
s� dwa czynne cmentarze katolickie - w Sul�czynie zało�ony w drugiej połowie XIX 
wieku i w M�ciszewicach z pierwszej poł. XX wieku. Cmentarz ewangelicki 
w Sul�czynie zało�ony w połowie XIX wieku, od 1945 roku jest nieczynny, zachowało 
si� wiele nagrobków, ale cmentarz jest zaniedbany  i cz��ciowo zdewastowany. 

Gminna Ewidencja Zabytków
W 2007r. sporz�dzono Gminna Ewidencj� Zabytków. Zostało do niej wpisanych 131 
obiektów. Do niniejszego opracowania doł�czono spis obiektów figuruj�cych w GEZ. 

Warto	ci 	rodowiska kulturowego 
Poni�sza tabela zbiorcza zinwentaryzowanych warto�ci �rodowiska kulturowego 
przedstawia elementy przestrzeni kulturowej i krajobrazowej wymagaj�ce ochrony 
w zapisach studium. Tabela pochodzi z dotychczasowego dokumentu studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ocena dziedzictwa 
kulturowego przestrzeni  wykonana była niezwykle dokładnie, w zwi�zku z czym nie 
straciła na aktualno�ci. 



Przedsi�biorstwo Projektowo-Realizacyjne “DOM” Sp. z o.o. 
Starogard Gda�ski 

zmiana Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sul�czyno  
UWARUNKOWANIA  38 

Stan zachowania  L. 
p. 

wie	 Przysiółki, 
osady, 

wybudowa
nia 

Wiek 
powsta

nia  
i 

charakt
er 

układ 
przestrzenny

tradycyjna 
struktura 

przestrzenna 

Uwarunko
wania u
kła

d
u

 

struktury 
Waloryzacja Wnioski Postulaty do 

planu 
(ochrony) 

1. BOREK  XVII 
wie�
szlache
cka 

 układ ulicowy 
zagrody 
wielobudynkowe 
usytuowane wzdłu�
ulicy wiejskiej, domy 
o ustawieniu 
szeroko- i 
w�skofrontowym 

1. dom z 2 
poł. XIX w. 
mieszkalny 
w zagrodzie 
nr 10 nr rej. 
nr A-1025 z 
dn. 
15.02.88r. 

2. Dom 
mieszkalny 
nr 14 nr rej. 
A-1024 z dn. 
15.02.1988r

w
yso

ki 

�redni,  
Dom nr 14  nie 
istnieje, domy 
przebudowane i 
zmodernizowane 

Warto�ciowe 
elementy 
struktury 

Warto�ciowe 
elementy 
struktury do 
zachowania i 
adaptacji 

Rewaloryzacja 
układu i 
struktury 

2.  Borek 
Kamienny 
(Wydmucho
wo) 

XX 
folwark 
z osad�

folwark  �lady zab. folwarku 
z alej� dojazdow� + 
zabudowa 
zagrodowa 

brak 

n
iski 

Zły stan techniczny 
zabudowy 
tradycyjnej 

warto�ciowa 
aleja dojazdowa 

do  
zachowania i 
piel�gnacji 

układ zabudowy 
do ew. 
rekompozycji 

3. BUKOWA 
GÓRA 

 p. XVII 
wie�
szlache
cka 

układ 
placowo-
ulicowy - 
widlica 

Zabudowa 
zagrodowa, zagrody 
du�e 
wielobudynkowe o 
zró�nicowanym 
układzie 

brak 

w
yso

ki 

przekształcona,  
i cz. wymieniona – 
nowa arch. 
mieszkaniowa 
cz�sto 
dysharmonijna 

Warto�ciowy 
krajobrazowo 
układ wsi o 
zdeformowanej  
strukturze 

Układ do 
zachowania  
i adaptacji  

przywrócenie i 
kontynuowanie 
tradycji 
budowlanej 
zabudowy 
mieszkalnej 

4. KISTOWO  XV 
maj�tek 
i wie�
chłop-
ska 

Układ 
komunikacyjn
y wsi 
przekształcon
y  

Zespół dworsko-
folwarczny i wie�
chłopska z małymi, 
nieregularnymi 
zagrodami, przy 
dworze jedna 
zagroda wi�ksza 

�re
d
n
i 

Wysoki - zachowany 
dwór i budynki gosp. 
folw., zachowane 
poj.  tradycyjne 
budynki mieszkalne 
(w tym drewn.) i 
gospodarcze; 
kapliczka 

Warto�ciowe 
elementy 
struktury (dwór i 
folwark, 
pozostało�ci 
parku, zagroda 
nr 23) 

Układ i 
warto�ciowa  
struktura do 
zachowania i 
adaptacji  

Wskazana 
rekompozycja i 
uczytelnienie 
układu 
zało�enia 
dworsko-folw. 



Przedsi�biorstwo Projektowo-Realizacyjne “DOM” Sp. z o.o. 
Starogard Gda�ski 

zmiana Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sul�czyno  
UWARUNKOWANIA  39 

5.  Bielawki XVIII 
osada  

zabudowa 
skupiona 

Zespół zagród, w 
tym jedna wi�ksza 

Zagroda nr 
3 (dom 
stodoła, 2 
obory, 
chlewik, 
lamus, 
drewutnia) 

w
yso

ki 
Zły stan techniczny 
obiektów zabytkowej 
zagrody nr 3, 
post�puj�ca 
degradacja i 
wymiana substancji 
w pozostałych zagr. 

Zespół zagrody 
o wysokiej 
warto�ci 
architektoniczno
-etnograficznej 
w skali gminy 

Zagroda nr 3 
do 
zachowania i 
odtworzenia  

Obj�cie zagrody 
nr 3 �cisł�
ochron�
konserwatorsk�, 
przywrócenie i 
kontynuowanie 
regionalnej 
tradycji 
budowlanej  

 Kistówko XVII 
przysió-
łek 

układ ulicowy 
zabudowany 
jednostronnie 

regularny szereg 
zagród 
wielobudynkowych  
o �redniej wielko�ci, 
cz�� bud. 
mieszkaln. 
usytuowanych 
szczytowo do drogi  

w
yso

ki 

Stan zachowania 
dobry, zabudowa 
cz��ciowo 
wymieniona lub 
zmodernizowana  

Warto�ciowy 
krajobrazowo 
zespól 
zabudowy 

Do 
zachowania i 
adaptacji 

Nakaz 
kontynuowania 
regionalnej 
tradycji 
budowlanej 

6.  Chojna XVIII 
Przysió-
łek  
szlache
cki i 
wybudo
wania 

układ 
nieregularnym 

Przysiółek - zespół  
du�ych zagród 

Zagroda 
drewniana 
nr 60 (dom, 
stodoła, 
obora z 
chlewem, 
drewutnia) 

w
yso

ki 

Wysoki stopie�
zachowania 
budownictwa 
ludowego przy 
znacznej 
dekompozycji 
struktury osady 
przez wprowadzenie 
zabudowy nowej, 
dysharmonijnej 

Zespół o 
wysokiej 
warto�ci 
architektoniczno
-etnograficznej 

Do 
zachowania  i 
adaptacji 

Obj�cie zagrody 
nr 60 �cisł�
ochron�
konserwatorsk�, 
zakaz 
wprowadzania 
form obcych dla 
regionu  i nakaz 
kontynuowania 
regionalnej 
tradycji 
budowlanej 

7. KOŁODZI
EJE 

 XVII,  
folwark 

zabudowa 
skupiona i 
wybudowania 

zespół małych 
zagród, dwu-, 
trzybudynkowych o 
ró�norodnych 
układach 

Dom 
mieszkalny i 
budynki 
gospod. w 
zagrodzie nr 
16 

w
yso

ki 

Budownictwo 
ludowe zachowane 
w ok. 50%, w 
�rednim i złym 
stanie technicznym 
zagroda nr 16 nie 
istnieje  

Wysoka warto�
architektoniczno
-etnograficzna 
zachowanej 
zabudowy 
tradycyjnej,  

Do 
zachowania i 
adaptacji 

Nakaz 
kontynuowania 
regionalnej 
tradycji 
budowlanej 
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8. M�CISZE
WICE 

 p. XV,  
wie�
szlache
cka 

układ ulicowy, 
rozwini�ty 
wzdłu� ulic 
bocznych 

Zabudowa 
tradycyjna  
ró�norodna pod 
wzgl�dem wielko�ci 
i rozplanowania 
zagród, brył, formy i 
materiałów 
budynków 
mieszkalnych; 
Ko�ciół z 
cmentarzem oraz 
plebani� w miejscu 
d. maj�tku szlachec-
kiego; w centrum 
szkoła z bud. 
gospod. 

układ  
ruralistyczny 
wsi 

w
yso

ki 
�redni - cz��ciowa 
wymiana substancji i 
modernizacja bud. 
mieszk., zachowane 
poj. obiekty w trad. 
zagrodach, nowa 
architektura cz�sto 
dysharmonijna 

Warto�ciowy 
historycznie i 
krajobrazowo 
układ wsi o 
cz��ciowo 
zdeformowanej  
strukturze 

Układ wsi do 
bezwzgl�dneg
o zachowania, 
struktura do 
uporz�dkowa-
nia i rewalory-
zacji 

sporz�dzenie 
planu 
szczegółowego 
zagosp. 
przestrz. i 
rewaloryzacji 
wsi wraz ze 
studium hist. I 
krajobrazowym  

9.  Augustowo XIX 
(1864) 
folwark 

Zagrody 
rozproszone 
w rozłogu pól 

Folwark o du�ych 
budyn-kach 
gospodarczych ze 
starodrzewem i 
wielobudynkowe 
zagrody w rozłogu 
pól 

Zało�enie d. 
folwarku nr 
112/113 
(stodoła, 
chlew i obora, 
ogrodzenie 
kamienne, 
starodrzew) i 
s�siaduj�ca 
od wsch. 
zagroda 
(dom, 
stodoła, 
obora, chlew, 
bud. gosp., 
kamienne 
ogrodzenie 
siedliska) 

w
yso

ki 

d. folwark (112/113) 
zachował budynki 
gosp. o tradycyjnej 
formie i konstrukcji, 
dom przebudowany; 
zachowana 
kompletna zagroda 
w s�siedztwie, obie 
z ogrodz. 
kamiennym, stan 
techn. �redni 

Dwie zagrody o 
wybitnym 
walorze 
aerchitektoniczn
o-
etnograficznym i 
krajobrazowym, 

Zagrody do 
bezwzgl�dneg
o zachowania 

Konserwacja i 
rewaloryzacja 
zespołów 
zagród 



Przedsi�biorstwo Projektowo-Realizacyjne “DOM” Sp. z o.o. 
Starogard Gda�ski 

zmiana Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sul�czyno  
UWARUNKOWANIA  41 

10.  B�bny, 
Gliniewo, 
Golica 
Ko�ska 
Głowa, 
Lewinowo, 
Opoka, 
Puck 
Skoczkowo, 
Szerzawa 

XIX - 
XX 
małe 
folwarki 
i 
wybudo
w. 

Zagrody 
rozproszone 
w rozłogu pól 

      

11. PODJAZY  XV wie�
szlachecka, 
ukł. 
nieregularny 
dost. do 
topografii 

Du�e zagrody 
wielobudynkowe 
poszlacheckie i  
małe chłopskie, 
szkoła, bud. 
karczmy i kapliczka 
w centrum wsi 

Zespół 
ruralistyczny 
wsi w

yso
ki 

Zachowane 
pojedyncze zagrody 
mniejsze i 
pojedyncze budynki 
we wszystkich 
typach zagród  

Warto�ciowy 
historycznie i 
krajobrazowo 
układ wsi o 
cz��ciowo 
zdeformowanej  
strukturze 

Układ wsi do 
bezwzgl�dneg
o zachowania, 
struktura do 
uporz�dkowa-
nia i rewalory-
zacji 

sporz�dzenie 
planu 
szczegółowego 
zagosp. 
przestrzennego  
i rewaloryzacji 
wsi wraz ze 
studium hist. I 
krajobrazowym 

12.  Amalka XV, XIX 
Młyn i 
folwark 

układ 
nieregularny 

zespół folwarczny i 
przymły�ski o 
dy�ych kubaturach 

w
yso

ki 

Zachowane obiekty 
mły�skie (bez 
urz�dze�) i 
przymły�skie oraz 
bud. gospodarcze 
folwarku 

Zespół 
warto�ciowy 
historycznie i 
krajobrazowo 

Do 
zachowania i 
adaptacji 

13.  Widna Góra XIX 
osada 
rozpros
zona 

Zagrody 
rozproszo-ne 
w rozłogu pól 

Przewaga du�ych, 
wielobudynkowych 
zagród 

Wysoki stopie�
zachowania 
budownictwa 
ludowego 

Zespół o 
wysokiej 
warto�ci 
krajobrazowej i 
etnograficznej 

Do 
zachowania i 
adaptacji 

Nakaz 
kontynuowania 
tradycji 
budowlanej 
regionalnej 
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14. SUL�CZY
NO 

 XIII du�a wie�
placowo-
ulicowa - 
widlica 

Zabudowa 
małomiasteczkowa 
w centrum, 
pozostało�ci 
zabudowy 
zagrodowej na 
obrze�ach, ko�ciół z 
plebani�, 2 
cmentarze z kaplic�, 
tartak, nad jeziorem 
zespół dworsko-
parkowy Zielony 
Dwór 

1. Zespół 
ruralistyczny
2. ko�ciół 
par. p.w. 
�w. Trójcy 
3. cmentarz 
katolicki z 
kaplic�
4. zespół 
dworsko-
parkowy 
Zielony 
Dwór 

w
yso

ki 
Zabudowa cz�sto 
zdekomponowana o 
niejednorodnym 
charakterze, dobrze 
zachowany zespół 
dworsko-parkowy 

Zespół o 
wysokiej 
warto�ci 
historycznej i 
du�ym 
znaczeniu 
krajobrazowym 

Układ wsi do 
bezwzgl�dneg
o zachowania, 
struktura do 
uporz�dkowa-
nia i rewalory-
zacji, zespół 
dworsko-
parkowy, 
cmentarz z 
kaplic� i 
ko�ciół do 
obvj�cia �cisł�
ochron�
konserwatorsk
�

sporz�dzenie 
planu 
szczegółowego 
zagosp. 
przestrzennego  
i rewaloryzacji 
wsi wraz ze 
studium hist. I 
krajobrazowym, 
uzupełnienie 
wpisów do 
rejestru 
zabytków 

15.  Kłodno XVII, 
folwark 

Dwa zespoły 
tradycyjnych 
zagród  

Zagrody du�e, 
wielobudynkowe 

Zachowane układy 
zagród i pojedyncze 
obiekty o tradycyjnej 
formie 

Zespół 
znacz�cy dla 
historycznego 
krajobrazu 
kulturowego 

Do 
zachowania i 
adaptacji 

Nakaz 
kontynuowania 
tradycji 
budowlanej 
regionalnej 

16.  Nowe Pole, 
Nowy Dwór, 
Sucha, 
Ustka, 
Zagóry 

XVIII-
XX w. 
osady 
le�ne, 
małe 
folwarki 

Małe zespoły i 
pojedyncze 
du�e zagrody 

Zagrody 
wielobudynkowe 

Zachowane 
tradycyjne układy 
zagród i pojedyncze 
budynki 
tradycyjnego 
budownictwa 

Zespoły 
znacz�ce dla 
krajobrazu 
kulturowego 
gminy 

Do 
zachowania i 
adaptacji 

Nakaz 
kontynuowania 
tradycji 
budowlanej 
regionalnej 
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17. W�SIORY  XIV du�a wie�
placowa – 
owalnica 
nieregul. 

Zabudowa 
mieszkalna 
zagrodowa, zagrody 
�rednie i małe, o 
ró�no-rodn. 
rozplanowaniu 
przewa�a dom o 
wyso-kim dachu  
dwuspadow. w 
szerokofrontowym 
usytuowaniu 

zespół 
ruralistyczny

w
yso

ki 
wysoki  stopie� za-
chowania 
tradycyjnego 
budownictwa w tym 
drewn.,  

Układ i 
zabudowa o 
wysokiej war-
to�ci 
historyczno-
krajobrazowej i 
etnograficznej  

Do 
bezwzgl�d-
nego 
zachowa-nia 
układu i tra-
dycyjnej struk-
tury zabudowy

Wymóg 
sporz�dzenia 
szczegółowego 
planu 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego i 
rewaloryzacji w 
oparciu o 
studium 
historyczno-
architektoniczne 
i krajobrazowe 

18.  Czarlino, 
(Osikło) 

XVIII 
maj�tek 
i folwark

Dwa 
s�siaduj�ce 
ze sob�
folwarczki, 
jeden z małym 
zało-�eniem 
dworsko-
parkowym 
praw-
dopodobnie 
powsta-łe w 
wyniku 
podziału 
maj�tku i mała 
osada 

Zabudowania o 
du�ych kubaturach, 
w centrum zało�enia 
staw nad nim 
kapliczka i ku�nia, 
trzy mniejsze 
zagrody z kapliczk�

Zało�enie 
dworsko-
folwarczne z 
parkiem 

w
yso

kl 

znaczny stopie� za-
chowania struktury 
zabudowy całego 
zespołu  

Zespół o 
wysokiej 
warto�ci histo-
ryczno-krajobra-
zowej  

Zało�enie 
maj�tku do 
bezwzgl�dneg
o zachowania, 
osady i 
folwarku do 
zachowania i 
adaptacji 

Opracowanie 
planu 
realizacyjnego 
zagospo-
darowania 
zespołu 
dworskiego i 
osady z 
folwarkiem 

19.  Małe 
Zdunowice 

XVII 
Osada 
le�na 

 Zespól zagród bez 
układu 

Zabudowa 
zdekomponowana 

Zespół o 
walorach 
krajobrazo-wych

  

20.  Ogonki XVIII 
osada 

 Zespól zagród o 
lu�nym układzie  

Zachowane 
pojedyncze obiekty 
zabudowy trady-
cyjnej 

Zespół o 
walorach 
krajobrazo-wych
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21.  Zdunowice XIV 
Le�ni-
czówka 
i osada 
le�na 

 Tradycyjne układy 
zagród 

    

22. 	AKOWO  XIV, 
XVIII 
wie�
chłop-
ska 
 i 
folwark 

Zespól zagród 
o swobodnym 
układzie 
wzdlu� drogi 
wiejskiej  

Zagrody �rednie, 
wielobudynkowe, 
dom w ustawieniu 
szerokofront. 

w
yso

ki 

struktura w du�ym 
stopniu wymieniona 
i zmodernizowana 
przy zachowaniu 
formy tradycyjnej 

Wie� o walorze 
znacz�cym dla 
krajobrazu 
kulturowego 
gminy 

Do 
zachowania i 
adaptacji 

Kontynuacja 
tradycyjnych 
form  
architektoniczny
ch 

23.  Bigusewo 
(Boguszewo
),  
Gagowiec, 
Pikowo,  
Pal�czko 

XVII – 
XIX 
Osada i 
wybudo
wania 

Pojedyncze 
zagrody  

     Kontynuacja 
tradycji miejsca 

LEGENDA: 
Uwarunkowania: 
pogrubione – wpis do rej. 
Kursywa – postulowane do wpisu

W dotychczasowym dokumencie studium du�o obiektów i obszarów, w tym cenne układy ruralistyczne miejscowo�ci postulowane były do obj�cia 
ochron� prawn� poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa. Obecnie polityka ochronna w  tym zakresie ze strony Urz�du 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uległa zmianie i postuluje on obj�cie ochron� cennych obiektów i układów poprzez ustalenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Konieczna jest równie� weryfikacja zasi�gów tych obszarów postulowanych do ochrony, b�dzie to 
mo�liwe wła�nie na etapie sporz�dzania planów miejscowych. 
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Archeologia
              Na terenie gminy zarejestrowano 33 stanowiska archeologiczne. Nale�� do 
nich obiekty o własnej formie krajobrazowej: grodzisko (Podjazy), cmentarzyska 
kurhanowe (Sul�czyno, W�siory, Bukowa Góra, M�ciszewice) . 
               Na terenie gminy ju� od połowy XIX wieku prowadzono badania 
wykopaliskowe. Dotychczas nie przeprowadzono na terenie gminy szczegółowej 
inwentaryzacji w ramach Archeologicznego Zdj�cia Polski. Dotychczasowe 
rozpoznanie wynika z bada� wykopaliskowych i ratowniczych. Wskazuje ono na 
intensywne osadnictwo pradziejowe na obszarze gminy. Dotyczy to zwłaszcza 
rejonów jezior i �cieków wodnych. 
              Obiekty archeologiczne zostały na trwałe wpisane w krajobraz kulturowy 
gminy i podobnie jak zabytki architektury, musz� by chronione.  
              Do�wiadczenia gminy Sul�czyno s� dobrym przykładem promowania terenu 
poprzez zagospodarowanie i popularyzacj� stanowisk archeologicznych (W�siory). 

Poni�sza tabela zawiera zestawienie zinwentaryzowanych w gminie Sul�czyno 
stanowisk archeologicznych. 
Lp 

Miejscowo	
 Charakter obiektu Chronologia Uwagi 
 1. Sul�czyno cmentarzysko 

płaskie 
wczesna epoka 
�elaza 

 2. Sul�czyno cmentarzysko 
kurhanowe 

chronologia 
nieokre�lona 

 3. Sul�czyno cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

 4. Sul�czyno cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

 5. Podjazy osada otwarta wczesne 
�redniowiecze 

teren w znacznym stopniu 
zabudowany domami 
letniskowymi 

 6. Podjazy grodzisko wczesne 
�redniowiecze 

Dec. nr 10/Archeol. z dnia 
11.11.1947  

 7. M�ciszewice cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

Dec. nr 403/Archeol. z 
dnia 22.03.1985  

 8. M�ciszewice cmentarzysko 
kurhanowe 

epoka br�zu Dec. nr 160/Archeol.z dnia 
21.11.1971  

 9. M�ciszewice cmentarzysko 
płaskie (?) 

wczesna epoka 
�elaza 

 10. M�ciszewice cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

 11. M�ciszewice cmentarzysko 
kurhanowe 

chronologia 
nieokre�lona 

 12. Bukowa Góra cmentarzysko 
kurhanowe (?) 

chronologia 
nieokre�lona 

 13. W�siory cmentarzysko 
kurhanowe i z 
kr�gami kamiennymi

okres wpływów 
rzymskich 

Dec. nr 6/Archeol.  
z dnia 05.09.1947     

 14. W�siory cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

Dec. nr 234/Archeol. z 
dnia 06.12.1972 

 15. W�siory – 
Borowiec 

cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

 16. W�siory – osada otwarta chronologia  
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Borowiec nieokre�lona 
 17. W�siory – 

Borowiec 
cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

 18. W�siory – 
Borowiec 

osada otwarta chronologia 
nieokre�lona 

 19. W�siory osada otwarta wczesna epoka 
�elaza 

teren cz��ciowo 
zabudowany domkami 
letnisko – wymi 

 20. W�siory – 
Borowiec 

huta szkła chronologia 
nieokre�lo- 
na 

 21. W�siory – 
Borowiec 

osada otwarta chronologia 
nieokre�lona 

  
22. 

W�siory – 
Borowiec 

osada otwarta chronologia 
nieokre�lona 

 23. W�siory huta szkła XVII-XVIII wiek  
 24. 	akowo cmentarzysko 

płaskie 
wczesna epoka 
�elaza 

Dec. nr 433/Archeol.z dnia 
18.12.1987 

 25. Sul�czyno punkt osadnictwa 
(osada?) 

chronologia 
nieokre�lona 

 26. W�siory strefa osadnictwa obiekt 
wielokultu- 
rowy 

 27. Borek cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

Badania ratownicze w 
latach 1991-1993 

 28. Borek cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

Badania ratownicze w roku 
1993 

  
29.  

Borek  
punkt osadnictwa 

wczesna epoka 
�elaza 

 30. Borek cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

 31. Borek cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

 32. Podjazy osada otwarta wczesne i 
pó�ne  
�redniowie –
cze 

teren w znacznym stopniu 
zabudowany domkami 
letniskowymi 

 33. Skoczkowo cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

 34 	akowo cmentarzysko 
kurhanowe 

chronologia 
nieokre�lona 

obja�nienia  do  tabeli  : 
   grodzisko  
                             miejsce dawnego grodu warownego , w miejscu którego 
zachowały si� widoczne na powierzchni �lady wałów i fosy. 
   osady, punkty osadnicze cmentarzyska  
                                 w miejscach tych pod powierzchni� ziemi istnieje mo�liwo�
natrafienia na obiekty archeologiczne   (jamy, groby, paleniska). 
   chronologia  : 
� epoka br�zu                           -    1700 lat p.n.e. – 650 p.n.e. 
� wczesna epoka �elaza           -     650  - pocz�tek n.e. 
� okres wpływów rzymskich   -     pocz�tek n.e. – VI wiek n.e. 
� wczesne �redniowiecze        -     VI – XII wiek n.e. 
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� �redniowiecze                       -     XII – XV  wiek n.e. 

Zagro�enia dziedzictwa archeologicznego
              Podstawowym zagro�eniem dla obszarów stanowisk, obszarów i stref 
ochrony archeologicznej s� : 
� prace ziemne, w trakcie których mo�e doj� do naruszenia oraz zniszczenia 

warstw i obiektów archeologicznych zalegaj�cych pod powierzchni� ziemi. S� to 
takie prace jak: parcelacje, zabudowa, melioracje, wodoci�gi , itp. Dla stanowisk 
poło�onych w lasach zagro�eniem jest karczunek drzew i orka le�na. 

� zagro�eniem mo�e by te� ingerencja w krajobraz poprzez zabudow� terenów 
otaczaj�cych obiekt archeologiczny, np. w przypadku grodziska i cmentarzysk 
kurhanowych.    

3.5. Warunki i jako�� �ycia mieszka�ców, w tym ochrona ich 
zdrowia 

Ocena warunków zamieszkiwania
 Według GUS w ko�cu 2007 r. na terenie gminy Sul�czyno było  
      1146 mieszka�
o ł�cznej powierzchni u�ytkowej                                                       108,315 m2

o liczbie                                                                                            5218 izb, 

Liczba mieszka� w gminie Sul�czyno przeliczona na 1000 mieszka�ców jest ni�sza 
od �redniej dla wszystkich gmin wiejskich województwa pomorskiego i znacz�co 
odbiega od przeci�tnej dla województwa pomorskiego natomiast jest zbli�ona do 
porównywanej  gminy Chmielno. �rednia wielko� mieszkania w gminie jest mniejsza 
od mieszka� w gminie Chmielno ale wi�ksza jak w gminach wiejskich województwa.  

Gmina Sul�czyno - wska�niki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na tle województwa i gminy 
porównywanej  

Przeci�tna liczba osób

Wyszczególnienie 
Liczba 

mieszka� na 
1000 ludno�ci

Przeci�tna 
powierzchnia 

w m2 

u�ytkowa na 
osob�

na 
mieszkanie

na izb�

Przeci�tna 
powierzchnia 
u�ytkowa 1 
mieszkania 

Województwo 
pomorskie 334,3 22,9 3,0 0,8 68,5 
Gminy wiejskie 
woj. pomorskiego 

263,6 22,8 3,8 0,9 86,3 

Gmina Sul�czyno 232,0 21,9 4,3 0,9 94,5 
Gmina Chmielno 222,5 24,8 4,5 0,9 111,2 

Wska�niki warunków zamieszkiwania wyra�one przeci�tn� liczb� osób na 
mieszkanie i na izb� s� w przypadku gminy Sul�czyno zbli�one do warunków 
w gminach wiejskich woj. pomorskiego, jak i gminy Chmielno.  

Warunki zamieszkiwania w gminie nie mo�na uzna za zadawalaj�ce ze 
wzgl�du na brak samodzielno�ci zamieszkiwania; na 10 mieszka� przypada około 12 
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gospodarstw, co oznacza, �e w co pi�tym mieszkaniu s� dwa gospodarstwa 
domowe. Wprawdzie wska�niki zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych z kolejnych 
spisów powszechnych wskazuj� na stał� popraw� warunków zamieszkiwania, to 
stwierdzenia tego nie mo�na odnie� do liczby gospodarstw domowych w jednym 
mieszkaniu. Wska�nik ten nie maleje, a nawet jak wykazał ostatni spis ro�nie.  

Zestawiaj�c liczby mieszka� oficjalnie oddanych na terenie gminy w latach 
2004-2008 (wg GUS - 35) z liczb� zawartych w tym czasie w gminie mał�e�stw (208) 
nasuwa si� wniosek, �e tylko około17% zawartych w tych latach mał�e�stw miałoby 
teoretycznie szans� na własne mieszkanie.  

Wyszczególnienie NSP 1970 NSP 1978 NSP 1988  NSP 
2002  

2007 

Liczba mieszka� na 1000 
mieszka�ców 195,2 210,2 220,0 222,4 232,0 

Przeci�tna powierzchnia 
u�ytkowa mieszkania w m2 58,5 64,3 76,5 92,9 94,5 

Przeci�tna powierzchnia 
u�ytkowa na osob� 11,4 13,5 16,8 20,7 21,9 

Przeci�tna liczba osób 
na mieszkanie 5,12 4,75 4,54 4,50 4,31 

Przeci�tna liczba osób 
na izb� 1,45 1,26 1,10 0,99 0,95 

Liczba gospodarstw domo- 
wych w jednym mieszkaniu 1,10 1,13 1,11 1,18  

Stopie� wyposa�enie w urz�dzenia infrastruktury technicznej
 Na ocen� warunków zamieszkiwania wpływa poziom wyposa�enie 
w urz�dzenia infrastruktury technicznej; wyra�a si� to udziałem ludno�ci 
korzystaj�cej z sieci wodoci�gowej, gazowej i kanalizacji. Na terenach wiejskich 
dodatkowo informuje si� o długo�ci sieci. 

Wodoci�gi: 
długo� czynnej sieci rozdzielczej – 84,5 km, poł�czenia prowadz�ce do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 892,  

− długo� czynnej sieci kanalizacyjnej - 13,1 km   
− poł�czenia prowadz�ce do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

– 290

Wyposa�enie mieszka� zamieszkiwanych w gminach wiejskich województwa pomorskiego oraz 
Sul�czyno i Chmielno 

Wyszczególnienie 
gminy wiejskie 

woj. pom. 
gmina Sul�czyno gmina Chmielno 

Wodoci�g 96,5 96,4 98,5 

Łazienka 85,2 83,8 86,3 

centralne ogrzewanie  69,5 73,0 76,3 

gaz z sieci 5,2 - - 
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 Z tabeli wynika, �e poziom wyposa�enia w infrastruktur� techniczn�
(wodoci�g, kanalizacj� itd.) w gminie Sul�czyno nie jest jeszcze 100-procentowy. 
Jest on zbli�ony do stopnia wyposa�enia przeci�tnej dla gmin wiejskich województwa 
i ni�szy ni� w gminie Chmielno. 

Usługi dla ludno	ci
O�wiata i wychowanie
Wychowanie przedszkolne 

W roku szkolnym 2007/08 na terenie gminy Sul�czyno do samorz�dowego 
przedszkola ucz�szczało 119 dzieci z czego 51 to sze�ciolatki. Ponadto w 2  
szkołach podstawowych znajduj� si� oddziały „O”. 
Na koniec 2008 r. w gminie było (wg GUS) 198 dzieci w wieku 3-5 lat, a 6-latków – 
72. Poziom uczestnictwa w opiece przedszkolnej dzieci z grupy wiekowej 3-5 wynosił 
zatem 34%. Jest to wska�nik wy�szy ni� w wielu gminach lecz ze wzgl�du na 
potrzeb� wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich niezadowalaj�cy.  

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne  
Na terenie gminy Sul�czyno w roku szkolnym 2007/2008 działało 5 szkół 

podstawowych wszystkie podporz�dkowane s� samorz�dowi gminnemu oraz 2 
gimnazja Ł�cznie dysponuj� one 52 pomieszczeniami szkolnymi w tym 37 salami 
lekcyjnymi. Młodzie� uczy si� w 35 oddziałach. Do szkół podstawowych ucz�szczało 
406 dzieci. Dodatkowo 14 do „0”. W  gimnazjach podporz�dkowanych równie�
samorz�dowi gminnemu uczyło si� 212 uczniów. �rednio w szkołach tych na jeden 
oddział przypada 17,7 uczniów.  

Liczba 
Nazwa szkoły Miejscowo	


uczniów oddziałów 
nauczy-

cieli 
sale 

lekcyjne 
Zespół Szkół  
w Sul�czynie  
Szkoła Podstawowa 

160

Gimnazjum  

Sul�czyno 

167

14 33 9

boisko 
�wietlica 

Zespół Szkół  
w M�ciszewicach 
Szkoła Podstawowa 

103

Gimnazjum 

M�ciszewice 

45

9 20 10

boisko 
�wietlica 

Szkoła Podstawowa  

w Podjazach 
44

Oddział „0” 

Podjazy 

10

5 11 6

Szkoła Podstawowa  

w W�siorach 
W�siory 56 6 13 6

Szkoła Podstawowa  

W Borku Kamiennym 
43

Oddział „0” 

Borek 
Kamienny 

4

4 8 6

sala 
gimnastycz-
na niepełn-
owymiarowa 

Wszystkie szkoły podstawowe posiadaj� pracownie komputerowe, w tym około 80% 
z nich podł�czone jest do Internetu. Liczba uczniów przypadaj�cy na 1 komputer w 
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szkołach podstawowych wynosi 13,1 a w gimnazjach 17,8. Współczynnik solaryzacji 
w gminie zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów wynosi około 90% 

Ochrona zdrowia 
Zakłady Opieki Zdrowotnej  

Mieszka�ców gminy obsługuje Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Sul�czynie. Znajduj� si� w nim poradnie �wiadcz�ca podstawow� opiek� lekarsk�; 
poradnia ogólna’ dzieci�ca, ginekologiczna i stomatologiczna. Z bardziej 
specjalistycznych usług lekarskich chorzy korzystaj� w przychodniach w Kartuzach 
i trójmie�cie  

Apteki 
 Na terenie gminy obecnie działa 1 apteka.. Na koniec 2008 na aptek�
przypadało:  

województwo pomorskie 3433 mieszka�ców 
powiat karuski 4388 mieszka�ców 
gminy wiejskie 6366 mieszka�ców 
gmina Sul�czyno 5056 mieszka�ców. 


łobki 
Na terenie gminy nie ma �łobka.  

O�rodki pomocy społecznej 
Na terenie gminy działa Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w Sul�czynie. Zajmuje 
si� on głównie rozdziałem zasiłków stałych i okresowych oraz, zasiłki celowe), 
realizuj�c trzy ustawy w ramach zabezpieczenia społecznego: 

• Ustawa o pomocy społecznej 
• Ustawa o �wiadczeniach rodzinnych. 
• Ustawa o pomocy uprawnionym do alimentów 

Liczba rodzin i osób obj�tych pomoc� społeczn� w 2008 r. na terenie gminy wynosiła 
179 rodzin co odpowiada 778 osobom. Wielko� ta stanowi około 15% 
społecze�stwa gminy i nale�y raczej do ni�szych w porównaniu z innymi gminami. 
Na terenie Sul�czyna znajduje si� tak�e Dom Opieki Społecznej w którym przebywa 
około 15 pensjonariuszy. 

Obiekty kultury 
Gminny O�rodek Kultury 
Główna działalno� kulturalna skupia si� wokół Gminnego O�rodka Kultury 
w Sul�czynie  
W placówce działa dzieci�co-młodzie�owy folklorystyczny zespół pie�ni i ta�ca oraz 
teatr ta�ca. Ponad o�rodek organizuje: spotkania okoliczno�ciowe, festyny, 
prezentacje i przegl�dy twórczo�ci dzieci�cej .

 Biblioteki 
Gmina Sul�czyno posiada bibliotek�. Korzysta z niej około 830 czytelników 

z zapisanych1300. Ksi�gozbiór stanowi około 18.5 tys.  woluminów. W okresie letnim 
dodatkowo przybywa około 80 czytelników spo�ród wczasowiczów.  
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W bibliotece mo�na skorzysta z Internetu i czytelni czasopism  (około 30 tytułów). 
Organizuje si� tu lekcje biblioteczne, spotkania z pisarzami, wystawy oraz zima 
zaj�cia dla dzieci.
Na terenie gminy nie ma kina, teatru ani muzeum. 

Obiekty sakralne 
 Na terenie gminy znajduj� si� dwie parafie rzymskokatolickie:  

− �wi�tej Trójcy w Sul�czynie 
− Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej Marii Panny w M�ciszewicach 

Na jedn� parafi� przypada �rednio 2,5 tys. mieszka�ców gminy. 

Przy obu parafiach znajduj� si� czynne cmentarze. 

Baza noclegowa 
Gmina Sul�czyno nale�y do najpi�kniejszych gmin turystycznych 

województwa pomorskiego. S� tu bardzo dogodne warunki do uprawiania sportu 
i turystki. 
 Walory te wpływaj� na rozkwit bazy noclegowej głównie w kwaterach prywatnych, 
gospodarstwach agroturystycznych, o�rodkach wypoczynkowych i polach 
namiotowych.
Wykaz o�rodków wypoczynkowych: 

• O�rodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny „Milo – Mausz” – Ostrów Mausz 
• Chata „Baryła” – Zdunowie 
• O�rodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Le�ny Dwór” – Sul�czyno  
• O�rodek Wypoczynkowy  P. W. i K.– Kłodno  
• O�rodek Wypoczynkowy „Podró�nik” – Sul�czyno  
• O�rodek Wypoczynkowy „Bartek” – Kłodno 
• O�rodek Wypoczynkowy „IPN” – Kłodno 
• Wypoczynek u Mietka– Kłodno 
• O�rodek Campingowy T. Matuszkiewicz – Sul�czyno 
Trzy pierwsze to o�rodki całoroczne, reszta sezonowe. Na obecna chwil�

zarejestrowanych jest w gminie oficjalnie 9 kwater agroturystycznych. Jednak 
przypuszcza si�, �e w rzeczywisto�ci jest ich znacznie wi�cej (działaj� nieoficjalnie). 
Dodatkowe atrakcje turystyczne w gminie to: �cie�ka dydaktyczna - przełom Słupi 
w Sul�czynie i Kamienne kr�gi w W�siorach 

Obiekty sportowe i rekreacyjne 
 Gmina Sul�czyno posiada obiekt sportowy w którym mieszcz� si� dwie hale 
36 na 18 i 18 na 14 m i siłownia. Ponadto na terenie gminy znajduj� si� 2 boiska 
piłkarskie z zapleczem socjalnym i minitrybunami. Przy wszystkich szkołach istniej�
boiska przyszkolne. 

3.6. Zagro�enia bezpiecze�stwa ludno�ci i jej mienia 

Zagro�enia przyrodnicze  
Do istotnych zagro�e� naturalnych nale�� przyrodnicze zjawiska katastroficzne. 

W warunkach przyrodniczych Polski naturalne zjawiska katastroficzne mog�ce mie
wpływ na bezpiecze�stwo i działalno� ludzi oraz na twory ich działalno�ci to głównie 
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powodzie, ruchy masowe wierzchniej warstwy litosfery i ekstremalne stany 
pogodowe. Dwóm pierwszym zjawiskom mo�na przeciwdziała przez �wiadome 
kształtowanie �rodowiska w postaci zabezpiecze� przeciwpowodziowych (regulacja 
odpływu ze zlewni przez działania hydrotechniczne i z zakresu struktury u�ytkowania 
terenu, wały przeciwpowodziowe, poldery itp.) oraz stabilizacji stoków (działania 
biologiczne, techniczne i biotechniczne). Ekstremalne stany pogodowe powoduj�
okresow� destabilizacj� funkcjonowania społeczno-gospodarcze, a przeciwdziałanie 
im polega na sprawnej organizacji społeczno�ci zamieszkuj�cej dany teren. 

Zagro�enie powodziowe 
W uj�ciu prawnym obszary bezpo�redniego zagro�enia powodzi� obejmuj�

(Art.82.1 ustawy „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2005 
r. Nr 239, poz. 2019 z pó�niejszymi zmianami): 
1) tereny mi�dzy lini� brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, 

w który wbudowano tras� wału przeciwpowodziowego, a tak�e wyspy i przymuliska, 

2) obszar pasa nadbrze�nego w rozumieniu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej, 

3) stref� przepływów, wezbra� powodziowych okre�lon� w planie zagospodarowania przestrzennego 
na podstawie studium, o którym mowa w art. 79 ust. 2. (...)
Zgodnie z art. 79, ust. 2 ustawy (...) dyrektor regionalnego zarz�du gospodarki wodnej sporz�dza 

studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalaj�ce granice zasi�gu wód powodziowych o okre�lonym 
prawdopodobie�stwie wyst�powania oraz kierunki ochrony przed powodzi� (...).

Dla rzeki Słupi i jej dopływów wyznaczone zostały obszary bezpo�redniego 
zagro�enia powodzi� w opracowaniu: „Studium okre�laj�ce granice obszarów 
bezpo�redniego zagro�enia powodzi� dla obszarów nieobwałowanych rzeki Słupi 
i jej głównych dopływów” (2004.). W ww. opracowaniu w punktach kontrolnych na 
rzece Słupi i jej dopływach okre�lone zostały rz�dne wody o prawdopodobie�stwie 
wyst�pienia 1% (woda stuletnia) i 10% (woda dziesi�cioletnia) oraz przedstawiony 
został zasi�g obszarów zalewowych wod� powodziow� o prawdopodobie�stwie 
wyst�pienia 1% i 10% (zał. kartogr. 3). Obszar gminy poło�ony jest cz��ciowo w ich 
zasi�gu.  

Zagro�enie powodziowe dotyczy przede wszystkim terenów w dnie doliny Słupi 
i obrze�y jezior. Istnieje równie� niebezpiecze�stwo osuni� skarp i zboczy przy 
deszczach nawalnych (intensywnych ulewach).  

Zagro�enie ruchami masowymi
Zagro�enie morfodynamiczne na obszarze gminy ma znaczenie lokalne i głównie 

potencjalne. Du�e wysoko�ci wzgl�dne i nachylenia zboczy dolin stwarzaj�
zagro�enie morfodynamiczne zwłaszcza przy wyst�powaniu naprzemian warstw 
utworów piaszczystych i gliniastych. Potencjalne zagro�enie pot�gowa mog�
niewła�ciwe lokalizacje obiektów, brak ro�linno�ci na stokach i wyst�powanie 
sztucznych podci� zboczy (skarp).  

Wg „Rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagro�e� geologicznych na terenie 
całego kraju (ze szczególnym uwzgl�dnieniem osuwisk oraz innych zjawisk 
geodynamicznych)” oraz informacji zawartych w „Programie ochrony �rodowiska 
powiatu kartuskiego” (2008) na terenie gminy Sul�czyno nie wyst�puj�
zarejestrowane tereny zagro�one ruchami masowymi ziemi. 

Powszechnym zagro�eniem w warunkach �rodowiska przyrodniczego Polski s�
ekstremalne stany pogodowe, jak bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady 
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deszczu lub �niegu. Zapobieganie ekstremalnym stanom pogodowym jest 
niemo�liwe a likwidacja skutków jest kwesti� organizacyjn�. 

Obiekty stwarzaj�ce zagro�enie wyst�pienia powa�nych awarii
Na obszarze gminy Sul�czyno nie ma: 

• zakładów o zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej; 
• zakładów o du�ym ryzyku;  
w rozumieniu Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. 
w sprawie rodzajów i ilo�ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si�
w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwi�kszonym ryzyku albo zakładu 
o du�ym ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej z pó�niejszymi zmianami. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 535 i Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 208). 

Na terenie gminy nie wyst�puj� instalacje i urz�dzenia, w których mog� by
stosowane substancje niebezpieczne w ilo�ciach gro��cych powstaniem powa�nej 
awarii przemysłowej. 

Istotnym �ródłem potencjalnego zagro�enia s� wypadki i awarie w transporcie 
drogowym materiałów niebezpiecznych. Na obszarze gminy Sul�czyno mo�e ono 
dotyczy: 
• transportu cysternami samochodowymi: etyliny, oleju nap�dowego i gazu propan-

butan (do stacji paliw), oleju opałowego (do kotłowni) i gazu propan-butan 
w butlach,  

• stacji paliw – potencjalne zagro�enie wybuchem. 
	adna z miejscowo�ci na terenie gminy Sul�czyno nie jest zgazyfikowana 

przewodowo.  

Wielko	
 i struktura bezrobocia
W ko�cu czerwca 2009 roku w gminie Sul�czyno było zarejesrowanych139 
bezrobotnych. Przeszło 60% ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety. Młodzi ludzie 
w wieku do 24 lat stanowi� 45% bezrobotnych a długotrwale bezrobotni 40% i jest to 
stosunkowo wysoki procent.  
Stopa bezrobocia w gminie kształtuje si� poni�ej �redniej wojewódzkiej i wynosi 
obecnie około 6,3%.  
Struktura bezrobotnych w gminie Sul�czyno w połowie roku 2009 w zale�no�ci 
od poziomu wykształcenia przedstawiała si� w sposób nast�puj�cy: 
wykształcenie: wy�sze                                               5,0 % 
   policealne i �rednie zawodowe         32,4% 
   �rednie ogólnokształc�ce                 19,4% 
   zasadnicze zawodowe                      20,1% 
   podstawowe i niepełne podstawowe 23,0%. 
Ze statusu bezrobotnego najcz��ciej korzystaj� osoby o niskim wykształceniu – 
osoby te ch�tniej ni� wy�ej wykształcone pracuj� w szarej strefie. Ta konstatacja 
w znacznym stopniu podwa�a wiarygodno� danych o bezrobociu. 

 Liczba bezrobotnych w gminie Sul�czyno w ostatnich latach 

Kobiety 
Rok Ogółem 

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie 

ludno	ci w wieku produkcyjnym Liczba % 

2003 331 12,6 166 50,2 

2004 350 12,9 180 51,4 
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2005 337 12,1 190 56,4 

2006 278 9,7 176 63,3 

2007 166 5,7 110 66,3 

2008 125 4,2 73 58,4 

30.06.2009 139 4,6 84 60,4 

Z statystyk Powiatowego Urz�du Pracy w Kartuzach wynika, �e mimo znacznego 
udziału ludzi młodych (w wieku do 24 lat) w ogólnej liczbie bezrobotnych procent 
maleje. To zjawisko jest prawdopodobnie zwi�zane z emigracj� zarobkow�. 
Niepokoj�cy natomiast jest fakt feminizacji bezrobocia, co spowodowane jest słab�
dost�pno�ci� do miejsc pracy w gminie i trudno�ci� pogodzenia prowadzenia domu 
z dojazdami do odległej pracy.  

3.7. Potrzeby i mo�liwo�ci rozwoju gminy 

Wnioski do zmiany sposobu u�ytkowania i zagospodarowania terenu
Potrzeby rozwoju gminy okre�lono na podstawie wniosków zło�onych w sprawie 
zmian dotychczasowego sposobu u�ytkowania i zagospodarowania terenu. 

Poni�sza tabela obejmuje cz�� wniosków osób fizycznych i prawnych, które były 
składane w Urz�dzie Gminy w latach 2001-2008r. Wnioski te zostały wst�pnie 
pozytywnie zweryfikowane do uwzgl�dnienia w opracowaniach planistycznych, a nie 
mogły by załatwione w postaci wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

 Lp. 
  Data wpływu 
wniosku 

 Nazwisko i imi�, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i adres 

  
Tre	
 wniosku 

 Oznaczenie 
nieruchomo	ci, 
której dotyczy 
wniosek 

A.1. 24.04.2006r. 
Marek Zaczek 

Ul. Ojcowska 12 
80-146 Gda�sk 

Zmiana przeznaczenia działki z 
le�nej na letniskow�

Dz. nr 167 
obr�b Borek 

A.2 24.08.2007r. 
Krystian Jaskulski 

Os. Wybickiego 13/35 
83-300 Kartuzy 

Teren pod zabudow� letniskow�
lub mieszkaniow�

Dz. nr 112/71 
obr�b Borek 

A.3 19.11.2004r. 
Marek Koziesta�skiul. My�liwska 

27c/3 
81-572 Gdynia 

Zmiana przeznaczenia działki z 
le�nej na letniskow�

Dz. nr 112/67 
obr�b Borek 

A.4 07.09.2004r. 

Stanisław i Maria 
Łałak 

Ul. Bama 27/18 
81-381 Gdynia 

Zmiana przeznaczenia działki z 
le�nej na letniskow�

Dz. nr 122/8 
obr�b Borek 

A.5 20.10.2003r. 
Tomasz Lidke 

Ul. Kołodrzeska 65L/10 
80-396 Gda�sk-Oliwa 

Zmiana przeznaczenia działki z 
rolnej na budowlan�

Dz. nr 105/89 
obr�b Borek 

A.6 27.01.2009r. 
Krzysztof Go�ciniak 
Ul. Słoneczna 24B 

05-126 Stanisławów Pierwszy 

Zmiana przeznaczenia działki na 
budownictwo mieszkaniowe (ew. 

rekreacyjne) 

Dz.nr 6/4 
obr�b Bukowa Góra

A.7 21.11.2008r. 
Zbigniew i El�bieta Ko�mi�scy 

Ul.SzarychSzeregów23A 
81-471 Gdynia 

Zmiana przeznaczenia działki na 
budownictwo mieszkaniowe 

Dz.nr 71/47 
obr�b Kłodno 

A.8 25.07.2008r. 

Eugeniusz Kaczmarek 
Danuta Łajewska 
El�bieta Bielicka 

Katarzyna Długi�ska 

Zmiana przeznaczenia działki na 
budownictwo letniskowe (7 

działek budowlanych) 

Dz.nr 71/56 
Obr�b Kłodno 
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Arkadiusz Wielgosz 
Edward Kaczmarek 

Agnieszka Lautenbach 
Ul. Wczasowa9 

83-000 Pruszcz Gda�ski 

A.9 25.03.2009r. 
Maria Kierbic 

83-321 M�ciszewice 121A 
Zmiana przeznaczenia działki na 

budownictwo mieszkaniowe 
Dz. nr 325 

Obr�b M�ciszewice

A.10 08.08.2008r. 
Krzysztof Regli�ski 
Ul. Ko�cierska 36 

83-340 Sierakowice 

Zmiana przeznaczenia terenu 
(rola i pastwisko) pod kopaliny 

odkrywkowe 

Dz. nr 532/2 
Obr�b M�ciszewice

A.11 04.07.2008r. 
Urszula Bieli�ska 

Ul. Nowodworska 3 
83-251 Pinczyn 

Zmiana przeznaczenia działki na 
budownictwo mieszkaniowe i las

Dz. nr 461 
obr�b M�ciszewice

A.12 07.07.2006r. 
Danuta Zalewska Zmiana przeznaczenia działki na 

.................... 
Dz. nr 441/1 

obr�b M�ciszewice

A.13 29.06.2004r. 
Andrzej Wiczkowski 

Golica 
Obr�b M�ciszewice 

Zmiana przeznaczenia działki na 
budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne 

Dz. nr 24/3 
obr�b M�ciszewice

A.14 23.06.2004r. 
Dominika Płaczkowska 

Ul. Tamka 34A/10 
80-627 Gda�sk 

Zmiana przeznaczenia gruntów 
rolnych V iVI kl.  na działk�

rekreacyjn�

Dz.nr 45/42 obr�b 
M�ciszewice 

A.15 11.05.2004r. 
Ewa i Antonii Treder 

W�siory 58a 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia gruntów 
rolnych PsV na działki budowlane

Cz. dz.nr 
46/39obr�b 
M�ciszewice 

A.16 26.02.2002r. Regina i Andrzej Stencel 
Zmiana przeznaczenia działki na 

budownictwo mieszkaniowe 

Dz.nr 694/2, 693/2, 
692/4, obr�b 
M�ciszewice 

A.17 19.02.2002r. 
Danuta i Alfons Ko�yczkowscy 

Al. Zwyci�stwa 41 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki na 
budownictwo letniskowe 

Dz. nr 506/2 
Obr�b Podjazy 

A.18 05.08.2008r. 
Brunon Jareczk 

Podjazy 35 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki na 
teren rekreacyjno-budowlany 

Dz. nr 448/3 
Obr�b Podjazy 

A.19 25.07.2008r. 

Barbara i Zbigniew 
Kowalscy 

Lubeka, Bergstr.16 
Adres do koresp.: 

Aneks Biuro nieruchomo�ci 
Ul. Gda�ska 3/2 

83-400 Ko�cierzyna 

Zmiana przeznaczenia działki na 
cele mieszkalne 

Dz. nr 307 
Obr�b Podjazy 

A.20 15.09.2004r. 
Wojciech Kopacz 

Ul. Kolonia Zr�by 15/27 
80-133 Gda�sk 

Zmiana przeznaczenia działki na 
teren rekreacyjny 

Dz. nr 157/5 
Obr�b Podjazy 

A.21 30.04.2004r. 
Dariusz Wenta 
Gowidlino 94, 

83-341 Gowidlino 

Zmiana przeznaczenia działki na 
budownictwo mieszkaniowo-

rekreacyjne 

Dz. nr 9/6 
Obr�b Podjazy 

A.22 06.04.2004r. 
Marian Falkowski 

Kołodziaje 8 
83-320 Sul�czyno 

Podział działki z wydzieleniem 
działek budowlanych 

( mieszkaniowych i letniskowych)

Dz. nr 87 
Obr�b Sucha 

A.23 04.11.2004r. 

Maciej Boche�ski 
Ul.Tatarczana 8B/4 

81-591 Gdynia 

Zygmunt Mo�
Ul. Lilii Wenedy186/3 

80-419 Gda�sk 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
jednorodzinn� zabudow�
mieszkaniowo-letniskow�

Dz. nr 182 
Obr�b Sul�czyno 

A.24 06.05.2003r. 
Szczepan Stencel 
Ul. Brzozowa55 

83-320 Sul�czyno -Wybudowanie

Zmiana przeznaczenia działki z 
rolnej na działki rzemie�lnicze 

Dz. nr 53/7 
Obr�b Sul�czyno 

A.25
06.03.2007r. 
22.09.2004r. 

Marian Porzych 
Ul. Cz�stochowska 5/3 

80-180 Gda�sk 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
zabudow� letniskow�

Dz. nr 605 
Obr�b Sul�czyno 

A.26 20.09.2001r. 
Anna Rychert 

83-320 Sul�czyno 18 
Zmiana przeznaczenia działki na 
działki rekreacyjne i budowlane 

Dz.nr 174/2 
Obr�b Sul�czyno 

A.27 15.05.2009r. 
Maria i Brunon Butowscy 

W�siory 22B 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
zabudow� mieszkaniow�

Dz.nr 71 
Obr�b W�siory 

A.28 14.03.2008r. 
S.J. Wro�ski 

Ul. Słoneczna1 
83-307 Kiełpino 

Zmiana przeznaczenia działki na 
�wirowni� z towarzysz�c�

infrastruktur�

Dz.nr 271, 275, 
272, 261, 3172/4, 

262/1, 264/1, 
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3172/3 oraz cz.dz. 
265, 267, 268, 270, 
274 obr�b W�siory

A.29 20.01.2009r. 
Feliks Cieszy�ski 

Borowiec 69c 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki pod  
budownictwo mieszkaniowe i 

rzemie�lnicze 

Dz. nr 355/12 
obr�b W�siory 

A.30 01.02.2008r. 
Mirosław Marci�ski 

Reskowo 70A 
83-334 Miechucino 

Zmiana przeznaczenia działki na 
�wirowni�

Dz.nr 533 
obr�b W�siory 

A.31 17.09.2004r. 
Roman Leyk 
W�siory 59 

83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 

Dz.nr 325/1 
obr�b W�siory 

A.32 11.06.2004r. 
Dagmara Pawlak 
Al. Zwyci�stwa 38 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
budownictwo agroturystyczne 

Dz.nr 223/3 
obr�b W�siory 

A.33 11.05.2004r. 
Wojciech Naczk 

Ul. Polna 28 
83-340.......... 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 

Dz.nr 292/6 
obr�b W�siory 

A.34 24.03.2003r. 
Sławomir Domaszk 

W�siory 39 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 

Dz.nr 54/4 
obr�b W�siory 

A.35 12.07.2002r. 
R.J.A.Z.K. Gostkowscy 

W�siory 51 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki pod  
budownictwo mieszkaniowo - 

rzemie�lnicze 

Dz.nr 67 
obr�b W�siory 

A.36 14.08.2001r. 
Teresa Gu�niaczak 
Ul. Narutowicza 3/8 
84-200 Wejherowo 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 

Dz.nr 152 
obr�b W�siory 

A.37 17.01.2001r. 
Stanisław Richert 
Ul. Szpitalna 41/3 
83-332 Dzier���no 

Zmiana przeznaczenia działki na 
teren rekreacji zbiorowej i 

indywidualnej 

Dz.nr 21/57 
obr�b W�siory 

A.38 26.05.2009r. 
El�bieta Matusiewicz 

Ul. Paprykowa 13D/11 
81-589 Gdynia 

Zmiana przeznaczenia działki 
teren rekreacji zbiorowej 

Dz.nr 3252 
Obr�b Zdunowice 

A.39 14.10.2008r. 

Barbara i Dariusz 
Anelik 

	akowo 15 i 15A 
38-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 

Dz.nr 70/1 
Obr�b 	akowo 

A.40 29.12.2003r. 
Marian Krefft 
	akowo Wyb. 8 

83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 

Dz.nr 15/3 
Obr�b 	akowo 

A.41 21.05.2001r. 
Jarzy Kuczkowski 

	akowo 18 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 

Cz.Dz.nr 103/2 
Obr�b 	akowo 

A.42 21.10.2005r. 
Nadle�nictwo Lipusz 

Ul. Brzozowa 2 
83-424 Lipusz 

Zmiana przeznaczenia działek 
pod zalesienie 

Dz.nr 178/2 
obr�b W�siory, 

Dz.nr 125/2, 125/1, 
125/3, 126 

obr�b Sucha, 
Dz.nr 202/5 

obr�b Kłodno, 
Dz.nr 252, 241 

obr�b Zdunowice, 

A.43 20.08.2004r. 
Nadle�nictwo Lipusz 

Ul. Brzozowa 2 
83-424 Lipusz 

Zmiana przeznaczenia działek 
pod zalesienie 

Dz.nr 175, 176, 
obr�b W�siory, 

Dz.nr 155 
obr�b Klodno, 
Dz.nr 569/3 

obr�b Podjazy, 

Poni�sza tabela obejmuje ZESTAWIENIE WNIOSKÓW OSÓB FIZYCZNYCH 
I PRAWNYCH (zło�one po ogłoszeniu o przyst�pieniu do sporz�dzania projektu 
zmiany studium) rozstrzygni�tych przez Wójta Gminy w zakresie uwzgl�dnienia w 
projekcie studium w dniu 22 lipca 2009r. – kolorem szarym zaznaczono wnioski 
wst�pnie pozytywnie rozstrzygni�te przez Wójta Gminy, postulowane do 
uwzgl�dnienia w projekcie studium. 
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 Lp.  Data wpływu wniosku 
 Nazwisko i imi�, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i adres 

 Tre	
 wniosku 

 Oznaczenie 
nieruchomo	ci, 
której dotyczy 
wniosek 

WNIOSKI OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (zło�one po ogłoszeniu o przyst�pieniu do sporz�dzania projektu zmiany 
studium) 

1. 01.06.2009r. 
Wichert Stanisław  

W�siory 54c 
83-320 Syl�czyno 

Zmiana cz��ci działki z 
budowlanej na usługowo-

rzemie�lnicz�

Cz. dz.nr 248/27 
obr�b W�siory 

2. 27.05.2009r. 
Koszałka Kazimierz 

Ul. Kubusia Puchatka 2 
83-340 Sierakowice 

Teren pod budownictwo 
mieszkaniowe 

Dz.nr 60/3 i cz. 53/3
obr�b Borek 

3. 28.05.2009r. 
Marci�ski Mirosław 

Reskowo 70a 
83-334 Miechucino 

Teren pod budownictwo 
mieszkaniowe 

Dz.nr 72/1  
obr�b Bukowa Góra

4. 28.05.2009r. 
Stefan i Teresa Ja�dzewscy 

Podjazy 3 
83-320 Sul�czyno 

Teren pod budownictwo 
mieszkaniowe i zagrodowe 

Dz.nr 501/2  
obr�b Podjazy 

5. 29.05.2009r. 
Bronk Arkadiusz 

W�siory 13 
83-320 Sul�czyno 

Teren pod budownictwo 
rekreacyjno-turystyczno-usługowe

Dz.nr 39/22  
obr�b W�siory 

6. 29.05.2009r. 

Barbara Anna Chuderewicz 
Adres do koresp. 
Ul. Mieszka I 68/3 

76-200 Słupsk 

Teren pod rekreacj�
Dz.nr 103/15  
obr�b Kłodno 

7. 01.06.2009r. 
Knabe Helena 

Ul. Rycarza Blizbora 28/9 
80-177 Gda�sk 

-Dz. nr 3-pod zabudow�
mieszkaniow�,  

-dz.nr 1/1 przeznaczona pod 
zabudow� letniskow�

-dz. nr 505 pod zabudow�
mieszkaniow�

Dz.nr 3, 1/1   
obr�b Bukowa Góra

Dz.nr 505   
obr�b Sul�czyno 

8 01.06.2009r. 
Sural Ryszard 

Ul. Skłodowskiej 21/A/3 
83-400 Ko�cierzyna 

Teren pod zabudow� letniskow�
b�d� mieszkaniow�  

Dz.nr 6/3 obr�b 
Bukowa Góra 

9. 29.05.2009r. 
Genowefa i Tadeusz Kreft 

Ul. Stroma 8 
83-320 Sul�czyno  

-Dz. nr 137/1-pod zabudow�
mieszkaniowo-usługow�,  

-dz.nr 57 przeznaczenie zwi�zane 
z działalno�ci� produkcyjno-

usługow� (wydobywanie �wiru i 
produkcja elementów 

betonowych) oraz mo�liwo�
zabudowy mieszkaniowej  

Dz.nr 137/1, 57  
obr�b Sul�czyno 

10. 29.05.2009r. 
Tuszy�ski Włodzimierz 

Ul. Szyprów 2E/1 
80-335 Gda�sk 

Zmiana przeznaczenia terenu z 
.................... 

Cz. dz. nr 43/44 
obr�b W�siory 

11. 20.05.2009r. 
Pobłocki Czesław Kłodno 6 

83-320 Sul�czyno 

Adaptacja istniej�cego budynku 
mieszkalnego na pokoje do 

wynaj�cia i usługi małej 
gastronomii 

Dz.nr 69/1 obr�b 
Kłodno 

12. 26.05.2009r. 

Wspólnota Domków Letniskowych 
„SUMINY” 

Sumin  
77-124 Parchowo 

Teren przeznaczony pod 
rekreacj� zbiorow�  

Cz. dz. nr 252  
obr�b Zdunowice 

13. 15.07.2008r. 
Deptała Tadeusz 
Ul. Opolska 7D/6 
80-395 Gda�sk 

Teren przeznaczony pod 
zabudow� mieszkaniow�  

Cz. dz nr 391/3 
Obr�b Podjazy 

14. 27.05.2009r. 
Sławomira i Bogdan Szela 

Lemany 46 
83-341 Gowidlino 

Teren przeznaczony na cale 
budowlane  

Dz.nr 42/8 
Obr�b Borek 

15. 27.05.2009r. 
Gawin Marian 
Ul. Promyka 6  

83-320 Sul�czyno 

Teren przeznaczony na cale 
budowlane zgoda dotyczy 

zabudowy letniskowej 

Dz. nr 126/4 i cz. 
126/6 obr�b 
	akowo 

16. 27.05.2009r. 
Bronk Bogdan 

Ul. Gdy�ska 7/1 
83-330 	ukowo 

Teren przeznaczony na usługi i 
działalno� o charakterze 

turystycznym i rekreacyjnym  

Cz.dz.nr 146/11  
obr�b Borek 

17. 19.05.2009r. 
Barbara i Dariusz Anzlik 

	akowo 15 
Pro�ba o usuni�cie 

projektowanego cmentarza 
Dz.nr 133/11  

Obr�b Zakowo 
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83-320 Sul�czyno (tereny s�siednie s�
przeznaczone pod zabudow�

mieszkaniow�)  

18. 18.05.2009r. 

Współwła�ciciele działki nr 71/56 
w Kłodnie 

Adres do koresp. Kaczmarek 
Edward 

Ul. Pilotów 20E m.5 
80-460 Gda�sk-Zaspa 

Teren pod budownictwo 
letniskowe 

Dz.nr 71/56  
Obr�b Kłodno 

19. 13.05.2009r. 
Głuszek Zbigniew 
Ul. Witolda 18a 
81-532 Gdynia 

Teren pod zabudow� rekreacyjn�
(domek letniskowy) 

Cz. dz.nr 71/83 
Obr�b Kłodno 

20.1 parking 
Dz. nr 215/2 

Obr�b sul�czyno 

20.2 Ziele� parkowa 
Dz. nr 249, 278/1 
Obr�b sul�czyno 

20.3 Plac przy starej szkole  
Dz.nr 321/1, 322 
Obr�b sul�czyno 

20.4 Usługi, tertak 
Dz.nr 16/4  

obr�b Kłodno 

20.5 Usługi, parking 
Dz.nr 50 

Obr�b W�siory 

20.6
Rzemiosło, usługi z zab. 

mieszkaniow�
Dz.nr 74 

Obr�b W�siory 

20.7 Budownictwo mieszkaniowe 
Dz.nr 141/6 

Obr�b W�siory 

20.8 Budownictwo mieszkaniowe 
Cz. Dz.nr 141/3 
Obr�b W�siory 

20.9

Gmina Sul�czyno 

Teren rekreacyjny, usługi turystyki
Dz.nr 247/3 

Obr�b W�siory 

21. 03.06.2009r. 
Synak Andrzej 

Ul. Fundamentowa5c/130 
80-298 Gda�sk 

Teren przeznaczony na cale 
wypoczynkowo-sportowe 
(hotel, restauracja, sale 

bankietowe)  

Dz.nr 399/3  
Obr�b podjazy 

22. 02.06.2009r. 
Gostkowski Stanisław 

Ul.Szydlicka 28 
83-320 Sul�czyno 

Teren przeznaczony pod 
zabudow� mieszkaniow�  

Dz.nr 133/1 
Obr�b Sul�czyno 

23. 02.06.2009r. 
Ja�d�ewski Andrzej 
Ul. �wierkowa 17 
83-320 Sul�czyno 

Teren przeznaczony pod 
zabudow� mieszkaniow�  
zgoda dotyczy zabudowy 

letniskowej 

Dz.nr 13/2 
Obr�b Sul�czyno 

24. 02.06.2009r. 
Ja�d�ewski Andrzej 
Ul. �wierkowa 17 
83-320 Sul�czyno 

Teren przeznaczony pod 
zabudow� letniskow� ( kemping)

Cz.dz.nr 65/1 
Obr�b Sul�czyno 

25. 01.06.2009r. 
Kreft Józef 
Sucha 3 

83-320 Sul�czyno 

Teren przeznaczony pod 
zabudow� mieszkaniow�  

Dz.nr 140, 142 
Obr�b Sucha 

WNIOSKI ORGANÓW WŁA�CIWYCH DO UZGADNIANIA I OPINIOWANIA PROJEKTU STUDIUM (odpowied� na 
zawiadomienie o przyst�pieniu do sporz�dzania projektu zmiany studium – wnioski nie wymagaj� rozstrzygni�cia 

Wójta Gminy, organy s� zobowi�zane do współpracy przy sporz�dzaniu projektu studium przez cały okres jego 
sporz�dzania) 

26. 25.05.2009r. 

Urz�d Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 

Departament Rozwoju 
Regionalnego i przestrzennego 

Ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gda�sk 

Opracowania regionalne  
–pismo DRRP.III.JP.7323-

1080/06 z 15.12.2006r  
-informacje i wnioski Zarz�du Woj. 

Pomorskiego  

Obszar całej gminy

27. 05.06.2009r. 

Operator Gazoci�gów 
przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. 
Oddział w Gda�sku 

Adr.do koresp.:  
ul. Wałowa 41/43 
80-858 Gda�sk  

IGP/TT-2/436/2009 

18.05.2009r. 
-DRRP.III.MB.7326-353/09 

28. 
27.05.2009r. 

Zarz�d Województwa 
Pomorskiego 

Ul. Okopowa 21/27 
80-810Gda�sk Pismo TR.14-601-(43)/09 

Obszar całej gminy
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29. 15.05.52009r. 

Wojewódzki Urz�d Ochrony 
Zabytków 

W Gda�sku 
Ul.Kotwiczników20 

80-881 Gda�sk 

Pismo ZP.4171/3372/2009 
Obszar całej gminy

30. 18.05.2009r. 

Wydział Bezpiecze�stwa i 
Zarz�dzania Kryzysowego 

Pomorski Urz�d Wojewódzki w 
Gda�sku 

Pismo BZK.II.7041/88/09 
Obszar całej gminy

31. 22.05.2009r. Telekomunikacja Polska S.A. Pismo STTNREDU/427/09 
Obszar całej gminy

32. 01.06.2009r. 

Starostwo Powiatowe w 
Kartuzach 

Wydział Rolnictwa i Ochrony 
�rodowiska 

Ul.Dworcowa 1 
83-300 Kartuzy 

Pismo R.MK.7534-15/09 
Obszar całej gminy

33. 29.05.2009r. 

Pomorska Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o. 

Oddział Zakład Gazowniczy w 
Gda�sku 

Ul. Wałowa 41/43 
80-858Gda�sk 

Pismo EA/376/2009 
Obszar całej gminy

34. 28.05.2009r. 

Muzeum Archeologiczne w 
Gda�sku 

Ul.Mariacka 25/26 
80-958 Gda�sk 

Pismo 5352/0555/2009 
Obszar całej gminy

35. 10.06.2009r. 
Wojewódzki Sztab Wojskowy 

Gda�sk 
Pismo 2568/09  

WNIOSKI OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (zło�one po ogłoszeniu o przyst�pieniu do sporz�dzania projektu zmiany 
studium) 

36. 16.06.2009r. 
Drywa Andrzej 

Ul.WojskaPolskiego34 
83-340 Sierakowice 

przeznaczenie terenu: 
tereny rekreacyjne, zabudowa 

pensjonatowo-hotelowo-
gastronomiczna, obsługa 

turystyczna 

Dz.nr 213/5, 213/6, 
213/7 

Obr�b Kistowo 

37. 12.06.2009r. 
Ga�ska Krystyna 

83-321 M�ciszewice 44A 
Teren przeznaczony pod 
zabudow� mieszkaniow�  

Dz.nr 566  
obr�b M�ciszewice

38.  
Bartelik Irena 

St��yca 
Teren przeznaczony pod 
zabudow� mieszkaniow�  

Dz.nr 355/19 
Obr�b W�siory 

Poni�sza tabela przedstawia WNIOSKI OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (zło�one 
w trakcie sporz�dzania projektu zmiany studium) 

  
Lp. 

 Data wpływu wniosku 
 Nazwisko i imi�, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i adres 

 Tre	
 wniosku 

 Oznaczenie 
nieruchomo	ci, 
której dotyczy 
wniosek 

B.1. 20.07.2009r. 

Małgorzata i Arkadiusz 
Formela 

Ul. Metalowa 20e/1 
81-146 Gdynia 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
rekreacj�  

Dz. nr 71/4 
obr�b Sul�czyno 

B.2 30.06.2009r. 
Ewa i Eugeniusz Hinca 

	akowo 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
zabudow� rekreacyjn�

Dz. nr 74/81 
Obr�b 	akowo 

B.3 18.06.2009r. 
Edmund Kulaszewicz 

Amalka 71 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne 

Dz. nr 135/93 
Obr�b 	akowo 

B.4 23.06.2009r. 
Andrzej Zalewski 

83-321 M�ciszewice 14a 

Zmiana przeznaczenia działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne 

Dz. nr 567 
Obr�b M�ciszewice

B.5 04.08.2009r. 
Klasa Władysław 

Sul�czyno 19 
83-320 Sul�czyno 

Zmiana przeznaczenia cz��ci 
działki pod zabudow�

mieszkaniow� jednorodzinn�

Dz. nr 446/17 
obr�b Sul�czyno 

B.6  Urz�d Gminy Sul�czyno 
Teren przeznaczony pod budynki 
jednorodzinne z usług� słu��c�

Dz. nr 232/1 
obr�b Kistowo 
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zabudowie mieszkaniowej 

B.7  
Marci�ski Mirosław 

Reskowo 70a 
83-334 Miechucino 

Teren przeznaczony pod 
�wirowni�

Dz.nr 72/1  
obr�b Bukowa Góra

B.8   
Teren przeznaczony pod 

�wirowni�
Dz.nr 870  

obr�b Bukowa Góra

B.9   
Teren przeznaczony pod 
rekreacj� indywidualn�

Dz.nr 71/57, 71/58
obr�b Kłodno 

B.10  Sławomir Domaszk 
Teren przeznaczony pod 
zabudow� mieszkaniow�

Dz.nr 54/4 
obr�b W�siory 

B.11  Urz�d Gminy Sul�czyno 
Teren przeznaczony pod 
zabudow� mieszkaniow�

Dz.nr 125 
obr�b Sul�czyno 

Wszystkie wnioski uwidocznione w powy�szych zestawieniach zaznaczono 
graficznie na planszy uwarunkowa� 1:10000 oraz zaznaczono, z zachowaniem 
powy�szej numeracji, na mapach ewidencyjnych w skali 1:5000 (materiały 
archiwalne studium). 

W�ród wszystkich zebranych wniosków wnioskodawcy chcieliby zmieni
przeznaczenie gruntów z rolnego na nierolnicze w wi�kszo�ci z przeznaczeniem na 
cele mieszkaniowe i letniskowe. Nawet przy zało�eniu wzrostu liczby mieszka�ców w 
najbli�szych latach potrzeby wyra�ane przez wła�cicieli gruntów s� zbyt wysokie jak 
na realne potrzeby i mo�liwo�ci finansowe Gminy.  
Generalnie wnioski te s� powodowane ch�ci� zbycia terenów rolnych, których 
uprawa w ocenie wła�cicieli jest nieopłacalna. Zazwyczaj brak jest konkretnego 
nabywcy czy inwestora, a ewentualna realizacja zabudowy na tych terenach, gdyby 
były one potencjalnie budowlane trudna jest do prognozowania w czasie.  
Cz�� wniosków, z racji obowi�zuj�cych nowych przepisów dotycz�cych ochrony 
�rodowiska, ochrony przyrody, nie b�dzie mogła by uwzgl�dniona. 
Nie jest koniecznym spełnianie wszystkich wniosków o sporz�dzanie mpzp, pami�ta
nale�y, �e to gmina kształtuje samodzielnie swoj� polityk� przestrzenn� (studium) 
i samodzielnie (ale w granicach przepisów prawa) przes�dza w planach miejscowych 
o sposobach i zasadach zagospodarowywania i zabudowy terenów.  
Zazwyczaj te� to wła�nie gmina ponosi najwi�ksze koszty skutków uchwalenia planu 
miejscowego (zobowi�zania dot. infrastruktury komunalnej, ew. roszczenia 
o odszkodowania, wykupy, zamiany gruntów), nie licz�c samych bezpo�rednich 
kosztów ich sporz�dzania (mapy, opracowania wyj�ciowe np. ekofizjografia, koszt 
planu i prognoz), które wprost obci��aj� bud�et gminy.  
Nawet tzw. renta planistyczna rzadko pozwala na uzyskanie korzy�ci 
przewy�szaj�cych poniesione lub niezb�dne do poniesienia nakłady.  
Nie ma zatem obowi�zku spełniania �ycze� czy ��da� prywatnych wła	cicieli 
terenów czy inwestorów, o ile nie jest to korzystne dla gminy, z punktu 
widzenia jej celów działania. 
W obecnym stanie prawnym, cz�� z wniosków, jakie jeszcze si� pojawi�, jest 
realizowana poprzez procedury indywidualnych decyzji wzizt – dotyczy to wniosków 
dla terenów bezpo�rednio s�siaduj�cych z ju� zabudowanymi działkami, przy 
drogach, z dost�pem do uzbrojenia in�ynieryjnego, jako �e dla wi�kszo�ci terenów 
nie b�dzie ju� wymagana zgoda na zmian� przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze (np. klasy V, VI) . 
Generalnie wszystkie wnioski zło�one do zmiany lub sporz�dzenia planu 
miejscowego, dla których nie jest mo�liwe wydanie decyzji wz, (a zatem tak�e 
niektóre sprawy, dla których opracowano wcze�niej decyzje odmowne) wymagaj�
wyprzedzaj�cej zmiany, aktualizacji studium. Korzystniej zatem jest poł�czy zło�one 
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wnioski do planu poło�one w s�siedztwie i ustali wspólne zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenu dla całego obszaru, poprzedzaj�c je odpowiednim 
zapisem w dokumencie studium. 
Wszystkie wnioski s� szczegółowo analizowane i dostosowywane do mo�liwo�ci 
realizacyjnych gminy, głównie bud�etu. Najwa�niejsze jest zabezpieczenie �rodków 
na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, przynajmniej w cz��ci umo�liwiaj�cej 
ubieganie si� o finansowanie zewn�trzne. 

3.8. Stan prawny gruntów 

Podstawowa struktura własno�ci gruntów w gminie wg ewidencji przedstawia si�
nast�puj�co (stan na dzie� koniec 2008r.) 

 rodzaj własno�ci powierzchnia 
gruntów [ha] 

% w ogólnej 
powierzchni 

1 własno� Skarbu Pa�stwa 3802 29,0%

2 własno� Skarbu Pa�stwa, 
w u�ytkowaniu wieczystym 

0 0%

3 własno� komunalna 121 0,9%

4 własno� komunalna 
w u�ytkowaniu wieczystym 

25 0,02%

5 własno� powiatu 2 --

6 własno� powiatu w 
u�ytkowaniu wieczystym 

0 0%

7 własno� województwa 0 0%

8 własno� województwa w 
u�ytkowaniu wieczystym 

0 0%

9 własno� spółdzielni 1 --

10 własno� prywatna osób 
fizycznych 

9113 69,6%

11 własno� ko�ciołów 
i zwi�zków wyznaniowych 

25 0,02%

12 własno� spółek prawa 
handlowego 

11 0,01%

 RAZEM 13146 100%
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(w tym 
powierzchnia 

wyrównawcza 46)

W gminie przewa�a własno� prywatna osób fizycznych, s� to w wi�kszo�ci grunty 
wchodz�ce w skład gospodarstw rolnych. Z gruntów Skarbu Pa�stwa przewa�aj�
grunty w zarz�dzie Pa�stwowego Gospodarstwa Le�nego Lasy Pa�stwowe. Poni�ej 
1% stanowi� grunty komunalne, w skład których wchodz� głównie grunty pod 
obiektami komunalnymi (o�wiata, usługi komunalne, itp.) oraz drogami gminnymi. 
Pozostałe grunty ł�cznie stanowi� około 0,5% wszystkich gruntów w gminie. 

3.9. Wyst�powanie obiektów i terenów chronionych na podstawie 
przepisów odr�bnych 

Ustawa o ochronie przyrody
 W granicach gminy Sul�czyno spo�ród form ochrony przyrody w rozumieniu 
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 
880 z pó�n. zm.), wyst�puj�: 
• Gowidli�ski Obszar Chronionego Krajobrazu; 
• obszar Natura 2000: 

− obszar maj�cy znaczenie dla Wspólnoty1 - „Mechowiska Sul�czy�skie” 
PLH220017 (na obszarze gminy); 

• 4 pomniki przyrody; 
• ochrona gatunkowa ro�lin, zwierz�t i grzybów. 

W bezpo�rednim s�siedztwie gminy od zachodu znajduje si� rezerwat przyrody 
„Jeziorka Cho�nickie”, który jednocze�nie stanowi obszar Natura 2000 - obszar 
maj�cy znaczenie dla Wspólnoty „Jeziorka Cho�nickie” PLH 220012. 

W zasi�gu gminy Sul�czyno znajduje si� ponadto niewielki fragment otuliny 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (północno-wschodni skraj obszaru gminy), 
a od zachodu obszar gminy s�siaduje z otulin� Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. 

Gowidli�ski Obszar Chronionego Krajobrazu  
Obszar o powierzchni 14736,00 ha utworzony został na mocy Rozporz�dze� Woj. 

Gda�skiego w 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gda�skiego Nr 27, poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, 
poz. 294). Podstawowym walorem krajobrazu jest bardzo rozbudowana sie
hydrograficzna z licznymi jeziorami, z których dwa Gowidli�skie i Mausz nale�� do 
najwi�kszych na Pojezierzu Kaszubskim 

                                                
1

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisj� Europejsk� w drodze decyzji, który w regionie 
biogeograficznym, do którego nale�y, w znacz�cy sposób przyczynia si� do zachowania lub odtworzenia stanu wła�ciwej 
ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku b�d�cego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a tak�e mo�e znacz�co 
przyczyni si� do spójno�ci sieci obszarów Natura 2000 i zachowania ró�norodno�ci biologicznej w obr�bie danego regionu 
biogeograficznego; w przypadku gatunków zwierz�t wyst�puj�cych na du�ych obszarach obszarem maj�cym znaczenie dla 
Wspólnoty jest obszar w obr�bie naturalnego zasi�gu takich gatunków, charakteryzuj�cy si� fizycznymi lub biologicznymi 
czynnikami istotnymi dla ich �ycia lub rozmna�ania. 
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Obszary Natura 20002

Obszar maj�cy znaczenie dla Wspólnoty „Mechowiska Sul�czy�skie” PLH220017 
(zatwierdzony przez KE 13.11.2007 r.) 

Obejmuje kompleks �ródliskowych oraz przej�ciowych torfowisk alkalotroficznych 
(pod�cielonych osadami gytii wapiennej) i naturalnych zespołów ł�k hydrofilnych. 
W zasi�gu obszaru proponowane jest utworzenie rezerwatu przyrody. 

Obszar charakteryzuje si� dobrze zachowanymi zbiorowiskami torfowiskowymi, 
m. in. najlepiej zachowanym w regionie torfowiskiem nawapiennym. Ponad 90% 
obszaru zajmuj� rodzaje siedlisk (6 zidentyfikowanych) z Zał�cznika I Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG. Znajduj� si� tu stanowiska kilku gatunków storczykowatych 
i innych rzadkich gatunków ro�lin naczyniowych. Spo�ród nich, 2 gatunki znajduj� si�
na Zał�czniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Typy siedlisk wymienione w Zał�czniku I to: 
3160 naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne; 
7110 torfowiska wysokie z ro�linno�ci� torfotwórcz� (�ywe);
7140 torfowiska przej�ciowe i trz�sawiska (przewa�nie z ro�linno�ci�

z Scheuchzerio-Caricetea);
7150 obni�enia na podło�u torfowym z ro�linno�ci� ze zwi�zku Rhynchosporion;
7210 torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum 

nigricantis); 
91D0 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum
i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne). 

Podstawowym zagro�eniem dla obszaru jest osuszanie terenu. 

Obszar maj�cy znaczenie dla Wspólnoty „Jeziorka Cho�nickie” PLH 220012  
(zatwierdzony przez KE 13.11.2007 r.) 
Obejmuje kompleks torfowiska wysokiego typu kopułowego (bałtyckiego), 

z siedmioma wodnymi zbiornikami o charakterze dystroficznym i mineralnymi 
wyniesieniami w strefie wododziałowej Słupi i Łupawy (pokrywa teren rezerwatu 
przyrody Jeziorka Cho�nickie). 

Torfowisko poro�ni�te jest cz��ciowo borami i brzezinami bagiennymi. Mineralne 
wyniesienia pokrywaj� zbiorowiska le�ne: kwa�na d�browa, kwa�na buczyna i bory 
sosnowe. Walorem tego obszaru s� zbiorowiska mszarów 
przej�ciowotorfowiskowych wokół jeziorek dystroficznych, dobrze zachowane 
fitocenozy boru bagiennego i brzeziny bagiennej. Blisko dwadzie�cia typów siedlisk 
z Zał�cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG zajmuje ponad 60% obszaru. 
Stwierdzono tu stanowiska wielu rzadkich, torfowiskowych ro�lin zarodnikowych 
i naczyniowych. 

Typy siedlisk wymienione w Zał�czniku I: 
2330 Wydmy �ródl�dowe z murawami napiaskowymi; 
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion;
3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne; 
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-

Arctostaphylion); 
6120 Ciepłolubne, �ródl�dowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae); 

                                                
2 Na podstawie www. mos.gov.pl/natura2000 (stan na lipiec 2009). 
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6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 
septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe s� tylko murawy z istotnymi 
stanowiskami storczyków; 

6430 Ziołoro�la górskie (Adenostylion alliariae) i ziołoro�la nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium); 

6510 Ni�owe i górskie �wie�e ł�ki u�ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 
elatioris); 

7110 Torfowiska wysokie z ro�linno�ci� torfotwórcz� (�ywe); 
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 

regeneracji; 
7140 Torfowiska przej�ciowe i trz�sawiska (przewa�nie z ro�linno�ci�

z Scheuchzerio-Caricetea); 
7150 Obni�enia na podło�u torfowym z ro�linno�ci� ze zwi�zku Rhynchosporion;
9110 Kwa�ne buczyny (Luzulo-Fagenion); 
9130 	yzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 
9160 Gr�d subatlantycki (Stellario-Carpinetum)  
9190 Pomorski kwa�ny las brzozowo-d�bowy (Betulo-Quercetum) 
91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i 
brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) 

91E0 Ł�gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy �ródliskowe) 

Główne zagro�enia dla obszaru stanowi�: odwadnianie i osuszanie.  

U�ytek ekologiczny 
U�ytek ekologiczny „	urawie Krzyki” (nr 284 w rejestrze województwa pomorskiego) 
ustanowiony został Rozporz�dzeniem Nr 49 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca 
2006 r. w sprawie ustanowienia u�ytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. pom. Nr 37 
poz. 753). 
U�ytek ekologiczny obejmuje pozostało�ci zło�a torfowego wraz ze zbiornikiem 
wodnym, na którym zachowały si� zbiorowiska ro�linne typowe dla mezotroficznych 
torfowisk przej�ciowych oraz szereg chronionych i rzadkich gatunków ro�lin. Jest to 
równie� ostoja chronionych ptaków wodno-błotnych. Stwierdzono tam tak�e 
obecno� licznych populacji chronionych płazów. Ochrona prawna ma zabezpieczy
teren przed działaniami, które mogłyby doprowadzi do jego trwałej degradacji, 
niszczenia szaty ro�linnej lub pogorszenia warunków bytowania chronionych 
zwierz�t. Zapewnienie skutecznej ochrony torfowiska i zbiornika wodnego wymaga 
tak�e zachowania dotychczasowego sposobu u�ytkowania gruntów w najbli�szym 
s�siedztwie, tj. gospodarki pastwiskowej.

Pomniki przyrody
W gminie Sul�czyno za pomniki przyrody uznano dotychczas 4 obiekty. S� to 

pojedyncze drzewa, grupy drzew i grupa głazów 

Pomniki przyrody w gminie Sul�czyno; �ródło: Rejestr pomników przyrody województwa pomorskiego. 
Nr 

rejestru
Rodzaj gatunek obwód Poło�enie Podstawa prawna 

20 
grupa 
głazów 

Grupa głazów 
narzutowych 

(3 sztuki) -nasypy 
kamienne w formie 

10,20
1 km na 

zachód od 
M�ciszewic 

Orzeczenie nr 20 WRN w Gda�sku 
z dnia 24.01.1955 r. 
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koła 

726 
grupa 
drzew 

Klon zwyczajny 
(2 sztuki) 

2,33 
2,35 

Sul�czyno, 
na cmentarzu 

Zarz�dzenie Woj. Gda�skiego nr 
11/89 z dnia 29.03.1989 r. 

727 drzewo Buk zwyczajny 2,85 
Sul�czyno, 

przy plebanii 
Zarz�dzenie Woj. Gda�skiego nr 

11/89 z dnia 29.03.1989 r. 

728 drzewo 
Klon zwyczajny 2,75 

Sul�czyno, 
przy byłym 
cmentarzu 

Zarz�dzenie Woj. Gda�skiego nr 
11/89 z dnia 29.03.1989 r. 

Ochrona gatunkowa ro�lin i zwierz�t i grzybów
Wykaz stwierdzonych w gm. Sul�czyno stanowisk chronionych ro�lin, zwierz�t 

i grzybów zawiera „Inwentaryzacja przyrodnicza...”(Mie�ko i in. 1997). Do 
najciekawszych obiektów nale�y rezerwat archeologiczny koło wsi W�siory 
(cmentarzysko kurhanowe z przełomu epoki br�zu i �elaza z grobami skrzynkowymi 
i kurhanowymi oraz kr�gami kamiennymi z poł. I-II w. n.e.) z licznymi stanowiskami 
chronionych i rzadkich gatunków porostów (w terenie liczne tablice informacyjne na 
ten temat). 

Du�a warto� dla ochrony gatunkowej ro�lin wodnych maj� jeziora lobeliowe: 
Stacinko (pow. 15 ha), Okno (15 ha), Chojnickie (15 ha), Warle�skie (12,5 ha), 
Moczydło (12,5 ha), Skarszyno (7,5 ha), �wi�te (4,9 ha) i Gł�bokie (proponowane do 
obj�cia terytorialnymi formami ochrony przyrody). 

Otulina Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 
Kaszubski Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 r. w celu ochrony walorów 

przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego i unikalnego krajobrazu centralnej cz��ci 
Pojezierza Kaszubskiego. Dla ochrony �rodowiska Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego przed negatywnymi wpływami otoczenia ustanowiono otulin� parku 
o powierzchni 32 494 ha. Podstaw� funkcjonowania otuliny jest aktualnie 
Rozporz�dzenie Wojewody Pomorskiego Nr 54/06 z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie 
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 1191).  

Otulina KPK obejmuje niewielki, północno-wschodni skraj gminy Sul�czyno, 
w rejonie Golicy. 

Ustawa Prawo Wodne
Zagro�enie powodzi�
W granicach gminy Sul�czyno wyst�puj� obszary bezpo�redniego zagro�enia 

powodzi�, wyznaczone w opracowaniu „"Studium okre�laj�ce granice obszarów 
bezpo�redniego zagro�enia powodzi� dla obszarów nieobwałowanych rzeki Słupi 
i jej głównych dopływów" (2004) . 

Zgodnie z ustaw� „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pó�niejszymi zmianami):  
2. Na obszarach bezpo�redniego zagro�enia powodzi� zabrania si� wykonywania robót oraz 

czynno�ci, które mog� utrudni� ochron� przed powodzi�, w szczególno�ci: 
1) wykonywania urz�dze� wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, 
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyj�tkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód 

oraz ro�linno�ci stanowi�cej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub słu��cej do 
wzmacniania brzegów, obwałowa� lub odsypisk, 

3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, 
z wyj�tkiem robót zwi�zanych z regulacj� lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, 
a tak�e utrzymywaniem lub odbudow�, rozbudow� lub przebudow� watów 
przeciwpowodziowych wraz z ich infrastruktur�. 
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3. Je�eli nie utrudni to ochrony przed powodzi�, dyrektor regionalnego zarz�du gospodarki wodnej 
mo�e, w drodze decyzji, na obszarach, o których mowa w ust. 1: 
1) zwolni� od zakazów okre�lonych w ust. 2, 
2) wskaza� sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikaj�ce 

z wymaga� ochrony przed powodzi�, 
3) nakaza� usuni�cie drzew lub krzewów. 
Ponadto, zgodnie z art. 40 ww. ustawy, na obszarach bezpo�redniego zagro�enia powodzi�

zabrania si� lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa�
na �rodowisko, gromadzenia �cieków, odchodów zwierz�cych, �rodków chemicznych, a tak�e innych 
materiałów, które mog� zanieczy�ci� wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
w tym w szczególno�ci ich składowania. 

Dopuszcza si� odst�pstwo od ww. zakazów pod warunkiem uzyskania zgody, 
w drodze decyzji, dyrektora Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej w Gda�sku. 

Strefy ochronne uj� wody pitnej
Dla uj� wody podziemnej, dla których ustanowiono tereny ochrony 

bezpo�redniej obowi�zuj� zasady gospodarowania okre�lone w decyzjach o ich 
ustanowieniu lub w pozwoleniach wodno-prawnych. W zwi�zku z wygrodzeniem 
terenów stref ochrony bezpo�redniej, zostały one jednocze�nie wył�czone 
z bezpo�redniego oddziałania nie zwi�zanego z "ujmowaniem wody prac� urz�dze�
�ci�le z tym zwi�zanych". W obr�bie terenów ochrony bezpo�redniej zabronione jest: 

• odprowadzanie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły one przedosta si�
do urz�dze� słu��cych do poboru wody; 

• zagospodarowanie terenu zieleni�; 

• szczelne odprowadzenie �cieków z urz�dze� sanitarnych, przeznaczonych do 
u�ytku osób zatrudnionych przy urz�dzeniach słu��cych do poboru wody; 

• ograniczenie do niezb�dnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale 
przy urz�dzeniach słu��cych do poboru wody. 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
W południowo-zachodniej cz��ci gminy ma swój zasi�g Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych (GZWP) nr 117 „Bytów”. Dla zbiornika sporz�dzono dokumentacj�
hydrogeologiczn�, która została przyj�ta przez Ministra �rodowiska decyzj�
DG/kdh/489-6417a/2003. 

Zgodnie z art. 59. Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, 
poz. 1229, z pó�n. zm.): 

Art. 59 

1. Obszary ochronne zbiorników wód �ródl�dowych, zwane dalej „obszarami ochronnymi”, stanowi�
obszary, na których obowi�zuj� zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie u�ytkowania 
gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacj�. 

2. Na obszarach ochronnych mo�na zabroni� wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania 
robót lub innych czynno�ci, które mog� spowodowa� trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, 
a w szczególno�ci lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko. 

Art. 60. Obszar ochronny ustanawia, w drodze rozporz�dzenia, dyrektor regionalnego zarz�du 
gospodarki wodnej, na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
wskazuj�c zakazy, nakazy lub ograniczenia oraz obszary, na których obowi�zuj�, stosownie do 
przepisów art. 59. 

Gmina Sul�czyno znajduje si� w zasi�gu strefy jako�ci wód IIC (wody 
zawieraj�ce ponadnormatywne ilo�ci �elaza i/lub manganu uwarunkowane 
czynnikami przyrodniczymi, wymagaj�ce prostego uzdatniania, na gruntach le�nych 
– wg „Dokumentacji hydrogeologicznej ...” (2002) w tej strefie zalecane jest:  
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• zachowanie przeznaczenia gruntów, w przypadku przeznaczenia gruntów le�nych 
na inne cele, wykonanie oceny wpływu na �rodowisko gruntowo-wodne wraz 
z prognoz� zagro�enia dla jako�ci wód podziemnych;  

• ewentualne wykorzystanie �rodków chemicznych zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami. 
Obszar ochronny i przedstawione zasady gospodarowania w jego granicach nie 

zostały dotychczas zatwierdzone przez Dyrektora RZGW w Gda�sku. 

Ustawa o lasach
Zgodnie z Ustaw� z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z pó�n. zm): 
Art. 15. 

Za lasy szczególnie chronione, zwane dalej "lasami ochronnymi", mog� by� uznane lasy, które:  

1) chroni� gleb� przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymuj� usuwanie si� ziemi, obrywanie 
si� skał lub lawin,  

2) chroni� zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, reguluj� stosunki hydrologiczne w zlewni 
oraz na obszarach wododziałów,  

3) ograniczaj� powstawanie lub rozprzestrzenianie si� lotnych piasków,  

4) s� trwale uszkodzone na skutek działalno�ci przemysłu,  

5) stanowi� drzewostany nasienne lub ostoje zwierz�t i stanowiska ro�lin podlegaj�cych ochronie 
gatunkowej,  

6) maj� szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronno�ci i bezpiecze�stwa Pa�stwa,  

7) s� poło�one:  

a) w granicach administracyjnych miast i w odległo�ci do 10 km od granic administracyjnych 
miast licz�cych ponad 50 tys. mieszka�ców,  

b) w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399),  

c) w strefie górnej granicy lasów.   
Art. 16. 
1. Minister wła�ciwy do spraw �rodowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go 

tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez rad� gminy – 
w odniesieniu do lasów stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa.  

1a. Starosta, po uzgodnieniu z wła�cicielem lasu i po zasi�gni�ciu opinii rady gminy, w drodze decyzji, 
uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru - w odniesieniu do pozostałych lasów.  

2. Rada gminy powinna wyrazi� opini� w ci�gu dwóch miesi�cy od dnia otrzymania wyst�pienia o jej 
wyra�enie. W razie upływu tego terminu uwa�a si�, �e rada gminy nie zgłasza zastrze�e�.  

Art. 17. 
Minister wła�ciwy do spraw �rodowiska okre�li, w drodze rozporz�dzenia, szczegółowe zasady i tryb 
uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowe zasady prowadzenia w nich gospodarki le�nej.  

Lasy Skarbu Pa�stwa w gminie Sul�czyno nale�� do Nadle�nictwa Lipusz, dla 
którego obowi�zuje „Plan urz�dzenia lasu dla nadle�nictwa Lipusz na lata 2009-
2018”. Cz�� lasów uznana została za ochronne (wodochronne) decyzj� MO�ZNiL 
Nr 1/99 z dnia 4 stycznia 1999 r. 

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le	nych
Zasoby le�ne
Zgodnie z Ustaw� z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych 

(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z pó�n. zm.), przeznaczenie na 
cele niele�ne: 

• gruntów le�nych stanowi�cych własno� Skarbu Pa�stwa – wymaga uzyskania 
zgody Ministra �rodowiska ; 
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• pozostałych gruntów le�nych wymaga uzyskania zgody marszałka województwa 
wyra�onej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. 

Zasoby glebowe
Zgodnie z Ustaw� z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych 

(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z pó�n. zm. - od 01.01.2009 r. 
obowi�zuje Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i le�nych - Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657) przeznaczenie na cele 
nierolnicze: 

Art. 7. 
1. Przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne wymagaj�ce zgody, 

o której mowa w ust. 2, dokonuje si� w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
sporz�dzanym w trybie okre�lonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i niele�ne: 
1) gruntów rolnych stanowi�cych u�ytki rolne klas I-III, je�eli ich zwarty obszar projektowany do 

takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha – wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki 
ywno�ciowej [obecnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi]; 

2) gruntów le�nych stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa – wymaga uzyskania zgody Ministra 
Ochrony �rodowiska Zasobów Naturalnych i Le�nictwa [obecnie Ministra �rodowiska] lub 
upowa�nionej przez niego osoby; 

3) skre�lony, 
4) skre�lony, 
5) pozostałych gruntów le�nych 
wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyra�onej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.” 

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze
Zło�a kruszywa naturalnego (piaski i �wiry): Bukowa Góra I i II, M�ciszewice 

i M�ciszewice II oraz W�siory posiadaj� wyznaczone w koncesjach obszary i tereny 
górnicze Według „Prawa geologicznego” (...) obszarem górniczym jest przestrze�, 

w granicach której przedsi�biorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny obj�tej koncesj�, za� (...) 
terenem górniczym jest przestrze� obj�ta przewidywanymi wpływami robót górniczych zakładu 
górniczego.  

Według Art. 53 pkt. 1, 2 i 3 „Prawa geologicznego” (...) dla terenu górniczego 

sporz�dza si� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który powinien zapewnia�
integracj� wszelkich działa� podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:

• wykonania uprawnie� okre�lonych w koncesji; 

• zapewnienia bezpiecze�stwa powszechnego; 

• ochrony �rodowiska, w tym obiektów budowlanych. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mo�e w szczególno�ci wyznacza� filar 

ochronny, w granicach którego, ze wzgl�du na ochron� oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie 
mo�e by� prowadzone albo mo�e by� dozwolone tylko w sposób zapewniaj�cy ochron� tych dóbr.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Do rejestru zabytków województwa pomorskiego wpisane s�: 

• obiekty zabytkowe: Borek Kamienny – dom z 2 połowy XIX w., mieszkalny i 
gospodarczy w zagrodzie nr 10, nr rejestru A – 1025, decyzja z dnia 
15.02.1988 r. oraz dom mieszkalny Borek Kamienny 14: wpis do rejestru nr A-
1024 z dn. 15.02.1988r. 

• stanowiska archeologiczne umieszczone w poni�szej tabeli 
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Lp  
Miejscowo	
 Charakter obiektu Chronologia Nr decyzji 

1 Podjazy grodzisko wczesne 
�redniowie-  
cze 

10/Archeol.  
z dnia 
11.11.1947  

2 M�ciszewice cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

403/Archeol. z 
dnia 22.03.1985 

3 M�ciszewice cmentarzysko 
kurhanowe 

epoka br�zu 160/Archeol. 
z dnia 
21.11.1971  

4 W�siory cmentarzysko 
kurhanowe  
i z kr�gami 
kamiennymi 

okres wpływów 
rzymskich 

6/Archeol.  
z dnia 
05.09.1947     

5 W�siory cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

234/Archeol. z 
dnia 06.12.1972 

6 	akowo cmentarzysko 
płaskie 

wczesna epoka 
�elaza 

433/Archeol. 
z dnia 
18.12.1987 

3.10. Wyst�powanie obszarów naturalnych zagro�e� geologicznych 

Zagro�enie osuwaniem si� mas ziemnych.
Generowanie ruchów masowych uzale�nione jest od wielu warunków, jak 

k�t nachylenia terenu, budowa geologiczna, pokrycie terenu, warunki klimatyczne 
oraz wyst�powanie zjawisk morfogenetycznych. W przypadku terenów 
o predyspozycjach do powstawania ruchów masowych, nawet niewielka ingerencja 
antropogeniczna mo�e doprowadzi do zachwiania stabilno�ci i uruchomienia stoku. 

Zgodnie z literatur� przedmiotu, słabe ruchy masowe (soliflukcja3) mog�
pojawia si� ju� przy k�cie nachylenia 2-70, przy 7-150 mo�e wyst�pi silne 
spełzywanie i soliflukcja oraz osuwanie. Przy k�cie nachylenia terenu 15-350 mo�liwe 
jest silne osuwanie gruntu. Za osuwiskotwórcze uznaje si� generalnie nachylenie 
terenu 15-350. Powy�ej 350 wyst�puje zjawisko odpadania i obrywania mas skalnych 
i zwietrzeliny.  

Zagro�enie morfodynamiczne na obszarze gminy ma znaczenie lokalne 
i głównie potencjalne. Na terenie gminy Sul�czyno nie wyst�puj� zarejestrowane 
tereny zagro�one ruchami masowymi ziemi.  

3.11. Wyst�powanie udokumentowanych złó� kopalin oraz zasobów 
wód podziemnych 

Zło�a kopalin  
Zestawienie złó� o zasobach udokumentowanych i zarejestrowanych na terenie 
gminy Sul�czyno zawiera poni�sza tabela  

                                                
3
 Proces pełzni�cia pokrywy zwietrzelinowej, nasi�kni�tej wod� według Klimaszewskiego 1978 
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Charakterystyka zło�a 
wielko	
 zasobów w tys. t Nr na 

mapie
Nazwa zło�a 
Miejscowo	


Rodzaj 
kopaliny geologiczne 

bilansowe 
przemysłowe 

uwagi 

I Bukowa Góra I 
kruszywa 
naturalne  

106,9  - 
Koncesja Starosty powiatowego w 
Kartuzach wa�na do 31.12.2017 r. 

II Bukowa Góra II
kruszywa 
naturalne 

107,5  - 
Koncesja Starosty powiatowego w 
Kartuzach wa�na do 31.12.2018 r. 

III M�ciszewice 
kruszywa 
naturalne 

202,0  -  
Koncesja Starosty powiatowego w 
Kartuzach wa�na do 31.12.2018 r. 

IV M�ciszewice II 
kruszywa 
naturalne 

195,4 - 
Koncesja Starosty powiatowego w 
Kartuzach wa�na do 31.12.2018 r. 

V W�siory 
kruszywa 
naturalne 

1.116,69 - 
Koncesja Marszałka Województwa 
Pomorskiego wa�na do 31.12.14r. 

VI Sul�czyno 
kruszywa 
naturalne 

1.052  - 
zło�e 
zaniechane 

VII Sul�czyno 
kruszywa 
naturalne 

1.759  - 

zło�e o 
zasobach 
rozpoznanych 
wst�pnie 
(kategoria C2) 

poło�enie 
cz��ciowo na 
terenie le�nym, w 
granicach 
Gowidli�skiego 
OCHK; cz��ciowo 
tereny 
zainwestowania 
przemysłowego 
(tartak) 

�ródła:  

− archiwum Geologa Wojewódzkiego w Gda�sku w Gda�sku i Starostwa Powiatowego 
w kartuzach, Pa�stwowy Instytut Geologiczny, Warszawa (www.pgi.gov.pl); 

− Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Pa�stwowy Instytut Geologiczny, 
Warszawa (www.pgi.gov.pl) – stan na 31.12.2007 r. 

Zasoby wód podziemnych
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
Du�y jest potencjał wodny gminy w zakresie wód podziemnych. Wpływaj� na to 

zasoby wód czwartorz�dowych, eksploatowane w uj�ciach na terenie gminy, a tak�e 
poło�enie gminy cz��ciowo w obr�bie zbiornika wód, zaliczonego do głównych 
zbiorników wód podziemnych w Polsce GZWP nr 117 „Bytów”. „Dokumentacja 
hydrogeologiczna...” (2002) przyj�ta przez Ministra �rodowiska decyzj� DG/kdh/489-
6417a/2003.zawiera weryfikacj� granic zbiornika GZWP nr 117 (w tym na terenie 
gminy Sul�czyno) i propozycje jego ochrony.  

Powierzchnia zbiornika wynosi 514 km2 a jego proponowanego obszaru 
ochronnego 754 km2. Zasoby wód podziemnych okre�lone w „Dokumentacji 
hydrogeologicznej ...” (2002) wynosz�: 

• odnawialne – 191.000 m3/d, 

• dyspozycyjne – 140.000 m3/d. 
W obr�bie zbiornika zatwierdzono zasoby eksploatacyjne w wysoko�ci 5984 m3/h 

dla 120 uj� wód poziemnych. 

Uj�cia wód podziemnych
Przedstawiono szczegółowo w rozdziale 3.1. 



Przedsi�biorstwo Projektowo-Realizacyjne “DOM” Sp. z o.o. 
Starogard Gda�ski 

zmiana Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Sul�czyno  
UWARUNKOWANIA  71 

3.12. Wyst�powanie terenów górniczych wyznaczonych na 
podstawie przepisów odr�bnych 

Zło�a kruszywa naturalnego (piaski i �wiry): Bukowa Góra I i II, M�ciszewice 
i M�ciszewice II oraz W�siory posiadaj� wyznaczone w koncesjach obszary i tereny 
górnicze. Obszary te wskazano na zał�czniku graficznym „Uwarunkowania synteza” 
1:10000.

3.13. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym 
stopie� uporz�dkowania gospodarki wodno-�ciekowej, 
energetycznej oraz gospodarki odpadami 

Drogi
Drogi wojewódzkie
Przez teren gminy Sul�czyno przebiegaj�: 

• Droga Wojewódzka Nr 228 (Bytów – Kartuzy), klasa techniczna – droga 
zbiorcza; droga ta stanowi o� komunikacyjn� gminy o przebiegu wschód – 
zachód, ł�czy o�rodki regionalne Kartuzy i Bytów z o�rodkiem gminnym 
Sul�czyno. 

• Droga Wojewódzka Nr 214 (Łeba – L�bork – Sierakowice – Puzdrowo – 
Ko�cierzyna – dr. wojew. (Warlubie), klasa (postulowana) – droga główna

Drogi powiatowe 
W gminie wyst�puj� nast�puj�ce drogi powiatowe: 

- D.P. Nr 10239 Gowidlino – Sul�czyno klasy: droga zbiorcza 
- D.P. Nr 10240 Kołodzieje – Sul�czyno klasy: droga lokalna 
- D.P. Nr 10241 Tuchlino – Sul�czyno klasy: droga zbiorcza 
- D.P. Nr 10310 Sul�czyno – Lipusz klasy: droga lokalna 
Powy�sze drogi zbiegaj� si� promieni�cie w Sul�czynie. 
- D.P. Nr 10311W�siory – Gostomie – Ko�cierzyna)klasy: droga lokalna,  

Drogi gminne 
Drogi gminne s� w klasie dróg dojazdowych, wyj�tkowo dróg lokalnych. 
Na podstawie: Wykazu dróg gminnych gminy Sul�czyno, wg Rozporz�dzenia Nr 3/96 
Wojewody Gda�skiego (Dziennik Urz�dowy Województwa Gda�skiego z dnia 20 
czerwca 1996), oraz na podstawie „Wykazu dróg gminnych Urz�du Gminy 
Sul�czyno”, na etapie sporz�dzania dotychczasowego studium (2002r.) przyj�to 
numeracj� dróg gminnych. Wykaz dróg gminnych przedstawia poni�sza tabela. 

nr drogi 
w studium 

nazwa drogi  
(trasa) 

nr drogi  
wg Dz. Urz�d. 

Woj. Gd. 

nr drogi  
wg spisu dr 
gminnych 

1 
(Sul�czyno) DW228 – Kłodno  
– gr gm. (Grabowo) 

28 30 

2 Kłodno – gr gm (Sielczno) 32 34 
3 (Grabowo) gr gm – Zdunowice Małe  33 35 
4 Nowy Dwór – Nowe Pole – Sucha 3 3+19 
5 (Sul�czyno)  DW228 – Sucha - 45 
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6 Zagóry – Sucha – Kołodzieje 5 5 
7 Kistowo – Kołodzieje 17 17 

8 
(Cho�nica) gr gm – Kistówko – Kistowo – 
Amalka – Gliniewo – M�ciszewice 

8 8 

9 DP10239 – 	akowo – DP10241 9 9 

10 
Kistowo – Kistówko – Kistówko Wyb.  
- Chojna 

10 10 

11 Kołodzieje – Kistówko - 44 
12 Kistówko – DP10239 (Wydmuchowo)  - 42 

13 
Bielawki – Wydmuchowo – gr gm (Borowy 
Las) 

11 11 

14 Chojna – gr gm (Borowy Las) - 27 
15 Borek – gr gm (Borowy Las) - 41 
16 Sul�czyno – do DW228 - 29 
17 (Sul�czyno) DP10241 – 	akowo - 32 
18 	akowo – Bielawki – Borek 12 12 
19 (Sul�czyno) DW228 – Bukowa Góra – DG23 6 6 
20 Bukowa Góra – M�ciszewice - 38 
21 Bukowa Góra – Augustowo – Amalka 6 39 
22 Augustowo – M�ciszewice - 40 
23 (Sulecki Borek) od DW228 – M�ciszewice 7 7 
24 W�siory – M�ciszewice 31? - 

25 
W�siry – gr gm (Klukowa Huta) gr gm  
– Sier�awa – Ko�ska Głowa – gr gm (Kujaty)

- 20 

26 
Podjazy – Widna Góra Wyb – gr gm 
(Gowidlino) 

13 13 

27 Podjazy – Widna Góra – gr gm (R�bienica) 16 16 
28 M�ciszewice – Skoczków – DP10241 14 14 
29 Ko�ska Głowa – B�bny – Pucku – Golica 15 15 
30 M�ciszewice – gr gm (D�browa) ? ? 
31 Sul�czyno – Ostrowite – gr gm (Gostomie) 26 26 

32 
W�siory – W�siory Wyb (jez Du�y Gu�cierz) 
– Sul�czyno 

1 1 

33 
Od DW228- Sulecki Borek – gr gm 
(Niesiołowice) 

4 4 

34 W�siory – Ostrowite – Zdunowice Małe ? ? 

35 
(Sul�czyno) DP10310 – Zdunowice Du�e – 
DG 037 (Ogonki) 

- 46 

36 
(Sul�czyno) DP10310 – Ostrowite –  
gr gm (Niesiołowice) 

- 28 

37 Zdunowice Małe – Ogonki 2 2 
38 Ogónki – gr gm (Gostomko)  - 25 
39 (W�siory) DP10311 – gr gm (Czysta Woda) - 18 
40 (W�siory) DP10311 – Czarlino  - 36 

41 
(W�siory) DP10311 – Czarlino – Borowiec – 
gr gm (Gapowo) 

22 22 

42 
(Klukowa Huta) DW214 – Borowiec – 
Czarlino – do DG039 (Niesiołowice) 

- 24 

43 (W�siory) DW228 – Borowiec - - 

44 
(W�siory) DW228 – Borowiec – granica 
gminy (St��ycka Huta) 

- 23 

Ocena stanu dróg 

Droga wojewódzka nr 228 na licznych odcinkach nie odpowiada parametrom klasy 
zbiorczej. Równie� przekrój poprzeczny z istniej�cym zadrzewieniem nie umo�liwia 
wykorzystania poboczy dla drogi (�cie�ki) rowerowej. Przebieg drogi przez tereny 
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zabudowane wsi pozbawione s� elementów technicznych poprawiaj�cych 
bezpiecze�stwo (azyle dla pieszych, skrzy�owania w formie skanalizowanej, małe 
ronda). Wysoka klasa drogi wojewódzkiej nr 214 wynika z roli jak� pełni ta droga w 
skali województwa (skrót dla ruchu turystycznego z gł�bi Polski nad wybrze�e 
�rodkowe). Droga ta bierze udział w obsłudze północno – wschodniego fragmentu 
gminy. Droga ta jest sukcesywnie remontowana i na odcinku północnym 
w województwie (do Klukowej Huty) jest ju� wyremontowana (nie jest to docelowe 
urz�dzenie drogi, lecz wył�cznie remont bie��cy nawierzchni), odcinek przebiegaj�cy 
przez gmin� Sul�czyno nie jest zmodernizowany i wymaga pilnej poprawy stanu 
technicznego. Momentem krytycznym jest przejazd przez wie� M�ciszewice, gdzie 
rozwa�ana była do tej pory (w dotychczasowym studium gminy 2002r.) budowa 
obwodnicy miejscowo�ci. W sporz�dzanym obecnie planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa (2009) nie przewiduje si� budowy obej�cia drogowego 
miejscowo�ci M�ciszewice. Zasadnym jest jednak utrzymanie rezerwacji terenu pod 
to rozwi�zanie drogowe, przynajmniej dla celów lokalnych w zwi�zku z planowanym 
rozwojem przestrzennym miejscowo�ci M�ciszewice oraz jako odci��enie 
komunikacyjne centrum wsi. 

Parametry techniczne dróg powiatowych odpowiadaj�ce przypisanym klasom 
dróg s� dotrzymywane tylko na nielicznych odcinkach i przekrojach. Uzyskanie 
pełnych parametrów niejednokrotnie wymaga b�dzie poszerzenia lub korekty 
istniej�cych pasów drogowych. Uporz�dkowania wymagaj� przede wszystkim 
odcinki dróg prowadzone przez teren zabudowy. Dotyczy to bezpiecze�stwa ruchu 
pieszego jak i organizacji skrzy�owa�.  

Cz�� dróg gminnych jest nieutwardzonych i wymagaj� poprawy stanu technicznego. 

Trasy rowerowe
Przez obszar gminy przebiega planowana mi�dzyregionalna trasa rowerowa: 

• nr 114 Miedzyregionalna Trasa Tysi�ca Jezior: Miastko – Bytów – Sul�czyno 
– Ko�cierzyna – Skórcz – Gniew – Kwidzyn – Prabuty – w kierunku Iławy, 

Szlaki turystyczne5

�cie�ka przyrodniczo-dydaktyczna brzegiem jez. W�gorzyno
Pocz�tek i koniec �cie�ki znajduje si� na parkingu przy ul. Sosnowej, nieopodal 
le�niczówki Sul�czyno. St�d trasa wiedzie nad jezioro W�gorzyno. Nad jeziorem 
�cie�k� w prawo doj� mo�na do o�rodka Le�ny Dwór i wiaty kominkowej. My 
udajemy si� w lewo i trawersem wchodzimy na wzgórze, gdzie znajduje si� punkt 
widokowy na jezioro W�gorzyno. St�d zej� mo�na na usytuowane nad brzegiem 
jeziora gminne k�pielisko. �cie�ka dalej biegnie przez mieszany las a� do 
niewielkiego cypla wchodz�cego w jezioro. Tu znajduje si� drewniany pomost 
umo�liwiaj�cy obserwacj� tafli jeziora i ptaków wodnych. St�d �cie�ka biegnie dalej 
wzdłu� wschodniego brzegu jeziora do jego południowego kra�ca i szosy Bytów-
Kartuzy. Przy punkcie 13 �cie�ka zawraca w stron� wsi i wspina si� na nadjeziorne 
wzgórze. Przy punkcie nr 14 �cie�ka wychodzi z lasu. Z punktu 14 do ko�ca trasy 

                                                
4 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego (2002) 
5 �ródło Internet: Pomorska Sie informacji Regionalnej 
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�cie�ka wiedzie skrajem lasu i ko�czy si� przy le�niczówce i parkingu na ul. 
Sosnowej.  
Punkty dydaktyczne na trasie: 
1. Las bez ko�ca  
2. Ptaki naszych lasów  
3. Daglezja zielona – aleja  
4. Ptaki jeziora  
5. Punkt widokowy  
6. Co zagra�a naszym lasom?  
7. Buk Zwyczajny  
8. Nasiennictwo i selekcja  
9. Siedliska le�ne  
10. Flora i fauna jeziora  
11. Naturalne odnowienia lasu  
12. Ro�liny runa  
13. Ochrona gatunkowa ro�lin  
14. Nasi sprzymierze�cy  
15. Zwierzyna  
16. Ochrona lasu. 

Szlaki kajakowe
Szlak Słupi to nadzwyczaj urokliwy szlak dla do�wiadczonych kajakarzy. 
Jego długo� wynosi 124 km, a na jego przepłyni�cie, od Jeziora Gowidli�skiego, 
potrzeba 7 - 8 dni. Spływ mo�na rozpocz� równie� na Jeziorze Tuchli�skim, koło 
wsi Tuchlino i płyn� przez poł�czone Słupi� jeziora: Pr�go�yno, Skrzynka 
i Trzeboci�skie do Jeziora Gowidli�skiego. Na jego południowym kra�cu wpływa si�
do Słupi, przepływa jezioro W�gorzyno i osi�ga obszar Parku Krajobrazowego 
"Dolina Słupi". Tutaj rozpoczyna si� najciekawszy odcinek spływu. Dla wi�kszych 
grup organizowane s� spływy do zaporowego jeziora Krzynia. Na rzece znajduje si�
kilka zakładów energetycznych, które zmuszaj� do przenoszenia kajaków. 

Szlaki piesze
Znakowany szlak pieszy (zielony) – Szlak Kr�gów Kamiennych (Sierakowice - 
Czarna Woda) – długo� 92,6 km, na terenie gminy Sul�czyno przebiega przez 
Tuchlino-Podjazdy-M�ciszewice-W�siory-Niesiołowice; trzeci pod wzgl�dem długo�ci 
szlak regionu gda�skiego prowadz�cy niemal w cało�ci na Ziemi Kaszubskiej, przez 
wschodni� cz�� Pojezierza Kaszubskiego, Równin� Charzykowsk� i zako�czy swój 
bieg w Borach Tucholskich. Główn� atrakcj� szlaku s� dwa najbardziej znane na 
Pomorzu Gda�skim stanowiska kr�gów kamiennych: w W�siorach i Odrach. 

Koleje
Na obszarze gminy nie ma linii kolejowych 

Komunikacja zbiorowa PKS
Obszar gminy pod k�tem komunikacji autobusowej obsługiwany jest przez 
Przedsi�biorstwo PKS Bytów, PKS Gda�sk i PKS Wejherowo.  
Przystanki autobusowe w wi�kszo�ci przypadków zlokalizowane s� bezpo�rednio 
przy jezdni, bez zatoki autobusowej. Wi�kszo� posiada wiat� dla oczekuj�cych oraz 
zaopatrzona jest w rozkłady jazdy. Poziom obsługi mieszka�ców w zakresie 
komunikacji zbiorowej jest niewystarczaj�cy. 
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Infrastruktura techniczna – zaopatrzenie w wod�
• Stan zatwierdzonych zasobów na wszystkich istniej�cych uj�ciach wody 

znacznie przekracza bie��ce zapotrzebowanie. 
• Uj�cie wody w Widnej Górze wymaga budowy drugiej studni (awaryjnej). 
• Koszty eksploatacji uj� w Bukowej Górze i 	akowie w przeliczeniu na 1 

u�ytkownika s� bardzo wysokie. Nale�ałoby rozwa�y docelow� likwidacj�
tych uj� i wł�czenie wodoci�gów w obr�bie tych miejscowo�ci do układu 
wodoci�gowego w Sul�czynie lub innej s�siedniej miejscowo�ci.  

• Pilna potrzeba modernizacji stacji uzdatniania w Sul�czynie, M�ciszewicach 
i W�siorach. 

• Realizacje projektów wykonawczych na rozbudow� stacji wodoci�gowej 
w Widnej Górze 

• Realizacje wodoci�gów wg istniej�cych projektów wykonawczych 

Infrastruktura techniczna – stan uporz�dkowania gospodarki 	ciekowej
Najpilniejsze zadania w zakresie odprowadzania �cieków to: 

• rozbudowa oczyszczalni �cieków w Sul�czynie wg projektu budowlanego, 

• budowa k.s. w m. Borek, Bielawki, Kistowo, 	akowo wg projektu 
budowlanego, 

• budowa k.s. w m. Widna Góra , Podjazy, Amalka wg projektu budowlanego, 

• budowa k.s. w m. Kłodno i nad jez. Mausz wg projektu budowlanego. 

3.14. Zadania słu��ce realizacji ponadlokalnych celów publicznych.  

W zakresie zada� samorz�du województwa gmina Sul�czyno została wpisana 
w dokumencie przyj�tym przez Sejmik Województwa Pomorskiego w programie 
operacyjnym rozwoju regionalnego województwa pomorskiego na lata 2001-2002:  

• Priorytet III – rozbudowa i modernizacja struktury wzmacniaj�cej 
konkurencyjno� o spójno� Pomorza, działanie 5 – Przebudowa drogi 
wojewódzkiej DW 214 Łeba-Warlubie, 

• Priorytet IV – poprawa infrastruktury obszarów wiejskich województwa 
pomorskiego, w tym działanie 1 – realizacja inwestycji poprawiaj�cych 
stan �rodowiska i bezpiecze�stwa przeciwpowodziowego oraz działanie 
2 – wdro�enie programu odnowy wsi pomorskiej. 

Gmina nie znajduje si� w obr�bie planowanych ponadlokalnych celach 
publicznych w zakresie zada� rz�dowych. 
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Wst�p 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego stanowi� drug� (z dwóch 
zasadniczych: uwarunkowania i kierunki okre�lonych w Ustawie) cz��� prac nad 
Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Sul�czyno.  

Na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 
marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó�niejszymi zmianami) – Art. 10. pkt. 2: 

2. W studium okre�la si� w szczególno�ci: 
  1)  kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 
  2)  kierunki i wska�niki dotycz�ce zagospodarowania oraz u�ytkowania terenów, w tym tereny 

wył�czone spod zabudowy; 
  3)  obszary oraz zasady ochrony �rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk; 
  4)  obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
  5)  kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
  6)  obszary, na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 
  7)  obszary, na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

  8)  obszary, dla których obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie przepisów odr�bnych, w tym obszary wymagaj�ce 
przeprowadzenia scale� i podziału nieruchomo�ci, a tak�e obszary rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2.000 m

2
 oraz obszary przestrzeni publicznej; 

  9)  obszary, dla których gmina zamierza sporz�dzi� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na 
cele nierolnicze i niele�ne; 

  10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i le�nej przestrzeni produkcyjnej; 
  11) obszary nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi i osuwania si� mas ziemnych; 
  12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza si� w zło�u kopaliny filar ochronny; 
  13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowi�zuj�ce na nich ograniczenia 

prowadzenia działalno�ci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271); 

  14) obszary wymagaj�ce przekształce�, rehabilitacji lub rekultywacji; 
  15) granice terenów zamkni�tych i ich stref ochronnych; 
  16) inne obszary problemowe, w zale�no�ci od uwarunkowa� i potrzeb zagospodarowania 

wyst�puj�cych w gminie. 

Na podstawie zało�e� projektowych omówionych w rozdziale 1 niniejszego 
opracowania sformułowano: 

− zasady ochrony i kształtowania cennych warto�ci �rodowiska przyrodniczego 
i kulturowego, 

− wytyczono tereny pod now� zabudow�, 

− okre�lono obszary problemowe, przeznaczone do specjalistycznych opracowa�, 
analiz przestrzennych. 
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1. Zało�enia projektowe kierunków rozwoju przestrzennego

1.1. Cele generalne polityk przestrzennych 

Polityka przestrzenna to wyraz generalnych zasad rozwoju i kierunków, 
w jakich zmienia� si� b�dzie funkcjonowanie gminy w zakresie u�ytkowania 
i zagospodarowania terenów. Władze samorz�dowe musz� same rozstrzygn��, jak 
najefektywniej wykorzysta� i powi�ksza� trwał� baz� materialn� rozwoju oraz zasoby 
naturalne gminy. Okre�lone w studium zasady polityki przestrzennej stanowi�
deklaracj� działa� Wójta Gminy w poszczególnych dziedzinach.  

Studium zatem, zwłaszcza polityka przestrzenna, b�dzie zawiera� istotne 
informacje o zmianach, które prawdopodobnie b�d� zachodzi� w gminie. Dlatego te�
istotne jest upowszechnienie tre�ci zapisów Studium, poniewa� rzetelna informacja 
buduje poczucie stabilno�ci mieszka�ców gminy i inwestorów oraz pozwala 
skutecznie kierowa� rozwojem gminy. 

	rodki i mo�liwo�ci działania samorz�du maj�ce wpływ na stan 
zagospodarowania przestrzennego i realizacji polityki przestrzennej w gminie s�
zró�nicowane; mog� to by� na przykład:  
a)  prawo lokalne - tj. uchwały Rady Gminy, plany miejscowe i ich zakres 

przestrzenny oraz przedmiotowy, podatki i ulgi podatkowe lokalne, referenda 
mieszka�ców itp. 

b)  obsługa administracyjna - np. dost�pno�� informacji, poziom obsługi 
interesantów, jako�� promocji gminy itp. 

c)  opieka komunalna - tj. działalno�� instytucji gminnych usługowych i ochronnych, 
udział w komercyjnym  zagospodarowaniu gruntów itp.

d)  mo�liwo�ci organizatorskie - współpraca mi�dzygminna, z administracja 
rz�dow�, z powiatem, z inwestorami prywatnymi, mobilizowanie społeczno�ci 
lokalnych, lokalne przedsi�wzi�cia grupowe itp. 

e)  gospodarka finansowa - tj. skala i zaanga�owanie finansowe gminy wyra�one 
odpowiednia struktura bud�etu gminy i jej jednostek organizacyjnych 
w realizowanie polityki przestrzennej, organizacja finansowania poszczególnych 
przedsi�wzi�� itp. 

f)  gospodarka mieniem - tj. sposób wykorzystania gruntów, budynków, lokali, 
okre�lenie standardów zagospodarowania (to np. w planach miejscowych), 
programy rewaloryzacji, celowo�� pozyskiwania i zbywania mienia itp.  

W zale�no�ci od lokalnych uwarunkowa� – mo�liwo�ci i ogranicze� działania mo�na 
wyró�ni� nast�puj�ce rodzaje polityk przestrzennych: 

− polityka ochronna w stosunku do cennych elementów zagospodarowania, gdzie 
działania ochronne maj� pierwsze�stwo przed pozostałymi działaniami, 

− polityka wyrównawcza, polegaj�ca na niwelowaniu ró�nic w poszczególnych 
elementach zagospodarowania, poprawie obecnych warunków �ycia 
mieszka�ców, 

− polityka rozwoju, czyli tworzenie warunków rozwoju, realizacja nowych 
przedsi�wzi��
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1.2. Zało�enia programowe, prognozy 

Prognoza demograficzna dla gminy Sul�czyno do roku 2025 

Zało�enia do prognozy
Prognoz� ludno�ci sporz�dzono przy korzystaj�c z nast�puj�cych danych: 

− struktura ludno�ci wg płci i wieku dla gminy wiejskiej przyj�ta na dzie�
31 XII 2008r. na podstawie danych Urz�du Statystycznego w Gda�sku, 

− tablice długo�ci trwania �ycia na okres obecny dobierane do rejestrowanej 
w gminie liczby zgonów; przyj�to optymistyczn� wersj� i zało�ono stopniow�
popraw� jako�ci �ycia, a tym samym wydłu�anie si� �redniej długo�ci jego 
trwania,  

− warto�ci współczynników płodno�ci kobiet przyj�te do prognozy urodze�
otrzymano równie� z „dopasowania" do wykazywanej liczby urodze� w gminie. 
Przyj�te do prognozy współczynniki wyznaczaj� dzietno�� dla kobiet w gminie 
1,82 dziecka urodzonego przez kobiet� w całym okresie rozrodczym tzn. w wieku 
od 15 do 49 lat. Przyj�to, �e ten poziom dzietno�ci utrzyma si� do 2025 r. Jest to 
dzietno�� bardzo du�a jak na obecn� �rednia w Polsce jednak nie  zapewniaj�ca 
reprodukcji prostej.  

Do okre�lenia danych wyj�ciowych do prognozy opierano si� na nast�puj�cych 
danych: 

Rok Urodzenia Zgony Saldo migracji 

1999 70 36 6 

2000 61 29 -30 

2001 67 27 9 

2002 73 20 -3 

2003 62 47 26 

2004 60 29 -6 

2005 71 27 24 

2006 91 25 12 

2007 69 40 11 

2008 83 37   14 

Najtrudniejszym zało�eniem do sporz�dzenia prognozy jest okre�lenie przyszłego 
strumienia migracji. Jak wida� w przedstawionej powy�ej tabeli w ostatnich latach 
saldo migracji jest dodatnie, jednak zdecydowanie ni�sze od salda ruchu naturalnego 
(przyrost). 
Jest pewne, �e w dalszym ci�gu b�dziemy mieli do czynienia z zjawiskiem 
suburbanizacji, w wyniku której b�dzie nast�pował dalszy napływ ludno�ci miejskiej 
do atrakcyjnych gmin wiejskich. Obecnie w chwili nasilaj�cego si� kryzysu trudno 
przewidzie�, jak zachowaj� si� Polacy, którzy w celach zarobkowych wyjechali za 
granic�. W prognozie zało�ono, �e �rednie roczne saldo migracji do gminy b�dzie 
dodatnie i kształtowało si� b�dzie na poziomie około 16 osób rocznie. 

Wyniki prognozy liczby ludno�ci
W opracowaniu podano tylko wyniki prognozy pomigracyjnej 
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Prognoza liczby ludno�ci gminy Sul�czyno według społeczno- ekonomicznych grup wieku

Rok 2008 2010 2015 2020 2025 Funkcjonalne grupy 
wieku Ogółem 5007 5102 5364 5628 5865 


łobkowa 0-2 240 231 245 235 211 

3-5 198 231 234 244 231 
Przedszkolna, w tym: 

6 72 61 75 83 80 

Szkoły podstawowej 7-12 448 421 444 479 498 

13-14 148 168 144 163 163 
Gimnazjalna, w tym: 

15 85 69 67 75 80 

16-17 195 164 148 131 163 Liceum profilowanego, 
szkoły zawodowej  18 97 108 77 74 75 

Studencka 19-24 569 568 524 458 446 

Produkcyjna w tym: 18-59K/64M 3011 3117 3283 3368 3431 

18-24 666 676 601 532 522 
Mobilna 

25-44 1325 1380 1576 1735 1765 

Niemobilna 45-59/64 1020 1061 1106 1101 1145 

Poprodukcyjna 60/65 i wi�cej 610 640 725 848 1007 

Zmiany liczby ludno�ci w grupach wiekowych w gminie w latach 2008-2025 

2008
2010

2015
2020

2025

poprodukcyjny

przedprodukcyjny

produkcyjny
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

ludno�� w  tys.

Struktura wieku ludno�ci wg prognozy pomigracyjnej

Grupa wieku  2008 2010 2015 2020 2025 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0-2 4,8 4,5 4,6 4,2 3,6 

3-5 4,0 4,5 4,4 4,3 3,9 

6 1,4 1,2 1,4 1,5 1,4 
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7-12 8,9 8,2 8,3 8,5 8,5 

13-14 3,0 3,3 2,7 2,9 2,8 

15 1,7 1,4 1,2 1,3 1,4 

16-17 3,9 3,2 2,8 2,3 2,8 

18 1,9 2,1 1,4 1,3 1,3 

19-24 11,4 11,1 9,8 8,1 7,6 

18-59/64 60,1 61,1 61,2 59,8 58,5 

18-24 13,3 13,3 11,2 9,5 8,9 

25-44 26,5 27,0 29,4 30,8 30,1 

45-59/64 20,4 20,8 20,6 19,6 19,5 

60/65-wi�cej 12,2 12,6 13,5 15,1 17,2 

0-17 27,7 26,4 25,3 25,1 24,3 

7-17 17,5 16,1 15,0 15,1 15,4 

Ludno�� gminy Sul�czyno według płci i wieku w roku - prognoza (pp): 
           2008                                                                        2025 
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Tabl.3 Dynamika zmian liczby ludno�ci w gminie  
Grupa wieku 2008 2010 2015 2020 2025 

Ogółem 100,0 101,9 107,1 112,4 117,1 

0-17 100,0 97,0 97,8 101,9 102,9 

7-17 100,0 93,8 91,6 96,9 103,3 

18-59/64 100,0 103,5 109,1 111,9 114,0 

60/65 i wi�cej 100,0 105,0 118,8 139,0 165,1 

Prognoza liczby osób aktywnych zawodowo

W prognozie przyj�to zało�enie, �e skłonno�� do aktywno�ci zawodowej 
mieszka�ców gminy b�dzie podobna do wykazywanej w trakcie spisu powszechnego 
2002.  

Prognoza aktywnych zawodowo 

Prognoza liczby gospodarstw domowych

W prognozie gospodarstw domowych zało�ono, i� obni�a� si� b�dzie �rednia 
wielko�� gospodarstwa domowego i przeci�tna liczba osób dorosłych przypadaj�ca 
na jedno gospodarstwo domowe. Zało�enia te s� uzasadnione wzrostem liczby 
gospodarstw osób starszych oraz siln� skłonno�ci� ludzi młodych do 
usamodzielniania si�. Zjawisko to powszechne w Europie b�dzie zachodziło i u nas 
w miar� poprawy warunków mieszkaniowych. 
W prognozie oparto si� na nast�puj�cych zało�eniach dotycz�cych �redniej wielko�ci 
gospodarstwa domowego: 

Prognoza gospodarstw domowych 
Rok Liczba osób ogółem w gospodarstwie  

2008 3,87 

2010 3,80 

2015 3,67 

2020 3,46 

2025 3,35 

Rok Aktywni zawodowo 
Dynamika wzrostu 

rok 2008=100 
Okres poprzedni = 

100 

2008 szac. 2200 100,0  

2010 2250 102,3 102,3 

2015 2400 109,1 106,7 

2020 2450 111,4 102,1 

2025 2500 113,6 102,0 
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Podsumowanie
Prognoza liczby ludno�ci gminy Sul�czyno do roku 2025 jest optymistyczna. 

Liczba mieszka�ców wzro�nie znacz�co i b�dzie wynosi� około 5,9 tys. co stanowi 
wzrost 17%. W latach 2008-2025 nast�powa� b�d� istotne zmiany w strukturze 
wieku ludno�ci; wpłyn� one w du�ym stopniu na potrzeby społeczno-gospodarcze 
rozwoju gminy.  
Liczba dzieci i młodzie�y w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) w prognozowanym 
okresie b�dzie utrzymywała si� mniej wi�cej na stałym poziomie – wzrost o około 3%  
Natomiast  w porównaniu z rokiem 2008 liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 
lat) wzro�nie o około 15%. Wzrost liczebno�ci tej grupy spowoduje potrzeby budowy 
przedszkoli, zwłaszcza �e trzeba pilnie podnie�� stopie� uczestnictwa dzieci 
w opiece przedszkolnej. Wi�ksze zmiany nast�pi� jednak w grupach produkcyjnej 
(18-59/64) i poprodukcyjnej (60/65 i wi�cej). Nast�pi znaczny przyrost liczebno�ci w 
tych rocznikach; i tak w grupie (60/65 i wi�cej) przyrost o około 65%, a w grupie (18-
59/64) przyrost o 14%. Dynamiczny wzrost liczebno�ci tej najstarszej grupy 
wymusza� b�dzie zwi�kszon� potrzeb� rozwoju opieki społecznej. 
Dokonany na podstawie prognozy demograficznej szacunek stanu aktywnych 
zawodowo wskazuje, �e w latach 2008-2025 na terenie gminy Sul�czyno nast�pi 
wzrost liczby aktywnych zawodowo i wyniesie około 14%. O ile nie b�dzie 
towarzyszy� temu równie dynamiczny przyrost miejsc pracy, to nadal wyjazdy do 
pracy b�d� wyznaczały rytm dzienny gminy.  

Według prognozy do 2025 przewiduje si� na terenach gminy istotny wzrost 
liczby gospodarstw domowych 35%  Wzrost liczby gospodarstw oznacza wi�ksz�
ilo�� mieszka�, czyli zapotrzebowanie na tereny pod budownictwo mieszkaniowe.  
Jak wykazuj� dane ze spisów NSP1970 – NSP2002  przeci�tna powierzchnia 
u�ytkowa na mieszka�ca gminy wzrosła z 11,4 m2 do 20,7 m2. Oznacza to tempo 
wzrostu wska�nika powierzchni u�ytkowej na osob� o ok. 0,29 m2 rocznie. 
Zakładaj�c, �e  �rednia z lat 2008-2025 b�dzie otrzymujemy wysoko�� wska�nika 
w roku 2025 około 27,5 m2 na mieszka�ca. 
Przemna�aj�c ten wska�nik przez prognozowan� na rok 2025 liczb� mieszka�ców 
otrzymujemy prognoz� całkowitej powierzchni mieszkaniowej w gminie na koniec 
2025 roku. B�dzie ona wynosiła około 161,3 tys. m2  Przy obecnym stanie zasobów 
mieszkaniowych (koniec 2007 r. 108,3 tys. m2) oznacza to przyrost zasobów 
mieszkaniowych w latach 2008-2025  około 53 tys. m2 w około 350 nowych 
mieszkaniach. Bior�c pod uwag� dodatkowo zły stan istniej�cy w zasobach 
mieszkaniowych (ok. 12 gospodarstw domowych na 10 mieszka�) to do 
samodzielno�ci zamieszkiwania na poziomie ok 107 gospodarstw domowych na 
100mieszka� potrzebne jest dodatkowo ok. 150 mieszka�. Reasumuj�c potrzeby 
mieszkaniowe gminy na najbli�sze 15 lat kształtuj� si� w wysoko�ci 500 mieszka�. 
W gminie Sul�czyno realizowanych głównie, lub wył�cznie w budownictwie 
mieszkaniowym jednorodzinnym, zatem zapotrzebowanie na mieszkania oznacza 
zapotrzebowanie na działki budowlane przeznaczone pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne.
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1.3. Podział gminy na strefy funkcjonalno-przestrzenne 

W celu ustalenia zasad rozwoju przestrzennego poszczególnych cz��ci obszaru 
gminy ustala si� podział na strefy funkcjonalno-przestrzenne. Podstaw�
wyodr�bniania obszarów o zró�nicowanym sposobie u�ytkowania i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego było: 

• istniej�ce u�ytkowanie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, 

• naturalne elementy �rodowiska – �ciana lasu, brzeg jeziora, rzeka, itp., 

• główne trasy komunikacyjne, 

• predyspozycje naturalne terenu dla rozwoju nowych funkcji, 

• zamierzenia, plany oraz mo�liwo�ci przekształce� terenów otwartych. 
Zasi�g przestrzenny poszczególnych wydzielonych stref pokazano na zał�czniku 
graficznym „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” skala 1:10 000. 

W obszarze gminy wyodr�bniono nast�puj�ce strefy:  
A – wielofunkcyjne o�rodki wiejskie  
obejmuje trzy najwi�ksze wsie gminy: Sul�czyno, M�ciszewice, W�siory, 
zamieszkałe dotychczas przez wi�ksz� cz��� mieszka�ców gminy i korzystnie 
poło�one komunikacyjnie. W obszarze tej strefy wyst�puje koncentracja obecnych 
działa� inwestycyjnych, głównie budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 
nast�puje rozwój osadnictwa wiejskiego. Jest to obszar najwi�kszej dost�pno�ci do 
sieci infrastruktury technicznej, zwłaszcza kanalizacji sanitarnej we wsi Sul�czyno 
oraz o najkorzystniejszych mo�liwo�ciach rozwoju. W miejscowo�ciach tych grupuj�
si� równie� podstawowe usługi dla ludno�ci (o�wiata, administracja, opieka 
społeczna, infrastruktura komunalna, handel i gastronomia), s� to równie�
podstawowe o�rodki w gminie obsługuj�ce ruch turystyczny i rekreacje indywidualn�
(punkt informacji turystycznej, gastronomia, itp.) 
W tej strefie wyró�nia si�: 

• A1 – Sul�czyno,  

• A2 – M�ciszewice,  

• A3 – W�siory. 

B – strefa intensywnej rekreacji pobytowej  
obejmuje rejony koncentracji obiektów rekreacyjnych; w trzech obszarach: 

• B1 – otoczenie jez. Gowidli�skiego i jez. W�gorzyno, 

• B2 – otoczenie jez. Mausz,  

• B3 – rejon miejscowo�ci Zdunowice. 
Obszar cenny przyrodniczo, intensywnie u�ytkowany dla potrzeb rekreacji o du�ym 
nacisku inwestycyjnym. Obowi�zuje priorytet działa� ochronnych przed 
inwestycyjnymi i poprawa stanu technicznego zagospodarowania rekreacyjnego. 
Rejony rekreacyjne (zespoły zabudowy letniskowej i o�rodki wypoczynkowe) 
wymagaj� poprawy jako�ci zainwestowania w zakresie bazy noclegowej 
i infrastruktury technicznej oraz likwidacji zainwestowania substandardowego oraz 
rewaloryzacji technicznej (w zakresie ochrony �rodowiska) i architektonicznej 
(estetyzacja krajobrazu). Wszelkie nowe zainwestowanie rekreacyjne - kubaturowe 
powinno by� lokalizowane na terenach o umiarkowanych spadkach (warto��
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progow� stanowi 100), w pobli�u brzegów jezior o dobrej dost�pno�ci oraz powinno 
spełnia� kryteria neutralno�ci krajobrazowej i normy w zakresie infrastruktury 
technicznej ochrony �rodowiska (gospodarka wodno-�ciekowa, proekologiczne 
�ródła ogrzewania itp.) 

C – strefa rolno-le�na i osadnictwa rozproszonego 
obejmuje obszary osadnictwa wiejskiego rozproszonego i tereny le�ne w zwartych, 
du�ych kompleksach, strefa obejmuje obszary: 

• C1 – Kistowo-Sucha, 

• C2 - Podjazy-M�ciszewice, 

• C3 – W�siory Zachód, 

• C4 – Zdunowice Wschód. 
Z reguły s� to obszary poło�one poza zwart� zabudow� miejscowo�ci lub 
w s�siedztwie niewielkich przysiółków mieszkalnych lub zespołów zabudowy 
zagrodowej i u�ytkowane rolniczo z niewielkimi enklawami indywidualnie 
zagospodarowywanych terenów rekreacji pobytowej. Głównym kierunkiem działa�
w tej strefie powinno by� gospodarcze wykorzystanie lasów i gruntów rolnych. 
Dopuszcza si� wzrost zainwestowania rekreacyjnego (na terenach niezalesionych), 
zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na potrzeby rekreacji, przy zachowaniu 
zasad: lokalizowania zabudowy na terenach o umiarkowanych spadkach terenu, 
w oddaleniu od brzegów jezior i obszarów chronionych przyrodniczo, postuluje si�
wzbogacenie oferty turystycznej o obiekty o charakterze ogólnodost�pnym 
(pensjonaty, pola namiotowe, kwatery agroturystyczne).

2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego, wg art. 10 
ust 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 2003r. 

2.1 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów  

W zakresie głównych kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy wyznacza 
si� w studium dwa generalne typy obszarów: 

1. obszar mo�liwego docelowego zainwestowania, 
2. obszar przestrzeni chronionej. 

Obszar mo�liwego docelowego zainwestowania stanowi obszar zabudowany lub 

przeznaczony do zabudowy, w ramach którego zostan� zaspokojone potrzeby 
rozwoju przestrzennego wynikaj�ce z przyj�tych kierunków rozwoju gminy, 
prognoz demograficznych, mo�liwo�ci rozwoju komunikacji i infrastruktury 
przestrzennej oraz wniosków o zmian� przeznaczenia gruntów z ostatnich kilku 
lat. 

W obszarze tym wyznacza si�: 

• obszar kontynuacji zabudowy, który obejmuje obszary obecnie zabudowane 
i zainwestowane oraz ich najbli�sze s�siedztwo; lokalizacja nowej zabudowy 
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nie powoduje budowy nowych dróg publicznych stanowi�cych powi�zania 
mi�dzy wsiami oraz magistralnych sieci infrastruktury technicznej, lecz 
odbywa si� w oparciu o rozbudow� istniej�cych systemów infrastruktury 
transportowej i technicznej, w skład tego obszaru wchodz� tak�e tereny 
przeznaczone pod zabudow� i zainwestowanie według obowi�zuj�cych 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

• obszar rozwoju zabudowy, który obejmuje nowe tereny inwestycyjne, na 
których przewiduje si� lokalizacj� zabudowy o podstawowej, wiod�cej funkcji 
okre�lonej w studium i dla których gmina zamierza opracowa� miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, rozstrzygaj�cy mi�dzy innymi 
o sposobach zaopatrzenia terenu w sieci infrastruktury technicznej oraz 
obsług� komunikacyjn�, a tak�e ustalaj�cy lokalne parametry dotycz�ce 
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy. 

Obszar przestrzeni chronionej stanowi go obszar dotychczas niezabudowany i nie 

przeznaczony do zabudowy (za wyj�tkiem zabudowy zwi�zanej z gospodark� roln�
i le�n�, infrastruktur� techniczn� i komunikacyjn� oraz funkcji specjalnych 
wskazanych w studium), na którym priorytetowym zadaniem jest ochrona walorów 
�rodowiska przyrodniczego oraz utrzymanie produkcyjnej funkcji lasów i gruntów 
rolnych. 

Na planszy studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” 1:10000 pokazano 
obszary mo�liwego docelowego zainwestowania, a w nim zaznaczono obszary 
rozwoju zabudowy, pozostałe tereny w obr�bie tego obszaru, nieobj�te obszarem 
rozwoju zabudowy stanowi� obszar kontynuacji zabudowy.  
Pozostały obszar gminy stanowi� obszary przestrzeni chronionej. 

W obszarach rozwoju zabudowy, oznaczenia terenu okre�laj� nast�puj�c�
podstawow� funkcj� terenu: 
MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
ZR – zabudowa rekreacyjna 
UT – zabudowa usługowa – usługi turystyki 
U/P – zabudowa usługowo-produkcyjna 
PG – eksploatacja surowców mineralnych 

Poni�sze zestawienie wszystkich terenów rozwoju nowej zabudowy pozwala 
zbilansowa� wielko�ci terenów mog�cych zmieni� przeznaczenie dotychczas rolnicze 
na cele nierolnicze. 

Zestawienie terenów rozwoju zabudowy 

Lp. Oznaczanie terenu Powierz. 
zabudowy 
(ha) 

1. BOREK 

1.1. MN 2,74 

1.2. MN 1,45 

1.3. UT 1,47 
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1.4. ZR 1,42 

wie� Borek – nowe tereny inwestycyjne 7,08 

2. BUKOWA GÓRA 

2.1. MN 2,84 
2.2. U/P 3,57 
2.3. ZR 2,15 
wie� Bukowa Góra – nowe tereny inwestycyjne 8,56 

3. KISTOWO 

3.1 UT 18,88 
wie� Kistowo – nowe tereny inwestycyjne 18,88 

4. KŁODNO 

-  
wie� Kłodno – nowe tereny inwestycyjne 0 

5. M�CISZEWICE 

5.1. MN 5,27 
5.2. MN 2,04 
5.3. MN 16,18 
5.4. MN 1,48 
5.5. ZR 1,33 
5.6. PG 1,97 
5.7. PG 11,24 
5.8. MN 2,86 
5.9. MN 11,04 
wie� M�ciszewice – nowe tereny inwestycyjne 53,41 

6. PODJAZY 

6.1. MN 0,74 
6.2. ZR 2,88 
6.3. ZR 3,64 
6.4. ZR 3,15 
6.5. ZR 2,63 
6.6. UT 3,79 
wie� Podjazy – nowe tereny inwestycyjne 15,31 

7. SUCHA 

7.1. MN 2,66 
wie� M�ciszewice – nowe tereny inwestycyjne 2,66 
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8. SUL�CZYNO 

8.1. MN 3,88 
8.2. MN 22,49 
8.3. ZR 6,29 
8.4. UT 2,40 
8.5. U/P 7,5 
8.6. U/P/PG 7,03 
wie� Sul�czyno – nowe tereny inwestycyjne 49,59 

9. W�SIORY 

9.1. MN 5,42 
9.2. MN 8,30 
9.3. MN 2,73 
9.4. UT 1,07 
9.5. UT 3,38 
9.6. UT 0,42 
9.7. ZR 3,00 
9.8. PG 43,74 
9.9. UT 1,78 
9.10. UT 0,14 
wie� W�siory – nowe tereny inwestycyjne 69,98 

10. ZDUNOWICE 

10.1 ZR 2,59 
wie� Zdunowice – nowe tereny inwestycyjne 2,59 

11. 	AKOWO 

11.1. MN 7,23 
11.2. MN 7,98 
11.3 ZR 5,67 
11.4. ZR 2,69 
wie� 	akowo – nowe tereny inwestycyjne 23,87 

RAZEM: 251,93 

* oznaczenie zgodne z opisem terenu na zał�czniku graficznym „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego” 1:10000 



Przedsi�biorstwo Projektowo-Realizacyjne “DOM” Sp. z o.o. 
Starogard Gda�ski 

zmiana/aktualizacja Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sul�czyno 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  17 

2.2.Kierunki i wska�niki dotycz�ce zagospodarowania oraz 
u�ytkowania terenów, w tym tereny wył�czone spod zabudowy 

2.2.1. Ogólne zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy  
Na obszarze gminy obowi�zuj� nast�puj�ce zasady ogólne dotycz�ce kierunków 

zagospodarowania oraz u�ytkowania terenów: 

− gmina ma charakter turystyczny i promuje si� na jej obszarze rozwój funkcji 
turystycznych i rekreacyjnych, 

− preferowanymi formami turystyki i wypoczynku s� ogólnodost�pne o�rodki 
wypoczynkowe i inne obiekty o charakterze ogólnodost�pnym (pensjonaty, 
kwatery prywatne, agroturystyka, itp.), obowi�zuje zakaz zmiany 
ogólnodost�pnych o�rodków wypoczynkowych na indywidualn� zabudow�
rekreacyjn�, 

− tereny rekreacji indywidualnej powinny pozosta� terenami wypoczynku 
i rekreacji, obowi�zuje zakaz zmiany przeznaczenia budynków rekreacji 
indywidualnej na zabudow� mieszkaniow�, 

− w obszarach rolniczych, zwłaszcza w strefie „C” wyznaczonej w studium 
dopuszcza si� rozwój zagospodarowania turystycznego w postaci 
agroturystyki, 

− w wyznaczonych w studium nowych obszarach przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe i zabudow� rekreacyjn� obowi�zuje ograniczenia 
przeznaczenia terenów le�nych na cele niele�ne - tereny lasów powinny 
stanowi� tereny zieleni ogólnodost�pnej w obr�bie tej zabudowy,  

− obszary mo�liwego docelowego zainwestowania wyznaczone w studium 
stanowi� obszary zwartej zabudowy wsi w rozumieniu przepisów z zakresu 
ochrony przyrody, 

− w obszarach ochrony przyrody (istniej�cych i planowanych) obowi�zuje 
priorytet działa� ochronnych przed inwestycyjnymi, wprowadzenie nowej 
zabudowy i zainwestowania jest mo�liwe w przypadku braku konfliktów 
z przedmiotem ochrony przyrody, nale�y �ci�le przestrzega� przepisów 
szczególnych obowi�zuj�cych w obszarach chronionych przyrodniczo, w tym 
odpowiednich Rozporz�dze� Wojewody Pomorskiego, 

− w obszarach Natura 2000 nale�y zachowa� wszystkie obszary wodne i wodno 
błotne, zainwestowanie terenu nie mo�e narusza� istniej�cych stosunków 
wodnych w granicach obszarów i w obszarach przyległych,  

− zainwestowanie terenu nie mo�e prowadzi� do nadmiernej presji turystycznej, 
która stanowi główne zagro�enie dla cennych siedlisk przyrodniczych, 
szczególnie w lasach, nad rzekami i jeziorami oraz na terenach podmokłych, 

− wszystkie inwestycje mog�ce potencjalnie negatywnie oddziaływa� na 
obszary Natura 2000 (w tym zwi�zane z rozwojem rekreacji i turystyki) 
powinny zosta� poddane odpowiedniej procedurze oceny wpływu 
oddziaływania na te obszary, 

− szczegóły dotycz�ce wska�ników zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów precyzuj� zasady okre�lone w kolejnych podpunktach niniejszego 
rozdziału. 
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2.2.2. Obszar kontynuacji zabudowy 
Kierunki i wska�niki dotycz�ce zagospodarowania dla uzupełnie� istniej�cej 
zabudowy i wprowadzania nowych funkcji w terenach zainwestowanych s�
nast�puj�ce: 

• lokalizacja zabudowy jest mo�liwa je�li spełnione zostan� warunki 
umo�liwiaj�ce ustalenie warunków zagospodarowania terenu i warunków 
zabudowy w drodze decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego (w sytuacji braku planu miejscowego) lub na 
podstawie ustale� miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obowi�zuj�cych od 1995r., 

• w przypadku opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj�cego obszar kontynuacji zabudowy wymagane jest 
zbli�enie si� z parametrami zagospodarowania terenu do okre�lonych 
w studium jak dla obszaru rozwoju zabudowy, za wyj�tkiem terenów, gdzie 
spełnienie tych parametrów nie jest mo�liwe ze wzgl�du na ochron� cennych 
walorów przyrodniczych lub kulturowych lub ochron� interesu publicznego. 

2.2.3. Obszar rozwoju zabudowy 
Dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów wyznaczonych w studium 
ustala si� podstawowe wska�niki dotycz�ce zagospodarowania i u�ytkowania 
terenów dotycz�ce: 

• ustalenia dominuj�cej funkcji terenów oraz dopuszczalnych funkcji i sposobów 
u�ytkowania terenu, a tak�e ogranicze� i wył�cze�, 

• okre�lenia minimalnej powierzchni nowowydzielanych działek budowlanych, 

• okre�lenia dopuszczalnej powierzchni zabudowy i/lub okre�lenia wymaganego 
minimalnego % powierzchni biologicznie czynnej, 

• ustalenia zasad polityki parkingowej, 

• jako�ci przestrzeni, w tym przestrzeni publicznych, standardów 
mieszkaniowych oraz zasad obsługi infrastrukturalnej. 

Oznaczenia identyfikacyjne terenów s� zgodne z oznaczeniami na zał�czniku 
graficznym „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” skala 1:10000. 

dla terenów oznaczony symbolem MN, poło�onych w strefie A 

• podstawowe przeznaczenie terenów zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
dopuszcza si� nieuci��liwe usługi oraz tereny zieleni publicznej (skwery, ziele�ce, 
boiska, place zabaw, itp.) i komunikacja wewn�trzna; 

• zainwestowanie terenu 8.1.MN mo�liwe b�dzie po wykazaniu braku negatywnego 
wpływu na s�siedni obszar Natura 2000 „Mechowiska Sul�czy�skie”, 

• wydzielane działki budowlane o minimalnej powierzchni ok. 900m2, powierzchnia 
zabudowy ok. 30% powierzchni działek 

• dla zespołu zabudowy w ilo�ci 10 działek budowlanych zaleca si� urz�dzenie 
terenu zieleni publicznej o powierzchni 1500m2 i co najmniej 3 miejsca postojowe 
ogólnodost�pne, 

• tereny wymagaj� podł�czenia do sieci energetycznej, wodoci�gowej i kanalizacji 
sanitarnej
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dla terenów oznaczony symbolem MN, poło�onych w strefach B i C 

• podstawowe przeznaczenie terenów zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
dopuszcza si� nieuci��liwe usługi oraz tereny zieleni publicznej (skwery, ziele�ce, 
boiska, place zabaw, itp.) i komunikacja wewn�trzna; 

• wydzielane działki budowlane o minimalnej powierzchni ok. 1000m2, 
powierzchnia zabudowy maksymalnie ok. 20% powierzchni działek 

• dla zespołu zabudowy w ilo�ci 15 działek budowlanych zaleca si� urz�dzenie 
terenu zieleni publicznej o powierzchni 1500m2 i co najmniej 3 miejsc 
postojowych ogólnodost�pnych, 

• tereny wymagaj� podł�czenia do sieci energetycznej, wodoci�gowej i docelowo, 
po rozbudowie sieci w gminie do kanalizacji sanitarnej

dla terenów U/P 

• podstawowa funkcja terenu – zabudowa usługowo-produkcyjna, teren 
przeznaczony pod prowadzenie ró�norakich działalno�ci 

• dopuszcza si� zabudow� mieszkaniow� jako towarzysz�c� zabudowie 
podstawowej (wył�cznie mieszkanie dla wła�ciciela) 

• dopuszcza si� wydzielanie działek budowlanych w zale�no�ci od prowadzonej 
działalno�ci (nie mniejsze ni� 2000m2), 

• konieczno�� zabezpieczenia miejsc parkingowych w ramach własnych terenów

dla terenów usług turystyki UT (za wyj�tkiem terenu 9.6.UT) 

• podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowa z zakresu usług turystyki 
o charakterze ogólnodost�pnym (pensjonat, hotel, motel, zielona szkoła, pole 
namiotowe), wraz z towarzysz�cymi obiektami infrastruktury turystycznej: pla�a 
gminna wraz z niezb�dn� infrastruktur�, np. sanitariaty, wypo�yczalnia sprz�tu 
wodnego, punkt obsługi ruchu turystycznego, punkt zatrzymania dla kajaków; 
dopuszczalne funkcje: usługi gastronomii, zabudowa mieszkaniowa towarzysz�ca 
(mieszkanie dla wła�ciciela) i zabudowa zagrodowa, wraz z prowadzeniem 
agroturystyki, 

• zainwestowanie terenu 8.4.UT mo�liwe b�dzie po wykazaniu braku negatywnego 
wpływu na s�siedni obszar Natura 2000 „Dolina rzeki Słupi”, 

• wymagany jest du�y udział terenów biologicznie czynnych min 50% powierzchni 
terenu, 

• postulowane jest zachowanie ogólnodost�pno�ci budynków i terenów, 

• konieczno�� zabezpieczenia miejsc parkingowych w ramach własnych terenów, 

• obiekty wymagaj� podł�czenia do sieci energetycznej, wodoci�gowej i docelowo, 
po rozbudowie sieci w gminie do kanalizacji sanitarnej. 

dla terenu usług turystyki 9.6.UT

• teren obsługi ruchu turystycznego zwi�zany wył�cznie z obsług� rezerwatu 
archeologicznego w W�siorach, dopuszcza si� zabudow� z zakresu usług 
informacji turystycznej, gastronomii, drobnego handlu oraz funkcje towarzysz�ce 
takie jak: parking, sanitariaty, itp.  

• teren poło�ony w strefie ochrony otoczenia lub ekspozycji rezerwatu 
archeologicznego w W�siorach, 

• obowi�zuje wymóg utrzymania ogólnodost�pno�ci terenu i obiektów, 

• wymagany jest du�y udział terenów biologicznie czynnych, 
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• obiekty wymagaj� podł�czenia do sieci energetycznej, wodoci�gowej i docelowo, 
po rozbudowie sieci w gminie do kanalizacji sanitarnej. 

dla terenów zabudowy rekreacyjnej indywidualnej ZR poło�onych w strefie B  

• podstawowe przeznaczenie terenów zabudowa rekreacyjna w postaci domków 
letniskowych, dopuszcza si� nieuci��liwe usługi typu handel detaliczny, mała 
gastronomia; 

• wydzielane działki budowlane o powierzchni min 700m2, powierzchnia zabudowy 
maksymalnie ok. 25% powierzchni działek 

• dla zespołu zabudowy w ilo�ci 20 działek budowlanych zaleca si� urz�dzenie 
terenu zieleni publicznej o powierzchni 1000m2 i co najmniej 10 miejsc 
postojowych ogólnodost�pnych, 

• tereny wymagaj� podł�czenia do sieci energetycznej i wodoci�gowej oraz 
perspektywicznie do sieci kanalizacji sanitarnej

dla terenów zabudowy rekreacyjnej indywidualnej ZR poło�onych w strefie C 

• podstawowe przeznaczenie terenów zabudowa rekreacyjna w postaci domków 
letniskowych, dopuszcza si� nieuci��liwe usługi typu handel detaliczny, mała 
gastronomia; 

• wydzielane działki budowlane o powierzchni min 900m2, powierzchnia zabudowy 
maksymalnie ok. 20% powierzchni działek 

• dla zespołu zabudowy w ilo�ci 10 działek budowlanych zaleca si� urz�dzenie 
terenu zieleni publicznej o powierzchni 1000m2 i co najmniej 5 miejsc 
postojowych ogólnodost�pnych, 

• tereny wymagaj� podł�czenia do sieci energetycznej i wodoci�gowej oraz 
perspektywicznie do sieci kanalizacji sanitarnej

dla terenów PG

• tereny potencjalnej eksploatacji surowców mineralnych, na których mo�e by�
ustanowiony w planie miejscowym obszar i teren górniczy, 

• w granicach obszarów wyszczególnionych w studium przeznaczonych na ten cel 
wyst�puj� obszary znajduj�ce si� w obr�bie udokumentowanych złó� kopalin 
oraz obszary o perspektywicznym wyst�powaniu złó� kopalin, ewentualna 
eksploatacja w obszarach perspektywicznych wymaga przeprowadzenia bada�
geologicznych stwierdzaj�cych wyst�powanie surowca,  

• dopuszcza si� lokalizacj� tymczasowej zabudowy, zwi�zanej z prowadzon�
działalno�ci�, 

• po zako�czeniu eksploatacji teren zrekultywowa� w kierunku le�nym lub 
rekreacyjnym. 

2.2.4. Obszar przestrzeni chronionej 
Obszar przestrzeni chronionej stanowi� wszystkie tereny poło�one poza obszarem 
mo�liwego docelowego zainwestowania, stanowi� go tereny rolne i le�ne oraz tereny 
wód otwartych. 
W obr�bie obszaru obowi�zuj� nast�puj�ce zasady zagospodarowania i lokalizacji 
zabudowy: 

• ustala si� kontynuacj� dotychczasowego sposobu u�ytkowania terenów, 
dopuszcza si� zalesienia gruntów rolnych, 
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• zabudowa dopuszczalna jest wył�cznie zwi�zana z prowadzon� gospodark�
roln� lub le�n� (zabudowa zagrodowa), niepowoduj�ca konieczno�ci zmiany 
przeznaczenia gruntu rolnego i le�nego na cele nierolnicze i niele�ne (za 
wyj�tkiem komunikacji i infrastruktury technicznej), 

• dopuszcza si� lokalizacj� dróg, sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej 
planowane obiekty nie mog� powodowa� negatywnego oddziaływania na 
istniej�c� zabudow�, 

• cz��� obszaru jest obj�ta prawnymi formami ochrony przyrody oraz innymi 
ustaleniami wynikaj�cymi z przepisów prawa dotycz�cymi ogranicze�
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, np. obszar zagro�enia powodziowego, 
lasy ochronne. 

2.3. Obszary oraz zasady ochrony �rodowiska i jego zasobów, 
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

2.3.1. Generalne kierunki działa� w ochronie �rodowiska 
Na obszarze gminy obowi�zuj� ogólne zasady ochrony �rodowiska okre�lone 
w przepisach prawa polskiego, dotycz� one równie� zagadnie� technicznych, 
technologicznych czy organizacyjnych w gminie które w generalnych zało�eniach s�
nast�puj�ce: 

• gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno odbywa� si� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi wymaganiami przepisów prawnych, z uwzgl�dnieniem 
selektywnej zbiórki odpadów, z zaleceniem podziału na frakcj� such� i mokr�, 

• zabrania sie grodzenia nieruchomo�ci przyległych do powierzchniowych wód 
publicznych w odległo�ci mniejszej ni� 1,5 od linii brzegu, a tak�e 
zakazywania lub uniemo�liwiania przechodzenia przez ten obszar, 

• działania w zakresie gospodarki �ciekowej nale�y prowadzi� przede wszystkim 
w kierunku intensywnej rozbudowy kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sie 
tymczasowe stosowanie zbiorników bezodpływowych dla 
nowoprojektowanego zainwestowania, przy czym na gminie spoczywa 
obowi�zek skutecznego wyegzekwowania i kontrolowania szczelno�ci 
zbiorników oraz zapewnienie odbioru nieczysto�ci i dowozu ich do 
oczyszczalni �cieków przez specjalistyczne przedsi�biorstwo; po 
wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty nale�y 
obowi�zkowo podł�czy� do sieci, a zbiorniki bezwzgl�dnie zlikwidowa�, nie 
dopuszcza sie funkcjonowania równocze�nie kanalizacji sanitarnej 
i zbiorników bezodpływowych, 

• wszystkie elementy sieci hydrograficznej – zbiorniki wodne stałe i okresowe, 
cieki, tereny zalewowe, rowy, torfowiska nale�y bezwzgl�dnie zachowa�, 

• na obszarach korytarzy ekologicznych nie powinno sie lokalizowa� obiektów 
uniemo�liwiaj�cych przemieszczanie si� zwierz�t, ro�lin i grzybów oraz w 
jakikolwiek sposób wpływaj�cych na ci�gło�� i funkcjonowanie korytarzy – 
uwaga ta w szczególno�ci dotyczy terenów planowanej zabudowy wzdłu�
brzegów jezior oraz na terenach granicz�cych z lasami, 

• wszelkie prace eksploatacyjne winny by� prowadzone zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami i poprzedzone przeprowadzeniem odpowiedniej 
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procedury oddziaływania na �rodowisko; istniej�ce wyrobiska powinny by� po 
zako�czeniu eksploatacji kruszyw zrekultywowane, zaleca sie ograniczenie 
przestrzenne potencjalnych terenów eksploatacji kopalin w s�siedztwie i w 
otoczeniu udokumentowanych złó� kopalin, a zwłaszcza wył�czenie z ich 
zasi�gu terenów le�nych i obni�e� hydrogenicznych z zaro�lami i oczkami 
wodnymi, 

• w zakresie nowego zainwestowania mieszkaniowego celowe jest rozwa�enie 
rezygnacji z wprowadzania tej funkcji poza zwart� zabudow� miejscowo�ci, 

• w celu przeciwdziałania negatywnym oddziaływaniom wzmo�onego 
obci��enia rekreacyjno-turystycznego plany miejscowe dla tych obszarów 
nale�y poprzedzi� opracowaniami ekofizjograficznymi problemowymi, których 
przedmiotem powinna by� ocena chłonno�ci rekreacyjnej �rodowiska 
przyrodniczego w uj�ciu jako�ciowym i ilo�ciowym z odniesieniem 
terytorialnym, 

• nale�y tak zaplanowa� nowe zainwestowanie zwi�zane z rekreacj� i turystyk�, 
�eby zminimalizowa� presj� na obszary chronione przyrodniczo , szczególnie 
na obszary Natura 2000, 

• nale�y chroni� wszystkie tereny le�ne z uwzgl�dnieniem ochrony przed 
nadmiern� presj� turystyczn�, zachowa� wymagan� odległo�� zabudowy od 
terenów le�nych, 

• projektowane zainwestowanie terenu obj�tego nie mo�e w sposób trwały 
zniekształca� rze�by terenu, planowana zabudow� nale�y dostosowa� do 
istniej�cego ukształtowania terenu, 

• projektowane u�ytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mo�e stanowi�
�ródła zanieczyszczania dla �rodowiska gruntowo-wodnego zwłaszcza 
w s�siedztwie jezior i rzeki Słupi oraz powodowa� zmian stosunków wodnych, 

• planowane inwestycje w �adnym wypadku nie mog� pogorszy� stanu wód 
rzeki Słupi i jej dopływów, 

• nale�y zachowa� korytarze ekologiczne rzeki Słupi i jej dopływów oraz ci�gów 
jezior, doliny rzeczne i brzegi jezior powinny pozosta� wolne od zabudowy, 

• szczególn� ochron� nale�y obj�� wyst�puj�ce na terenie gminy cenne 
przyrodniczo jeziora lobeliowe; nie nale�y przybli�a� zabudowy bezpo�rednio 
do brzegów tych jezior ani zezwala� na tzw. przydomowe oczyszczalnie 
�cieków dla zabudowa� w s�siedztwie tych jezior, podobne zalecenie dotyczy 
równie� terenów torfowisk i wyrobisk potorfowiskowych oraz bagien, gdzie 
dopływ biogenów w sposób nieodwracalny degraduje �rodowisko 
przyrodnicze, 

• wszelkiego rodzaju małe zbiorniki wodne oraz cieki a tak�e szuwary i ł�ki oraz 
inne tereny wodno-błotne nale�y traktowa� jako lokalne ostoje ró�norodno�ci 
biologicznej, elementy małej retencji oraz lokalne korytarze ekologiczne 
niezb�dne dla zachowania równowagi ekologicznej na terenie gminy, 

• prace zaplanowane w bezpo�rednim s�siedztwie drzew – w szczególno�ci 
pomnikowych – i lasów nale�y wykona� w sposób, który nie spowoduje 
uszkodzenia bryły korzeniowej, pni i konarów, 

• wszelkie inwestycje nale�y zaplanowa� w taki sposób, �eby nie stały sie one 
przyczyn� zniszczenia lub uszkodzenia pomników przyrody, u�ytków 
ekologicznych  i rezerwatów przyrody, w tym równie� planowanych; na etapie 
sporz�dzania planów miejscowych nie planowa� w tych obszarach ani w ich 
bezpo�rednim otoczeniu nowych inwestycji, 
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• nale�y bezwzgl�dnie zachowa� ró�norodno�� biologiczn�, w tym 
ró�norodno�� siedlisk przyrodniczych wymienionych ostoi Natura 2000, 

• zaleca sie racjonalna gospodark� roln� w tym naturalne nawo�enie, 
odpowiednie składowanie i przechowywanie nawozów oraz wła�ciwe 
stosowanie �rodków ochrony ro�lin, 

• przy wdra�aniu ustale� studium nale�y zapewni� uwzgl�dnienie przepisów 
dotycz�cych ochrony gatunkowej ro�lin, zwierz�t  grzybów, 

• nale�y �ci�le przestrzega� przepisów szczególnych obowi�zuj�cych 
w obszarach chronionych przyrodniczo, w tym odpowiednich Rozporz�dze�
Wojewody Pomorskiego dla obszarów chronionego krajobrazu i obszarów 
parków krajobrazowych i ich otulin,, 

• w obszarach Natura 2000 nale�y zachowa� wszystkie obszary wodne i wodno 
błotne, zainwestowanie terenu nie mo�e narusza� istniej�cych stosunków 
wodnych w granicach obszarów i w obszarach przyległych,  

• zainwestowanie terenu nie mo�e prowadzi� do nadmiernej presji turystycznej, 
która stanowi główne zagro�enie dla cennych siedlisk przyrodniczych, 
szczególnie w lasach, nad rzekami i jeziorami oraz na terenach podmokłych, 

• wszystkie inwestycje mog�ce potencjalnie negatywnie oddziaływa� na 
obszary Natura 2000 (w tym zwi�zane z rozwojem rekreacji i turystyki) 
powinny zosta� poddane odpowiedniej procedurze oceny wpływu 
oddziaływania na te obszary 

2.3.2 Osnowa ekologiczna gminy - kierunki kształtowania  

W celu wzmocnienia ci�gło�ci przestrzennej i wzbogacenia ró�norodno�ci 
osnowy ekologicznej obszaru gminy Sul�czyno opisanej w rozdziale 3.3. 
Uwarunkowa� wskazane s�: 

W celu wzmocnienia ci�gło�ci przestrzennej i wzbogacenia ró�norodno�ci 
osnowy ekologicznej obszaru gminy wskazane s�: 

• restytucja zbiorowisk le�nych o składzie gatunkowym niezgodnym z warunkami 
siedliskowymi, zwłaszcza przebudowa drzewostanów sosnowych na siedliskach 
gr�dowych poprzez ich odnowienie bukiem i d�bem 

• ró�nicowanie drzewostanów i stymulowanie sukcesji ro�linno�ci runa, 
odpowiadaj�cej lokalnym warunkom siedliskowym w obr�bie silnie 
zniekształconych, drobnych kompleksów le�nych wyst�puj�cych mozaikowato na 
terenie całej gminy; s� to głównie lasy prywatne, w wi�kszo�ci stanowi�ce 
monokultury sosnowe (dr�gowiny), charakteryzuj�ce si� brakiem runa; 
w rejonach rekreacyjnych wskazane jest przystosowanie ich do celów 
rekreacyjnych (prze�wietlenie drzewostanów) i wprowadzanie gatunków runa 
bardziej odpornych na u�ytkowanie rekreacyjne; 

• wzmocnienie struktury płatów i korytarzy ekologicznych przez dolesienia, 
zadrzewienia i zakrzaczenia itp., głównie zboczy form dolinnych i najsłabszych 
terenów rolniczych; 

• wzmocnienie i wprowadzenie obudowy biologicznej cieków przez zadrzewienia 
i zakrzaczenia, co ma na celu kształtowanie korzystnych warunków do 
wypełniania funkcji hydrosanitarnej, ekologicznej i krajobrazowej. 

• ograniczenie barier antropogenicznych w systemie osnowy ekologicznej - 
stanowi� je przede wszystkim obiekty osadnicze i infrastrukturowe 
„przegradzaj�ce" korytarze ekologiczne i zaburzaj�ce przez to ci�gło��
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przestrzenn� systemu (mo�liwe jest np. skonstruowanie przepustów pod ci�gami 
komunikacyjnymi i by� mo�e likwidacja niektórych obiektów kubaturowych); jako 
podstawow� zasad� nale�y przyj�� nie tworzenie nowych barier 
i nieintensyfikowanie istniej�cych; 

• rekultywacj� w kierunku le�nym lub fitomelioracyjnym terenów zdewastowanych 
(składowisko odpadów, teren rolniczej oczyszczalni �cieków, lokalne wyrobiska). 

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (2009) 
wskazano obszary do kształtowanie subregionalnych i ponadregionalnych korytarzy 
ekologicznych. Południowo-zachodnia cz��� gminy znajduje si� w obszarze 
kształtowania ponadregionalnego korytarza ekologicznego „Pojeziernego-
północnego”, który kształtowany jest w oparciu o dolin� rzeki Słupia i cz���
Gowidli�skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Centralna cz��� gminy znajduje si� w obszarze kształtowania subregionalnego 
korytarza ekologicznego „ Rynny gowidli�sko-sul�czy�skiej”, który kształtowany jest 
w oparciu o zespół jezior Gowidli�skiego, W�gorzyno oraz mniejszych jezior i cieków 
wodnych powi�zanych z tymi jeziorami. 
Zasi�g przestrzenny korytarzy ekologicznych wg. Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa pomorskiego (2009) pokazano na zał�czniku 
graficznym „Kierunki zagospodarowania przestrzennego 

2.3.3. Kierunki kształtowania ekologicznych warunków �ycia ludzi 
Jednym z głównych celów współczesnego planowania przestrzennego jest 

kształtowanie korzystnych, ekologicznych warunków �ycia ludzi. Ekologiczne warunki 
�ycia ludzi w strukturach osadniczych zdeterminowane s� przez:  

• stan czysto�ci �rodowiska (warunki aerosanitarne i akustyczne, czysto�� wody, 
promieniowanie elektromagnetyczne, drgania podło�a, stan powierzchni ziemi);  

• powierzchni� i jako�� terenów aktywnych biologicznie, w tym terenów 
rekreacyjnych; 

• warunki bioklimatyczne; 

• jako�� wody pitnej i produktów spo�ywczych uzyskiwanych w jednostce 
osadniczej i w jej otoczeniu (w strefie �ywno�ciowej miasta); 

• przyrodnicze zjawiska katastroficzne, przede wszystkim powodzie; 

• potencjał percepcyjny �rodowiska przyrodniczego, a zwłaszcza jego walory 
krajobrazowe. 
W nawi�zaniu do przedstawionej systematyzacji, w ramach kształtowania 

ekologicznych warunków �ycia ludzi na obszarze gminy Sul�czyno nale�y: 

• uzyska� po��dany stan czysto�ci �rodowiska w zakresie jego abiotycznych 
składowych (atmosfera, hydrosfera, litosfera) ; 

• ukształtowa� po��dany system osnowy ekologicznej, w tym terenów 
rekreacyjnych; 

• stymulowa� kształtowanie si� korzystnych warunków bioklimatycznych; 

• zabezpieczy� ludzi przed przyrodniczymi zjawiskami katastroficznymi; 

• zwi�kszy� potencjał percepcyjno-behawioralny �rodowiska przyrodniczego. 

Do priorytetowych zada� w zakresie ochrony �rodowiska na całym obszarze 
gminy Sul�czyno nale��: 
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• w zakresie ochrony powietrza: 
- gazyfikacja przewodowa gminy i wdra�anie niskoemisyjnych i nieemisyjnych 

�ródeł ciepła; 
- modernizacja systemów grzewczych w obiektach u�yteczno�ci publicznej 

w kierunku zastosowania niskoemisyjnych �ródeł ciepła; 
- termoizolacja budynków (wymiana stolarki okiennej, docieplenia murów itp.).  

• w zakresie ochrony wód: 
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych zmierzaj�ca do obj�cia nimi wszystkich 

wsi o zwartej zabudowie i zespołów zainwestowania rekreacyjnego; 
- porz�dkowanie składowisk nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych 

(zabezpieczenie przed przenikaniem wód odciekowych do gruntu i wód 
powierzchniowych); 

• w zakresie ochrony powierzchni ziemi: 
- rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych; 

• w zakresie gospodarki odpadami: 
- wdro�enie systemu selektywnej zbiórki odpadów; 
- wdro�enie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

Tereny zwartej zabudowy jednostek osadniczych
Rewitalizacja ekologiczna struktur osadniczych stanowi cz��� ogólnej 

problematyki rewitalizacji jednostek osadniczych. Zasadne jest u�ywanie terminu 
„zintegrowana rewitalizacja urbanistyczno-ekologiczna”, który swym zakresem 
poj�ciowym jednoznacznie oddaje wzajemn� zale�no�� działa� technicznych 
i ekologicznych. W warunkach zrównowa�onego rozwoju nie jest mo�liwe 
prowadzenie jednostronnych działa� naprawczych, np. tylko w zakresie modernizacji 
infrastruktury technicznej, lub renowacji kubatury albo poprawy stanu �rodowiska 
przyrodniczego. Działania te s� wzajemnie uwarunkowane i wymagaj�
kompleksowego uj�cia – projektowego i realizacyjnego. 

Na obszarze gminy Sul�czyno wyst�puje kilka typów terenów o odmiennych, 
dominuj�cych funkcjach, ró�ni�cych si� stanem antropopresji, w tym aktualnym 
zainwestowaniem. Dla terenów tych okre�lono kierunki rewaloryzacji �rodowiska 
i ekologicznych warunków �ycia ludzi. 

Tereny zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej: 

• restrukturyzacja funkcjonalna cz��ci zainwestowania 

• rekultywacja i rewaloryzacja terenów zdewastowanych mechanicznie (klepiska, 
dojazdy do gara�y, dzikie parkingi itp.) przez ich docelowe zagospodarowanie, 
w tym wprowadzenie zieleni; 

• ukształtowanie zielonych poł�cze� z wewn�trznymi i zewn�trznymi 
przyrodniczymi terenami rekreacyjnymi;  

• wzrost bioró�norodno�ci terenów zielonych przez wprowadzenie biogrup 
wielowarstwowej ro�linno�ci. 

Strefy uci��liwego oddziaływania komunikacji samochodowej (na odcinkach 
przebiegu przez tereny zwartej zabudowy): 

• ograniczenie uci��liwo�ci akustycznej i aerosanitarnej komunikacji 
samochodowej i kolejowej przez zastosowanie technicznych ekranów 
akustycznych lub wprowadzenie w miar� istnienia rezerw terenowych pasów 
wielowarstwowej zieleni izolacyjnej; 

• zwi�kszenie płynno�ci ruchu pojazdów samochodowych i modernizacja 
nawierzchni dróg; 
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• uzupełnienie i wprowadzenie nasadze� drzew odpornych na komunikacyjne 
zanieczyszczenia gazowe i pyłowe; 

• zagospodarowanie wolnych terenów (nieu�ytków) wielowarstwow� zieleni�; 

• podczyszczanie wód opadowych przed ich skierowaniem do odbiorników. 
Tereny przemysłowe i ich bezpo�rednie otoczenie: 

• utworzenie buforowych pasów wielowarstwowej zieleni o funkcjach 
aerosanitarnej, akustycznej i krajobrazowej; 

• ograniczenie emisji zanieczyszcze� do atmosfery przez zmiany technologii lub 
instalacj� urz�dze� redukcyjnych; 

• neutralizacja �cieków komunalnych i produkcyjnych. 
podczyszczanie wód opadowych przed ich skierowaniem do odbiorników. 

Kompleksy turystyczno-rekreacyjne
Zabezpieczenie trwałego ekologicznie i efektywnego ekonomicznie u�ytkowania 
przyrodniczych walorów rekreacyjnych w gminie Sul�czyno wymaga nast�puj�cych 
działa�: 

• inwentaryzacja i ocena stanu technicznego oraz stopnia wykorzystania 
zagospodarowania istniej�cego; 

• opracowanie koncepcji kształtowania istniej�cego i nowego zainwestowania 
rekreacyjnego; 

• odci��enie terenów nadmiernie eksploatowanych - przebudowa lub eliminacja 
cz��ci bazy rekreacyjnej; 

• preferowanie form zainwestowania turystycznego o charakterze 
ogólnodost�pnym, w tym pozwalaj�ce na rozwój �eglarstwa, kajakarstwa, 
w�drówek pieszych, rowerowych, narciarstwa itd.; 

• kształtowanie ładu przestrzennego w zagospodarowaniu rekreacyjnym oraz 
podniesienie estetyki zagospodarowania, w tym dostosowanie 
zagospodarowania i zabudowy do lokalnych i regionalnych uwarunkowa�
przyrodniczych i kulturowych (forma architektoniczna, materiały budowlane) - 
neutralizacja fizjonomiczna zainwestowania; 

• poprawa stanu istniej�cych oraz budowa nowych obiektów i urz�dze� ochrony 
�rodowiska słu��cych obiektom rekreacyjnym w powi�zaniu z realizacj� tych 
urz�dze� dla zainwestowania wiejskiego; 

• podj�cie działa� rewaloryzacyjnych �rodowiska przyrodniczego. 
Na obszarze gminy Sul�czyno wyznaczono nast�puj�ce kompleksy turystyczno- 
rekreacyjne: 

• rejony całkowitej stagnacji zainwestowania i rewitalizacji zainwestowania 
istniej�cego (otoczenie jezior Stacinko, Stacinko 	rednie i Stacinko Małe oraz 
jezior Chojnackiego i Warle�skiego); 

• rejony rozwoju zagospodarowania turystycznego w zakresie infrastruktury 
usługowej i informacyjnej ze wskazaniem stagnacji bazy noclegowej 
(otoczenie jezior Gowidli�skiego i Mausz); 

• rejony rozwoju zagospodarowania turystycznego w zakresie infrastruktury 
usługowej i informacyjnej z mo�liwo�ci� uzupełnienia ogólnodost�pnej bazy 
noclegowej (Podjazdy, 
akowo, Bukowa Góra, Sul�czyno, W�siory); 

• rejony potencjalnego rozwoju zagospodarowania turystycznego 
z preferencjami dla ekstensywnego zainwestowania indywidualnego 
(otoczenie jez. Okno, otoczenie jez. Pr�gorzyna, Skrzynka i Trzeboci�skiego 
oraz otoczenie jez. Kotynia, Suminko i Sumino).  
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2.3.4. Problemy zainwestowania turystycznego a prawna ochrona 
przyrody 

W gminie Sul�czyno wyst�puj� formy ochrony przyrody, które: 

• z jednej strony stwarzaj� bezpo�rednie i po�rednie korzy�ci społeczne 
i gospodarcze, wynikaj�ce z ochrony, jak: 

− ogólna poprawa stanu �rodowiska i ekologicznych, w tym zdrowotnych 
warunków �ycia ludzi w rejonach wzmo�onej ochrony przyrody; 

− marketingowe wykorzystanie ochrony przyrody dla promocji rejonu (gminy, 
powiatu, województwa); 

− wzrost atrakcyjno�ci osiedle�czej rejonu i w efekcie wzrost cen ziemi; 

− wzrost atrakcyjno�ci rekreacyjnej rejonu, powoduj�cy wi�ksze nat��enie ruchu 
turystycznego i w efekcie aktywizacj� gospodarcz� regionu; 

− preferencje w dost�pie do kredytów i dofinansowa� celowych z zakresu 
ochrony �rodowiska, w tym budowy infrastruktury technicznej;

• z drugiej strony ograniczaj� formy zagospodarowania i u�ytkowania terenu, w tym 
w odniesieniu do turystyki, jak: 

− eliminacja turystyki motorowodnej (strefy ciszy); 

− podporz�dkowanie form turystyki celom ochrony na obszarach Natura 2000 

− ograniczenia inwestycyjne w otoczeni jezior itp.  
Zharmonizowanie zagospodarowania turystycznego oraz form i nat��enia 

u�ytkowania turystycznego terenu jest zadaniem planowania przestrzennego. 
W pracach planistycznych konieczne jest uwzgl�dnienie w szczególno�ci 
nast�puj�cych, zagadnie�: 

• niedopuszczenie do nadmiernego obci��enia turystycznego �rodowiska 
przyrodniczego (prowadzi to do jego dewaloryzacji i utraty warto�ci, które były 
podstaw� rozwoju funkcji turystycznej), 

• efektywna ochrona przyrody, 

• preferencje w zagospodarowaniu turystycznym dla całorocznych obiektów 
ogólnodost�pnych, 

• estetyzacja krajobrazowa zainwestowania. 

2.3.5. Inwestycje planowane w studium mog�ce znacz�co oddziaływa

na �rodowisko  

Wykonana do projektu studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego prognoza oddziaływania na �rodowisko (grudzie� 2009) wskazała 
mo�liwe przewidywane znacz�ce oddziaływania na �rodowisko kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 

Wyszczególnienie inwestycji
Do kategorii znacz�co oddziaływuj�cych na �rodowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 
3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, 
udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
�rodowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z pó�n. zm.) mog� nale�e� nast�puj�ce 
kierunki zagospodarowania przestrzennego, zapisane w projekcie zmiany „Studium 
...”: 
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• modernizacja dróg; 

− utrzymanie rezerwy terenu pod obej�cie we wsi M�ciszewice w ci�gu drogi 
wojewódzkiej nr 214; 

− modernizacja drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku przebiegaj�cym przez 
gmin� Sul�czyno; 

− ponadto okre�lono ogólne zapisy dotycz�ce modernizacji dróg w gminie bez 
odniesienia do konkretnych dróg i ich odcinków; 

• budowa systemów kanalizacji sanitarnej; 

• modernizacja gminnej oczyszczalni �cieków w Sul�czynie; 

• przedsi�wzi�cia usługowo-produkcyjne (tereny U/P) – przeznaczone pod 
prowadzenie ró�norakich działalno�ci 

• eksploatacja surowców naturalnych (tereny PG); 

• przedsi�wzi�cia dotycz�ce rozwoju usług turystyki (tereny UT) - zabudowa 
usługowa z zakresu usług turystyki o charakterze ogólnodost�pnym (pensjonat, 
hotel, motel, zielona szkoła, pole namiotowe), wraz z towarzysz�cymi obiektami 
infrastruktury turystycznej: pla�a gminna wraz z niezb�dn� infrastruktur�, np. 
sanitariaty, wypo�yczalnia sprz�tu wodnego, punkt obsługi ruchu turystycznego, 
punkt zatrzymania dla kajaków; dopuszczalne funkcje: zabudowa mieszkaniowa 
towarzysz�ca (mieszkanie dla wła�ciciela) i zabudowa zagrodowa, wraz 
z prowadzeniem agroturystyki; 
Ww. rodzaje przedsi�wzi�� mog� nale�e� do kategorii mog�cych potencjalnie 

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko i jednostkowo (przemysł) do kategorii zawsze 
znacz�co oddziaływuj�cych na �rodowisko.  

Procedura ocen oddziaływania na �rodowisko
Uwarunkowania prawne ocen oddziaływania na �rodowisko okre�la Ustawa z dnia 3 
pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale 
społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227).  
Zgodnie z ww. ustaw� przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsi�wzi�cia na 
�rodowisko w ramach post�powania w sprawie wydania decyzji o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach wymaga realizacja nast�puj�cych planowanych przedsi�wzi��
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko: 
1) planowanego przedsi�wzi�cia mog�cego zawsze znacz�co oddziaływa� na 

�rodowisko; 
2) planowanego przedsi�wzi�cia mog�cego potencjalnie znacz�co oddziaływa� na 

�rodowisko. 
Zgodnie z art. 60 ustawy (...) Rada Ministrów, uwzgl�dniaj�c mo�liwe oddziaływanie na 

�rodowisko przedsi�wzi�� oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1, okre�li, w drodze 
rozporz�dzenia: 
1) rodzaje przedsi�wzi�� mog�cych zawsze znacz�co oddziaływa� na �rodowisko; 
2) rodzaje przedsi�wzi�� mog�cych potencjalnie znacz�co oddziaływa� na �rodowisko; 
3) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach s� kwalifikowane jako przedsi�wzi�cia, o których 

mowa w pkt 1 i 2. 
(...) 

Art.173.2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy: 
  1)   za przedsi�wzi�cia mog�ce zawsze znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, okre�lone w art. 59 

ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy, uwa�a si� okre�lone w dotychczasowych przepisach 
przedsi�wzi�cia mog�ce znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, wymagaj�ce sporz�dzenia 
raportu o oddziaływaniu na �rodowisko; 



Przedsi�biorstwo Projektowo-Realizacyjne “DOM” Sp. z o.o. 
Starogard Gda�ski 

zmiana/aktualizacja Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sul�czyno 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  29 

  2)   za przedsi�wzi�cia mog�ce potencjalnie znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, okre�lone w art. 
59 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy, uwa�a si� okre�lone w dotychczasowych przepisach 
przedsi�wzi�cia mog�ce znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, dla których obowi�zek 
sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na �rodowisko mo�e by� stwierdzony. 

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 51 
ust. 8 ustawy prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z pó�niejszymi zmianami) tj. Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 
r. w sprawie okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko oraz szczegółowych kryteriów zwi�zanych z kwalifikowaniem przedsi�wzi��
do sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu na �rodowisko (Dz. U. z 2004 Nr 257 poz. 
2573 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769 i Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) ww. 
rodzaje przedsi�wzi�cia uwzgl�dnione w projekcie zmiany „Studium ...”, dotycz�
przedsi�wzi�� nale��cych lub mog�cych nale�e� (w zale�no�ci od ich zakresu 
i parametrów) do kategorii mog�cych zawsze lub potencjalnie znacz�co oddziaływa�
na �rodowisko i mog� docelowo wymaga� przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsi�wzi�cia na �rodowisko. 

2.3.6. Obszary problemowe �rodowiskowo  
Wykonana do projektu studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego prognoza oddziaływania na �rodowisko (grudzie� 2009) wskazała 
mo�liwe negatywne oddziaływania na �rodowisko mog�ce by� wynikiem realizacji 
ustale� zapisów kierunków zagospodarowania przestrzennego studium oraz 
wskazano rozwi�zania maj�ce na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacj�
przyrodnicz� negatywnych oddziaływa� na �rodowisko. 

Obszary problemowe �rodowiskowo w �wietle zapisów projektu zmiany  „Studium ...” 
obejmuj� przede wszystkim: 
1) tereny potencjalnej eksploatacji kopalin; 
2) tereny nowego osadnictwa poza zawart� zabudow� miejscowo�ci, w tym na 

obszarze Gowidli�skiego OCHK i w bezpo�rednim s�siedztwie obszaru Natura 
2000 i planowanego rezerwatu przyrody „Sul�czy�skie Mechowiska”; 

3) rejony rekreacyjne. 

Ad. 1) Ewentualna eksploatacja kruszywa naturalnego na nowych terenach poza 
granicami udokumentowanych złó� powinna by� poprzedzona szczegółow� analiz�
i ocen� mo�liwych negatywnych oddziaływa� �rodowiskowych w zestawieniu ze 
spodziewanymi zyskami ekonomicznym. W rejonach dopuszczonej potencjalnej 
eksploatacji kopalin w celu minimalizacji negatywnych, nieuniknionych przekształce�
�rodowiska przyrodniczego zwi�zanych z eksploatacj� kruszywa naturalnego, 
wskazana jest realizacja nast�puj�cych działa�: 

• zmniejszenie powierzchni le�nej wnioskowanej do zmiany przeznaczenia na cele 
niele�ne i ograniczenie wycinki drzew; 

• zachowanie filarów ochronnych od cieków i dróg; 

• nie naruszenie eksploatacj� pierwszego poziomu wód podziemnych; 

• złagodzenie skarp i rozplanowanie nadkładu zło�a po zako�czeniu eksploatacji; 

• wykorzystanie nadkładu zło�a, zwłaszcza gleb do rekultywacji; 

• po zako�czeniu eksploatacji rekultywacja o kierunkach wynikaj�cych ze stopnia 
przekształcenia, charakteru �rodowiska przyrodniczego w otoczeniu oraz z 
mo�liwo�ci technicznych, preferowany kierunek to kierunek le�ny. 
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Ad. 2) W projekcie zmiany „Studium uwzgl�dniono szereg indywidualnych wniosków 
dotycz�cych nowego zainwestowania osadniczego (zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zabudowy rekreacyjnej). Tereny te, w szczególno�ci w otoczeniu wsi 
Sul�czyno, obejmuj� m. in. izolowane enklawy poza terenami zainwestowanymi 
miejscowo�ci, przyczyniaj�c si� do ich ekspansji na tereny otwarte – jest to 
sprzeczne z zasadami zagospodarowania przestrzennego w zakresie kształtowania 
lokalnych elementów systemu osadniczego zapisanych w „Planie zagospodarowania 
województwa pomorskiego” (2009).  
W szczególno�ci problematyczne jest dopuszczenie nowego zainwestowania w na 
gruntach porolnych z płatami zadrzewie� w obr�bie Gowidli�skiego OCHK (tereny 
7.1.MN, 8.1.MN, 8.2.MN i 5.1.MN) i w bezpo�rednim s�siedztwie obszaru Natura 
2000 i planowanego rezerwatu przyrody „Mechowiska Sul�czy�skie” (teren 8.1.MN). 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tych obszarów nale�y 
poprzedzi� opracowaniami ekofizjograficznymi problemowymi uwzgl�dniaj�cymi 
uwarunkowania przyrodnicze obszaru, ograniczenia ekologiczne i uwarunkowania 
formalno-prawne. 

Ad. 3) W celu przeciwdziałania negatywnym oddziaływaniom wzmo�onego 
obci��enia rekreacyjno-turystycznego miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego tych obszarów nale�y poprzedzi� opracowaniami ekofizjograficznymi 
problemowymi, których przedmiotem powinna by� ocena chłonno�ci rekreacyjnej 
�rodowiska przyrodniczego w uj�ciu jako�ciowym i ilo�ciowym z odniesieniem 
terytorialnym.  

Realizacja projektu zmiany „Studium ...” nie stwarza zagro�enia znacz�cego, 
negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, które mo�na by zidentyfikowa�
na poziomie ogólno�ci zapisów „Studium…” - realizacja ustale� nie spowoduje 
pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, lub siedlisk gatunków ro�lin i zwierz�t 
oraz nie spowoduje bezpo�redniego negatywnego oddziaływania na gatunki ro�lin 
i zwierz�t, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000.  
Realizacja projektu zmiany „Studium ...”, w tym realizacja zabudowy mieszkaniowej 
(teren 8.1.MN) w bezpo�rednim s�siedztwie obszaru Natura 2000 „Mechowiska 
Sul�czy�skie” PLH220017 mo�e po�rednio wpłyn�� na stan siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk gatunków ro�lin i zwierz�t obszaru, brak jest na obecnym etapie 
przesłanek do oceny czy b�dzie to oddziaływanie znacz�ce. 
Wdro�enie ustale� projektu „Studium...” nie spowoduje dezintegracji obszarów 
Natura 2000 i nie wpłynie na spójno�� sieci obszarów Natura 2000. W zwi�zku z tym 
nie ma aktualnie potrzeby podejmowania działa� z zakresu kompensacji 
przyrodniczej. 

2.3.7. Obszary i zasoby �rodowiska obj�te ochron� prawn�
Obszary i obiekty stanowi�ce cenne zasoby �rodowiska obj�te ochron� prawn� na 
podstawie przepisów szczególnych wyszczególniono w rozdziale 3.9. Uwarunkowa�
wraz z podaniem aktu prawnego okre�laj�cego zasady ich ochrony. 

Od momentu sporz�dzenia uwarunkowa� jeden z planowanych obszarów Natura 
2000 został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako obszar maj�cy znaczenie dla 
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Wspólnoty, który w zagospodarowaniu przestrzennym nale�y traktowa� jako obszar 
obj�ty ochrona prawn�. 

Planowany specjalny obszar ochrony siedlisk „Jeziora Kistowskie”  
zgłoszony do KE 30.10.2009 r.) 
Obejmuje trzy jeziora lobeliowe: Chojnackie, Warle�skie (Warli�skie) 

i Ostrowickie wraz z otoczeniem. S� to stosunkowo niewielkie jeziora 
o zró�nicowanej gł�boko�ci (maksymalne 8-19 m). Ro�linno�� podwodna jezior jest 
słabo wykształcona. W jez. Warle�skim i Chojnackim wyst�puj� płaty zbiorowiska 
Isoëto-Lobelieteum podzespołu lobelietosum oraz littorelletosum. W jeziorach tych s�
tak�e stanowiska Isoëtes echinospora (Warle�skie - wg Szmeja 1988, nie 
potwierdzone w 2008 r.; Chojnackie - wg Gbur 2008). W Jeziorze Ostrowickim 
w latach 80-tych notowano niewielki płat Lobelia dortmanna (Szmeja i in. 1993), 
obecnie nie potwierdzono wyst�powania gatunku w tym jeziorze. Zlewnie jezior maj�
charakter rolniczy, a obecnie nad ich brzegami intensywnie rozwija si� zabudowa 
letniskowa.  

Jeziora lobeliowe i stanowiska Luronium zagro�one s� eutrofizacj� i humizacj�. 
W ci�gu ostatniego dwudziestolecia znacznie zmniejszyła si� w jeziorach ostoi 
powierzchnia zaj�ta przez zbiorowiska z klasy Littorelletea. Zanikła tak�e jedna 
populacja Luronium (Baroczno), a kolejna ma obecnie znacznie mniejszy areał 
i liczebno�� (Ostrowickie).  

Obecnie głównymi zagro�eniami dla jezior ostoi s�: intensywny rozwój zabudowy 
letniskowej nad brzegami; gospodarka rolna (uprawy rolne i hodowla zwierz�t, 
lokalizacja składowisk obornika) w zlewniach bezpo�rednich, odwadnianie 
i u�ytkowanie przylegaj�cych do jezior torfowisk jako ł�k i pastwisk. 

Potencjalnym zagro�eniem dla jezior ostoi jest gospodarka rybacka (zarybianie 
np. karpiem, w�dkowanie z zan�t�, odłowy sieciami ci�gnionymi itp.). W celu 
zachowania specyfiki jezior lobeliowych i populacji Luronium natans konieczne jest 
ograniczenie zabudowy i gospodarki rolnej w bezpo�rednim s�siedztwie jezior, 
uregulowanie gospodarki �ciekowej w ich zlewniach, a tak�e kontrola i dostosowanie 
do specyfiki zbiorników gospodarki rybackiej. 

2.3.8. Zasoby �rodowiska postulowane do obj�cia ochron� prawn�
Na obszarze gminy Sul�czyno proponowane jest utworzenie szeregu nowych 

form ochrony przyrody – rezerwatu przyrody, obszarów Natura 2000, obszarów 
chronionego krajobrazu, u�ytków ekologicznych i pomników przyrody. Zasi�gi 
przestrzenne obszarów wskazano na zał�czniku graficznym „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego” 1:10 000. 

  
Rezerwaty przyrody
Projektowany rezerwat „Mechowiska Sul�czy�skie” („Karw�czyno”) - wg 

opracowania „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Sul�czyno” (1997) 
wyst�puje tu szereg torfowisk rzadkich w skali kraju, w tym dobrze zachowane 
torfowiska nawapienne, na których wyst�puj� stanowiska wielu bardzo rzadkich 
gatunków ro�lin naczyniowych i zarodnikowych. S� to m. in. lipiennik Leosela, w�tlik 
błotny, storczyk Russowa, widłak torfowy, gwiazdnica grubolistna, rosiczka 
długolistna, skorpionowiec brunatny, mszar nastroszony i torfowiec ciemny. 
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Obszary Natura 20001  
Planowany specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina rzeki Słupi”  
(„Shadow List” 2008)  
obejmuje dolin� rzeki Słupi od Sul�czyna do uj�cia, wraz z jej dopływami. 

Znaczn� cz��� obszaru pokrywaj� lasy (ok. 10% terenu obszaru to le�ne typy 
siedlisk przyrodniczych). Najcz��ciej spotykanymi tu zbiorowiskami le�nymi s� bory 
sosnowe �wie�e i mieszane, znacznie rzadziej bory bagienne. Lasy li�ciaste 
reprezentowane s� przez kilka typów zbiorowisk, z których najwi�ksze powierzchnie 
zajmuj� buczyny ni�owe: kwa�na i �yzna, dolinom rzecznym towarzysz� gr�dy 
gwiazdnicowe, ł�gi wierzbowo topolowe i zaro�la łozowe. Do bardzo interesuj�cych 
formacji ro�linnych nale�� torfowiska, a w�ród nich szczególnie cenne fragmenty 
nawi�zuj�ce do torfowisk wysokich. Wa�nym elementem krajobrazu s� jeziora 
o ró�nej wielko�ci, kształcie i pochodzeniu. Do najcenniejszych przyrodniczo nale��
jeziora lobeliowe z ich reliktow� ro�linno�ci�. Obszar dzi�ki obecno�ci jezior, licznych 
strumieni i rzek stanowi dogodne �rodowisko �ycia dla wielu gatunków ryb, w tym 
cennych ryb w�drownych: łososia i troci. W�ród podmokłych terenów znakomite 
warunki rozwoju znalazło 10 gatunków płazów oraz 4 gatunki gadów. Bogata jest te�
ornitofauna. Dolina Słupi charakteryzuje si� du�� bioró�norodno�ci�. 
Zidentyfikowano tu 21 typów siedlisk przyrodniczych, zajmuj�cych blisko 50% 
powierzchni obszaru. Obszar chroni tak�e szereg gatunków z zał�cznika II 
Dyrektywy Siedliskowej: 5 gatunków bezkr�gowców, 6 gatunków ryb, 3 gatunki 
płazów i gadów, 3 gatunki ssaków. 

Najwa�niejsze zagro�enia dla obszaru to: budowle hydrotechniczne na Słupi 
w Słupsku, Skarszowie Dolnym, Krzyni, Konradowie, Gał��ni Małej, Soszycy, 
zaniechanie wypasu i wykaszania ł�k, hodowle ryb łososiowatych, wycinanie lasów 
na stokach i kraw�dzi doliny, nie do ko�ca opracowany system oczyszczania wód 
w dorzeczu Słupi 

Obszary chronionego krajobrazu
Gmina Sul�czyno znajduje si� w zasi�gu proponowanych obszarów chronionego 

krajobrazu w województwie pomorskim (Kostarczyk, Przewo�niak – red. 2002 
i projekt „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” 
2009). S� to: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Słupi, Bukowiny i Łupawy, obejmuj�cy m. 
in. istniej�cy Gowidli�ski OChK, który stanowiłby poł�czenie Parków 
Krajobrazowych Kaszubskiego i Doliny Słupi oraz tego układu poprzez dolin�
Łupawy z rejonem Słowi�skiego Parku Narodowego; 

• Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Wschodnich obejmuj�cy 
dotychczasowe Obszary Chronionego Krajobrazu od okolic Skórcza po Zaborski 
Park Krajobrazowy (OChK Borów Tucholskich, Lipuski, Północny i Chojnicko-
Tucholski) z uzupełnieniami koryguj�cymi ich ci�gło�� przestrzenn� i poł�czenia 
z innymi formami ochrony, w tym z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym. 
Zgodnie z „Ustaw� o ochronie przyrody” obszar chronionego krajobrazu obejmuje 

tereny chronione ze wzgl�du na wyró�niaj�cy si� krajobraz o zró�nicowanych 

                                                
1 Na podstawie www.natura2000.mos.gov.pl. (stan na listopad 2009) 
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ekosystemach, warto�ciowe ze wzgl�du na mo�liwo�� zaspokajania potrzeb 
zwi�zanych z turystyk� i wypoczynkiem lub pełnion� funkcj� korytarzy ekologicznych.

U�ytki ekologiczne
Wg „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Sul�czyno” (1997) 

proponowane jest utworzenie u�ytków ekologicznych obejmuj�cych ochron� jeziora 
lobeliowe (wyró�niaj�ce si� wysokimi warto�ciami przyrodniczymi, z obecno�ci�
charakterystycznych, rzadkich gatunków ro�lin, jak: m.in. poryblin jeziorny, stroiczka 
wodna czy brze�yca jednokwiatowa) oraz najlepiej zachowane torfowiska. S� to 
nast�puj�ce obszary: 
• jeziora lobeliowe: 

− Jezioro Stacino; 
− Jezioro Warle�skie; 
− Jezioro Moczydło; 

− Jezioro Skarszyno; 

− Jezioro 	wi�te;

• torfowiska: 

− �Bagnica – �ródle�ne torfowisko o wysokim poziomie uwilgotnienia zło�a 
torfowego; wyst�puj� tu dobrze zachowane zbiorowiska 
przej�ciowotorfowiskowe, rzadkie i chronione gatunki ro�lin; 

− �Kołodzieje – do�� rozległe, regeneruj�ce si� potorfia z zachowanymi 
fragmentami zbiorowisk przej�ciowotorfowiskowych i obecno�ci� ro�lin 
rzadkich i chronionych; 

− �Jez. Stacinko Małe i 	rednie – dystroficzne zbiorniki wodne zarastaj�ce płem 
torfowym; 

− �Zdunowickie Torfowisko – niewielkie, ale bardzo dobrze zachowane torfowisko 
przej�ciowe cz��ciowo zarastaj�ce sosn�; wyst�puje tu szereg rzadkich 
i chronionych gatunków ro�lin, m.in: bagnica torfowa, turzyca bagienna 
i rosiczka okr�głolistna; 

− �Sumi�ski Moczar – torfowisko przej�ciowe poło�one w wypłyconej zatoce jez. 
Sumino; stanowisko wielu rzadkich i chronionych gatunków ro�lin i zwierz�t, 
m.in. rosiczki długolistnej, narecznicy grzebieniastej i ba�yny czarnej; 

− �Kistowski Moczar – niewielkie, dobrze zachowane torfowisko przej�ciowe, 
miejsce �erowania �urawia. 

Pomniki przyrody
W ,,Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy Sul�czyno” (1997) 

zaproponowano obj�cie ochronn� prawn�: 31 cennych okazów drzew, 4. grup drzew 
i 1. głazu narzutowego: 
1) klon zwyczajny Borek, 
2) lipa drobnolistna Kistówko, 
3) brzoza brodawkowata Kistowo, 
4) klon zwyczajny Kistowo, 
5) klon zwyczajny Widna Góra, 
6) klon zwyczajny (2 sztuki) Widna Góra, 
7) klon jawor Podjazdy, 
8) brzoza brodawkowata Podjazdy, 
9) klon zwyczajny M�ciszewice, 
10) lipa drobnolistna Podjazdy, 



Przedsi�biorstwo Projektowo-Realizacyjne “DOM” Sp. z o.o. 
Starogard Gda�ski 

zmiana/aktualizacja Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sul�czyno 
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  34 

11) buk zwyczajny Podjazdy, 
12) olsza czarna Amalka, 
13) grab zwyczajny (2 sztuki) Amalka, 
14) klon zwyczajny (2 sztuki) Kołodzieje, 
15) klon zwyczajny Kołodzieje, 
16) klon zwyczajny 
akowo, 
17) buk zwyczajny Nadl. Lipusz, obr. Sul�czyno oddz. 107, 
18) brzoza brodawkowata Zagóry, 
19) 1wi�z górski Sul�czyno, 
20) wi�z górski Sul�czyno, 
21) wi�z górski Sul�czyno, 
22) lipa drobnolistna Bukowa Góra, 
23)  lipa drobnolistna Bukowa Góra, 
24) głaz narzutowy W�siory, 
25) lipa drobnolistna W�siory, 
26) lipa drobnolistna W�siory, 
27) klon zwyczajny W�siory, 
28) d�b szypułkowy Nowy Dwór, 
29) klon zwyczajny Nowy Dwór, 
30) klon zwyczajny Nowy Dwór, 
31) klon zwyczajny Nowy Dwór, 
32) jesion wyniosły (2 sztuki) Kłodno, 
33) jałowiec zwyczajny Ostrowite, 
34) klon zwyczajny W�siory Wybudowanie, 
35) klon zwyczajny Czarlino, 
36) klon zwyczajny Czarlino. 

2.4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

W obszarze gminy ustalono nast�puj�ce obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków: 

• dwa obiekty zabytkowe: dom mieszkalny we wsi Borek Kamienny nr 10 (wpis 
do rejestru nr A-1025 z dn. 15.02.1988r.) oraz dom mieszkalny Borek 
Kamienny 14 (wpis do rejestru nr A-1024 z dn. 15.02.1988r.) oraz sze��
stanowisk archeologicznych obj�tych jest ochron� prawn� poprzez wpis do 
rejestru zabytków nieruchomych województwa, 

• cenne zespoły zabudowy (w tym układy przestrzenne wsi) zostały obj�te 
ochron�, zastosowano trzypoziomowy system ochrony cennych obszarów 
i obiektów, 

• pojedyncze obiekty posiadaj�ce warto�� historyczn�, �wiadcz�ce o kulturze 
regionu, figuruj�ce w gminnej ewidencji zabytków podlegaj� ochronie zapisami 
ustale� planów miejscowych, 

Obszary i obiekty obj�te ochron� zaznaczono na zał�czniku graficznym „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego” skala 1:10 000. Ze wzgl�du na skal�
opracowania przedstawionych granic zespołów zabudowy i układów przestrzennych 
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wsi nie nale�y uto�samia� z ewidencyjnymi granicami nieruchomo�ci, okre�laj� one 
orientacyjny zasi�g historycznych układów, który nale�y u�ci�li� w planie 
miejscowym, gdzie nale�y równie� ustanowi� strefy ochrony konserwatorskiej oraz 
strefy ochrony ekspozycji z wyznaczeniem obszarów wył�czonych spod zabudowy 
ze wzgl�du na ochron� ekspozycji.  

Ogólne zasady ochrony zasobów �rodowiska kulturowego przyj�te w studium s�
nast�puj�ce: 

Układy przestrzenne o wyj�tkowych walorach historycznych, kompozycyjnych 
i kulturowych do bezwzgl�dnego zachowania – I poziom ochrony
W obszarach tych obowi�zuje:  

• przedmiotem ochrony s�: historyczne podziały własno�ciowe, historyczny 
układ komunikacyjny, układ zabudowy w zagrodach, obiekty małej architektury 
oraz historyczna ziele� zwi�zana z zabudow� i układem komunikacyjnym, 

• w obr�bie zabudowy zagrodowej obowi�zuje wymóg zachowania 
historycznych zasad zagospodarowania, 

• ustala si� wymóg ochrony historycznych rozgranicze� nieruchomo�ci, 

• zabytkowa ziele� wysoka w obr�bie strefy wymaga ochrony. 

Układy przestrzenne postulowane do zachowania ze wzgl�du na ich warto��
historyczn�, kompozycyjna i kulturow� – II poziom ochrony 
W obszarach i dla obiektów postulowanych do ochrony obowi�zuje: 

• przedmiotem ochrony s� historyczne: bryła i kształt dachu, dyspozycja �cian 
zewn�trznych, kształt i podziały stolarki okiennej i drzwiowej, detal 
architektoniczny, układ budynków i sposób zagospodarowania terenu, 

• dopuszcza si� lokalizacj� nowej zabudowy w historycznych zespołach pod 
warunkiem sharmonizowania z istniej�c� zabudow� o warto�ciach 
historycznych,  

• dopuszcza si� rozbudow� budynków na zasadzie kontynuacji pierwotnych 
proporcji gabarytów obiektów 

• postuluje si� promocj� obszarów i obiektów w celu zagospodarowania 
i utrzymania zgodnego z ich warto�ci� oraz wykorzystania ich w promocji 
gminy. 

Wsie i zespoły o wysokich walorach ekspozycyjnych: Sul�czyno, W�siory, 
M�ciszewice, Podjazy, Bukowa Góra – III poziom ochrony
W strefach otoczenia krajobrazowego wsi, które obejmuj� tereny rolnicze, 
niezabudowane wokół miejscowo�ci obowi�zuje: 

• zalecenie opracowania poprzedzaj�cych studiów krajobrazowych i analizy 
ekspozycji przy lokalizacji nowych zespołów zabudowy, 

• postuluje si� wprowadzenie ograniczenia dopuszczalno�ci zabudowy na 
przedpolach ekspozycyjnych zwartej zabudowy wiejskiej do zabudowy 
stanowi�cej kontynuacj� naturalnych kierunków rozwoju chronionego układu 
przestrzennego, nowa zabudowa lokalizowana na podstawie ustale� planu 
miejscowego, zawieraj�cego poprzedzaj�ce studia krajobrazowe i analizy 
ekspozycji, 
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• ograniczenie wprowadzenie zabudowy na przedpolach ekspozycyjnych 
zwartej zabudowy wiejskiej do zabudowy stanowi�cej kontynuacj� naturalnych 
kierunków rozwoju chronionego układu przestrzennego, 

• postuluje si� rekultywacj� i restylizacj� struktury obszarów wpływaj�cych 
niekorzystnie na s�siedztwo warto�ciowych obiektów lub ich widoków. 

Obiekty figuruj�ce w gminnej ewidencji zabytków (nieobj�te powy�szymi formami 
ochrony zabytków)

W obszarach i w obr�bie obiektów obowi�zuje: 

• przedmiotem ochrony s� historyczne: bryła i kształt dachu oraz układ 
budynków i sposób zagospodarowania terenu 

• dopuszcza si� rozbudow� budynków na zasadzie kontynuacji pierwotnych 
proporcji gabarytów obiektów,  

• dopuszcza si� lokalizacj� nowej zabudowy w historycznych zespołach pod 
warunkiem sharmonizowania z istniej�c� zabudow� o warto�ciach 
historycznych, 

• postuluje si� promocj� obiektów w celu zagospodarowania i utrzymania 
zgodnego z ich warto�ci�

Stanowiska archeologiczne
Ogólne zasady ochrony s� nast�puj�ce: 

• dla wydzielonych stref ochrony archeologicznej ustala  si� wymóg uzgodnienia 
wszystkich planów i projektów dotycz�cych terenu stref  ochrony z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gda�sku i opiniowanie z Muzeum 
Archeologicznym w Gda�sku,  

• w obr�bie rezerwatu archeologicznego w W�siorach obowi�zuje zakaz 
lokalizacji budynków, dla terenu przylegaj�cego bezpo�rednio do rezerwatu 
archeologicznego nale�y ustali� w planie miejscowym stref� ochrony 
konserwatorskiej (strefa ochrony otoczenia, ewentualnie ekspozycji),  

• tereny płaskich stanowisk archeologicznych mog� by� przeznaczone pod 
zagospodarowanie po przeprowadzeniu archeologicznych bada� ratowniczych 
i sporz�dzeniu dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej; 

• dla stanowisk o własnej formie krajobrazowej – grodzisk i cmentarzysk 
kurhanowych, przewidzianych do trwałej ochrony – wprowadza si� zakaz 
inwestowania na ich terenie i na obszarze przylegaj�cym bezpo�rednio do 
nich.  

W celu wykorzystania dziedzictwa archeologicznego w promocji gminy postuluje si�: 

• dalsze wykorzystanie cmentarzyska w W�siorach, b�d�cego �ladem 
„w�drówki Gotów” przez teren Pomorza, w promocji gminy z dopuszczeniem 
rozwoju infrastruktury turystycznej towarzysz�cej niezb�dnej dla 
udost�pnienia obiektu,  

• pozostałe cmentarzyska kurhanowe - wraz z grodziskami 
wczesno�redniowiecznymi powinny zosta� „wpisane” w �cie�ki rowerowe  
i szlaki turystyczne, 

• w folderach i przewodnikach turystycznych nale�y umie�ci� informacje 
o zabytkach archeologicznych, uzyskanych w trakcie prac wykopaliskowych , 
np. : opis i fotografie popielnic,  wyrobów z br�zu i grobów skrzynkowych .   
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2.5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

2.5.1. Zało�enia polityki transportowej gminy 

Problemy i potrzeby 

Ostatnie lata wskazuj� zauwa�alny wzrost ruchu zewn�trznego pojazdów 
i zag�szczenie osób w sezonie turystycznym. 
Ruch tranzytowy w osi północ południe dotyczy drogi wojewódzkiej nr 214 – jest 
szczególnie uci��liwy we wsi M�ciszewice. Nale�y rozwa�y�, w porozumieniu 
z Zarz�dc� drogi mo�liwo�� budowy obwodnicy miejscowo�ci po stronie wschodniej 
wsi. Tymczasowo sytuacja ta wymaga działa� w zakresie poprawy bezpiecze�stwa 
ruchu wewn�trz wsi oraz modernizacji odpowiedniej dla rangi drogi.  
Rozwój osadnictwa w gminie poci�ga za sob� konieczno�� budowy sieci drogowej 
głównie poł�cze� lokalnych (dróg dojazdowych) o odpowiednich parametrach. 

Generalne zasady 

Układ drogowy skonstruowany wła�ciwie powinien zapewni� odpowiedni� obsług�
ruchu zewn�trznego jak i obsługi komunikacyjnej wewn�trz gminy. Mieszka�cy 
powinni mie� zapewnione wła�ciwe powi�zania z centrami administracji szczebla 
wojewódzkiego i powiatowego, Urz�dem Gminy, instytucjami i obiektami 
u�yteczno�ci publicznej, szkołami wszystkich szczebli. Powi�zania te powinny by�
wspomagane komunikacj� zbiorow� oraz g�st� sieci� �cie�ek rowerowych, które 
mog� spełnia� wa�na rol� równie� rekreacyjn� i turystyczn�. 
Obsług� transportow� nowych terenów inwestycyjnych nale�y budowa� wedle 
zasady: 

− Je�li wyst�puje mo�liwo�� obsługi transportowej z dwóch dróg, to podł�czenie 
do sieci nale�y wskaza� od strony drogi o ni�szej klasie, 

− Nale�y unika� budowania nowych wł�cze� do dróg wojewódzkich je�li nie s�
zgodne z wymogami dla wła�ciwej klasy drogi. 

Cele i �rodki polityki transportowej gminy

Główne cele i kierunki polityki transportowej gminy: 

− Konieczno�� rozbudowy i modernizacji infrastruktury słu��cej poprawie 
dost�pno�ci transportowej oraz wzmocnieniu konkurencyjno�ci i spójno�ci 
regionu, poprzez zmniejszenie czasu dost�pno�ci do obszaru centralnego 
gminy oraz o�rodków regionalnych i ponadregionalnych, 

− Poprawa bezpiecze�stwa ruchu drogowego i zmniejszenie uci��liwo�ci oraz 
szkodliwego oddziaływania na otoczenie, 

− Tworzenie warunków dla zwi�kszania poziomu inwestycji, promowanie 
zrównowa�onego rozwoju i spójno�ci przestrzennej, 

Głównym celem polityki transportowej gminy powinna by� realizacja zało�e� strategii 
rozwoju gminy poprzez tworzenie warunków dla sprawnego i bezpiecznego 
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przemieszczania si� osób i towarów przy jednoczesnym zapewnieniu priorytetu dla 
transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego.  
Osi�gni�cie wyznaczonego celu mo�e by� mo�liwe poprzez realizacj� celów 
szczegółowych, jak np.: 

− poprawa bezpiecze�stwa ruchu drogowego w miejscowo�ciach gminy, 

− zmniejszanie negatywnego oddziaływania transportu na warunki �ycia 
mieszka�ców, 

− usprawnienie zarz�dzanie drogami i transportem drogowym, 

− poprawa jako�ci obsługi transportem zbiorowym, 

− rozbudowa i modernizacja dróg i ulic oraz chodników. 

2.5.2. Kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej gminy  

Główne kierunki docelowego układu dróg w gminie s� nast�puj�ce:
• gmina znajduje si� w zasi�gi regionalnego korytarza transportowego 

kaszubskiego kształtowanego w oparciu o drog� wojewódzk� nr 214 oraz 
drog� wojewódzka nr 235 (poza obszarem gminy), 

• adaptuje si� układ drogowy w stanie istniej�cym w zakresie ich przebiegów 
dróg, 

• postuluje si� utrzymanie rezerwacji terenu pod obej�cie we wsi M�ciszewice 
w ci�gu drogi wojewódzkiej nr 214, chocia� obwodnica taka nie jest 
przewidywana do realizacji w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa (2009), obej�cie drogowe jest istotne w skali lokalnej wa�ne dla 
planowanych terenów rozwojowych wsi, 

• droga wojewódzka nr 214 na odcinku przebiegaj�cym przez gmin� Sul�czyno 
planowana jest do modernizacji, plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego (2009) przyjmuje mo�liwo�� zaliczenia tej drogi w 
przyszło�ci do sieci dróg krajowych, 

• przebiegi dróg przez tereny zainwestowane powinny mie� elementy 
techniczne poprawiaj�ce ich bezpiecze�stwo (np. skanalizowanie ruchu, pasy 
wył�czenia, ronda), 

• dla dróg powiatowych ograniczy� do bezwzgl�dnego minimum ilo�� zjazdów z 
nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo, 

• planowana infrastruktur� techniczn� wodno-kanalizacyjn� projektowa� w 
miar� mo�liwo�ci poza pasem drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych 
(za wyj�tkiem przej�� poprzecznych, które nale�y wykona� bez naruszania 
korony dróg), 

• dla uzyskania pełnych parametrów technicznych dróg wymagane jest 
poszerzenie lub korekty istniej�cych pasów drogowych, 

• uporz�dkowania wymagaj� przede wszystkim odcinki dróg prowadzone przez 
teren zabudowy; dotyczy to bezpiecze�stwa ruchu pieszego jak i organizacji 
skrzy�owa�, 

• dla dróg o nawierzchni nieutwardzonej nale�y d��y� do poprawy stanu 
technicznego i utwardzenie jezdni, 

• istniej�cy układ komunikacji publicznej powinien si� zwi�ksza� wraz 
z przestrzennym rozwojem gminy, zwłaszcza wi�ksze tereny inwestycyjne 
powinny mie� dogodne poł�czenie z komunikacj� publiczn�, 
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• przy rozbudowie osiedli mieszkaniowych w miejscowo�ciach utrzymywa�
dost�pno�� dla zadanej klasy drogi 

• planowane trasy rowerowe wymaga� b�d� inwestycji, budowy poza koron�
drogi w przypadku dróg układu ponadlokalnego, 

• w zakresie szlaków pieszych i wodnych nale�y d��y� do urz�dzenia miejsc 
odpoczynku, w których znajdzie si� co najmniej: ławka, kosz na �mieci, tablica 
informacyjna o walorach �rodowiska na danym szlaku, ewentualnie mapa 
i opis atrakcji turystycznych w regionie. 

Docelowe klasy techniczne dróg
Drogi wojewódzkie:  

• Droga Wojewódzka Nr 228 (Bytów – Kartuzy), klasa techniczna – droga 
zbiorcza; 

• Droga Wojewódzka Nr 214 (Łeba – L�bork – Sierakowice – Puzdrowo – 
Ko�cierzyna – dr. wojew. (Warlubie), klasa techniczna – droga główna

Drogi powiatowe: 
• D.P. Nr 10239 Gowidlino – Sul�czyno klasa techniczna - droga zbiorcza 
• D.P. Nr 10240 Kołodzieje – Sul�czyno klasa techniczna- droga lokalna 
• D.P. Nr 10241 Tuchlino – Sul�czyno klasa techniczna - droga zbiorcza 
• D.P. Nr 10310 Sul�czyno – Lipusz klasa techniczna - droga lokalna 
• D.P. Nr 10311W�siory – Gostomie – Ko�cierzyna) klasa techniczna -droga 

lokalna,  
Drogi gminne: 
Drogi gminne s� w klasie dróg dojazdowych, wyj�tkowo dróg lokalnych. 

Planowane trasy rowerowe
Przez obszar gminy przebiegaj� planowane trasy rowerowe o znaczeniu 
ponadlokalnym przewidywane w planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego (2009): 

− trasa mi�dzynarodowa nawi�zuj�ca do systemu EURO-VELO: nr 4: Tysi�ca 
Jezior: (Kołtki) województwo zachodniopomorskie – Krzeszewo – Miastko – 
Bytów – Sul�czyno– Ko�cierzyna – Skórcz – Gniew – Kwidzyn – Prabuty – 
Połatki – województwo warmi�sko-mazurskie 

− trasy mi�dzyregionalne jest uzupełnieniem układu tras mi�dzynarodowych 
o elementy powi�za� mi�dzyregionalnych, stanowi tak�e dodatkowe 
poł�czenia pomi�dzy opisanymi powy�ej trasami mi�dzynarodowymi: nr 12: 
Trasa Zamków Polski Północnej: (Szczecinek) województwo 
zachodniopomorskie - Czarne –Człuchów - Chojnice (z odgał�zieniem Silno - 
kujawsko-pomorskie Tuchola) - Konarzyny - Bytów - Sul�czyno - Ko�cierzyna 
- Stara Kiszewa - Skarszewy - Tczew - Malbork - Sztum - Gniew - 
Pieni��kowo - województwo kujawsko-pomorskie (Grudzi�dz); nr 15: 
(Polanów) województwo zachodniopomorskie - K�pice – Trzebielino – 
Kołczygłowy – Bytów – Sul�czyno – Chmielno – Kartuzy – Przodkowo 
(odgał�zienie do Gda�ska) – Szemud – Wejherowo – Puck – Krokowa – 
Choczewo – Nowa Wie� L�borska – L�bork – Cewice – Czarna D�brówka – 
Parchowo 

Wszystkie wy�ej wymienione trasy rowerowe planowane na obszarze gminy 
Sul�czyno przewidziane s� do realizacji w pierwszej kolejno�ci. 
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Pozostałe szlaki turystyczne
Na obszarze gminy znajduj� si� szlaki kajakowe, piesze oraz �cie�ka przyrodniczo 
dydaktyczna omówione szczegółowo w rozdziale 3.13. Uwarunkowa�: 

− 	cie�ka przyrodniczo-dydaktyczna brzegiem jez. W�gorzyno 
− Szlak kajakowy rzeki Słupi, 
− Znakowany szlak pieszy (zielony) – Szlak Kr�gów Kamiennych. 

W studium nie wyznacza si� terenów dla lokalizacji nowych szlaków turystycznych, 
nie oznacza to jednak, ze takie szlaki nie mog� powstawa�. Preferowana jest ich 
lokalizacja w oparciu o istniej�ce drogi, szczególnie w obszarach nagromadzenia 
cennych walorów �rodowiska. 

2.5.3. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 

Zaopatrzenie w wod�
 Dla uporz�dkowania problemów zaopatrywania w wod� na terenie gminy 
Sul�czyno proponuje si�: 

−  zako�czenie inwestycji wodoci�gowych, na które istniej� projekty budowlane 
i pozwolenia na budow�, 

−  modernizacja uj�cia wody w Sul�czynie, 
−  modernizacja uj�cia wody w M�ciszewicach, a po zrealizowaniu wodoci�gu 

Amalka – M�ciszewice – wybudowanie, poł�czenie jego ko�cówki 
z wodoci�giem w M�ciszewicach i dalej do ko�cówki wodoci�gu w Bukowej 
Górze, 

−  modernizacja uj�cia wody w W�siorach, 
−  rozbudowa sieci wodoci�gowej dla zaopatrzenia w wod� zabudowy 

rekreacyjno-letniskowej zlokalizowanej nad jez. Długim Ostrowickim, nad jez. 
Gostkowo oraz Gu�cierz Du�y i Gu�cierz Mały oraz poł�czenie z ko�cówk�
wodoci�gu w Sul�czynie, 

−  budowa wodoci�gu Sul�czyno – 
akowo, ewentualnie likwidacja uj�cia wody 
w 
akowie. 

Docelowo wzoruj�c si� na działaniach podj�tych przez szereg gmin w województwie 
nale�ałoby rozwa�y� pomysł stworzenia wodoci�gu gminnego opartego na 2-3 
uj�ciach wody. W przypadku gminy Sul�czyno mogłyby to by� uj�cia posiadaj�ce 
najwy�sze zatwierdzone zasoby eksploatacyjne, czyli uj�cia w Sul�czynie, Widnej 
Górze i W�siorach. Decyzja w tej sprawie oczywi�cie powinna by� poprzedzona 
opracowaniem „Studium wykonalno�ci przedsi�wzi�cia”, które okre�liłoby nakłady 
inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne w układzie docelowym. Wydaje si� jednak 
�e takie rozwi�zanie przyniosłoby oszcz�dno�� w kosztach eksploatacji systemu 
i zracjonalizowało wykorzystanie zasobów wód podziemnych. 

Przy projektowaniu zabudowy nale� ka�dorazowo uwzgl�dni� przepisy szczególne 
w zakresie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpo�arowych (Rozporz�dzenie 
Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych Dz. U. Nr 124, poz. 
1030) 
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Odprowadzenie �cieków sanitarnych
W obszarze gminy Sul�czyno znajduje si� aglomeracja �ciekowa 

„Sierakowice” – zlewnia Sul�czyno ustanowiona Rozporz�dzeniem Wojewody 
Pomorskiego Nr 14/08 z dnia 23 maja 2008r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Sierakowice  (Nr 28/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 
stycznia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sierakowice) oraz powoduj�ce 
utrat� obowi�zywania rozporz�dzenia Nr 11/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 
marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sul�czyno. Aglomeracj� �ciekow�
„Sierakowice” – zlewnia Sul�czyno obj�to miejscowo�ci poło�one w gminie 
Sul�czyno: Sul�czyno, Amalka, Podjazy, Widna Góra, 
akowo, Bielawki, Borek, 
Kistowo, Kłodno, W�siory, Bukowa Góra, M�ciszewice, Skoczkowo. 

Koncepcja odprowadzania �cieków z poszczególnych miejscowo�ci gminy 
Sul�czyno jest wyra�nie sprecyzowana, a dla ~ 75% terenów jednoznacznie 
okre�lona na podstawie opracowanych projektów wykonawczych, co oznacza, �e 
75% powierzchni gminy w ci�gu najbli�szych lat zostanie skanalizowanych. 

Projektuje si� rozbudow� i modernizacj� istniej�cej oczyszczalni �cieków 
w Sul�czynie do przepustowo�ci:  

Q �r dob = 770 m3/d ( w sezonie letnim) 
Q �r dob = 470 m3/d (poza sezonem) 

Na powy�sze przedsi�wzi�cie wydano ju� pozwolenie na budow�. Zakres rozbudowy 
i modernizacji został szczegółowo omówiony w I cz��ci Studium.... pkt. 3.1. 
Uwarunkowa�

Projektuje si� budow� systemu k.s. grawitacyjno-pompowej: 
1.) Widna Góra - Podjazy – Amalka – Sul�czyno 
2.) Borek – Bielawki – Bogoszewo – 
akowo – układ nr 1 
3.) Kistowo – układ nr 2 
4.) Kłodno – Sul�czyno 

Na powy�sze zostały wydane pozwolenia na budow�, przyznane �rodki finansowe 
z UE i przyst�puje si� niebawem do realizacji. 

Projektuje si� budow� systemu k.s. grawitacyjno-pompowej: 
W�siory – Bukowa Góra – Augustowo – układ nr 1 

Na powy�sze został opracowany projekt budowlany i trwaj� starania o przyznanie 
�rodków unijnych na realizacj�. 

Projektuje si� budow� k.s. grawitacyjno-pompowej – etap koncepcji 
przedprojektowej: 

Skoczkowo – M�ciszewice – Bukowa Góra (układ nr 5) 

Docelowo, w perspektywie około 20 lat przewiduje si� obj�cie sieci� kanalizacji 
sanitarnej min. 75% gospodarstw domowych w gminie, dla pozostałych budynków – 
zabudowy rozproszonej, małych zespołów zabudowy rekreacyjnej przewiduje si�
indywidualne systemy odprowadzania �cieków, tj. stosowanie przydomowych 
oczyszczalni �cieków lub zbiorników bezodpływowych. 
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W miar� realizacji powy�szych zamierze� b�d� istniały mo�liwo�ci rozbudowy 
układów k.s. w kierunku wł�czenia kompleksów zabudowy letniskowej (nad jez. 
Gowidli�skim i W�gorzyno) oraz uzbrajania nowych terenów inwestycyjnych. 
 Ponadto docelowo nale�ałoby rozwa�y� mo�liwo�� skanalizowania 
kompleksów zabudowy letniskowej w obr�bie W�siory i Zdunowice nad jeziorami: 
Długie, Ostrowickie, Gostkowo, Gu�cierz Du�y i Gu�cierz Mały z uwagi na ochron�
tych jezior. Realizacj� tego przedsi�wzi�cia mo�na by przeprowadzi� wspólnie 
z gmin� St��yca. Propozycje odno�nie kierunków odprowadzania �cieków z tych 
terenów pokazano na planszy uzbrojenia Gospodarka wodno-�ciekowa w skali 
1:20 000, stanowi�cy zał�cznik do niniejszego tekstu.  

Odprowadzenie wód opadowych
 Nie przewiduje si� budowy rozległych systemów k.d. Problemy odprowadzania 
i oczyszczania wód opadowych powinny by� rozwi�zywane na etapie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Generalnie wody opadowe w zabudowie 
jednorodzinnej i letniskowej powinny by� zagospodarowane w obr�bie własnych 
działek (drena� rozs�czaj�cy, oczka wodne). Kanalizacja deszczowa powinna 
odprowadza� wody opadowe z utwardzonych ulic, parkingów i placów po uprzednim 
oczyszczeniu. Istniej�ce urz�dzenia słu��ce do regulacji stosunków wodnych 
powinny by� utrzymywane w nale�ytym stanie technicznym, a rowy melioracyjne 
systematycznie pogł�biane i udra�niane.  

Zaopatrzenie w energi� elektryczn�
Zaopatrzenie istniej�cych i projektowanych terenów inwestycyjnych b�dzie odbywa�
si� poprzez rozbudow� istniej�cej sieci �redniego napi�cia i budow�, w miar�
potrzeb, stacji transformatorowych. Tereny przeznaczone pod zabudow� znajduj�ce 
si� w strefie oddziaływania linii elektroenergetycznych 	N i nN mo�na przeznaczy�
pod zabudow� po uprzednim skablowaniu linii napowietrznych i odpowiednim 
przeło�eniu trasy. Usuniecie wszelkich kolizji z istniej�c� sieci� elektroenergetyczn�
przebiegaj�c� przez działki winno nast�pi� kosztem i staraniem inwestorów 
koliduj�cych z sieci� obiektów. 

Wg planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (2009) 
cz��ciowo przez obszar gminy mo�e przebiega� planowana linia 
elektroenergetyczna WN 400kV ł�cz�ca planowana stacj� transformatorowo 
rozdzielcz� „St��yca” z istniej�c� stacj� transformatorowo-rozdzielcz� „
arnowiec” 
przewidywana do modernizacji. Planowana linia przebiega� ma po zachodniej stronie 
istniej�cej linii elektroenergetycznej 110kV (poza obszarem gminy). Ze wzgl�du na 
znaczny pas techniczny planowanej linii 400kV (min 35m w ka�d� stron� od linii) 
mo�liwe jest oddziaływanie tej linii na obszarze gminy Sul�czyno w okolicach obr�bu 
W�siory, na granicy z gmin� St��yca.   

Zaopatrzenie w gaz
Planuje si� gazyfikacj� gminy obejmuj�c� ok. 70 % mieszka�ców gminy tj. 
miejscowo�ci: Widna Góra, Podjazy, Sul�czyno, 
akowo, Kistowo, Borek, 
M�ciszewice, Bukowa Góra i W�siory. �ródło gazu to istniej�cy gazoci�g wysokiego 
ci�nienia Kartuzy – Sierakowice, od którego planuje si� odgał�zienie gazoci�gu 
wysokiego ci�nienia do planowanej stacji redukcyjno – pomiarowej pierwszego 
stopnia zlokalizowanej w s�siedztwie miejscowo�ci Pustki. Przepustowo�� tej stacji 
powinna zapewnia� zaopatrzenie całej gminy oraz Klukowej Huty w gminie St��yca. 
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Zapewnienie dostawy gazu wymaga� b�dzie budowy systemu gazoci�gów. Sieci 
magistralne i rozdzielcze proponuje si� wykona� jako �rednio – ci�nieniowe 
z indywidualnymi reduktorami ci�nienia zainstalowanymi u odbiorców. 

Gospodarka odpadami
W gminie Sul�czyno, we wsi Kłodno funkcjonowało, wybudowane w latach 90-

tych, gminne składowisko odpadów. Zgodnie z Decyzj� Starosty Kartuskiego R.7638-
3/2008/w l z dnia 02.04.2008 r. składowisko zostało zamkni�te w 2008 r. i poddane 
rekultywacji. 

Gmina Sul�czyno z dniem 2 lutego 2006 r. przyst�piła do mi�dzygminnego 
porozumienia 17 gmin, dotycz�cego współdziałania w zakresie gospodarki odpadami 
oraz eksploatacji składowiska w Chlewnicy w gminie Pot�gowo (pow. słupski). 
Składowisko stanowi zakład pomocniczy ZZO Czarnówko i w „Planie gospodarki 
odpadami dla województwa pomorskiego 2010” przewidziane jest do zamkni�cia po 
jego wypełnieniu, przed zapełnieniem składowiska w Chlebnicy konieczne b�dzie 
przedłu�enie porozumienia z ZZO Czarnówko, b�d� zawarcie analogicznego 
porozumienia z innym zakładem na obsług� Gminy Sul�czyno w przedmiocie 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych (Uchwała Rady Gminy Sul�czyno nr 
XIII/113/2008 z dnia 16 lipca 2008 r.). 

Wg „Planu gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2010” gmina 
Sul�czyno ma by� obsługiwana docelowo przez ZZO Sier�no w powiecie bytowskim. 

Wg „Planu gospodarki odpadami dla gminy Sul�czyno 2011” (2008) gminny 
system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje nast�puj�ce elementy: 
1. Zapobieganie powstawaniu i ograniczenie ilo�ci odpadów 

• Edukacja ekologiczna w odniesieniu do post�powania z odpadami. 

• Minimalizacja odpadów wymagaj�cych unieszkodliwienia. 

• Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych. 

• Aktualizacja Regulaminu utrzymania czysto�ci i porz�dku. 
2. Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na �rodowisko.

• Zamkni�cie i rekultywacja składowiska w Kłodnie: 

− zamkni�cie składowiska w Kłodnie zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym Decyzj�
Starosty Kartuskiego, 

− rekultywacja terenu poskładowiskowego, zgodnie z projektem rekultywacji, 

− prowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego. 

• Likwidacja nielegalnego składowania odpadów: 

− wdro�enie okresowych kontroli stanu sanitarnego i estetyki terenów gminy, prowadzone z 
udziałem przedstawicieli lokalnej społeczno�ci; nakładanie kar porz�dkowych za 
za�miecanie i nielegalne składowanie odpadów; 

− likwidacja wszystkich miejsc nielegalnego składowania odpadów na koszt sprawcy, a przy 
braku mo�liwo�ci jego ustalenia na koszt gminy. 

• Działalno�� samorz�du gminy w ramach „Porozumienia mi�dzygminnego”: 

− podj�cie przez wszystkich uczestników „Porozumienia” wspólnego programu 
edukacyjnego w zakresie post�powania z odpadami komunalnymi; 

− współudział samorz�du gminy w opracowaniu zasad współpracy z ZZO Czarnówko, 
którego zakładem pomocniczym, zgodnie z zapisem Planu Gospodarki Odpadami 
Województwa Pomorskiego, jest składowisko w Chlewnicy, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem zastosowania nowoczesnych instalacji umo�liwiaj�cych segregacj�
odpadów i odzysk odpadów surowcowych, kompostowanie odpadów ulegaj�cych 
biodegradacji oraz wła�ciwe zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych; 

− stworzenie spójnego dla wszystkich gmin uczestnicz�cych w „Porozumieniu” systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi z uwzgl�dnieniem działa� umo�liwiaj�cych realizacj�
niniejszego planu, a przede wszystkim:  

− współudział w eksploatacji składowiska w Chlewnicy gmina Pot�gowo, pow . Słupsk; 
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− nawi�zanie współpracy z ZZO Czarnówko w zakresie zagospodarowania odpadów 
wielkogabarytowych, zu�ytych urz�dze� elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów 
niebezpiecznych, a tak�e składowania odpadów zawieraj�cych azbest; 

− wdro�enie jednolitego systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zu�ytych 
urz�dze� elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów niebezpiecznych z 
wykorzystaniem zaplecza technicznego i posiadanych zezwole� przez firm� ELWOZ 
ze Szklanej gm. Sierakowice; 

− wdro�enie jednolitego systemu rozbiórki eternitowych pokry� dachowych oraz zbiorki 
odpadów zawieraj�cych azbest. 

2.6. Obszary, na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym 

Definicja inwestycji celu publicznego okre�lona w art. 6 ustawy z dnia 21 
sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami – Dz. U. z 2000r Nr 46, poz. 543 
z pó�n. zm. to działania stanowi�ce realizacj� celów takich jak: 

• drogi publiczne i drogi wodne, linie kolejowe, lotniska, obiekty i urz�dzenia 
transportu publicznego, a tak�e ł�czno�ci publicznej i sygnalizacji, ich budowa 
i utrzymanie 

• ci�gi drena�owe, przewody i urz�dzenia słu��ce do przesyłania płynów, pary, 
gazów i energii elektrycznej, a tak�e innych obiektów i urz�dze� niezb�dnych do 
korzystania z tych przewodów i urz�dze�, 

• publiczne urz�dzenia słu��ce do zaopatrzenia ludno�ci w wod�, gromadzenia, 
przesyłania i oczyszczania �cieków oraz utylizacji odpadów, 

• obiekty i urz�dzenia słu��ce ochronie �rodowiska, zbiorniki i inne urz�dzenia 
wodne słu��ce zaopatrzeniu w wod�, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzi�, a tak�e regulacja i utrzymanie wód oraz melioracji wodnych, b�d�cych 
własno�ci� Skarbu Pa�stwa lub jednostek samorz�du terytorialnego, 

• opieka nad nieruchomo�ciami stanowi�cymi zabytki w rozumieniu przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

• ochrona Pomników Zagłady oraz miejsc i pomników upami�tniaj�cych ofiary 
terroru komunistycznego, 

• pomieszczenia dla urz�dów organów władzy, administracji, s�dów i prokuratur, 
pa�stwowych szkół wy�szych, szkół publicznych, a tak�e publicznych: obiektów 
ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opieku�czo – 
wychowawczych, pomieszczenie niezb�dne dla realizacji obowi�zków w zakresie 
�wiadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych - ich 
budowa i utrzymanie, 

• obiekty i urz�dzenia niezb�dne dla potrzeb obronno�ci pa�stwa, ochrony granicy 
pa�stwowej, a tak�e do zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego, w tym zakłady 
karne oraz zakłady dla nieletnich - ich budowa i utrzymanie, 

• poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie i składowanie kopalin stanowi�cych 
własno�� Skarbu Pa�stwa oraz w�gla brunatnego wydobywanego metod�
odkrywkow�

• cmentarze – ich zakładanie i utrzymywanie, 

• miejsca pami�ci narodowej – ich ustanawianie i ochrona, 

• ochrona zagro�onych wygini�ciem gatunków ro�lin i zwierz�t lub siedlisk 
przyrody, 

• inne cele publiczne okre�lone w odr�bnych przepisach.
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Ze wzgl�du na skal� opracowania zał�czników graficznych w studium nie wyznacza 
si� obszarów, na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym. Nie oznacza to jednak, ze takie inwestycje w gminie 
Sul�czyno nie b�d� lokalizowane, np. lokalizacja nowych elementów komunikacji 
i infrastruktury technicznej jest �ci�le zwi�zana z lokalizacj� wszelkich form 
budownictwa. Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym b�dzie 
nast�powała na podstawie ustale� planu miejscowego lub decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego w sytuacji braku planu miejscowego. 

2.7. Obszary, na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 

Oprócz wymienionych w studium w innych rozdziałach inwestycji o znaczeniu 
ponadlokalnym, np. �cie�ek rowerowych czy przebiegu ponadlokalnej infrastruktury 
elektroenergetycznej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
pomorskiego (2009) ustalono nast�puj�ce obszary i zadania na których 
rozmieszczone b�d� inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

− Krajowy Program Oczyszczania 	cieków Komunalnych zawiera zadania 
inwestycyjne zwi�zane z wyposa�eniem aglomeracji �ciekowych w systemy 
kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie �cieków komunalnych, zapewniaj�cy 
realizacj� potrzeb dostosowanych do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
– Prawo wodne i Traktatu Akcesyjnego. Na terenie województwa pomorskiego 
do realizacji przewidziano (stan maj 2009) na obszarze gminy Sul�czyno: 
rozbudow� oczyszczalni ze wzgl�du na jej przepustowo�� wraz 
z modernizacj� cz��ci obiektów w Sul�czynie 

− Pogram Małej Retencji Województwa Pomorskiego do roku 2015; 
Nadrz�dnym celem Programu jest poprawa b�d� utrzymanie wła�ciwych 
stosunków wodnych, z zachowaniem zasad zrównowa�onego zarz�dzania 
zasobami wodnymi i przyrodniczymi, przede wszystkim na obszarach wodno-
błotnych, terenach rolniczych i le�nych. Zatem, realizacja ka�dego obiektu, 
szczególnie na obszarach przyrodniczo cennych, powinna by� poprzedzona 
analiz� uwarunkowa� przyrodniczych, potrzeb �rodowiskowo-glebowych 
i warunków ochrony siedlisk i gatunków; z obszaru gminy Sul�czyno w�ród 
inwestycji zawartych w Programie Małej Retencji Województwa Pomorskiego 
do roku 2015 ustalono obszar zlewni rzeki Słupia 

− Program udra�niania rzek województwa pomorskiego stanowi podstaw�
informacyjn� dla realizacji wytycznych i zobowi�za� wynikaj�cych z szeregu 
aktów prawa mi�dzynarodowego i krajowego (m. in.: Ramowa Dyrektywa 
Wodna UE, Konwencja Helsi�ska, ustawy: Prawo wodne, Prawo ochrony 
�rodowiska, Prawo ochrony przyrody i rozporz�dzenia) – które zmierzaj�c do 
uzyskania znacz�cej poprawy stanu powierzchniowych wód płyn�cych 
i charakterystycznych dla nich biocenoz – m. in. poprzez: odtwarzanie 
ci�gło�ci rzek i ich udra�nianie za pomoc� urz�dze� technicznych, ułatwianie 
migracji organizmów wodnych, w tym szczególnie cennych gatunków ryb 
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dwu�rodowiskowych oraz ich naturalnej reprodukcji, utrzymywanie 
ró�norodno�ci biologicznej i in. – przyczynia� si� b�d� do naturalnego 
i sprawnego odnawiania składników i �ywych zasobów przyrody, zarówno 
w rzekach jak i w Morzu Bałtyckim; z obszaru gminy Sul�czyno w�ród 
inwestycji zawartych w Programie udra�niania rzek województwa pomorskiego 
ustalono obszar zlewni rzeki Słupia 

− Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 Dokument 
stanowi aktualizacj� Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Pomorskiego przyj�tego przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwał� Nr 
153/XIII/03 z dnia 29 wrze�nia 2003 r. Zaktualizowana wersja PGOWP 2010 
zawiera działania maj�ce na celu utworzenie nowoczesnego i skutecznego 
systemu gospodarki odpadami zgodnie z polityk� Ekologiczn� Pa�stwa 
i Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010; z obszaru gminy Sul�czyno 
w�ród inwestycji zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Pomorskiego 2010 ustalono rekultywacj� składowisk zamkni�tych w latach 
2007–2009 Powiat Kartuski gm. Sul�czyno – 1 składowisko (0,3 ha); 

− Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007–2013 (RPO WP); W celu wyra�niejszego okre�lenia specyfiki i profilu 
RPO WP oraz mobilizacji potencjalnych beneficjentów do zwi�kszenia 
wysiłków na rzecz przygotowania odpowiednich projektów, Zarz�d 
Województwa Pomorskiego, który pełni rol� Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WP, 
sporz�dził Indykatywny Plan Inwestycyjny obejmuj�cy otwarte zestawienie 
projektów mo�liwych do sfinansowania w ramach RPO WP. Indykatywny Plan 
Inwestycyjny obejmuje projekty, które: a) s� istotne z punktu widzenia 
realizacji celów RPO WP; b) maj� zasi�g regionalny lub subregionalny; c) 
wymagaj� partnerskiej współpracy kilku instytucji; d) b�d� realizowane przy 
współudziale lub z inspiracji Samorz�du Województwa Pomorskiego; e) 
nawi�zuj� do zapisów dokumentów strategicznych i programowych 
województwa; f) maj� szacunkow� warto�� minimum 5 mln euro; Przyj�to 
zało�enie, �e całkowita warto�� projektów w Indykatywnym Planie 
Inwestycyjnym nie przekroczy 15% całkowitej warto�ci RPO WP. z obszaru 
gminy Sul�czyno w�ród inwestycji zawartych w Regionalnym Programie 
Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego 2007–2013 ustalono Budowa 
Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pier�cienia, 
obejmuj�ce powiaty: kartuski, ko�cierski, bytowski, l�borski, chojnicki 

− ponadto w planie województwa opisano szczególne obszary interwencji 
polityki regionalnej oraz okre�lono opracowania planistyczne o wymiarze 
ponadwojewódzkim i mi�dzynarodowym, z których dla obszaru gminy 
Sul�czyno najwa�niejsze s� programy i plany dotycz�ce turystyki oraz 
wsparcia dla obszarów wiejskich o ubogiej infrastrukturze technicznej 
i społecznej 

W gminie Sul�czyno nie wyst�puj� obszary, na których rozmieszczone b�d�
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami 
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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2.8. Obszary, dla których obowi�zkowe jest sporz�dzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
podstawie przepisów odr�bnych, w tym obszary wymagaj�ce 
przeprowadzenia scale� i podziału nieruchomo�ci, a tak�e obszary 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y 
powy�ej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej 

W gminie Sul�czyno nie wyst�puj� obszary, dla których obowi�zkowe jest 
sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
przepisów odr�bnych. 

W gminie Sul�czyno nie wyznacza si� obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu 
ustawy, czyli „obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszka�ców, poprawy jako�ci ich �ycia i sprzyjaj�cy nawi�zywaniu kontaktów 
społecznych ze wzgl�du na jego poło�enie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, 
okre�lony w studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy” dla których obowi�zkowe jest sporz�dzenie planu miejscowego. Nie oznacza 
to, �e takie obszary w gminie Sul�czyno nie wyst�puj�. Nale�y do nich zaliczy�
wszystkie obszary placów wiejskich, tereny zieleni urz�dzonej, boiska sportowe, 
miejsca spotka� sołeckich, itp. Jednak nie s� to miejsca wymagaj�ce opracowania 
planów miejscowych. 

2.9. Obszary, dla których gmina zamierza sporz�dzi� miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary 
wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na 
cele nierolnicze i niele�ne 

Do terenów, dla których gmina zamierza sporz�dzi� miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego nale�� wszystkie wyznaczone w studium nowe 
tereny inwestycyjne – obszary rozwoju zabudowy, wymienione w rozdziale 2.1. 
Wszystkie te obszary wymagaj� zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na 
cele nierolnicze i niele�ne. 

Ze wzgl�du na zró�nicowanie terenów pod wzgl�dem uwarunkowa� fizjograficznych, 
atrakcyjno�ci poło�enia terenu, dost�pno�ci in�ynieryjnego uzbrojenia oraz bior�c 
pod uwag� zbilansowanie potrzeb rozwojowych gminy i mo�liwo�ci finansowych 
(równie� w postaci nakładów na przyszł� infrastruktur� techniczn� i komunikacyjn�
w zwi�zku z rozwojem zabudowy) ustalono nast�puj�ce priorytety sporz�dzania 
planów miejscowych w gminie: 

• tereny wa�ne dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oznaczone cyfra „I” 
na zał�czniku graficznym „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, 

• tereny wielofunkcyjne wzbogacaj�ce ofert� turystyczn� gminy oznaczone 
cyfr� „II” na zał�czniku graficznym „Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego”; 
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• tereny stanowi�ce wykorzystanie potencjału zasobów �rodowiska naturalnego 
(tereny eksploatacji złó� surowców) oznaczone cyfra „III” na zał�czniku 
graficznym „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. 

Ze wzgl�du na stopie� zainwestowania, rang� w sieci osadniczej gminy, 
zró�nicowanie problemów przestrzennych, naciski inwestycyjne, konieczno��
ochrony cennych walorów �rodowiska kulturowego postuluje sie sporz�dzenie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach mo�liwego 
docelowego zainwestowania wyznaczonego w studium dla wsi M�ciszewice 
i W�siory. 

2.10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i le�nej przestrzeni 
produkcyjnej 

Rolnicza przestrze� produkcyjna
Gmina Sul�czyno charakteryzuje si� małym potencjałem agroekologicznym. 

Tereny o najlepszych warunkach agroekologicznych dla intensyfikacji gospodarki 
rolnej (wynikaj�ce z wyst�powania wy�szej jako�ci gleb – 5. kompleks rolniczej 
przydatno�ci) w gminie Sul�czyno wyst�puj� na niewielkich terenach koło 
miejscowo�ci: 

• Podjazdy, 

• M�ciszewice, 

• Bukowa Góra, 

• 
akowo, 

• Kistowo. 
Postuluje si� na terenach rolniczych wprowadzanie i popularyzowanie zasad 

gospodarki rolnej, proteguj�cych formy tzw. rolnictwa ekologicznego 
(zrównowa�onego). Zgodnie z nimi kształtowanie krajobrazu na terenach rolniczo 
u�ytkowanych powinno by� oparte o nast�puj�ce zasady. 
1. Kształtowanie struktury krajobrazu rolniczego w sposób stymuluj�cy utrzymanie 

lub wzrost ró�norodno�ci biologicznej, przez ró�nicowanie warunków 
siedliskowych ro�lin i przez stwarzanie warunków ostojowych dla mo�liwie jak 
najwi�kszej liczby gatunków zwierz�t. W tym celu nale�y wykorzystywa� nie 
zagospodarowane obszary rolnicze oraz popiera� i propagowa� przekształcanie 
pól o niskich klasach bonitacyjnych gleb na zadrzewienia �ródpolne, zalesienia, 
drobne zbiorniki wodne itp. 

2. Na obszarach u�ytkowanych rolniczo pozostawianie nie przeorywanych pasów 
gruntu wokół oczek wodnych i wszelkiego typu mokradeł, w celu umo�liwienia 
rozwoju półnaturalnych zbiorowisk ro�linnych, które spontanicznie tworz� si�
w wyniku braku bezpo�redniego u�ytkowania (zaro�la, szuwary, ugrupowania 
ro�linno�ci bagiennej) lub pod wpływem koszenia i wypasu.  

3. W dolinach rzek zachowanie tradycyjnej gospodarki ł�kowej, a zwłaszcza nie 
zast�powanie półnaturalnych ł�k przez pola i intensywne u�ytki zielone, które ze 
wzgl�du na sposób uprawy przyczyniaj� si� m.in. do eutrofizacji i innych 
zanieczyszcze� wód powierzchniowych.  

4. Ochrona ekosystemów półnaturalnych (np. ł�k) w warunkach normalnego 
u�ytkowania gospodarczego du�ych obszarów. Poniewa� ekosystemy te powstały 
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i utrzymuj� si� w wyniku ró�nych form działalno�ci ludzkiej, nale�y piel�gnowa�
tradycyjne sposoby gospodarowania, przynajmniej w takim zakresie, aby ww. typy 
ekosystemów utrzymywały si�. 

5. Ochrona zadrzewie� i zakrzewie� �ródpolnych oraz d��enie do ich wi�kszego 
udziału powierzchniowego, przez popieranie spontanicznego rozwoju drzew 
i krzewów na miedzach, wokół oczek wodnych i innych miejsc nie nadaj�cych si� do 
rolniczego wykorzystania. 

6. Ochrona wszystkich torfowisk w kompleksach pól uprawnych przez zaniechanie 
odwodnie� i zapobieganie eutrofizacji. 

7. Tworzenie barier biologicznych, przeciwdziałaj�cych rozprzestrzenianiu si�
zanieczyszcze� przez migracj� wodn� oraz powstawaniu erozji wietrznej 
i wodnej. 

8. Zaniechanie osuszania ł�k, torfowisk i mokradeł (unikanie nadmiernych 
melioracji). 

9. Rekultywacja drobnych terenów zdewastowanych zgodnie z zasad�
kształtowania zró�nicowanych warunków �rodowiskowych, stosuj�c głównie 
kierunek rekultywacji fitomelioracyjny i krajobrazowy. 

Le�na przestrze� produkcyjna
Lasy zajmuj� około 37% powierzchni gminy Sul�czyno. Najwi�ksze kompleksy 

le�ne wyst�puj� w południowej, sandrowej cz��ci gminy. Około 8% lasów na terenie 
gminy ma status lasów ochronnych. Tereny sandrowe s� siedliskiem przede 
wszystkim borów sosnowych �wie�ych, suchych i mieszanych. Na wysoczyznach 
morenowych, o �y�niejszych glebach, wyst�puj� lasy mieszane d�bowo-grabowe, 
bukowe, a w dolinach spotyka si� lasy ł�gowe.  

Na obszarze gminy Sul�czyno wyst�puj� nast�puj�ce typy zbiorowisk le�nych 
(Mie�ko i in. 1997): 
Lasy ł�gowe – wyst�puj� głównie w dolinie Słupi, w�skimi pasami wzdłu� innych 
cieków i sporadycznie nad niektórymi jeziorami. Drzewostan lasów ł�gowych buduje 
olsza czarna, niekiedy z niewielk� domieszk� jesionu wyniosłego.  
Wi�kszo�� siedlisk lasów ł�gowych została odlesiona i zamieniona na ł�ki 
i pastwiska. 
Gr�dy – płaty tego zbiorowiska rozproszone s� niemal w całej gminie ale ł�cznie 
zajmuj� niewielk� powierzchni�. Zajmuj� na ogół zbocza form dolinnych, gdzie �yzne 
siedliska nie zostały wykorzystane rolniczo. Drzewostan buduj� d�by (szypułkowy 
i bezszypułkowy), grab, klon, buk, czasem z domieszk� lipy. Cz�sto drzewostan 
buduje tylko grab i klon.  
Olsy i zaro�la wierzbowe – bagienne lasy olszowe – olsy wyst�puj� na całym 
obszarze gminy na niewielkich powierzchniach, najcz��ciej wzdłu� brzegów jezior 
i w pobli�u cieków. Drzewostan buduje wył�cznie olsza czarna. Wyst�puje zjawisko 
ł�gowacenia olsów, zwi�zane ze zmianami stosunków wodnych. 
Zaro�la wierzbowe rozproszone s� na obszarze całej gminy w postaci niewielkich 
kompleksów, zarówno w pobli�u wi�kszych jezior, jak i w oddaleniu od nich. 
Wyst�puje tak�e na wyeksploatowanych potorfiach w poł�czeniu z szuwarami 
i torfowiskami przej�ciowymi. 
Bory i brzeziny bagienne – zbiorowisko na obszarze gminy, wyst�puj�ce głównie 
w cz��ci sandrowej. Bory bagienne wyst�puj� w zagł�bieniach terenu z glebami 
torfowymi (torfy przej�ciowe i wysokie). Ich drzewostan buduje sosna z niewielk�
domieszk� brzozy. Brzeziny bagienne wykształcone s� głównie na glebach 
murszowo-torfowych. W wyniku degeneracji siedlisk najcz��ciej wyst�puj�
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zbiorowiska po�rednie mi�dzy borami i brzezinami – najcz�stsze s� potorfowe 
zadrzewienia brzozowe.  
Bory �wie�e i mieszane – przewa�aj�ce zbiorowiska le�ne w gminie Sul�czyno, 
zwłaszcza w cz��ci południowej – sandrowej (bory �wie�e). Drzewostan borów 
�wie�ych tworzy sosna z domieszk� brzozy brodawkowatej. Rzadziej wyst�puj� płaty 
boru mieszanego, którego drzewostan buduje sosna ze znikomym udziałem d�bu.  
Kwa�ne buczyny i d�browy – zbiorowisko cz�ste w morenowej cz��ci gminy, 
wykształcone z reguły w postaci płatów na wierzchowinie wysoczyzny. W kwa�nej 
buczynie drzewostan tworzy wył�cznie buk. W d�browach oprócz buka wyst�puj�
oba gatunki d�bu i sosna. W wyniku gospodarki le�nej drzewostany buczyn i d�brów 
s� w gminie Sul�czyno przekształcone i podobne do siebie.  
Porolne nasadzenia drzew – układy bardzo cz�ste w gminie Sul�czyno, zarówno 

w cz��ci morenowej jak i sandrowej. S� to najcz��ciej drzewostany sosnowe 
w niskich klasach wieku. Znacznie rzadziej wyst�puj� nasadzenia brzozy, �wierka, 
modrzewia i d�bu.  

Zbiorowiska le�ne pełni� istotne funkcje fizjotaktyczne, ekologiczne 
i krajobrazowe. Najwa�niejsze funkcje fizjotaktyczne to: 

• hydrologiczna (wzrost retencji, ograniczenie spływu, wyrównanie stanów wód); 

• glebotwórcza i glebochronna (utrwalenie podło�a, ochrona przed erozj� wodn�
i wietrzn�); 

• klimatotwórcza (specyficzne warunki klimatyczne wn�trza lasu i jego otoczenia); 

• higieniczna (pochłanianie zanieczyszcze� atmosferycznych, d�wi�kochłonno��, 
ograniczenie spływu zanieczyszcze� do wód powierzchniowych). 
Funkcja ekologiczna lasów polega przede wszystkim na tworzeniu warto�ciowych 

nisz ekologicznych dla wielu gatunków zwierz�t oraz na stymulowaniu migracji ro�lin 
i zwierz�t w ró�nych skalach przestrzennych. Funkcja krajobrazowa wynika ze 
znaczenia zbiorowisk le�nych dla kształtowania fizjonomii terenu. 

W studium (na zał�czniku graficznym „Kierunki zagospodarowania przestrzennego) 
wskazano tereny przeznaczone do zalesie� wskazywane we wnioskach wła�ciwego 
Nadle�nictwa. 

2.10. Obszary nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi i osuwania 
si� mas ziemnych 

Wyst�puj�ce w gminie Sul�czyno obszary nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi 
i osuwania si� mas ziemnych zostały omówione szeroko w rozdziale 3.6 
Uwarunkowa�. 

2.11. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza si� w zło�u 
kopaliny filar ochronny 

W studium wskazano obszary mo�liwej eksploatacji surowców mineralnych, 
oznaczone na zał�czniku graficznym „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” 
symbolem „PG”. Przy eksploatacji surowców uwzgl�dni� oszcz�dne korzystanie 
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z terenu, w szczególno�ci ograniczy� eksploatacj� w miar� mo�liwo�ci do terenów nie 
b�d�cych terenami le�nymi i nie stanowi�cych hydrogenicznych oczek wodnych. 
W terenach tych mog� zosta� wyznaczone filary ochronne zło�a, których szeroko�ci 
ustali plan miejscowy sporz�dzany dla tego terenu. 

2.12. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz 
obowi�zuj�ce na nich ograniczenia prowadzenia działalno�ci 
gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady  

Obszary nie wyst�puj� w gminie Sul�czyno. 

2.13. Obszary wymagaj�ce przekształce�, rehabilitacji lub 
rekultywacji 

W Studium nie wyznacza sie obszarów specjalnych polityk przestrzennych – 
obszarów wymagaj�cych przekształce�, rehabilitacji i rekultywacji. Obszary 
wymagaj�ce przekształce� to np. tereny zdewastowane, nieu�ytkowane, 
wymagaj�ce przekształce� funkcjonalnych i przestrzennych. Mog� to by� np. tereny 
dawnych o�rodków wypoczynkowych, tereny poeksploatacyjne, tereny przekształce�
dawnych baz rolniczych, itp. Obecnie obszary te s� przedmiotem indywidualnych 
działa� poszczególnych inwestorów nie przewiduje si� obj�cia ich specjalnymi 
programami przestrzennymi. 

2.14. Granice terenów zamkni�tych i ich stref ochronnych 

W obszarze gminy Sul�czyno nie wyst�puj� tereny zamkni�te. 

2.15. Inne obszary problemowe, w zale�no�ci od uwarunkowa�
i potrzeb zagospodarowania wyst�puj�cych w gminie 

W Studium wyznaczono 5 grup obszarów problemowych wymagaj�cych 
szczegółowych, specjalistycznych analiz przestrzennych.  
Zasi�g przestrzenny lub lokalizacj� obszarów wskazano na zał�czniku graficznym 
„Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. 

Wyró�nione obszary problemowe to: 

• obszar planowanego obej�cia drogowego wsi M�ciszewice w ci�gu drogi 
wojewódzkiej nr 214, wymaga współdziałania gminy z Zarz�dc� drogi 
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w zakresie ustalenia docelowej lokalizacji i dostosowania zasi�gu terenów 
rozwoju miejscowo�ci w kierunku wschodnim oraz ich obsługi komunikacyjnej, 

• nadmierne rozproszenie zabudowy wsi (realizacja zabudowy o charakterze 
rekreacyjnym) wyst�puje w najwi�kszych wsiach: Sul�czyno, M�ciszewice 
i W�siory, gdzie zauwa�alne jest osiedlanie sie ludno�ci spoza obszaru gminy 
i wykorzystywanie zabudowy wył�cznie okazjonalnie w celach rekreacyjnych; 
rodzi to szereg problemów natury infrastrukturalnej, funkcjonalnej, a tak�e 
przestrzennej, 

• konflikt ochrony walorów �rodowiska przyrodniczego i naporu inwestycyjnego 
zwi�zanego z turystyk� wyst�puje w obszarach planowanego obj�cia cennych 
walorów prawnymi formami ochrony przyrody najwy�szej rangi (obszary 
Natura 2000) i ich najbli�szego s�siedztwa, postuluje si� ochron� tych 
terenów przed zainwestowaniem mog�cym mie� wpływ na przedmiot ochrony 
w tych obszarach, 

• zespoły zabudowy rekreacyjnej indywidualnej powoduj�ce sezonowo bardzo 
du�e obci��enie �rodowiska, dotyczy to obszarów poło�onych wokół 
najwi�kszych jezior w gminie gdzie koncentruj� si� zespoły zabudowy 
letniskowej, wymagane s� tu działania w zakresie poprawy standardów 
wyposa�enia w sieci infrastruktury technicznej, zwłaszcza wodno-
kanalizacyjnej i rewaloryzacja krajobrazowa zabudowy, 

• rejony potencjalnego rozwoju zagospodarowania turystycznego 
z preferencjami dla zabudowy ogólnodost�pnej i ekstensywnego 
zainwestowania indywidualnego dotyczy obszarów o niskiej przydatno�ci 
rolniczej, a poło�onych w obszarach o du�ych warto�ciach �rodowiska 
naturalnego; lokalizacj� zabudowy i zagospodarowania terenu powinna 
okre�li� cało�ciowa koncepcja zagospodarowania terenu, która wska�e 
kierunek przekształce� terenu i okre�li miejsca lokalizacji obiektów 
zagospodarowania turystycznego (np. parkingi le�ne, wypo�yczalnie rowerów, 
tablice informacyjne promuj�ce walory turystyczne gminy, itp.). 


