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Szanowni Państwo, 

Gmina Władysławowo to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, rozwijamy i o który powinniśmy dbać. 

To od nas samych zależy, jak wyglądać będzie nasza mała ojczyzna i jak będzie się w niej żyć. 

Na komfort naszego życia składa się wiele czynników: od poziomu edukacji po wyposażenie straży pożarnej, od 

kanalizacji po zajęcia organizowane dla mieszkańców. Od sprawnego naprawiania dziur w drogach po ciekawe, 

aktualne materiały na stronie internetowej. Do tego wszystkiego dochodzą czynnik prawne oraz jak to w życiu – 

pieniądze.. Samorząd to nie urząd miasta. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują zapewnienia 

najlepszego poziomu usług publicznych.  

I to staramy się robić. Efektem tej pracy jest ilość wykonanych inwestycji, a także wysokość przyznanych 

dofinansowań w ramach realizacji inwestycji z funduszy zewnętrznych. Jednak najważniejszym dla mnie 

miernikiem jest zadowolenie mieszkańców. 

 
Roman Kużel 

Burmistrz Władysławowa 
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WSTĘP 

Raport o stanie gminy jest zestawieniem najważniejszych danych o naszym samorządzie. To kompendium wiedzy 

o sytuacji w Gminie Władysławowo. 

Dokument został przygotowany na podstawie twardych danych. Nie stanowi oceny i brak w nim komentarzy na 

temat poszczególnych działań. Chcemy pokazać fakty przedstawione w czytelny sposób, tak aby to czytelnik mógł 

wyrobić sobie opinię o stanie naszego samorządu. Raport o Stanie Gminy to swego rozwoju sprawozdanie z pracy 

władysławowskiej administracji publicznej. Zadania samorządu są bardzo szerokie: od edukacji, przez inwestycje, 

kulturę po sport i rekreację. A suma wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie odnośnie do treści raportu oraz tego, co należy umieścić w kolejnych jego 

wydaniach. 

RADA MIEJSKA WŁADYSŁAWOWA 

To organ stanowiący i kontrolny gminy. w drodze jej uchwał przyjmowane są m.in. statut gminy, statuty jednostek 

pomocniczych gminy, budżet jst, wysokość podatków i plany zagospodarowania przestrzennego. 

Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja (w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego) trwa 

5 lat. w naszej radzie zasiada 15 radnych. Rada ma jednego przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących 

  

Adam Białas 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej 
Członek Komisji: Budżetu i 

Finansów; Gospodarczej 
Okręg wyborczy: część 

Osiedla Śródmieście 

 

Anna Kolek 
Wiceprzewodnicząca  

Rady Miejskiej 
Przewodnicząca Komisji 

Oświaty;  
członek K. Gospodarczej  

Okręg wyborczy: część 
Osiedla Cetniewo 

 

Dorota Jeka 
Wiceprzewodnicząca 

 Rady Miejskiej 
Członek Komisji: Budżetu i 

Finansów; Oświaty 
Okręg wyborczy: część 

Osiedla Śródmieście 

 

Tadeusz Budzisz 
Przewodniczący K. 
Budżetu i Finansów 

Członek Komisji: Oświaty 
Okręg wyborczy: Karwia 

 

Bogdan Łagocki 
Przewodniczący K. 

Gospodarczej  
Członek Komisji: Budżetu 
Okręg wyborczy: Ostrowo 

 

Mariusz Glowienke 
Przewodniczący K. 

Kultury 
Członek Komisji: Oświaty; 
Skarg, Wniosków i Petycji 

Okręg wyborczy: cz. Osiedla 
Cetniewo 

 

Szymon Redlin 
Przewodniczący K. Skarg, 

Wniosków i Petycji 
Członek Komisji: Kultury; 

Gospodarczej 
Okręg wyborczy: Jastrzębia 

Góra 

 

Mariusz Labudda 
Przewodniczący K. 

Rewizyjnej 
Członek Komisji: Budżetu 

Okręg wyborczy: cz. 
Śródmieścia 

 

Piotr Dettlaff 
Członek Komisji: Oświaty; 
Skarg, Wniosków i Petycji 

oraz Gospodarczej 
Okręg wyborczy: cz. Osiedla 

Szotland 
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W 2018r. odbyło się 14 posiedzeń Sesji Rady Miejskiej Władysławowa z czego 11 sesji było sesjami zwyczajnymi, 

1 sesję zwołano w trybie nadzwyczajnym. Dwie sesje miały charakter uroczysty (z okazji zakończenia VII Kadencji 

Rady Miejskiej i rozpoczęcia nowej – VIII Kadencji). 

Podczas 14 posiedzeń sesji, podjęto 206 uchwał, które dotyczyły spraw bieżących takich jak:  

 sprawy finansowe dotyczące m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, zmiany 
budżetu Gminy Władysławowo na rok 2018, stawek podatków na 2019 rok – uchwalono 74 uchwały, 

 sprawy gruntowe dotycząc m.in. dzierżaw, najmu, zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Władysławowo – uchwalono 85 uchwał, 

 sprawy organizacyjne, oświatowe, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska  - uchwalono 47 
uchwał. 

 podjęto decyzję, w formie uchwał, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – 3 uchwały 
 

Uchwałą Nr LX/806/2018 z dnia 5 września 2018r. uchwalano Statutu Gminy Władysławowo. Konieczność 

nowelizacji statutu Gminy Władysławowo wynikała z wejścia w życie w dniu 31.01.2018 r. ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  

Na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 10.10.2018r.  Uchwałą Nr LXI/831/2018 przyjęto 

Strategię Rozwoju Gminy Władysławowo do 2020 roku - aktualizacja nr 4. 

W stosunku do dwóch Uchwał Rady Miejskiej Władysławowa Wojewoda Pomorski w 2018r. wystosował 

rozstrzygniecie nadzorcze: 

 Uchwała Nr LIX/796/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na 

terenie Gminy Władysławowo (Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Pomorskiego z dn. 

02.08.2018r. stwierdzono, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa i unieważniono ją 

w całości), 

 Uchwała Nr III/28/2018 z dnia  19.12.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Rozstrzygnięciem 

nadzorczym Wojewody Pomorskiego z dnia 18.01.2019r.  

stwierdzono nieważność § 4  dotyczącego publikacji Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego). 

Antoni Glembin 
 

Członek Komisji:Rewizyjnej; 
Gospodarczej; Oświaty 

Okręg wyborczy: Chałupy, 
cz. Osiedla Szotland 

 

Damian Glembin 
 

Członek Komisji Rewizyjnej; 
Budżetu;  Skarg, Wniosków 
Okręg wyborczy: Tupadły, 

Rozewie 

 

Tomasz Hapaniuk 
 

Członek Komisji: 
Rewizyjnej; Budżetu; 

Gospodarczej 
Okręg wyborczy: Osiedle 

Hallerowo 

 

Kamila Janowicz 

Członek Komisji: Oświaty; 
Kultury 

Okręg wyborczy: Osiedle 

Żwirowa 

 

Dariusz Marzejon 
 

Członek Komisji: 
Rewizyjnej; Kultury 

Okręg wyborczy: Chłapowo 

 

Grzegorz Zamek-
Gliszcyński  

 
Członek Komisji: Oświaty; 

Kultury; Skarg 
Okręg wyborczy: cz. Osiedla 

Szotland 
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URZĄD MIEJSKI 

Urząd Miejski we Władysławowie jest jednostką organizacyjną, przy pomocy, której burmistrz realizuje zadania 

wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Miejską. Siedziba Urzędu Miejskiego we 

Władysławowie mieści się przy ul. Gen. J. Hallera 19. 

W urzędzie 31.12.2018r. zatrudnionych było 96. Większość z tych osób piastuje stanowiska urzędnicze, legitymując 

się wyższym wykształceniem. Pracownicy Urzędu miejskiego stale podnoszą swoje kwalifikacje – czy to 

podejmując naukę na studiach podyplomowych czy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. 

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od gminnej księgowości prowadzenia różnego typu 

ewidencji  w tym mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez nadzór nad realizacją inwestycji, współpracę 

z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, 

działania na rzecz środowiska naturalnego, po współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie 

wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, a także działania informacyjne i promocyjne. 

Jesteśmy do Państwa usług. Staramy się być możliwie najbardziej pomocni. 

Urząd przystąpił do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, który 

został uruchomiony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Jednym z 

planowanych działań było wprowadzenie możliwości płacenia kartą i telefonem w urzędzie. Płatności te są 

dokonywane przez terminale płatnicze. Każdy petent Urzędu ma możliwość dokonać zapłaty za odpady 

komunalne, podatek od nieruchomości, opłatę za psa, opłatę skarbową i inne podatki i opłaty należne Gminie 

Władysławowo, kartą płatniczą lub telefonem, nie tylko w godzinach otwarcia kasy, ale także w godzinach pracy 

Urzędu, w biurze Referatu Finansowo – Budżetowego. 

Burmistrz Władysławowa  w roku 2018 wydał 260 zarządzenia, z czego: -  objętych było nadzorem Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Gdańsku 

W samym 2018r. do tutejszego Urzędu wpłynęło 20.093 pisma, a to nie wszystkie sprawy, którymi zajmowaliśmy 

się w tym czasie. Wiele kwestii poruszanych jest w bezpośrednich rozmowach z burmistrzem czy pracownikami. 

Wszelkie działania podejmowane przez Radę Miejską Władysławowa oraz Urząd Miejski są wynikiem przyjętej 

Strategii Rozwoju Gminy Władysławowo do 2020 rok, w której zostały wytyczone 4 strategiczne cele. 

SFERA ŁAD ŚRODOWISKOWO – PRZESTRZENNY 

CEL STRATEGICZNY NR 1 
Zrównoważony rozwój przestrzenny z uwzględnieniem 
działań infrastrukturalnych i poszanowaniem środowiska 
naturalnego 

 Uporządkowanie układu przestrzennego oraz zwiększenie liczby obszarów objętych miejscowym planem 
zagospodarowania  

 Wykorzystanie potencjału przestrzennego dla rozwoju sportu i rekreacji 

 Rozwijanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Forum NORDA 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej 

 Poprawa funkcjonowania systemu transportowego 

 Dostosowanie infrastruktury drogowej i towarzyszącej do potrzeb mieszkańców i turystów 

 Rozwój infrastruktury technicznej 

 Poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
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 Uporządkowanie kwestii związanych z gospodarką komunalną 

 Ochrona środowiska i cennych zasobów przyrodniczych 

 Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 

SFERA GOSPODARKA 

CEL STRATEGICZNY NR 2 
Zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju 
konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki 

 Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości 

 Stworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu 

 Aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców na lokalnym rynku  

 Wzmacnianie konkurencyjności rynku pracy 

 Rozwój instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości 

 Aktywizacja polityki promocyjnej w zakresie funkcji gospodarczych 

 Wspieranie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki, jako czynników dynamizujących lokalny rozwój 
gospodarczy  

 Poszerzanie oferty inwestycyjnej gminy 

 Wspieranie dywersyfikacji profilu gospodarczego gminy 

 Wspieranie powstawania całosezonowych (całorocznych) miejsc pracy 

 

SFERA TURYSTYKA i REKREACJA 

CEL STRATEGICZNY NR 3 
Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki 
i rekreacji 

CELE OPERACYJNE 

 Wzmacnianie i poszerzanie oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta 

 Wspieranie tworzenia całosezonowych atrakcji turystycznych 

 Rozwój marki Władysławowa oraz wypromowanie unikalnego produktu turystycznego 

 Promocja wydarzeń kulturalnych o znaczeniu ponadlokalnym 

 Upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu 

 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej 

 

SFERA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA 

CEL STRATEGICZNY NR 4 
Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ładu publicznego na terenie gminy 

 Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
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 Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych 

 Rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego 

 Wspieranie rozwoju systemu opieki przedszkolnej 

 Modernizacja placówek oświatowych  

 Wzmacnianie aktywności i świadomości obywatelskiej 

 Rozwijanie systemu wsparcia dla grup wykluczonych 

 Przystosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 Zapewnienie ochrony warunków bytowych rodzin 

 Wspieranie integracji społecznej i ograniczenie poziomu ubóstwa 

 Wspieranie aktywizacji osób starszych 

O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie www.wladyslawowo.pl oraz na najpopularniejszych 

mediach społecznościowych: 

https://www.facebook.com/wladyslawowoofficial  

https://twitter.com/wladyslawowopl  

https://www.instagram.com/gminawladyslawowo  

https://www.youtube.com/user/wladyslawowoPL  

 

Zachęcamy także do lektury Biuletynu Informacji Publicznej „Ratusz” miesięcznika. Warto też dołączyć do serwisu 

sms, aby otrzymywać na bieżąco informacje o najważniejszych wydarzeniach. 

  

http://www.wladyslawowo.pl/
https://www.facebook.com/wladyslawowoofficial
https://twitter.com/wladyslawowopl
https://www.instagram.com/gminawladyslawowo
https://www.youtube.com/user/wladyslawowoPL
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POŁOŻENIE GMINY 

Gmina Władysławowo położona jest na Wybrzeżu Kaszubskim, w niedalekiej odległości od Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego, który rozciąga się wzdłuż całej linii brzegowej gminy. Powierzchnia gminy wynosi 39,22 km². 

Miasto stanowi 6,68% powierzchni powiatu.  

Gminę miejsko – wiejską oprócz miasta Władysławowa tworzą wsie takie jak: Karwia, Ostrowo, Tupadły, 

Jastrzębia Góra, Rozewie, Chłapowo i Chałupy. Miejscowość Władysławowo podzielona jest na pięć osiedli: 

Śródmieście, Szotland, Cetniewo, Żwirowa i Hallerowo. Podział gminy został zaprezentowany na poniższym 

rysunku. 

Stolicą gminy jest miejscowość Władysławowo, które jest najdalej na północ wysuniętym miastem w Polsce oraz 

głównym wczasowiskiem na Wybrzeżu Bałtyckim. Posiada największy w województwie pomorskim kompleks 

wczasowo-wypoczynkowy, port rybacki i jachtowy oraz przystań pasażerską.  

Miejscowość znajduje się w powiecie puckim, na Kępie Swarzewskiej, u nasady Półwyspu Helskiego, w odległości 

48 km od Gdyni i 33 km od Helu. Od strony północnej przylega do Bałtyku, a od strony południowo-wschodniej 

do Zatoki Puckiej.  

MIESZKAŃCY GMINY  

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców stałych zmniejszyła się o 64 osoby, 

przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 14947 osób, w tym 7689 kobiet i 7258 mężczyzn. w odniesieniu do 

poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 1544 osoby, a liczba 

mieszkańców – 1590, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 4376 osób, a liczba mieszkańców w wieku 

produkcyjnym (19-65) wynosiła 4813, 
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 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1769, a liczba mieszkańców: 855. 

Na początek 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 9918 osób, a na terenach wiejskich 5093 osób. Na koniec 

2018 r. dane te przedstawiały się następująco: tereny miejskie – 9851, tereny wiejskie – 5096. 

W 2018 r. narodziło się w gminie Władysławowo 172 osoby, w tym 91 dziewczynek i 81 chłopców, a zmarło 121 

osób, w tym 51 kobiet i 70 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018r. wyniósł 51.  

Liczba mieszkańców na dzień 2018.12.31 

Miejscowość 

Mieszkańcy 

stali czasowi razem 

CHAŁUPY 
416 5 421 

CHŁAPOWO 
1246 15 1261 

JASTRZĘBIA GÓRA 
986 39 1025 

KARWIA 
1019 5 1024 

OSTROWO 
675 7 682 

ROZEWIE 
267 18 285 

TUPADŁY 
487 10 497 

WŁADYSŁAWOWO 
9851 151 10002 

Ogółem 
14947 250 15197 

 

Wpływ na liczbę ludności w gminie ma przyrost naturalny i saldo migracji. Pomimo tego, że przyrost naturalny jest 
dodatni (172 urodzeń, 121 zgonów), od 2013r. systematycznie z roku na rok liczba stałych mieszkańców gminy 
maleje. 

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 

Zebrania Wiejskie oraz Rad Sołeckich: 

W roku 2018 odbyło się po jednym zebraniu wiejskim w każdym z 7 Sołectw oraz po jednym zebraniu z 
mieszkańcami w każdym z 5 Osiedli, które zostały zwołane na wniosek Burmistrza. Były to zebrania związane z 
poinformowaniem mieszkańców o realizowanych inwestycjach w poszczególnych jednostkach pomocniczych oraz 
inwestycjach które są obecnie planowane. Dodatkowo Sołtysi oraz Przewodniczący Osiedli przedstawili 
sprawozdania z działalności Rad Sołeckich oraz Zarządów Osiedli  za ubiegły rok. 
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Zebrania Rad Sołeckich w 2018r.  w poszczególnych Sołectwach kształtowały się następująco: 

Chałupy – 0 spotkań 

Chłapowo – 0 spotkań 

Tupadły – 1 spotkanie (spotkanie dotyczyło spraw bieżących tj realizacji inwestycji pt” Wykonanie wiaty 
piknikowej na placu rekreacyjnym działka nr 268/6, ul. Szkolna w Tupadłach – etap II”, przeglądu dróg 
gruntowych, pomysły na remont kapliczki, przygotowania „Sobótki”,  

Rozewie – 1 spotkanie (spotkanie dotyczyło zapoznania się z protokołem technicznym  miejscowości Rozewie, 
przegląd placu zabaw – zakup nowych elementów zabawowych, naprawa uszkodzonych elementów, rozmowy 
nt promocji wsi tzn przygotowanie koncertu szantowego, festynu rodzinnego oraz sceny muzycznej w Rozewiu 

Jastrzębia Góra – 0 spotkań 

Ostrowo – 1 spotkanie (spotkanie dotyczyło rozdysponowania środków przeznaczonych przez CKPiS; Rada 
zadecydowała o przeznaczeniu ich na festyn myśliwski, festyn rodzinny, Światowy Dzień Ziemi, III Plażowe 
Budowanie Rzeźb z Piasku, Mikołajki, zakup  warnika do wody 

Karwia - 0 spotkań 

Zebrania Wiejskie dotyczące rozdysponowania środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2019: 

W roku 2018 sołectwa, w ramach funduszu sołeckiego miały do dyspozycji środki finansowe w wysokości 
287.116,00 zł, zadania sołeckie zaplanowano na kwotę 287.031,00 zł. 

   zaplanowane:   wydatkowane: 

Chałupy –   31.600,00 zł   31.550,50 zł 

Chłapowo -   50.531,00 zł   50.531,00  zł 

Tupadły -   35.420,00 zł   35.389,91 zł   

Rozewie -   24.305,00 zł   24.257,51 zł 

Jastrzębia Góra -  50.531,00 zł   49.314,30 zł 

Ostrowo -   44.113,00 zł   44.066,05 zł 

Karwia -   50.531,00 zł   50.531,00 zł 

   287.031,00 zł   285.640,27 zł 

Zrealizowano następujące zadania: 

SOŁECTWO CHAŁUPY  

1. Zakup, transport i montaż ławki multimedialnej Zbigniewa Wodeckiego  

2. Zakup i montaż tabliczek kierunkowych  

 

SOŁECTWO CHŁAPOWO  

1. Zakup sprzętu i odzieży przeciwpożarowej dla OSP Chłapowo  

2. Wykonanie oznakowania ulic w Chłapowie  

3. Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie  
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SOŁECTWO ROZEWIE 

1. Ujednolicenie nazw ulic w Rozewiu (wymiana tablic i słupów) 

2. Uporządkowanie części terenu działki nr 367 w Rozewiu 

SOŁECTWO JASTRZĘBIA GÓRA 

1. Budowa  części oświetlenia ulicy Motelowej w Jastrzębiej Górze (4 lampy) 

2. Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulic w miejscowości Jastrzębia Góra: ul. Aleksandra 

De Rosse, ul. Kisterów, ul. Sanatoryjna, ul. Wczasowa, ul. Wilków Morskich, ul. Widok 

3. Uzupełnienie sytemu informacji ulicznej w Jastrzębiej Górze o zakup tablic informacyjnych 

SOŁECTWO TUPADŁY 

1. Wykonanie wiaty piknikowej na placu rekreacyjnym działka nr 268/6, ul. Szkolna w Tupadłach – etap 

II 

2. Zakup drabiny dla OSP w Jastrzębiej Górze 

3. Nagroda w konkursie na logo Tupadeł (tablet Samsung Galaxy TAB 7.0 LTE SM-285) 

4. Zakup i montaż ulicowskazów w Tupadłach 

SOŁECTWO OSTROWO 

1. Rewitalizacja żywopłotu – ul. Plażowa w Ostrowie 

2. Zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania  dla OSP Karwia 

3. Demontaż oraz montaż wszystkich ulicowskazów na terenie Sołectwa Ostrowo 

4. Budowa oświetlenia drogowego – ul. Biwakowa w Ostrowie 

SOŁECTWO KARWIA 

1. Budowa oświetlenia ulicy Ekologicznej 

2. Budowa oświetlenia ulicy Łubinowej 

3. Projekt i budowa chodnika Orlik-Relaksowa 

BUDŻET I FINANSE 

Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Władysławowo 

za 2018 rok 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie od początku 

roku 

Wskaźnik % wyk. planu 

DOCHODY, w tym: 

- dochody bieżące 

- dochody majątkowe 

108.285.561,38 

87.760.086,38 

 20.525.475,00 

98.908.017,74 

84.052.908,19 

14.855.109,55 

91,3 

95,8 

72,4 

WYDATKI, w tym: 

- wydatki bieżące 

- wydatki majątkowe 

123.304.821,38 

85.937.212,38 

37.367.609,00 

113.935.854,58 

80.461.255,82 

33.474.598,76 

92,4 

93,6 

89,6 
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DEFICYT/NADWYŻKA -15.019.260,00 -15.027.836,84 100,1 

PRZYCHODY 16.948.110,00 17.082.959,01 100,8 

ROZCHODY 1.928.850,00 1.928.849,72 100,0  

Budżet Gminy Władysławowo na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr LI/663/2017 z dnia 

29 grudnia 2017 roku. 

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 106.250.726,00 zł, wydatki budżetowe na kwotę 119.002.538,00 zł. 

Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 12.751.812,00 zł. 

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza 

zgodnie z uprawnieniami. 

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 108.285.561,38 zł, natomiast wydatki po 

zmianach 123.304.821,38 zł. Deficyt budżetu gminy na 31.12.2018 r. zaplanowano na kwotę -15.019.260,00 zł. 

Budżet gminy Władysławowo zamknął się deficytem w wysokości 15.027.836,84 zł. 

Zadłużenie Gminy Władysławowo na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 

20.647.260,20 zł, co stanowi 20,88 % - wskaźnik zadłużenia. 

Plan dochodów po zmianach wyniósł 108.285.561,38 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 

98.908.017,74 zł  co stanowi 91,3 % planu, w tym : 

     PLAN   WYKONANIE 

 - dochody bieżące   87.760.086,38   84.052.908,19 zł         95,8 %  

 - dochody majątkowe  20.525.475,00  14.855,109,55 zł         72,4 %  

 

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 123.304.821,38 zł , wykonanie na dzień 31 grudzień 2018 roku wynosi 

113.935.854,58 zł , co stanowi 92,4 % planu, w tym : 

85%

15%

Struktura dochodów ogółem w 2018r.

Dochody bieżace

Dochody majątkowe



14 
 

     PLAN   WYKONANIE 

 - wydatki bieżące   85.937.212,38 zł  80.461.255,82 zł -           93,6 %  

 - wydatki majątkowe  37.367.609,00 zł  33.474.598,76 zł -           89,6 %  

 

OCHRONA ZDROWIA 

Placówki ochrony zdrowia mające swoje siedziby na terenie gminy miasta Władysławowa są zrestrukturyzowane 

i od lat działają w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opiekę zdrowotną na 

poziomie specjalistycznym zapewnia obejmujący swym zasięgiem cały powiat pucki Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku. Ponadto na terenie Władysławowa znajdują się 

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące opiekę w zakresie podstawowych usług medycznych. 

 

Zakłady Opieki Zdrowotnej obecnie funkcjonujące we Władysławowie: 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Ratuszu 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TOP-MED 

3. NZOZ WŁA-MED 

4. Przychodnia lekarska SZOTLAND 

W gminie w 2018 r. funkcjonowało 7 aptek. Zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym rozkładem godzin aptek 

ogólnodostępnych na terenie Gminy Władysławowo apteki miały wyznaczone dyżury i funkcjonowały 

zamiennie całodobowo. 

  

71%

29%

Struktura wydatków ogólem w 2018r.

Wydatki bieżace

Wydatki majątkowe
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POMOC SPOŁECZNA 

Beneficjentami świadczeń pomocy społecznej w 2018 r. było 406 osób w tym: 87 osób w wieku do18 roku życia, 

235 osób w wieku produkcyjnym oraz 84 osoby w wieku poprodukcyjnym, w tym 162 osoby poniżej kryterium 

dochodowego oraz 244 osób powyżej kryterium dochodowego.  

W podziale na płeć, ze wsparcia socjalnego skorzystało 231 kobiet oraz 175 mężczyzn. 

W ramach przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu:   

 organizowano prace społecznie użyteczne - dla 17 osób, 

 kontynuowano realizację Partnerskiego Projektu „Aktywny Powiat Pucki”- dla 12 osób, objęto 

kompleksowym wsparciem specjalistów(prawnika, psychologa, psychiatry, psychoterapeuty)  - 12 

rodzin. 

Na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w  Trójmieście, 365 osobom  

przekazano 2.840 paczek żywnościowych, o łącznej wadze 17.159 kg . 

Gmina Władysławowo nie posiada placówek stacjonarnej pomocy społecznej. 

Mieszkańcy Władysławowa kierowani są do placówek położonych na terenie powiatu lub województwa. w 2018 

roku opłacaliśmy pobyt 26 osób w domach pomocy społecznej, w tym 9 osób przewlekle psychicznie 

chorych, 4 niepełnosprawnych intelektualnie i 13 niepełnosprawnych fizycznie. 

Do noclegowni i schronisk dla bezdomnych skierowano 1 osobę, spośród 9 bezdomnych, za których główne 

miejsce przebywania uznaje się gminę Władysławowo. 

Dla 11 osób kontynuowano realizację programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców 

gminy Władysławowo”.  Kolejne  43 osoby korzystały z usług opiekuńczych, 35 osób ze specjalistycznych 

usług opiekuńczych i 33 osoby ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla chorych psychicznie. 

Ponadto opłacono pobyt 2 osób w Domu Senior – WIGOR w Pucku. 

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w placówkach zawodowych w tym interwencyjnych oraz rodzinach zastępczych 

spokrewnionych i niespokrewnionych organizuje powiat, a gmina ponosi częściowe koszty pobytu dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej.  

W ramach realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Władysławowo wsparciem objęto 27 rodzin. 

w 2018 w pieczy zastępczej przebywało 26 dzieci z tego 10 chłopców i 14 dziewcząt. w przypadku placówek 

wsparcia dziennego w 2018 r. odnotowano 14 korzystających dzieci. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 483 rodziny otrzymywały zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 

450 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 951, a na 

koniec roku 925.  Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 5 033 152 zł, w tym kwota zasiłków 

pielęgnacyjnych – 862 813 zł. 

Na początku 2018 r. 1081 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 2018 r. 1018 

rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 2018 r. 54 % dzieci do 18 roku życia, a na 

dzień 31 grudnia 2018 r. – 52 % dzieci. 

Dodatkowo 81 uczniom szkolnym udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a w ramach nowych 

zadań z zakresu RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START”  wypłacono 1.882 świadczenia. 
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BEZPIECZEŃSTWO 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy zapewniają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostka 

Terenowej Służby Ratowniczej. 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwane dalej OSP działają w następujących miejscowościach: 

Władysławowo, Chłapowo, Jastrzębia Góra, Karwia. 

Charakterystyka poszczególnych jednostek: 

1. OSP Władysławowo – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość 

strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach 

ratowniczo gaśniczych – 23. 

W 2018 r. jednostka brała udział w 130 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 - 40 pożary 

 - 79 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych 

wiatrów i nawałnic itp. 

 - 11 – alarmy fałszywe 

oraz 3 zabezpieczenia powiatu – w sytuacji gdy wszystkie siły i środki PSP w Pucku są w trakcie prowadzenia 

działań ratowniczo gaśniczych. 

2. OSP Chłapowo -– jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość strażaków 

posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo 

gaśniczych – 22. 

W 2018 r. jednostka brała udział w 50 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 - 17 pożary 

 - 22 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych 

wiatrów i nawałnic itp. 

 - 11 – alarmy fałszywe 

oraz 34 zabezpieczenia powiatu – w sytuacji gdy wszystkie siły i środki PSP w Pucku są w trakcie prowadzenia 

działań ratowniczo gaśniczych. 

3. OSP Jastrzębia Góra - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość 

strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach 

ratowniczo gaśniczych – 25. 

W 2018 r. jednostka brała udział w 77 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 - 15 pożary 

 - 48 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych 

wiatrów i nawałnic itp. 

 - 14 – alarmy fałszywe 

4. OSP Karwia -jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilość strażaków 

posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo 

gaśniczych – 13. 
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W 2018 r. jednostka brała udział w 25 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

 9 pożary 

 16 miejscowe zagrożenia – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych 

wiatrów i nawałnic itp. 

Podstawowe wyposażenie jednostek OSP 

Nazwa OSP Samochody  Aparaty ochrony dróg 
oddechowych  

Torby 
medyczne  

PSP R 1 

 
Władysławowo 

Ciężki GCBA 5/32 Scania P 410 

Lekki GLBM-Rt 1/10 Iveco 

Samochód z drabiną SD 30 Mercedes 

Kwatermistrzowski  

SLKw Volkswagen 

6 szt. Fenzy 2 

 Chłapowo Ciężki GCBA-Rt 5/32 Scania P 400 

Lekki GLBM-Rt 0,2/04 Ford 

4 szt. Auer  

2 

Jastrzębia Góra Ciężki GCBA-Rt 8,6/32 Volvo 

Lekki GLBM-Rt 1/1,5 Mercedes 

Kwatermistrzowski SLKw Toyota 

Przyczepa towarowa do SLKw 

4 szt. Scott 

2 szt. Fenzy 

 

2 

Karwia Ciężki GCBA 5/32 Jelcz 004 

Średni GBA 2,5/24 Mercedes 

Kwatermistrzowski SLKw Nissan Navara 

Quad Bombarier 

4 szt. Fenzy 

 

3 

Nazwa OzSP Pomy do wody szt. Narzędzia 
hydrauliczne 
– 
ratownictwa 
drogowego 

Agregaty  Inny sprzęt 

Władysławowo  Szlamowe – 3  

Pływające – 2  

Zanurzeniowa elektryczna – 1  

 

Holmatro – 
6 urządzeń 

2,5 kW/230/400V 

2,5 kW/230 V 

2 kW/230 V 

Przenośne 
działko wodno-
pianowe 

Kamera 
termowizyjna, 
czujnik gazowy 

Chłapowo  Szlamowe – 2  

Pływające – 2  

Pompa PO 5 - 1 

 

Weber – 7 
urządzeń 

 

2,2 kW/230 V 

2,2 kW/230 V 

Przenośne 
działko wodno-
pianowe, 
ładowarka do 
butli 
powietrznych, 
kamera 
termowizyjna, 
czujnik gazowy 
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Jastrzębia Góra Szlamowe – 3  

Pływające – 3  

Pompa PO 5 – 2  

Holmatro – 
5 urządzeń 

Holmatro 
elektryczne -
3 
urządzenia. 

4 kW/230 V 

2,2 kW/230 V 

1,5 kW/230 V 

Kamera 
termowizyjna, 
czujnik gazowy 

Karwia  Szlamowe – 3 

Pływające - 2 

Holmatro – 
3 urządzenia 

2,2 kW/230 V Łódź 
z silnikiem DF 
60. 

Ponton 
z silnikiem DF 
20  

Terenowa Służba Ratownicza. 

TSR jest jednostką ochrony przeciwpożarowej Urzędu Gminy Władysławowo zatrudniającą 10 pracowników na 

następujących stanowiskach: 

 - dowódca TSR – 1 etat 

 - kierowca – ratownik – 9 etatów rozłożonych na poszczególne jednostki OSP w tym: 

OSP Władysławowo – 6 pracowników pełniących dyżury w systemie ciągłym całodobowy 

OSP Chłapowo, Jastrzębia Góra i Karwia po jednym pracowniku pełniących dyżury w systemie 8 –io godzinnym. 

TSR dysponuje samochodem średnim GBA 2,5 16 Star, który stacjonuje w OSP Władysławowo, agregat 

pianotwórczy APL Tothal Walter oraz podstawowy sprzęt do działań gaśniczych. 

Zatrudnienie w szeregach TSR kierowców – ratowników ma ogromny wpływ na mobilność jednostek OSP, 

pozwala na szybki wyjazd samochodów strażackich do zdarzeń o każdej porze dnia i nocy . 

Przedstawione dane pokazują, że przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych jest dobre, 

jednostki dysponują przeszkoloną kadrą strażacką, sprzętem najwyższej jakości co pozwala na podejmowanie 

szybkich i skutecznych działań ratowniczo gaśniczych. 

W 2018 r. jednostki OSP otrzymały środki na zakup sprzętu do działań ratowniczo gaśniczych na kwotę 617.163 

zł. 

Środki te pochodziły z dotacji unijnych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie 

jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”, dotacji Marszałka 

Województwa Pomorskiego oraz ze środków Urzędu Miejskiego. 

Ponadto w 2018 r. jednostka OSP Jastrzębia Góra otrzymała nowy, ciężki samochód ratowniczo gaśniczy Volvo 

za kwotę 1.119,669,00 zł w tym środki Urzędu Miejskiego 510.000 zł. 

Sumując, bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na terenie gminy Władysławowo jest zapewnione przez dobrze 

zorganizowane i wyposażone w sprzęt jednostki OSP i TSR oraz odpowiednio wyszkolonych strażaków. 
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EDUKACJA 

W gminie w 2018 r. funkcjonowało pięć szkół podstawowych, jedno gimnazjum oraz technikum. Przy 

następujących szkołach: Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie, Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze, 

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie oraz w Gimnazjum prze Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie 

funkcjonowały oddziały integracyjne. Jedenastu uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. 

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się następująco: 

 Szkoła Podstawowa w Karwi – 9 444,74 zł 

 Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze – 1758,04 zł   

 Szkoła Podstawowa w Chłapowie – 11 268,83 zł   

 Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie – 8 317,58 zł   

 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie – 10 051,81 zł   

 Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie – 17 784,59 zł   

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 23 171 246,60 zł, z czego 13748513,00 zł (59,33 %) pokryte zostało 

z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 1534 uczniów w szkołach podstawowych, 

130 uczniów w gimnazjum  oraz 159 uczniów w szkole średniej technikum. 

W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego – uczyło się 1495 uczniów, a 

dodatkowego języka obcego – niemieckiego – uczyło się 297 uczniów. w gimnazjum oraz technikum odbywała się 

nauka języka obcego obowiązkowego – języka angielskiego oraz języka niemieckiego – uczyło się 290 uczniów. 
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Do jednej klasy (oddziału) szkoły podstawowej uczęszczało w 2018 r. średnio 18 osób. Najwięcej w Szkole 

Podstawowej Nr 2 we Władysławowie – 20 uczniów w klasie, najmniej w szkołach podstawowych w Chłapowie, 

Karwi oraz SP nr 3 we Władysławowie – po 17 uczniów w klasie. Do jednej klasy Zespołu Szkół Nr 1 we 

Władysławowie uczęszczało w 2018 r. średnio 21 osób w gimnazjum oraz 20 osób w technikum. 

W Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie zatrudniono 106,65 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 

w tym 1,7 nauczycieli stażystów, 13,69 nauczycieli kontraktowych, 26,58 nauczycieli mianowanych, 64,38 

nauczycieli dyplomowanych. Na jednego nauczyciela przypada średnio 8 uczniów. z kolei do kolejnej klasy nie 

otrzymało promocji 2 uczniów, w tym 2 uczniów z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej 

przedmiotów. 

W Szkole Podstawowej Nr 3 we Władysławowie zatrudniono 47,21 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 

w tym 1,58 nauczycieli stażystów, 11,08 nauczycieli kontraktowych, 15,61 nauczycieli mianowanych, 18,94 

nauczycieli dyplomowanych. w ciągu 2018 r. zatrudniono w/w szkole 7 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). 

Na jednego nauczyciela przypada średnio 7 uczniów.  

Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 3 uczniów, w tym 1 uczeń z powodu oceny niedostatecznej 

z dwóch przedmiotów, oraz 2 uczniów z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów. 

W Szkole Podstawowej w Karwi zatrudniono 17,16 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0,77 

nauczycieli stażystów, 3,67 nauczycieli kontraktowych, 4,45 nauczycieli mianowanych, 8,27 nauczycieli 

dyplomowanych. z kolei do kolejnej klasy nie otrzymał promocji 1 uczeń z powodu oceny niedostatecznej z trzech 

lub więcej przedmiotów. 

W Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze zatrudniono 29,33 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 

3,12 nauczycieli stażystów, 3,85 nauczycieli kontraktowych, 11,18 nauczycieli mianowanych, 11,81 nauczycieli 

dyplomowanych. Na jednego nauczyciela przypada średnio 9 uczniów. 

W Szkole Podstawowej w Chłapowie zatrudniono 21,6 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0,94 

nauczycieli stażystów, 6,19 nauczycieli kontraktowych, 4,59 nauczycieli mianowanych, 9,88 nauczycieli 

dyplomowanych. w ciągu 2018 r. zatrudniono w/w szkole 1,75 nauczyciela (w przeliczeniu na pełne etaty). Na 

jednego nauczyciela przypada średnio 7 uczniów. z kolei do kolejnej klasy nie otrzymał promocji 1uczeń 

z pierwszej klasy. 

W Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie zatrudniono 41,52 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 

3,22 nauczycieli kontraktowych, 4,99 nauczycieli mianowanych, 41,52 nauczycieli dyplomowanych. w ciągu 2018 

r. zatrudniono w/w  zespole szkół 4,56 nauczyciela (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz zwolniono 7,67 nauczyciela 

(w przeliczeniu na pełne etaty). Na jednego nauczyciela przypada średnio 7 uczniów. w 2018 r. w Zespole Szkół 

nr 1 we Władysławowie gimnazjum ukończyło 129 osób, w technikum ukończyło 47 osób. 

Do kolejnej klasy technikum nie otrzymało promocji 2 uczniów z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub 

więcej przedmiotów. 

Zdawalność egzaminu maturalnego w technikum prze Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie wynosiła – 38,7 % 

Zdawalność egzaminu zawodowego w technikum prze Zespole Szkół Nr 1 we Władysławowie wynosiła – 97,9 % 

Burmistrz Władysławowa w 2018 r. przyznał stypendia: 

 dla uczniów klas II i III Gimnazjum oraz uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej – pięć,  

 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – pięć,  

 dla studentów studiów wyższych zawodowych oraz magisterskich – w roku szkolnym 2017/2018 siedem, 

w roku 2018/2019 – sześć. 
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Kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 35.200,00 zł. Przyznano je dla uczniów wybitnie zdolnych, 

posiadających szczególne osiągnięcia naukowe i bardzo wysokie wyniki w nauce.  

W gminie Władysławowo 223 uczniów, stanowiących 13,4 % wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą 

organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. z kolei 0,48 % było dowożonych przez rodziców. 

Przedszkola 

W 2018 r. funkcjonowały w gminie Władysławowo trzy niepubliczne przedszkola, do których uczęszczało 165 

dzieci, dwa niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczało 61 dzieci oraz jeden zespół wychowania 

przedszkolnego, do którego uczęszczało 12 dzieci. 

W gminie funkcjonował jeden niepubliczny żłobek dysponujący 24 miejscami (z czego wykorzystanych było 

średnio 22 miejsc. 

Opieką w żłobkach na dzień 1 stycznia 2018 r. objętych było ogółem 24 dzieci w mieście Władysławowo. 

W 2018 roku dotacja dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego wyniosła 1 116 670,34 zł. 
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BIBLIOTEKI 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały 2 biblioteki. w 2018 r. otwarto/zamknięto filie 0 . Do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami dostosowano 1 budynek biblioteki, znajdujący się przy ulicy Gen. Hallera 19 we 

Władysławowie. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 28196 woluminów, zaś na koniec roku – 29503 woluminów. 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 1,86 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 1,94 na 

dzień 31 stycznia 2018 r. w 2018 r. Biblioteka we Władysławowie zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD 

i DVD, z czego skorzystało 342 mieszkanek i mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone 

o 3 pozycje. 

Na początku roku zarejestrowano 634 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 2327. 

w ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 2327 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali 

łącznie z  29503 woluminów. w poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 1307 woluminów. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 6 pracownic i pracowników. w ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła 

się. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 9 komputerów, w tym 6 komputerów z dostępem do 

szerokopasmowego internetu. Katalogów on-line nie zapewniała żadna z bibliotek. w 2018r. możliwość zdalnego 

(internetowego) składania zamówień nie zapewniła żadna z bibliotek. 

W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: 

1. Spotkania autorskie w ramach dyskusyjnego klubu książki 

2. Konkursy wiedzy o …. 
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3. Konkursy poezji polskiej 

4. Konkursy „Rodnej mowy” 

5. Głośne czytanie książek wyznaczonych przez prezydenta 

6. Lekcje biblioteczne,  

mające na celu promocję czytelnictwa. w wydarzeniach tych wzięło udział 600 mieszkańców. Biblioteki poniosły 

w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 4.000,00 zł. 

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 462.615,00 zł stanowiących 

dotacje. 

 

KULTURA 

Placówką miejską odpowiedzialną za samorządowe działania w sferze kultury jest Centrum Kultury, Promocji 

i Sportu we Władysławowie (CKPiS). Podstawowym przedmiotem działalności CKPiS jest wspomaganie rozwoju 

i działalności środowisk twórczych oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez organizowanie 

i dofinansowywanie w formie konkursów zespołów artystycznych i kół zainteresowań. Centrum współpracuje 

z mieszkańcami, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz gminami powiatu puckiego, 

starostwem powiatowym i innymi w działaniu na rzecz rozwoju kultury, rozrywki, turystyki, sportu i rekreacji. 

w zakres obowiązków CKPiS wchodzi także prowadzenie, szeroko pojętej, działalności promocyjnej gminy i jej 

produktu turystycznego, w tym usług obsługi ruchu turystycznego. 

Gmina Władysławowo organizuje i włącza się w organizacje rozmaitych imprez o charakterze kulturalno-

rozrywkowym. Cyklicznie odbywają się wydarzenia mające zapewnić mieszkańcom i turystom atrakcyjny sposób 

na spędzenie czasu wolnego. 

Wydarzenia kulturalne realizowane przez Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie w roku 2018 

przedstawia poniższe zestawienie.  

Wykaz imprez o charakterze kulturalnym zorganizowanych w okresie czerwiec-wrzesień 2018 

16-20 czerwca  - II Plener Rzeźbiarski - Jastrzębia Góra 

23 czerwca - Sobótka w Chałupach - Chałupy 

23 czerwca - Sobótka w Tupadłach - Tupadły 

23 czerwca - Sobótka na Szotlandzie - Władysławowo 

30 czerwca - Piknik Rodzinny w Rozewiu - Rozewie 

5 lipca - Letnie Koncerty Organowe i Kameralne - Władysławowo  

7 lipca - Festyn Rodzinny - Karwia 

12 lipca - Video - Koncert - Chałupy 
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13 lipca - Czerwone Gitary - Jastrzębia Góra 

15 lipca - Biesiada Kaszubska - Ostrowo 

17 lipca - Kaszubi witają na Nordzie - Władysławowo 

18 lipca - Festyn Rodzinny - Mesajah - Rozewie 

19 lipca - Festyn Rodzinny - Big Cyc (30-lecie zespołu) - Chłapowo 

20 lipca - Letnia Scena Muzyczna we Władysławowie 2018 - Quebonafide, PlanBe  

21 lipca - 60-lecie Polskiego Rocka - zespół big-beatowy NonSTOP - Władysławowo 

27 lipca - Spektakl Teatralny "Zemsta" - Władysławowo 

28 lipca - Letnia Scena Muzyczna we Władysławowie 2018 - Mrozu, Marta Gałuszewska 

29 lipca - Kaszubskie Łodzie pod Żaglami - Chałupy 

1 sierpnia - Letnia Scena Muzyczna we Władysławowie 2018 - Kult 

2 sierpnia - Festyn Rodzinny - Sławomir - Chłapowo 

3 sierpnia - Letnia Scena Muzyczna we Władysławowie 2018 - Enej  

5 sierpnia - Koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - Schola Dziecięca Ziarenka 

Nadziei  

7 sierpnia – Festyn kultury kaszubskiej - Władysławowo - Aleja Gwiazd Sportu 

10 sierpnia - Letnia Scena Muzyczna we Władysławowie 2018 - Kortez, Bitamina 

11 sierpnia - Koncert Dwóch Latarni - Rozewie  

14 sierpnia - Festyn Rodzinny - Golec uOrkiestra - Karwia  

16 sierpnia - Festyn Rodzinny - Cleo - Ostrowo  

1 września - Nadmorska Scena Kabaretowa - Paranienormalni oraz Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć (Kabaret 

Moralnego Niepokoju)  

7/8/9 września - Bitwa o Wielką Wieś – Władysławowo – cykl rekonstrukcji historycznych 

 

Ponadto: 

Letnie Koncerty Organowe i Kameralne - Władysławowo – 7 koncertów w okresie lipiec-sierpień 

Kino na leżakach – 8 projekcji w 4 miejscowościach (Chałupy, Chłapowo, Karwia, Ostrowo) 

 

SPORT 
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Gmina Władysławowo oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportu i poprawy kondycji fizycznej. Chętni 

mogą skorzystać z oferty klubów i organizacji sportowych i rozwijać swoje umiejętności od piłki nożnej poprzez 

sztuki walki, koszykówkę, badmintona, żeglarstwo czy biegi. 

Do dyspozycji mieszkańców są boiska piłkarskie, kompleksy typu Orlik, siłownie zewnętrzne, ścieżki biegowe, 

rowerowe czy do marszów Nordic Walking. 

W ciągu roku organizowanych jest wiele zawodów i turniejów sportowych. Największą imprezą jest Sportowy 

Dzień Jedności Kaszubów w marcu, podczas którego organizowanych jest kilka biegów dla dzieci oraz dorosłych, 

marsz Nordic Walking, a także zawody dla sympatyków rowerów. Impreza na starcie gromadzi kilkaset osób z całej 

Polski. 

Równie dużą rangą cieszy się MTB Pomerania Maraton, którego finał organizowany jest od kilku lat w Chłapowie. 

Ok. 150. uczestników ściga się ze sobą korzystając z malowniczo położonych tras, wytyczonych ścieżkami 

nadmorskich lasów pomiędzy Chłapowem a Tupadłami. 

Także sporym zainteresowaniem cieszy się biegowy Maraton Północy organizowany na terenie trzech gmin 

Półwyspu Helskiego. Trasa wiedzie malowniczo położoną ścieżką rowerową, co zachęca do zmagania się z trasą 

zwyczajowo około dwustu biegaczy. w ubiegłym roku przygotowaliśmy także nową ofertę – możliwość ścigania 

się na tej trasie w dwu- lub czteroosobowych sztafetach. 

Letnia oferta sportowo-rekreacyjna skierowana jest przede wszystkim dla przebywających w gminie 

wczasowiczów. Skupia się głównie na wykorzystaniu gminnych plaż, czyli dla przykładu na organizowaniu dwa 

razy w tygodniu turniejów piłki siatkowej, czy na zajęciach zumby i jogi. 

 

W ramach ustawy o sporcie, zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Władysławowa Gmina udziela wsparcia 

finansowego przedsięwzięciom z zakresu rozwoju sportu, który wpływa na poprawę warunków uprawiania sportu 

lub zwiększa dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej. w roku 2018 przyznano dotację 

następującym podmiotom: 

Lp. Nazwa Klubu Sportowego Zadanie  Przyznan
a dotacja 

1 Miejski Klub Sportowy 
„Władysławowo”  

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, 
młodzieży i osób starszych w sekcjach sportowych 

220.000 zł 
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Źródło: opracowanie własne 

Infrastruktura sportowa 

Na terenie gminy znajdują się 32 place zabaw (wraz z elementami siłowni zewnętrznych i rekreacyjną infrastrukturą 

towarzyszącą), z tego w mieście – 20 oraz na wsiach – 12, według poniższych lokalizacji: 

1. Letnia estrada koncertowa wraz z zagospodarowaniem terenu we Władysławowie. 

2. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Jachtowej we Władysławowie. 

3. Skatepark Władysławowo. 

4. Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy w Chałupach. 

5. Plac zabaw, ul. Abrahama we Władysławowie. 

6. Plac zabaw Rozewie. 

7. Plac zabaw Chłapowo. 

8. Plac zabaw przy ul. Szkolnej w Tupadłach. 

9. Plac zabaw przy ul. Szkutników we Władysławowie. 

2 Nadmorskie Stowarzyszenie 
Miłośników Sportu „TRI – SEA” 
Władysławowo 

Szkolenie, udział w zawodach oraz organizacja 
Festiwalu Sportowego Pomuchla z IV Biegiem 
Pomuchla, Aquatlonem Pomuchla, Maratonem 
pływackim Pomuchla 

14.000 zł 

3 Uczniowski Klub  Sportowy „Mewa” 
przy szkole podstawowej nr 2 we 
Władysławowie,  

Szkolenie dzieci i młodzieży Gminy 
Władysławowo Starty w Zawodach pływackich 

90.000 zł 

4 Uczniowski Klub  Sportowy „Bliza” 
Zespół Szkół nr 1  

 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Gminy 
Władysławowo w zakresie koszykówki, lekkiej 
atletyki i badmintona 

50.000 zł 

5 Klub Sportowy Karate„Sakura” Karate Shotokan WKF 6.500 zł 

6 Parafialny Młodzieżowy Klub 

Sportowy „Rybak”  

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych, 
organizacja i udział w zawodach sportowych, 
zakup sprzętu sportowego w ramach działalności 
sekcji sportów siłowych PMKS „Rybak” 
Władysławowo 

44.000 zł 

7 Klub Sportowy „Norda Karwia” 

 

Szkolenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
w ramach udziału drużyny piłki nożnej 
w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

32.000 zł 

8 Klub Sportowy „Klif” Chłapowo Chłapowo na sportowo 2018 67.500 zł 

9 UKS „Delfin” Władysławowo, 

 

Propagowania pływania w płetwach w Gminie 
Władysławowo 

18.000 zł 

10 Stowarzyszenie „Sportowe Kaszuby” 

 

Organizacja systemu rozgrywek ogólnokrajowych 
i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z terenu Gminy Władysławowo w ramach sekcji 
baseballu 

18.000 zł 

Razem: 560.000 zł 
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10. Plac zabaw przy ul. Bielawskiej w Ostrowie. 

11. Plac zabaw przy ul. Harcerskiej we Władysławowie. 

12. Plac zabaw przy ul. Wyzwolenia we Władysławowie. 

13. Plac zabaw przy ul. Rybackiej we Władysławowie. 

14. Plac zabaw przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze. 

15. Plac zabaw dla dzieci dzielnicy Szotland - ul. Łąkowa. 

16. Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3 we Władysławowie. 

17. Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiej Górze. 

18. Plac zabaw przy ul. Stadionowej we Władysławowie. 

19. Plac zabaw przy ul. Przybyszewskiego we Władysławowie. 

20. Plac zabaw i fitness przy ul. Wojska Polskiego w Karwi. 

21. Plac zabaw przy ul. Kolorowej w Karwi. 

22. Plac zabaw przy ul. Siedleckiego we Władysławowie. 

23. Plac zabaw przy ul. 1000-lecia P.P. we Władysławowie. 

24. Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Karwi. 

25. Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Chłapowie. 

26. Plac zabaw ul. Bosmańska w Chałupach. 

27. Plac zabaw przy ul. 1000-lecia P.P. we Władysławowie (łącznik). 

28. Plac zabaw przy ul. Unruga we Władysławowie. 

29. Plac zabaw przy ul. Abrahama we Władysławowie (od strony ul. Władysława IV). 

30. Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 we Władysławowie. 

31. Skwer Gen. J. Hallera przy ul. Morskiej we Władysławowie. 

32. Skwer nad Zatoką przy ul. Boh. Kaszubskich we Władysławowie. 

Ponadto mieszkańcy i turyści mogą korzystać z 15 obiektów sportowych, z tego w mieście – 6 oraz na wsiach – 9, 

wśród których wyróżniamy: 

1. stadion przy ul. Żwirowej we Władysławowie – dzierżawiony na podstawie umowy najmu z 22.12.2017 

roku przez CKPiS, termin obowiązywania umowy 31.12.2027 rok, 

2. boisko wielofunkcyjne typu orlik przy SP nr 2 we Władysławowie i w Karwi – dzierżawione na podstawie 

umowy najmu z 22.12.2017 roku przez CKPiS, termin obowiązywania umowy 31.12.2027 rok, 

3. boisko sportowe w J. Górze przy SP - dzierżawione na podstawie umowy najmu z 10.05.2017 roku przez 

CKPiS, termin obowiązywania umowy 09.05.2019 rok, 

4. boisko wielofunkcyjne przy ul. Jachtowej we Władysławowie - dzierżawione na podstawie umowy najmu 

z 01.12.2017 roku przez CKPiS, termin obowiązywania umowy 31.12.2027 rok, 

5. boisko wielofunkcyjne przy ul. Bosmańskiej w Chałupach, 

6. boisko sportowe (2 szt.) przy ul. Stadionowej we Władysławowie, 

7. boisko asfaltowe przy Sali gimnastycznej w Chłapowie, 

8. boisko sportowe przy ul. Kuracyjnej w Jastrzębiej Górze, 

9. boisko wielofunkcyjne przy ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze, 

10. boisko sportowe przy ul. Szkolnej w Tupadłach, 

11. boisko sportowe przy ul. Wojska Polskiego w Karwi, 

12. boisko sportowe przy ul. Władysławowskiej w Chłapowie, 

13. skatepark przy ul. Dworcowej we Władysławowie. 

PRZEDSIĘBIORCY 

Według raportu z CEIDG w 2018r. w gminie Władysławowo zarejestrowało się 340 nowych przedsiębiorców. 

Przeważający kod PKD to 55.20.Z. - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. 

Wyrejestrowało się 247 przedsiębiorców, przeważający kod PKD 55.20.Z. 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA  

Zgodnie z wizją rozwoju Gminy Władysławowo określoną w Strategii Rozwoju Gminy do 2020 roku 

Władysławowo jest Gminą obywatelską wykorzystującą swoje położenie nad Morzem Bałtyckim oraz Zatoką 

Pucką dla rozwoju turystyki i rekreacji, z silnie rozwiniętą przedsiębiorczością oraz Gminą zapewniającą 

zrównoważony rozwój i wysoką jakość życia mieszkańców. 

Misją Samorządu Władysławowa jest: Integrowanie działań mieszkańców i podmiotów społeczno gospodarczych 

w celu wdrożenia wizji rozwoju, poprzez wprowadzenie partnerskiego zarządzania Gminą, tworzenie warunków 

zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem szans jakie daje położenie nad Morzem Bałtyckim i Zatoką Pucką, 

posiadane walory przyrodnicze oraz integracja europejska. Wszelkie działania samorządu są ukierunkowane na 

poprawę jakości życia mieszkańców oraz warunków rozwoju przedsiębiorczości. 

Władze samorządowe Gminy Władysławowo od lat prowadzą aktywną politykę inwestycyjną, dzięki której 

systematycznie zwiększana jest pula wydatków na inwestycje w ramach lokalnego budżetu, co sprawia, że możliwa 

jest realizacja przedsięwzięć odpowiadających na lokalne potrzeby mieszkańców, które pozytywnie podnoszą 

poziom atrakcyjności gminy w oczach inwestorów. Realizacja dużej liczby zadań inwestycyjnych nie byłaby 

możliwa bez wsparcia ze środków pozabudżetowych. Władysławowo skutecznie wykorzystuje środki ze źródeł 

krajowych, jak i wspólnotowych. Pozwala to na przeprowadzenie przedsięwzięć bardziej złożonych i kosztownych, 

których realizacja wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców i atrakcyjność gminy. Szczególne znaczenie mają 

tu inwestycje w infrastrukturę wspierającą rozwój gospodarczy oraz infrastrukturę zapewniającą usługi dla 

ludności. 

Tylko w 2018 roku na terenie Gminy Władysławowo zrealizowano i zakończono inwestycje pn.: 

- Przebudowa drogi gminnej ulicy Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze 

 

Poprawa efektywności odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na 

terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej - w tym budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu 
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Hallerowo we Władysławowie wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Hryniewieckiego, odcinka ul. Morskiej i ul. 

Kolejowej. 
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Budowa obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej ograniczającej oddziaływanie antropopresji 

w miejscowości Karwia 

 

- Budowa urządzeń retencjonujących wody deszczowe z obszaru zlewni ul. Portowej we Władysławowie 

- Zagospodarowanie przestrzeni widokowej działki gminnej nr 132 w Chłapowie 

- Zakup, transport i montaż ławki multimedialnej Zbigniewa Wodeckiego w Chałupach 
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- Władysławowo - wielki neonowy napis w przestrzeni miejskiej jako atrakcja turystyczna 

 

- Budowa ul. Górnej w Jastrzębiej Górze 
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- Przebudowa wejścia nr 13 na plażę w Chłapowie 

 

- Budowa chodnika ul. Abrahama we Władysławowie 

 

  



33 
 

- Budowa ul. Floriana Ceynowy etap I 

 

- Przebudowa ul. Sucharskiego we Władysławowie 
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- Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wzdłuż ul. Droga Chłapowska we Władysławowie na odcinku 

od torów kolejowych do ul. Droga Swarzewska oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla III etapu w/w 

inwestycji na odcinku ul. Droga Swarzewska do ronda 

1) rozpoczęto realizację inwestycji pn.: 

- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina 

Władysławowo 

- Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w zakresie budowy 

dolnej części ul. Żeromskiego we Władysławowie 

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo 

- Modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej małej architektury poprzez remont, budowę oraz wyposażenie 

w nawiązaniu do morskiego i rybackiego charakteru wsi Ostrowo 

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Władysławowie przy ul. Krasickiego 

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku spowodowała poniesienie kosztów: 

Środki budżetu gminy: 9 697 063,10 

Środki zewnętrzne: 4 866 113,96 

 - w tym:  

UMWP (środki UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020) 3 948 973,96 

SWP (środki EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020) 849 349,00 

Pozostałe środki zewnętrzne 67 791,00 

Pożyczki i kredyty: 9 414 149,44 

 - w tym:  

Bank Spółdzielczy w Pucku 2 914 150,44 

Bank Polskiej Spółdzielczości 4 499 999,00 

WFOŚiGW w Gdańsku 2 000 000,00 

Razem  

Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2018 r. 23 977 326,5 

 

Środki zewnętrzne do refundacji: 3 245 600,89 

 - w tym:  

UMWP (środki UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020) 2 945 600,89 

UMWP (środki w ramach EFMR na lata 2014-2020 i Budżetu Państwa) 300 000,00 

 

Środki zewnętrzne (z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przejść realizowanych w 2019 r.) 53 622,51  
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Kierunki inwestowania w 2018 roku terenie Gminy Władysławowo:  

w tym na terenie miejskim: 

L.p. Nazwa kierunku inwestowania Nakłady na nowe obiekty oraz 

ulepszenie istniejących 

w tys. zł 

1 Wodociągi 76 

2 Kanalizacja 4 569 

3 Sieci energii elektrycznej 955 

4 Telekomunikacja 0 

5 Drogi wojewódzkie 62 

6 Drogi powiatowe 500 

7 Drogi gminne 6 770 

8 Budownictwo mieszkaniowe 2 318 

9 Gospodarowanie odpadami 53 

10 Cmentarz 47 

11 Szkoły Podstawowe 1 607 

12 Ośrodki sportu i rekreacji 220 

13 Administracja publiczna 302 

Razem 17 479 

w tym na terenie wiejskim: 

L.p. Nazwa kierunku inwestowania Nakłady na nowe obiekty oraz 

ulepszenie istniejących 

w tys. zł 

1 Wodociągi 0 

2 Kanalizacja 454 

3 Sieci energii elektrycznej 479 

4 Telekomunikacja 6 

5 Drogi wojewódzkie 1 187 

6 Drogi powiatowe 3 

7 Drogi gminne 1 341 

8 Budownictwo mieszkaniowe 0 

9 Gospodarowanie odpadami 0 

10 Cmentarz 0 

11 Szkoły Podstawowe 1 691 

12 Ośrodki sportu i rekreacji 1 285 
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13 Administracja publiczna 43 

14 Obiekty związane z transportem 9 

Razem 9 498 

 

L.p. Nazwa kierunku inwestowania Nakłady na nowe obiekty oraz 

ulepszenie istniejących 

w tys. zł 

1 Wodociągi 76 

2 Kanalizacja 5 023 

3 Sieci energii elektrycznej 1 434 

4 Telekomunikacja 6 

5 Drogi wojewódzkie 1 249 

6 Drogi powiatowe 503 

7 Drogi gminne 8 111 

8 Budownictwo mieszkaniowe 2 318 

9 Gospodarowanie odpadami 53 

10 Cmentarz 47 

11 Szkoły Podstawowe 3 298 

12 Ośrodki sportu i rekreacji 1 505 

13 Administracja publiczna 345 

14 Obiekty związane z transportem 9 

Razem 23 977 

 

Infrastruktura drogowa 

Kategoria drogi  Lokalizacja  Ogółem 

/długość 

w km/ 

W tym o nawierzchniach 

Asfaltowa 

/km/ 

Gruntowa 

/km/ 

O innej 

nawierzchni 

/km/ 

 

GMINNE 

obszar wiejski 40,70 5,09 20,79 14,82 

obszar miejski 74,90 43,84 18,54 12,52 

 RAZEM 115,60 48,93 39,33 27,34 

POWIATOWE  10,237 10,237 - - 
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WOJEWÓDZKIE  28,10 28,10 - - 

 

W 2018r. Gmina Władysławowo wybudowała 2,67 km nowych dróg gminnych.  

Długość ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych Gminy Władysławowo na dzień 31.12.2018 roku 

wynosiła 16,80 km, z czego w 2018 roku wybudowano 1,83 km (droga rowerowa w kierunku miejscowości 

Łebcz). w związku z dużym zainteresowaniem turystyką rowerową podjęto decyzję o rozbudowie i uzupełnieniu 

istniejących tras rowerowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn. Pomorskie 

Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9. Pierwsze roboty budowlane 

rozpoczęły się w 2018 roku. 

Infrastruktura oświetleniowa  

Na terenie gminy na dzień 31.12.2018 roku znajdowało się łącznie 3426 szt. opraw świetlnych, z czego 1771 szt. 

stanowi własność Gminy, a 1655 szt. własność ENERGA OŚWIETLENIE Sp. o.o. Tylko w roku 2018 roku 

Gminy wybudowała 140 nowych punktów świetlnych. 

Infrastruktura techniczna  

Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków z terenów Gminy Władysławowa zajmuje się 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. o. o.  

W Gminie Władysławowo z wodociągów miejskich korzysta ok. 99% mieszkańców. Władysławowo zaopatrywane 

jest w wodę ze studni głębinowych znajdujących się w ujęciu Cetniewo, a także z ujęcia wody w Jastrzębiej Górze. 

Na terenie gminy znajduje się także rezerwowe ujęcie wody w Chłapowie. w 2018 roku długość sieci wodociągowej 

wynosiła 162,6 km, z czego 3,03 km wybudowano w 2018 roku, natomiast długość sieci kanalizacji sanitarnej - 

146 km, z czego w 2018 roku wybudowano 4,0 km. 

Eksploatacją kanalizacji deszczowej zajmuje się Urząd Miejski we Władysławowie. Aktualna długość kanalizacji 

deszczowej w Gminie Władysławowo wynosi 12,8 km, z czego 2,4 km wybudowano w 2018 roku. 

Za zaopatrzenie w ciepło na terenie gminy odpowiada Elektrociepłownia Władysławowo - ENERGOBALTIC 

Sp. z o.o. Zapotrzebowanie na ciepło gazowe jest realizowane przez G. EN. GAZ ENERGIA SA Oddział 

w Pucku. Spółka jest największym dystrybutorem gazu ziemnego w Polsce, obejmuje systemem dystrybucyjnym 

60 gmin w 4 województwach. 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na dzień 31.12.2018 roku w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowało się w sumie 69 mieszkań o łącznej 

powierzchni 2 441,44 m2. Zasób gminy obejmuje również 1 pustostan oraz 1 pomieszczenie tymczasowe -

wykorzystywane na tą chwilę jako mieszkanie. 

Łączne zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły 26 974,80 zł i dotyczyły 26 

mieszkań.  

W związku z rosnącym zainteresowaniem mieszkaniami socjalnymi oraz planowanymi zmianami 

w mieszkaniowym zasobie gminy w 2018 roku Gmina Władysławowo rozpoczęła budowę budynku socjalnego 

z 33 lokalami mieszkalnymi, której zakończenie nastąpi w 2019 roku. 

Na potrzeby zasiedlenia ww. budynku dokonano weryfikacji osób oczekujących w liczbie 125 gospodarstw 

domowych – według stanu na dzień 31.12.2018 r. (lista na podstawie wniosków od 2011r.). Do wszystkich 

oczekujących została wysłana ankieta, na którą zainteresowani mieli odpowiedzieć w ciągu 30 dni kalendarzowych, 
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jednocześnie przedkładając dochody członków swojego całego gospodarstwa domowego za okres 3 ostatnich 

miesięcy. 

 Nieodebranych ankiet (zwrotów) łącznie: 35 

 Gospodarstw domowych, które nie odpowiedziały na ankietę: 48 

 Gospodarstw domowych, które złożyły kompletną ankietę w terminie: 42 

 Gospodarstw domowych kwalifikujących się do zamieszkania w mieszkaniu socjalnym: 23 

 Gospodarstw domowych przekraczających próg dochodowy: 19 

 Gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu mieszkalnego w ramach eksmisji: 12. 

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 222 896,52 zł, których beneficjentami było 97 

gospodarstw domowych. Podstawą ich przyznania były przedstawione przychody oraz wydatki za mieszkanie. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKA 

PRZESYTRZENNA 

Gospodarka nieruchomościami w roku 2018 

W roku 2018 gospodarowanie zasobem nieruchomości gminnych odbywało się w zakresie dostępnych 

i zaplanowanych środków finansowych, przy uwzględnieniu ustaleń budżetowych na rok 2018, a także przy 

konieczności minimalizacji kosztów obsługi udostępniania nieruchomości z zasobu. Według stanu na dzień 31 

grudnia 2018r. powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo osiągnęła wielkość ok. 

571ha, zaś powierzchnia nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Władysławowo 

miała wielkość ok. 1,3ha.  

Tabela 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości stanowiących własność i będących przedmiotem użytkowania 

wieczystego Gminy Władysławowo 

Obręb ewidencyjny Powierzchnia nieruchomości 

zasobu gminnego [ha] 

Chałupy 5 

Chłapowo 51 

Jastrzębia Góra 66 

Karwia 23 

Ostrowo 130 

Rozewie 14 

Tupadły 34,6 

Władysławowo 01 39 

Władysławowo 02 11 

Władysławowo 03 19 

Władysławowo 04 31 

Władysławowo 05 37 

Władysławowo 06 6 

Władysławowo 07 5,7 
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Władysławowo 08 4 

Władysławowo 09 79 

Władysławowo 10 17 

Ogólna powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Władysławowo  
571 

w tym powierzchnia nieruchomości będących przedmiotem 

użytkowania wieczystego Gminy Władysławowo 
1,3 

 

Wykres 1. Powierzchnia nieruchomości z zasobu Gminy Władysławowo [w ha] 

 

Tabela 2. Podział zasobu nieruchomości Gminy Władysławowo według przeznaczenia 

Tereny rolne [ha] 26 

Tereny leśne [ha] 1 

Tereny przeznaczone pod zabudowę [ha] 34 

Tereny zieleni [ha] 46,3 

Nieużytki [ha] 2 

Drogi [ha] 189 

Inne [ha] 274 

Zasób Gminy Władysławowo [ha] 572,3 
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Wykres 2. Podział zasobu nieruchomości Gminy według przeznaczenia 

 

Udostępnianie nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Władysławowo odbywa się w formie przetargowej 

(główna forma udostępniania) i bezprzetargowej (głównie w przypadku długoletniej zajętości gruntów gminnych 

wcześniej nieuregulowanej itp.). Obszary gminne udostępniane są zarówno poprzez ich zbycie jak 

i wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie oraz obciążanie ograniczonym prawem rzeczowym – służebność. 

z gminnego zasobu nieruchomości zbywaniu podlegały nieruchomości zgodnie z ich funkcją ustaloną 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego bądź wynikającą z wydanych 

ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zbywaniu podlegały nieruchomości 

zbędne do realizacji zadań własnych gminy oraz te, na które ze względu na ich zły stan techniczny i użytkowy 

ponoszone są znaczne nakłady finansowe. Wyłączeniu ze zbycia podlegały nieruchomości gminne niezbędne do 

realizacji zadań własnych gminy, a w szczególności nieruchomości przewidziane pod obszary użyteczności 

publicznej, nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji gminnych, nieruchomości przeznaczone pod 

urządzenia infrastruktury technicznej i obiekty im towarzyszące, a także tereny komunikacji. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. w ramach zadań związanych z udostępnianiem 

nieruchomości gminnych z zasobu: 

1. sprzedano 50 działek o łącznej powierzchni 4,9352ha i łącznej cenie 6 394 551,00zł netto, z czego cenę 

sprzedaży 10 działek o łącznej powierzchni 1,3303ha rozłożono na raty,  

2. przekazano z gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany 16 działek o łącznej powierzchni 

0,9798ha i cenie 4 638 467,67zł, 

3. zawarto łącznie 89 umów dzierżawy (z czego 67 umów było umowami sezonowymi, zaś 13 umów 

regulowało dotychczasowe bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych), w których udostępniono 

z zasobu nieruchomości o powierzchni ok. 2,4895ha za łączną kwotę ok. 688 518zł netto,  

4. zawarto 10 umów użyczenia nieruchomości gminnych, w których udostępniono obszar o powierzchni 

2,6219ha, 

5. zawarto 6 umów służebności na przebieg urządzeń infrastruktury i zapewnienia dostępu do dróg 

publicznych, w których udostępniono obszar nieruchomości gminnych o powierzchni 0,3328ha za kwotę 

8 805,29zł netto. 

 

 

Tereny rolne [ha] Tereny leśne [ha]

Tereny przeznaczone pod zabudowę [ha] Tereny zieleni [ha]

Nieużytki [ha] Drogi [ha]

Inne [ha]
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Wykres 3. Powierzchnia nieruchomości udostępnionych z zasobu Gminy [w ha] 

 

Wykres 4. Dochody uzyskane z udostępniania nieruchomości z zasobu Gminy [w zł netto] 

 

Wykres 5. Ilość zawartych umów dotyczących udostępniania nieruchomości z zasobu Gminy 
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W zasobie nieruchomości znajdują się również nieruchomości, co do których ustanowiony jest trwały zarząd. Ten 

tytuł prawny, w przypadku Gminy Władysławowo, przysługuje głównie oświatowym jednostkom samorządu 

terytorialnego, a tym samym, jako podmiotom zwolnionym z opłat, nieruchomości gminne udostępniane są tu 

nieodpłatnie. 

W okresie objętym raportem wydano łącznie 36 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, których łączna 

powierzchnia wynosiła 85,6371ha. Dodatkowo nie wydawano decyzji administracyjnej o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności, gdyż w roku 2018 została ogłoszona ustawa regulująca zasady 

przekształcania tych praw z mocy prawa. w tym okresie wydano również łącznie 11 decyzji administracyjnych o 

naliczeniu opłaty planistycznej ustalającej wysokość zobowiązań na rzecz Gminy w wysokości 336 107,70zł, a 

także 9 decyzji administracyjnych o naliczeniu opłat adiacenckich ustalających wysokość zobowiązań z tego tytułu 

na łączną kwotę 83 106,60zł. 

Pozyskiwanie nieruchomości do zasobu gminnego dokonywane było w ramach racjonalnego gospodarowania 

środkami finansowymi zaplanowanymi w budżecie gminy na rok 2018 przy negocjowaniu możliwie najniższych 

kosztów, a także minimalizacji nakładów.  

W okresie od dnia 1 grudnia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. w ramach zadań związanych z pozyskiwaniem 

nieruchomościami do zasobu gminnego: 

1) nabyto do gminnego zasobu nieruchomości w drodze przejęcia z mocy prawa w trybie art. 98 

ustawy ugn i tzw. specustawy drogowej oraz w drodze zakupu łącznie 100 działek o łącznej 

powierzchni 7,4775ha, 

2) pozyskano do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany 24 działki o łącznej 

powierzchni 1,0195ha i cenie 5 265 007,71zł. 

 

Wykres 6. Powierzchnia nieruchomości pozyskanych i udostępnionych z zasobu Gminy [w ha] 
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Wykres 7. Powierzchnia nieruchomości pozyskanych i zbytych z zasobu Gminy [w ha] 

 

Gospodarka przestrzenna w roku 2018 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. w ramach zadań związanych z gospodarką 

przestrzenną: 

1) prowadzono 15 postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, z których 8 zakończyło się wynikiem pozytywnym, zaś 3 postępowanie uzyskały decyzje 

negatywne, 

2) prowadzono 60 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z czego 

wydano 8 decyzji negatywnych, 21 decyzji pozytywnych, zaś 9 wniosków o wydanie takiej decyzji zakończyło się 

wynikiem negatywnym. 

Rodzaj decyzji Ilość 

decyzji 

Ilość decyzji 

pozytywnych 

Ilość decyzji 

negatywnych 

Ilość spraw bez 

rozpatrzenia 

O warunkach zabudowy 60 21 8 9 

O celu publicznym 15 8 3 0 

Wykres 8. Ilość postepowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego 
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W maju 2018r., w ramach prac nad opracowaniem dokumentu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławowo otrzymano opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla 

Gminy Władysławowo, które w konsekwencji umożliwiło wyłonienie wykonawcy dokumentu studium wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. weszły w życie 3 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, z czego dwa plany obejmujące część miasta Władysławowo oraz jeden obejmujący część 

miejscowości Jastrzębia Góra. Dodatkowo w okresie tym przystąpiono do opracowania projektów 3 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, z czego jeden projekt planu obejmuje część miasta Władysławowo, zaś 

dwa projekty planów obejmują część miejscowości Chałupy. 

Wykres 9. Ilość planów miejscowych: 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA  

5 września 2018r. Gmina Władysławowo przyjęła uchwałą „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Władysławowo na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2014”. w ramach uchwalonego 

Programu zostały określone zadania własne gminy konieczne do realizacji z zakresu ochrony środowiska oraz cele 

realizacji polityki ekologicznej.  

W 2018r. Gmina Władysławowo zrealizowała działania w zakresie poszczególnych komponentów środowiska: 

 Ochrona powietrza: zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości 

poprzez ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych realizowane były w zakresie: prowadzenia remontów 

i modernizacji dróg, wymiany nawierzchni na terenie gminy (2,67 km), wymiany bądź modernizacji starych 

kotłów węglowych na ekologiczne (w 2018 roku wpłynęło 30 wniosków do dofinansowania z Programu 

Priorytetowego Czyste Powietrze, w tym 19 wniosków, w których planowanym źródłem ciepła ma być 

kocioł gazowy), realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych obiektów komunalnych.  

 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: zadania w tym 

obszarze realizowane były głównie w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych i dotyczyły rozbudowy istniejących sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (4 km), 

budowy kanalizacji deszczowej (2,4 km), badania jakości wód (Sanepid). 

 Ochrona gleby i powierzchni ziemi: zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi realizowane były 

m.in. przez wprowadzanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, zabezpieczając dotychczasowe elementy litosfery. 

 Ochrona przyrody: realizowane zadania dotyczyły głównie wzmocnienia roli rekreacyjnej zieleni, 

zachowanie istniejącej zieleni urządzonej, urządzania i utrzymania terenów zieleni, zwiększania 

różnorodności biologicznej, ochrony terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem 

użytkowania, modernizacji sieci szlaków turystycznych (3 km).  
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 Ochrona przed hałasem: zadania związane z ochroną przed hałasem dotyczyły głównie modernizacji 

nawierzchni dróg na terenie gminy (2,67 km). 

Zasoby przyrodnicze Gminy Władysławowo: 

Na terenie Gminy Władysławowo występują następujące formy ochrony przyrody: 

 Pomniki przyrody, 

 Obszary Natura 2000, 

 Rezerwaty Przyrody, 

 Obszar chronionego krajobrazu,  

 Park krajobrazowy. 

Ich głównym celem jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie 

różnorodności biologicznej. 

Obszary NATURA 2000: 

1. Kaszubskie Klify (PLH220072) - obszar obejmuje 9-kilometrowy odcinek brzegu klifowego (pow. 

ponad 200 ha), rozciągający się od Władysławowa do Jastrzębiej Góry, zlokalizowany na północno-

wschodniej i północnej krawędzi wysoczyzny morenowej - Kępy Swarzewskiej. Do obszaru włączono 

przyległy do klifu fragment wierzchowiny wraz z rozcięciami erozyjnymi (Wąwóz Chłapowski, Łebski 

żleb, Lisi Jar, Strondowy Jar) oraz teren plaży. 

Charakterystyczne dla obszaru typy siedlisk przyrodniczych: 

 kidzina na brzegu morskim  

 klify na wybrzeżu Bałtyku 

 nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)  

 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 

 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) * 

 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

 żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

 grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 

 

2. Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063) - niecałą połowę obszaru zajmują torfowiska, bagna, 

roślinność na brzegach wód, młaki, jedną trzecią zaś lasy iglaste, pozostałą część pokrywają lasy liściaste, 

siedliska łąkowe i zaroślowe oraz siedliska rolnicze. 

Obszar położony jest w pasie nizin nadmorskich Pobrzeża Kaszubskiego, na wschodnim krańcu Wybrzeża 

Słowińskiego, pomiędzy Jastrzębią Górą, Sławoszynem i Parszkowem, na północ od Ostrowa, 1,6-5,8 km  

od brzegu Bałtyku.  

Charakterystyczne dla obszaru typy siedlisk przyrodniczych: 

 lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich 

 brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea 

 naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 

 wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix) 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  
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 torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji  

 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)  

 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion 

 grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 

 pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 

 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) * 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) 

 

3. Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032) - ostoja położona jest na terenie Pobrzeża 

Kaszubskiego. Obszar obejmuje Półwysep Helski, Zatokę Pucką Wewnętrzną oraz fragment wybrzeża. 

Rzeźba terenu jest efektem działania lądolodu, zmodyfikowana przez współczesne procesy 

morfogenetyczne. Dominujące formy to fragmenty kęp pochodzenia morenowego i pradoliny 

wyerodowane przez wody roztopowe lądolodu, a przede wszystkim obszar płytkiej zatoki i forma 

mierzejowa typu kosy, wysunięta daleko w morze. Spotyka się tu specyficzny typ niskiego, bagiennego 

wybrzeża morskiego oraz mierzejowe (wydmowe) wybrzeże na Mierzei Helskiej, o charakterze 

akumulacyjnym. Znajdują się tu ciągi wydmowe położone równolegle do linii brzegowej. Odmienny 

charakter ma klif wykształcony na obrzeżu Kępy Swarzewskiej i Kępy Puckiej od strony Zatoki Puckiej. 

Na półwyspie Helskim dominują bory sosnowe i acidofilne dąbrowy, fragmentarycznie zachowały się 

murawy napiaskowe. w ujściach pradolin dominuje roślinność nieleśna z przewagą łąk słonoroślowych. 

Ostoja utworzona została w celu ochrony dużej, płytkiej zatoki morskiej i związanych z nią siedlisk 

morskich. Ważnym dla Europy rodzajem siedliska przyrodniczego są łąki podmorskie - występujące 

w Zatoce Puckiej. Charakterystycznymi gatunkami roślin tworzącymi te łąki są: trawa morska, różne 

gatunki rdestnic oraz glony. Na półwyspie Helskim występują wydmy nadmorskie, na których dominują 

bory sosnowe. Natomiast w ujściach pradolin występują rzadkie łąki słonoroślowe. w sumie stwierdzono 

tu 15 rodzajów siedlisk cennych w skali Europy. Występuje tu również wiele rzadkich, często reliktowych 

gatunków flory i fauny, które związane są ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi. 

w rejonie Zatoki Puckiej obserwuje się również cenne dla Europy migrujące ssaki morskie: fokę szarą 

i morświna. Zatoka Pucka jest ważną ostoją dla ptaków migrujących. 

 

4. Bielawskie Błota (PLB220010) - obszar leży na wysokości 2 –11m npm i obejmuje zmeliorowane  

w latach 70-tych torfowisko wysokie typu bałtyckiego (kopuła torfowiska zajmuje blisko 600 ha), wraz 

z otaczającymi je wrzosowiskami, lasami (bory sosnowe, grąd, łęgi), łąkami. Na torfowisku występują 

liczne jeziorka, potorfia i rowy stale lub okresowo wypełnione wodą.  

W obszarze znajdują się siedliska: naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, wilgotne wrzosowiska, suche 

wrzosowiska, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska wysokie, degradowane lecz zdolne do naturalnej 

i stymulowanej regeneracji, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, grąd subatlantycki, bory i lasy bagienne, lasy 

łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, w tym na niewielkiej powierzchni 2 priorytetowe. 

Charakterystyczne dla Bielawskich Błot jest współwystępowanie gatunków o atlantyckim (14 gat.) oraz borealnym 

(13 gat.) typie zasięgu. 

W ostoi występuje co najmniej 9 gatunków ptaków: błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, orzeł przedni, żuraw, sowa 

błotna, lelek kozodój, dzierzba gąsiorek, pokrzewka jarzębata, brodziec leśny. 

Na Bielawskich Błotach występują inne cenne gatunki: płaz - traszka grzebieniasta i ważka - zalotka większa, ssaki 

– mroczek późny, łoś, sarna, jeleń, borowiec wielki, rzęsorek rzeczek, rzęsorek mniejszy, tchórz, zając szarak, 

borsuk, nornik północny, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, karlik większy, karlik malutki, gacek brunatny, 

wiewiórka pospolita, płazy - ropucha, ropucha paskówka, ropucha zielona, żaba moczarowa, żaba wodna, żaba 



47 
 

trawna, żaba jeziorkowa, traszka zwyczajna, gady - padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, 

żmija zygzakowata, bezkręgowce - żagnica torfowa, żagnica arktyczna, zalotka białoczelna, zalotka wątpliwa, 

rośliny - konwalia majowa, modrzewnica zwyczajna, wełnianeczka darniowa, kukułka szerokolistna, rosiczka 

długolistna, wrzosiec bagienny, przytulia północna, bluszcz pospolity, okrężnica bagienna, sitniczka szczecinowata, 

sit sztywny, sit drobny, bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, bobrek trójlistkowy, woskownica 

europejska, pszeniec leśny, czworolist pospolity, przygiełka biała, przegiełka brunatna, malina moroszka, torfowiec 

błotny, Sparganium angustifolium, torfowiec spiczastolistny, torfowiec kończysty, torfowiec ostrolistny, torfowiec 

Russowa, torfowiec magelański. 

Rezerwaty przyrody: 

Na obszarze Gminy Władysławowo występują 4 rezerwaty przyrody: 

Nazwa Data 
utworzenia 

Powierzchnia 
[ha] 

Rodzaj 
rezerwatu 

Opis celów ochrony 

Przylądek 
Rozewski 

1959-02-11 12,1500 krajobrazowy Celem ochrony jest zachowanie ze 
względów naukowych, dydaktycznych 
i krajobrazowych fragmentu wybrzeża 
klifowego porosłego lasem mieszanym 
z udziałem buka oraz w celu ochrony 
stanowiska jarząba szwedzkiego. 

Bielawa 1999-12-07 721,4100 torfowiskowy Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie 
torfowiska wysokiego typu bałtyckiego 
z charakterystyczną roślinnością, 
stanowiącego ostoję ptactwa wodno-
błotnego. 

Słone Łąki 1999-12-25 27,7600 słonoroślowy 
(halofilny) 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie 
łąk halofilnych, rzadkich gatunków roślin 
i siedlisk cennych gatunków ptaków. 

Dolina 
Chłapowska 

2000-08-26 24,8300 - Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie 
krajobrazu nadmorskiej doliny erozyjnej 
w strefie krawędziowej Kępy Swarzewskiej 
wraz z charakterystyczną roślinnością. 

Park krajobrazowy: 

Nadmorski Park Krajobrazowy - celem powołania Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK) była ochrona 

unikalnego w Polsce nadmorskiego krajobrazu oraz całego bogactwa przyrodniczego i kulturowego. 

Ochroną objęto pas nadmorski od Białogóry wraz z Półwyspem Helskim i Zatoką Pucką. Chronione są w nim 

cztery typy przymorskiego krajobrazu: klifowy, wydmowy, zalewowy i nizinno – torfowiskowy. Utworzono tu 

liczne rezerwaty przyrody służą ochronie najważniejszych przyrodniczo fragmentów parku. 

Nadmorską specyfikę NPK podkreśla charakter roślinności wydm – muraw napiaskowych, nadmorskiego boru 

sosnowego, łąk i szuwarów halofilnych (słonolubnych) oraz zbiorowisk naklifowych. Bogata pod względem 

gatunkowym jest fauna NPK, na co wpływa duże zróżnicowanie nisz ekologicznych, położenie na trasie 

wiosennych i jesiennych przelotów. 

Obszar chronionego krajobrazu: 

Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje brzeg morski, zalesiony i bezleśny pas wydm 

ciągnących się wzdłuż wybrzeża, a we wschodniej części Równinę Błot Przymorskich i północne fragmenty 

sąsiadującej z nią Wysoczyzny Żarnowieckiej. Podstawowym walorem jest tu zachowany naturalny układ stref 

krajobrazowych. Powierzchnia obszaru wynosi 14940 ha. 
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W granicach Gminy Władysławowo znajduje się 1175 powierzchni obszaru chronionego krajobrazu. 

 

Wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo w roku 2018: 

Lp. Nazwa kąpieliska. Adres kąpieliska Długość linii 
brzegowej 

1 Karwia wejście na plażę nr 43 ul. Wojska Polskiego 100 mb 

2 Karwia wejście na plaże nr 45 ul. Wojska Polskiego 100 mb 

3 Ostrowo wejście na plażę nr 35 Droga wojewódzka nr 215 100 mb 

4 Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 25 Droga wojewódzka nr 215 100 mb 

5 Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 23 ul. Rozewska 100 mb 

6 Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 22 ul. Rozewska 100 mb 

7 Chłapowo wejście na plażę nr 12 Aleja Żeromskiego 100 mb 

8 Chłapowo wejście na plażę nr 13 Aleja Żeromskiego 100 mb 

9 Władysławowo wejście na plażę nr 4 ul. Hryniewieckiego 100 mb 

10 Władysławowo wejscie na plaże nr 6 ul. Hryniewieckiego 100 mb 

11 Władysławowo wejscie na plażę nr 9 ul. Brzozowa 100 mb 

12 Władysławowo wejście na plażę nr 10 Aleja Żeromskiego 100 mb 

13 Władysławowo wejście na plażę nr 3 (odcinek 
Półwysep Helski) 

ul. Starowiejska 100 mb 

14 Chałupy wejście na plażę nr 22 ul. Bosmańska 100 mb 
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Zrealizowane zadania w zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy 

Władysławowo w 2018r.: 

1. Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Hryniewieckiego w m. Władysławowo. 

W ramach projektu nasadzonych zostało łącznie 63 szt. drzew, 1702 szt. sadzonek krzewów oraz 1801 szt. 

sadzonek bylin i traw ozdobnych zgodnie z poniższą tabelą: 

Nr Nazwa acińska Nazwa polska Ilość sztuk 

1 Betula utilis 'Doorenbos' Brzoza pożyteczna 18 

2 Crataegus leavigata Głóg dwuszyjkowy 18 

3 Prunus cerasifera 'Pissardi' Wiśnia piłkowana 18 

4 Prunus serrulata `Royal Burgundy` Wiśnia piłkowana 9 

5 Cornus alba 'Elegantissima' Dereń biały 26 

6 Cotoneaster lucidus Irga błyszcząca 163 

7 Euonymus fortunei 'Coloratus' Trzmielina Fortune'a 421 

8 Hydrangea paniculata 'Grandiflora' Hortensja bukietowa 56 

9 Pinus mugo pumilio Sosna górska 182 

10 Salix purpurea 'Nana' Wierzba purpurowa 71 

11 Spiraea densiflora Tawuła gęstokwiatowa 316 

12 Syringa vulgaris 'Charles Joly' Lilak pospolity 34 

13 Taxus media 'Hillii' Cis pospolity 162 

14 Juniperus horizontalis `Wiltonii` Jałowiec płożący 140 

15 Cornus alba Dereń biały 38 

16 Spiraea japonica `Froebelii` Tawuła japońska 93 

17 Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' Trzcinnik ostrokwiatowy 133 

18 Carex morrowii 'Ice Dance' Turzyca Morrowa 356 

19 Festuca glauca Kostrzewa sina 80 

20 Lavandula angustifolia Lawenda wąskolistna 200 

21 Miscanthus sacchariflorus Miskant cukrowy 96 

22 Miscanthus sinensis ''Kleine Fontane' Miskant chiński 334 

23 Pennisetum alopecuroides Rozplenica japońska 241 

24 Leymus arenarius Wydmuchrzyca piaskowa 361 
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2. Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym Alei Żeromskiego w m. Władysławowo: 

Urządzenie trawników w granicy dz. nr 184 położonej przy Alei Żeromskiego we Władysławowie. Nasadzono 

rośliny wskazane w tabeli: 

Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Ilość sztuk 

1 Calamagrostis acutiflora "Karl Foerster Trzcinnik ostrokwiatowy 308 

2 Phlox subulata Floks szydlasty 738 

3 Liatris Liatra kłosowa 738 
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3. Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Westerplatte w m. Jastrzębia Góra: 

W ramach zrealizowania inwestycji przebudowy ul. Westerplatte w Jastrzębiej Górze wykonano również 

nasadzenia drzew i roślin w zieleńcach pasa drogowego. 
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Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Ilość sztuk 

1 Betula pendula Brzoza brodawkowata 30 

2 Acer platanoides 'Columnare' Klon zwyczajny 30 

3 Hanse Herms Proso rózgowate 88 

4 Hedera helix Bluszcz pospolity 91 

5 Perovskia atriplicifolia Perowskia łobodolistna 48 

 

Zagospodarowanie zieleni przy toalecie publicznej w Karwi. 

Przy toalecie w m. Karwia zaprojektowano roslinność ozdobną, niewymagającą intensywnej pielęgnacji. Od strony 

północnej i południowej wzdłuż pergoli nasadzono pnącza: powojnik "Krakowiak" i "Jackmana", za ławkami 

nasadzono wysokie trawy ozdobne Trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Foerster" oraz trawy ozdobne turzycę Morrowa 

"Ice Dance" zgodnie z poniższą tabelą: 

Nr Nazwa łacińska Nazwa polska Ilość sztuk 

1 Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' Trzcinnik ostrokwiatowy 23 

2 Carex morrowi "Ice Dance" Turzyca Morrowa "Ice Dance" 17 

3 Clematis Krakowiak Powojnik "Krakowiak" 10 

4 Clematis Jackmana Powojnik "Jackmana" 15 
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Sadzenie roślin cebulowych.  

Roślinami cebulowymi zostało obsadzone 450 m2 trawnika przy ul. Tysiąclecia oraz Niepodległości we 

Władysławowie, przy rondzie na ul. Gdańskiej, przy rondzie wyjazdowym na Łebcz oraz w m. Karwia przy ul. 

Kolorowej. Gatunki nasadzonych roślin cebulowych zostały przedstawione w tabeli: 

Nr Nazwa i skład mieszanki Ilość cebul 

(szt.) 

1 Mieszanka Colorosa: krokus, narcyz, tulipan, szafirek, śnieżnik 60.000 

2 Mieszanka sunset: białe narcyze, miks tulipanów 12.000  

 

Działania ochronne w rezerwacie przyrody "Słone Łąki" w celu przywrócenia halofilnego 
charakteru łąk. 

W ramach zadania zostało zrealizowane: 

 wykaszanie trzciny w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i w jego otulinie na terenie dz. nr 367, 366, 375, 

376, 377, 378, 383, 388, 391, 393, 396, 400, 403/4, 408 obręb 05 Władysławowo w m. Władysławowo 

oraz usunięcie wyciętej biomasy; 

 zorganizowanie wypasu koni na terenie otuliny rezerwatu przyrody Słone Łąki, w m. Władysławowo na 

terenie części dz. nr 361/4, 362, 363, 364, 365 obręb 05 Władysławowo w m. Władysławowo. 
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Administracja w ochronie środowiska: 

1. Zezwolenia na usunięcie drzew: 

Burmistrz Władysławowa wyraził zgodę na usunięcie 250 szt. drzew, w tym 111 szt. drzew liściastych i 139 szt. 

drzew iglastych osobom prawnym i fizycznym; 

Burmistrz Władysławowa uzyskał zezwolenie na usunięcie 26 szt. drzew liściastych w administracyjnych granicach 

Gminy Władysławowo, w ramach uzyskanych zezwoleń zobowiązany został do nasadzenia 54 szt. drzew 

liściastych. 

2. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących 

potencjalnie oddziaływać na środowisko. 

Konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej na terenie Gminy 

Władysławowo inwestycji, zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) wymagane jest dla: 

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

W 2018r. r. Burmistrz przyjął do realizacji 3 wnioski dla inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowej. 

Wszystkie inwestycje objęte postępowaniami należą do przedsięwzięć z tzw. II grupy – mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. Dla dwóch inwestycji, dotyczących rozbudowy i przebudowy drogi 

wojewódzkiej DW 215 na odcinku od Władysławowa do Karwi został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na rodzaj, skalę i charakter inwestycji, ich usytuowanie w granicach 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz rezerwatu przyrody „Dolina Chłapowska” w tym potencjalny wpływ 

przedsięwzięć na stan i zachowanie siedliska gatunków chronionych oraz możliwe kumulowanie się oddziaływań 

w związku z realizacją innych przedsięwzięć w sąsiedztwie oraz zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego 

wynikające ze zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków deszczowych z terenów komunikacyjnych. 

Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt. 

Gmina Władysławowo przyjęła uchwałą nr VI/101/2019 z dnia 27 marca 2019r. Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi, w ramach którego: 

 zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schronisku (aktualnie OTOZ 

Animals, Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce z siedzibą w Dąbrówka – Młyn 30, 84-252 

Luzino), 

 odławia bezdomne zwierzęta i zapewnia im do chwili przejęcia przez Schronisko, pomieszczenia 

chroniącego, 

 wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

 zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom objętym programem na wypadek następstw 

zdarzeń drogowych (aktualnie Przychodnia Weterynaryjna „Psia Kość”, ul. Droga Chłapowska 9, 

Władysławowo), 

 zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

 Aktualnie zarejestrowanych jest 22 żywicieli bezpańskich kotów, którzy otrzymują od gminy karmę 

i dożywiają łącznie ok. 150 kotów przebywających na terenie Gminy Władysławowo. 
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Gospodarka odpadami w Gminie Władysławowo 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo został wprowadzony z dniem 

01 lipca 2013r. a objęte nim zostały zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe.  

Podział nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne na terenie Gminy Władysławowo według 

danych z 2018 roku. 

 

Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych realizowana jest przez podmioty wyłonione w drodze przeprowadzonych postepowań o 

udzielenie zamówienia publicznego: 

 z nieruchomości zamieszkałych (wszystkie frakcje odpadów komunalnych poza odpadami ulegającymi 

biodegradacji) – przez spółkę gminną w trybie zamówienia in-house, 

 z nieruchomości niezamieszkałych (wszystkie frakcje odpadów komunalnych poza odpadami ulegającymi 

biodegradacji) – przez firmę wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, 

 odpady ulegające biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – przez firmę wybraną 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wszystkie odebrane odpady komunalne są transportowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Czarnówku, gdzie podlegają sortowaniu oraz poddawane są różnego rodzaju procesom odzysku 

lub unieszkodliwiania.  

Na terenie Gminy Władysławowo 86% właścicieli nieruchomości zadeklarowało w 2018 roku zbieranie odpadów 

komunalnych w sposób selektywny.  

nieruchomości 
zamieszkałe

64%

nieruchomości 
niezamieszkałe

36%

nieruchomości zamieszkałe nieruchomości niezamieszkałe
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Odpady komunalne odbierane są w podziale na następujące frakcje: 

Frakcja odpadów Ilość odebrana w 2018 roku [Mg] 

opakowania z papieru i tektury 265,47 

zmieszane odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, metale) 
1.090,30 

opakowania ze szkła 793,05 

odpady ulegające biodegradacji 454,26 

popiół i żużel z instalacji grzewczych 2.534,46 

zmieszane odpady komunalne 8.714,71 

RAZEM ILOŚĆ ODPADÓW w 2018 ROKU 13.852,25 

 

Procentowa ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy Władysławowo w 2018 roku w podziale 

na poszczególne frakcje. 

nieruchomości z 
segregacją

86%

nieruchomości bez 
segregacji

14%

nieruchomości z segregacją nieruchomości bez segregacji
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Na terenie Gminy Władysławowo obowiązuje pojemnikowy oraz workowy sposób zbierania odpadów 

komunalnych. Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości worki do odpadów zbieranych selektywnie. w 2018 

roku wydano łącznie 584.913 worków do segregacji. 

Procentowa ilość worków do segregacji odpadów komunalnych wydanych w 2018 roku w podziale na 

poszczególne frakcje. 

 

Na terenie Gminy Władysławowo funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we 

Władysławowie (PSZOK). Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać w nim następujące frakcje 

odpadów komunalnych: szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych, zużyte baterie i akumulatory, 

przeterminowane leki i chemikalia, odpady tekstylne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, metale, zużyty sprzęt 
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elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian 

opakowaniowy, szkło płaskie. 

Baterie i akumulatory mieszkańcy mogą również wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w siedzibie 

Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz w placówkach oświatowych i handlowych. Przeterminowane leki 

mieszkańcy mogą wrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników znajdujących się w aptekach 

na terenie Gminy Władysławowo.  

Przed siedzibą Urzędu Miejskiego we Władysławowie w 2018 roku ustawiony został ponadto Miejski Punkt 

Elektroodpadów, przeznaczony do zbierania baterii, żarówek, telefonów, ładowarek, tonerów oraz płyt CD. 

Co roku w okresie wiosennym na terenie gminy organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. w 2018 

roku podczas zbiórki odebrano 272,61 Mg tego rodzaju odpadów. 

Na terenie Gminy Władysławowo obowiązują dwie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe świadczące usługi hotelarskie rozliczają się według 

zużycia wody natomiast pozostałe nieruchomości niezamieszkałe według ilości i częstotliwości zadeklarowanych 

pojemników. 

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo w 2018 roku 

wynosiły: 

1. Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe świadczące usługi hotelarskie: 

a. stawka przy prowadzonej segregacji – 3,20 zł/ 1 m3 

b. stawka przy braku segregacji – 6,40 zł/ 1 m3 

2. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe: 

a. jeżeli odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

 pojemnik o pojemności 110/120 l – w wysokości 15,45 zł, 

 pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 30,90 zł, 

 pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 85,50 zł, 

 pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 113,30 zł, 

 pojemnik o pojemności 7 m3 – w wysokości 490,30 zł, 

nieruchomości 
rozliczające się wg 

zużycia wody
83%

nieruchomości 
rozliczające się wg 

pojemników
17%

nieruchomości rozliczające się wg zużycia wody nieruchomości rozliczające się wg pojemników
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 pojemnik o pojemności 8 m3 – w wysokości 535,60 zł, 

 pojemnik o pojemności 10 m3 – w wysokości 638,60 zł. 

b. jeżeli odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: 

 pojemnik o pojemności 110/120 l – w wysokości 27,80 zł, 

 pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 54,60 zł, 

 pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 148,30 zł, 

 pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 196,80 zł, 

 pojemnik o pojemności 7 m3 – w wysokości 795,20 zł, 

 pojemnik o pojemności 8 m3 – w wysokości 858,00 zł, 

 pojemnik o pojemności 10 m3 – w wysokości 1.022,80 zł. 

Pobierane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są w całości na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport, zagospodarowanie 

odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, coroczne akcje zbierania 

wielkogabarytów, usuwanie dzikich wysypisk, koszty informacyjno-edukacyjne, koszty administracyjne. 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW 

Gminy są uprawnione do tworzenia stowarzyszeń. Mogą także przystępować do międzynarodowych zrzeszeń 

społeczności lokalnych i regionalnych. A wszystko po to by jeszcze lepiej wypełniać obowiązki ustawowe. 

W roku 2018 Gmina należała do następujących organizacji: 

 Do Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Morskich” Gmina Władysławowo 

przystąpiła  w dn. 20.12.1991r. (XX/115/91) wówczas Związek Gmin Morskich.  

Związek Miast i Gmin Morskich” rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego – założyciela Związku Gospodarczego 

Miast Morskich (1946). Zrzesza 32 samorządy nadmorskie. Przyjętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone 

zasadą jest apolityczność Związku. 

Celem stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski 

i Gmin wchodzących w skład Związku. Korzyści wynikające z przynależności do Związku i aktywnego 

uczestniczenia w podejmowanych przez Związek działaniach:1. Analizowanie i rozwiązywanie wspólnych 

problemów samorządów terytorialnych miast i gmin morskich.2. Lobbing na rzecz rozwiązań prawnych, 

administracyjnych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu ziem nadmorskich.3. Promocja 

dążeń, dokonań i walorów rekreacyjnych oraz gospodarczych gmin nadmorskich w specjalnych wydawnictwach 

i mediach oraz podczas rozmów i konferencji z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli rządu 

i administracji.4. Inicjowanie przedsięwzięć i zachęcanie do udziału w przedsięwzięciach służących kreowaniu 

i podnoszeniu jakości produktu turystycznego oraz opieka merytoryczna i ochrona interesów gmin w trakcie 

realizacji tych przedsięwzięć.5. Wspieranie gmin i interwencje w kontaktach z administracją państwową 

w sprawach zgodnych z przedmiotem działania Związku.6. Inicjowanie i pilotowanie krajowych 

i międzynarodowych projektów w oparciu o fundusze pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. 
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 Do Związku Międzygminnego  Gmina Władysławowo przystąpiła 

w dn. 20.12.1991r. (XX/115/91) wówczas Związek Gmin Morskich.  

1. Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie:  

1) realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami, w tym w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, na obszarze gmin członków Związku,  

2) realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego w zakresie 

dotyczącym wód, w tym działania związane z ochroną bioróżnorodności Zatoki Puckiej 

i Gdańskiej,  

3) podejmowania wspólnych działań promujących turystykę na obszarze gmin – członków 

Związku,  

4) realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących modernizacji oraz rozbudowy układów 

komunikacyjnych na terenie gmin-członków Związku,  

2. W celu realizacji zadań. Związek może pozyskiwać środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych. 

 Do Stowarzyszenia Gmina Władysławowo  przystąpiła w dn.  08.02.2000r. 

(XVIII/118/2000). Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna istnieje 

na rynku od ponad 15 lat i zajmuje się promocją turystyczną powiatów: puckiego i wejherowskiego, wspomaganiem 

funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz modernizacją infrastruktury turystycznej. 

Swoje cele realizujemy poprzez m. in.: 

 wydawanie prasy regionalnej Ziemia Pucka.info, ziemiapucka.info 

 dystrybucję wykonanych materiałów promocyjnych na stoiskach wystawienniczych oraz w punktach 

IT, 

 udział w imprezach plenerowych w sezonie letnim, 

 działalność wydawniczą, 

 obsługę portali turystycznych: pomorskie.travel, www.kaszubypolnocne.pl, 

 promocję wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionie, 

 udział w targach branżowych na terenie kraju i za granicą. 

 Do Stowarzyszenia „Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka”  Gmina 

Władysławowo przystąpiła w dn. 26.08.2009r. (XXXVI/354/2009) 

Formalne utworzenie stowarzyszenia Północnokaszubska LGR miało miejsce w dniu 22.09.2009 r., w którym 

odbyło się zebranie założycielskie. w spotkaniu tym uczestniczyło 76 członków założycieli. Podjęli oni stosowne 
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uchwały umożliwiające rejestrację podmiotu w sądzie. w skład Północnokaszubskiej LGR wchodzi 7 gmin 

stanowiących łącznie obszar Powiatu Puckiego . Ludność według stałego miejsca zameldowania na 31 grudnia 

2013 r. wynosiła 81 597 osoby. Powierzchnia gmin wchodzących w skład LGR to 572,14 km². 

 Do Stowarzyszenia Gmina Władysławowo przystąpiła w dn. 

28.01.2015r. (IV/28/2015) 

Gdański Obszar Metropolitalny to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu 

zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół 

Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich 

odrębności i specyfiki. Obecnie, w ramach GOM działa 49 samorządów. Więcej w temacie: 

https://www.metropoliagdansk.pl/kim-jestesmy/ 

Do Stowarzyszenia Gmina Władysławowo przystąpiła w dn. 24.04.1998 

(XLI/290/98).  

Strategia Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, zakłada realizowanie wspólnych 

programów i projektów, wnioskowanie o środki finansowe, deponowanie i dysponowanie nimi, Organizowanie 

imprez związanych z problematyką współpracy transgranicznej, Współudział przy rozwiązywaniu problemów 

transgranicznych i wspieranie szczególnie ważnych, modelowych inicjatyw, Przygotowywanie i realizacja 

wspólnych akcji, Rozbudowa "centrum europejskich regionów granicznych i transgranicznych" w ścisłej 

współpracy z Unią Europejską i Radą Europy, informowanie polityków i opinii publicznej w Europie o kwestiach 

współpracy transgranicznej. 

W roku 2018 Rada Miejska Władysławowa podjęła decyzję o wystąpieniu Gminy ze Stowarzyszenia 

((LVI/750/2018). Decyzja o wystąpieniu z organizacji została podyktowana brakiem uzasadnienia co do 

ponoszonych kosztów. 

SPÓŁKI KOMUNALNE  

Spółki komunalne z udziałem Gminy Władysławowo: 

1. Odprowadzaniem ścieków z terenów Gminy Władysławowo oraz zaopatrzeniem w wodę zajmuje  

się Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. o. o. Zastosowane przez 

przedsiębiorstwo rozwiązania pozwalają na zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy. w zakresie 

odprowadzania ścieków Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. 

z o.o. działa na obszarze Gminy Władysławowa i Gminy Miasta Jastarnia. 

2. Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, organizacją i prowadzeniem punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), letnim utrzymaniem czystości, utrzymaniem zieleni 
miejskiej, utrzymaniem elementów małej architektury, oczyszczaniem zimowym dróg, utrzymaniem 
i konserwacją dróg, zarządzaniem kąpieliskami morskimi zajmuje się „Abruko” Sp. z o.o. 

3. Przetwarzaniem odpadów komunalnych zajmuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna 
Kraina Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku do której Gmina Władysławowo przystąpiła w roku 2012. 

https://www.metropoliagdansk.pl/kim-jestesmy/
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4. Zarząd Portu Morskiego Władysławowo Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie utworzona w roku 2011 
w celu skutecznego włączenia się Gminy Władysławowo w zapowiedziany przez Ministra Skarbu Państwa 
proces podziału i komunalizacji PPiUR Szkuner. z uwagi na fakt, iż podmiotem zarządzającym portem 
jest Spółka „Szkuner” w roku 2018 Rada Miejska Władysławowa podjęła uchwałę o rozwiązaniu Spółki. 

Spółka utworzona na podstawie Prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie 
gospodarowania wodami. 

5. Oczyszczalnia Ścieków SWARZEWO, została powołana w roku 1980 w celu wybudowania zbiorczej 

oczyszczalni ścieków nad Zatoką Pucką. Oczyszczalnia miała oczyszczać ścieki wpływające do Zatoki 

Puckiej z całego Półwyspu Helskiego, Pucka i Władysławowa. Do Spółki Wodno-Ściekowej należą dwie 

oczyszczalnie zlokalizowane w Jastarni i Swarzewie. Obiekty te są jednymi z najbardziej na północ 

wysuniętymi oczyszczalniami w Polsce, które mają istotny wpływ na ochronę wód przybrzeżnych Morza 

Bałtyckiego. Zlewnia oczyszczalni ścieków Spółki Wodno-Ściekowej "Swarzewo" obejmuje tereny 

należące do Powiatu Puckiego. 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA  I ZAGRANICZNA 

Gmina prowadzi ożywioną współpracę krajową i międzynarodową. Główne korzyści dla gminy i mieszkańców to 

zdobywanie nowych doświadczeń, a także świetna okazja do wzbogacenia własnej oferty kulturalnej poprzez 

realizację projektów imprez z udziałem partnerów zagranicznych. 

W roku 2018 w naszej gminie gościliśmy partnerów z Makowa Podhalańskiego podczas weekendu majowego, 

gdzie w dniu 27 maja zorganizowany została II Dzień Otwarty Domu Rybaka.  

Z rewizytą przedstawiciele naszej gminy pojechali do partnerskiej gminy w sierpniu 2018r.  w lipcu 2018r. odbyła 

się coroczna międzygminna wymiana kolonijna dzieci zaprzyjaźnionych gmin. 

Na zaproszenie klubu KS Klif Chłapowo przedstawiciele gminy Scalea we Włoszech, która  

od listopada 2017 r. jest miastem partnerskim Władysławowa, przebywali na terenie naszej gminy. Tym razem byli 

to sportowcy – kolarze górscy, reprezentanci klubu MTB Scalea Riviera dei Cedri, którzy brali udział w zawodach 

sportowych piątego etapu MTB Pomerania Maratonu na terenie naszej gminy.  

Skrót informacji o naszych partnerach: 

1. Maków Podhalański - Polska 

Gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie suskim. w skład gminy wchodzi miasto Maków 

Podhalański (siedziba gminy) oraz  wsi: Grzechynia, Białka, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka. Gmina 

Maków Podhalański położona jest na pograniczu Beskidu Żywieckiego i Makowskiego, w dolinie rzeki Skawy i jej 

dopływów 

Współpraca  gmin Władysławowo-Maków Podhalański rozpoczęła się w lipcu 2001 roku po tragicznej powodzi, 

która dotkliwie  dotknęła Maków. Na docierające z mediów tragiczne informacje błyskawicznie zareagował 

ówczesny Burmistrz Władysławowa  i tak autokar wypełniony darami od mieszkańców Władysławowa wyruszył 

na południe Polski. Wracając nad morze zabrał makowskie dzieci, by wyrwać je  choć na chwilę z traumy jaką 

przeżyły. Konsekwencją tych wydarzeń było zawarcie partnerstwa miast, które z powodzeniem trwa do dziś. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_miejsko-wiejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_suski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3w_Podhala%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3w_Podhala%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzechynia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ka_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Juszczyn_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kojsz%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieprzec_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBarn%C3%B3wka_%28wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%BBywiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Makowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skawa_%28rzeka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
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2. Lamstedt - Niemcy 

Miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven, siedziba gminy 

zbiorowej Börde Lamstedt, do której należy pięć gmin: Armstorf, Hollnseth, Lamstedt, Mittelstenahe, Stinstedt 

 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kraj_zwi%C4%85zkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolna_Saksonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_Cuxhaven
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnoty_administracyjne_i_zwi%C4%85zki_gmin_Niemiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnoty_administracyjne_i_zwi%C4%85zki_gmin_Niemiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_zbiorowa_B%C3%B6rde_Lamstedt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armstorf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hollnseth
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lamstedt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mittelstenahe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stinstedt
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3. Scalea - Włochy 

Scalea jest miasteczkiem położonym w południowych Włoszech, w regionie Kalabria  i liczy ok. 12 

tys.  mieszkańców. Początki miasta sięgają VIII w. p.n.e. Gospodarka opiera się głównie na turystyce oraz usługach 

związanych z jej promowaniem. Dzięki swojemu stałemu łagodnemu klimatowi Scalea staje się w okresie letnim 

celem nadmorskich wyjazdów wakacyjnych: tutejsze plaże cieszą się ogromną popularnością, morze jest 

krystalicznie czyste, a latem liczba ludności potraja się sięgając nawet 100.000 odwiedzających dziennie. Scalea 

utrzymuje bliskie związki z Polską. Oficjalne statystyki podają, że w Kalabrii zameldowanych jest ok. 3.600 

Polaków. w samej gminie Scalea mieszka ok. 30 Polaków. Pielęgnują oni polskie tradycje, kulturę i historię. 

Utrzymują bliskie kontakty z ambasadą RP w Rzymie. 
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TRZECI SEKTOR 

Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę w naszej gminnej codzienności. Każdy z nas zna niektóre i o nich 

słyszał przynajmniej raz w roku, gdy wypełniamy zeznanie podatkowe i decydujemy się przekazać 1% podatku, na 

te, które maja status organizacji pożytku publicznego. Ale ile osób zdaje sobie sprawę z ich uczestnictwa 

w codziennym życiu naszej społeczności? To dzięki nim, przy wsparciu finansowym gminy, możemy trenować 

wiele dyscyplin sportowych czy uczestniczyć w warsztatach, zajęciach, festynach. Przy ich pomocy potrzebujący 

otrzymują pomoc, osoby niepełnosprawne korzystają ze specjalistycznej rehabilitacji, a seniorzy biorą udział 

w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Program Współpracy Gminy Władysławowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został przyjęty przez Radę 

Miejską Władysławowa  Uchwałą Nr  L/643/2017 z dnia 29.11.2017 roku. Celem nadrzędnym programu jest 

zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez 

włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami 

pozarządowymi. Celami szczegółowymi programu są:  

1. wspieranie działań Gminy w zakresie diagnozowania i rozwiązywania oraz identyfikowania potrzeb 

mieszkańców, w tym problemów wynikających z zagospodarowania i kształtowania przestrzeni miejskiej, 

2. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia, 

3. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, w tym 

przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

4. budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 

5. promocja organizacji pozarządowych działających w mieście, 

6. stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z grup ryzyka,  w szczególności osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób starszych. 

Gmina Władysławowo w 2018 roku udzieliła podmiotom NON-PROFIT wsparcia finansowego na realizację 

zadań publicznych w wysokości 145.140,00 zł.  

Dotacje celowe zostały przyznane łącznie 20 podmiotom. We współpracy z gminą organizacje pożytku 

publicznego zrealizowały łącznie 28 zadań publicznych.  

Nauki, edukacji, oświaty i wychowania w postaci organizacji i prowadzenia m.in. warsztatów, pikników 

naukowych, wykładów, prelekcji o charakterze edukacyjnym, zajęć pozalekcyjnych i rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia artystyczne i inne zgodnie z ustawą o systemie oświaty 

1 Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie „Jak Florek został strażakiem” 4.080 zł 

2 Ochotnicza Straż Pożarna w Karwi „Strażak to brzmi dumnie 2 – Od Iskierki do 

Płomyka” 

4.140 zł 

3 Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa „Z warsztatami na Ty – II warsztaty 

szachowe” 

2.880 zł 

4 Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu „Warsztaty dla dzieci – z architekturą na Ty” 6.250 zł 

5 Fundacja Integracji Społecznej 

„Prointegro” 

„Niepełnosprawny w szkole” 1.875 zł 
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Ochrony Zdrowia w postaci organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym 

i pielęgnacyjnym oraz świadczenia usług opieki hospicyjnej i paliatywnej osobom nieuleczalnie chorym z terenu 

Gminy Władysławowo” 

6 Puckie Stowarzyszenie Wspierające 

Osoby Niepełnosprawne Umysłowo 

„Razem” 

„Prowadzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla osób upośledzonych 

intelektualnie w formie półstacjonarnej” 

6.510 zł 

7 Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

z Problemami Autyzmu „Zrozumieć 

Świat” 

„Zdrowy duch to siła dla dwóch – edycja II” 7.500 zł 

8 Polski Związek Niewidomych okręg 

Pomorski 

„Rehabilitacja z orientacji przestrzennej 

i czynności dnia codziennego na nieznanym 

terenie osób niewidomych i niedowidzących” 

6.600 zł 

9 Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio „Świadczenie usług opieki hospicyjnej na 

rzecz mieszkańców Gminy Władysławowo” 

10.000 zł 

10 Fundacja Integracji Społecznej 

„Prointegro” 

„Zajęcia terapeutyczne – Poznać siebie” 7.220 zł 

11 Stowarzyszenie „Radość Życia” Zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla osób 

niepełnosprawnych 

7.700 zł 

12 Polski Związek Emerytów Rencistów 

i Inwalidów 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych na 

basenie 

7.000 zł 

13 Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”   Wspieranie psychiczne i fizyczne kobiet po 

operacji raka piersi Amazonki 

3.400 zł 

14 Kaszubska Spółdzielnia „Przystań” „Organizacja i prowadzenie zajęć o 

charakterze terapeutycznym 

i rehabilitacyjnym dla mieszkańców gminy 

Władysławowo” 

4.450 zł 

Kultura i sztuka w postaci organizacji otwartych imprez kulturalnych w formie festiwalu, festynu, koncertu, 

przeglądu artystycznego, wystawy, konkursu, spektaklu teatralnego w tym realizacja projektów mających na celu 

umacnianie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kaszubskiej 

15 Fundacja Alei Gwiazd Sportu „XIX Edycja Alei Gwiazd Sportu – Festiwal 

Sportu Władysławowo 2018” 

8.000 zł 

16 Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej 

Góry 

„IV spotkanie z muzyką” 8.000 zł 

17 Kaszubskie Kółko Gospodyń Wiejskich 

Jastrzębianki” 

„Festyn Kultury Kaszubskiej” 8.000 zł 
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18 Stowarzyszenie „Radość Życia” „Konkursy plastyczne, recytatorskie, 

sportowe i wiedzy o Kaszubie Antonim 

Abrahamie oraz Gminie Władysławowo 

w ramach festynu integracyjnego dzieci 

i młodzieży” 

2.295 zł 

19 Polski Związek Emerytów Rencistów 

i Inwalidów 

Gminne Obchody Światowego Dnia Inwalidy 

i Niepełnosprawnych 

3.000 zł 

Nauki, edukacji, oświaty i wychowania na wydarzenia związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości 

20 Ochotnicza Straż Pożarna w Karwi „PAMIETAMY i hołd oddajemy. Memoriał 

poświęcony działaniom Niepodległościowym 

2.510 zł 

21 Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa „Wieczorek pieśni patriotycznych połączony 

z odsłonięciem tablic pamiątkowych przy 

żywych pomnikach” 

2.630 zł 

Źródło: opracowanie własne 

W trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. 

Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) w roku 2018 wpłynęło 7 ofert z czego wszystkie zostały dofinansowane. 

Dofinansowanie nastąpiło na łączna kwotę 31.100 zł, zadania realizowane w ramach tzw. „małych grantów” 

przedstawia tabela nr 3 

22 Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie 135 lecie istnienia OSP w Chłapowie i 35 lecie 

sztandaru OSP Chłapowo z uroczystym 

nadaniem nowego sztandaru i kapliczki św 

Floriana 

4.500 zł 

23 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej nr 3 

Nauka przez zabawę, zabawa przez naukę 

z elementami pikniku zapoznające się ze 

światem nauki, techniki i zabawy 

2.500 zł 

24 Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa Rodzinny rajd rowerowy szlakiem 

zapomnianych miejsc kultu i dziedzictwa 

kaszubskiego 

4.900 zł 

25 Ochotnicza Straż Pożarna w Karwi Karwia na majówkę – festiwal śledzia 3.500 zł 

26 Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” I PIELGRZYMKA DO MATKI BOSKIEJ 

KRÓLOWEJ POLSKIEGO MORZA 

w SWARZEWIE 

1.000 zł 

27 Stowarzyszenie Rozwoju Władysławowa Po kaszubsku na Nordzie 6.200 zł 
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28 Stowarzyszenie Ludzi Kultury Wyrzuć stres do kosza” – cykl warsztatów 

relaksacyjnych dla młodzieży i dorosłych 

mieszkańców gminy Władysławowo 

8.500 zł 

Źródło: opracowanie własne 

Gmina Władysławowo w 2018 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. 

Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie internetowej 

(www.wladyslawowo.pl) oraz w gminnych serwisach informacyjnych .  

W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej gminy utworzona została zakładka przeznaczona dla 

organizacji pozarządowych na której umieszczono między innymi bazę Organizacji. 

Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy prowadzonych 

przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy sprzętu. Dbając także o dobro Stowarzyszeń 

, pracownik referatu stale informował Podmioty o możliwościach pozyskania dofinansowania w ramach 

konkursów ofert ogłoszonych przez Urząd Wojewódzki czy Powiat Pucki. 

Podjęte działania: 

A. objęcie honorowym patronatem Burmistrza programów, działań prowadzonych przez organizacje – na 

ich wniosek – Burmistrz objął patronatem 9 zadań, 

B. możliwości otrzymania referencji Burmistrza w zakresie sposobu realizacji zadania publicznego zleconego 

przez Gminę Władysławowo – na wniosek organizacji – wystawiono referencje dla jednej organizacji 

C. zamieszczanie, w miarę możliwości informacji o organizacjach w wydawanych przez siebie materiałach 

informacyjno-promocyjnych oraz Biuletynie „Ratusz”,  

D. udostępnianie nieodpłatnie sali 103 w siedzibie urzędu miejskiego i sprzętu audiowizualnego na programy 

realizowane przez organizacje na rzecz mieszkańców gminy – udostępnienie sali oraz  sprzętu – 17 

razy. 

E. organizacje kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej przekazywania przez podatników 1% podatku 

na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, w miarę przekazanych przez 

organizacje informacji,  

F. konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności 

tych organizacji.  

SPRAWY OBYWATELSKIE 

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy Gminy. 

w roku 2018 przeprowadzona została III edycja budżetu obywatelskiego w Gminie Władysławowo, na jego 

realizację przeznacza się 350 tys. zł z podziałem na obszar miejski 200 tys. z i obszar wiejski 150 tys. zł  

W III edycji zgłoszono 18 zadań (okres składania wniosków – kwiecień 2018r.), po weryfikacji zgłoszonych zadań, 

którą dokonał Zespół ds. BO, pod głosowanie zakwalifikowano 16 zadań z czego 7 zadań dotyczyło obszaru 

wiejskiego, a 9 zadań dotyczyło obszaru miejskiego. Do realizacji zgłoszono same zadania inwestycyjne. 

W głosowaniu udział wzięło 16% uprawnionych mieszkańców (osobom uprawnioną jest mieszkaniec zamieszkały 

na terenie gminy, który w roku procedowania nad budżetem obywatelskim ukończy 15 rok życia) 

W wyniku głosowania, które miało miejsce w dniach 10.09. – 24.10.2018r. do realizacji w roku 2019 zostały 

zakwalifikowane następujące przedsięwzięcia: 
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obszar miejski: 

1. Treningowe boisko piłkarskie (lokalizacja Władysławowo przy ul. Żwirowej) – szacunkowy koszt: 

99.960,00 zł 

2. Zakup i montaż 10 samoobsługowych stacji serwisowych dla rowerów ze stali nierdzewnej (lokalizacja 

Władysławowo po 2 szt. na Osiedle) – szacunkowy koszt: 80.269,80zł 

3. Spowolnienie ruchu drogowego na ul. 1000-Lecia P.P. w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych 

w dzielnicy – szacunkowy koszt: 15.000,00 zł 

4. Zapoznanie turystów z historią miasta Władysławowa i okolic – szacunkowy koszt: 3.600,00 zł 

obszar wiejski: 

1. Bezpieczny mieszkaniec (zakup 14 kompletów ubrań bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Karwi i Jastrzębiej Górze – szacunkowy koszt: 58.548,00 zł 

2. Szczęśliwy mieszkaniec (zakupie i montaż witacza w Tupadłach oraz stojaków rowerowych wraz ze stacją 

napraw rowerów w Ostrowie) – szacunkowy koszt: 40.104,81 zł 

3. Bezobsługowy Park Linowy (lokalizacja Rozewie) – szacunkowy koszt: 50.038,80 zł 

W roku 2018 zostały zrealizowane zadania wybrane w wyniku głosowania w II edycji budżetu obywatelskiego, tym 

samym w obszarze wiejskim zrealizowano zadania pn.: 

1. Ratujmy historie naszej kapliczki w ramach zadnia została wykonana modernizacja kapliczki 

w miejscowości Tupadły. Celem inwestycji było przywrócenie stanu pierwotnego kapliczki oraz 

wzmocnienie jej wartości historycznej. 

2. Ujednolicenie tablic z nazwami ulic oraz nadanie lokalnego charakteru  

W ramach zadnia przewidziano uporządkowanie oznakowania ulic poprzez wymianę obecnych tablic. Wymieniono 

44 słupki oraz 80 tabliczek z nazwami ulic w całej miejscowości Ostrowo. Nowe tablice dodatkowo zostały 

opatrzone logo miejscowości. 

3. Kaszubska chata w nowym świetle  

W roku 2018r. Gmina dokonała wydatkowania środków na opracowanie dokumentacji projektowej branży 

elektrycznej, poprzedzone uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uwagi na 

unieważniony MPZT dla przedmiotowego obszaru, czego wnioskodawca nie był w stanie przewidzieć 

w momencie składania wniosku do BO. Zadanie „Kaszubska chata w nowym świetle” to zadanie polegające na 

budowie oświetlenia drogowego ul. Zabytkowej w Ostrowie. Realizację zadania ujęto w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej przyjętej Uchwałą Nr III/19/2018 z dn. 19.12.2018r. oraz w budżecie Gminy Władysławowo na 

2019r. w kwocie 49.720,00 zł. 

4. Jupitery oświetlające boisko w Tupadłach w ramach zadania zostało wykonane oświetlenie boiska do 

piłki nożnej w miejscowości Tupadły przy ul. Szkolnej. Inwestycja obejmowała wykonanie 4 słupów, 6 

opraw typu metalo-halogen, szafki sterowniczej oraz okablowania Zgodnie z Uchwałą Nr III/15/2018 

Rady Miejskiej Władysławowa z dn. \ 19.12.2019r. w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2018 

roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono, że zadanie pn. „Jupitery oświetlające boisko 

w Tupadłach” zostały zrealizowane w terminie do 31.03.2019r.  
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5. Bajkowe dywany z krokusów. w ramach zadania nasadzono cebulki krokusów w gruncie na terenie 

trawników miejskich w reprezentacyjnych częściach Ostrowa. Sadzenie odbyło się w sobotę 22 września 

2018r. w przedsięwzięciu uczestniczyli mieszkańcy Ostrowa.  

W obszarze miejskim zrealizowano zadnia: 

1. „Skuteczny strażak”. Projekt zwiększenia skuteczności działań ratowniczo – gaśniczych oraz 

poszukiwań osób zaginionych na terenie gminy Władysławowo.   

W ramach zadania zakupione zostało 14 kompletów nowoczesnych środków ochrony indywidualnej oraz 

dedykowane dla ratownictwa kamery termowizyjne 

2. Władysławowo – wielki neonowy napis w przestrzeni miejskiej jako atrakcja turystyczna. Zadanie 

polegało na wykonaniu wielkiego napisu wieloformatowego, wykonany z blachy nierdzewnej, 

podświetlany ręcznie wyginanym neonem, na postumencie. Napis został umieszczony na terenie zielonym 

na rogu ulic Błękitnej Armii i Żeromskiego (przy płocie Jednostki Straży Granicznej). 

3. Doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej o nowy element – statek dla dzieci. 

W ramach zadania został ustawiony w centralnej części placu zabaw przy ul Łąkowej nowy element jakim jest 

dziecięca atrapa statku. 

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 

W 2018 r. Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych złożył 13 wniosków o dofinansowanie, z czego dla 8 

zostało przyznane dofinansowanie tj.: 

 Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 

i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych 

z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków 

pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 

niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa; 

 Ja w internecie, program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych; 

 Zaczynamy od przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo; 

 Pomorskie Szlaki Kajakowe – Czarna Wda;  

 Europa dla obywateli – Forum miast partnerskich;  

 Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”; 

 Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rozewie poprzez utworzenie miejsc postojowych 

wraz z oświetleniem na potrzeby Zespołu Latarni Morskiej „Rozewie”; 

 Programu WiFi4EU. 

  

Najczęstszymi przyczynami nieotrzymania dofinansowania było:. 

 przekroczenie dostępnego limitu środków dla województwa pomorskiego; 

 niewystarczająca liczba punktów w kryteriach merytorycznych naborów; 

 fakt niespełnienia kryterium oceny wniosku w zakresie wysokości wskaźnika dochodów podatkowych w  

 przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. 

Szczegółowy wykaz i opis zadań z dofinansowaniem 
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1. Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych 
związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz 
likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia 
i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 
miejscu popełnienia przestępstwa 

Wartość projektu: 62 256,40 zł Dofinansowanie: 61 633,84 zł (99%) 

Opis: Zadanie polegało na zakupie: rozpieracza ramieniowego z akcesoriami oraz hydraulicznych nożyc do 
cięcia. Zakup urządzeń i wyposażenia pozwoliło na dalsze wykonywanie przez OSP z terenu gminy 
Władysławowo swoich zadań, które w przypadku braku zakupu mogłyby zostać ograniczone. Zakup pozwoliło 
również na rozszerzenie zakresu działań już częściowo wykonywanych i zwiększenie ich częstotliwości jak 
i ilości. Dokonanie zakupów zapewniło podjęcie skuteczniejszych działań podczas wypadków drogowych, 
których na terenie gminy Władysławowo zwłaszcza w okresie sezonu letniego jest bardzo dużo. Program 
dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa sprawiedliwości. 

  

2. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 

Wartość projektu: 40 320,00 zł Dofinansowanie: 40 320,00 zł (100%) 

Opis: Głównym celem Projektu było stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych 
na poziomie lokalnym. Program wyposaży Uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje 
niezbędna do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym w kategoriach: umiejętności 
pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania 
z usług i e-usług publicznych, wiedzy w obszarach tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje 
finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), 
co potwierdzone zostanie zdobyciem stosownego certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji. Projekt 
dofinansowany z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
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3. Zaczynamy od przedszkola! – Utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie 
Władysławowo 

Wartość projektu:  2 770 692,54 zł Dofinansowanie: 2 355 088,66 zł (85%) 

Opis: Zakres zadań Projektu: 

1. Utworzenie przedszkola samorządowego w Gminie Władysławowo – adaptacja budynku na potrzeby 110 
nowych miejsc przedszkolnych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami, zakup wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych. 

2. Funkcjonowanie 110 miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstałym przedszkolu samorządowym we 
Władysławowie. 

3. Oferta edukacyjna i specjalistyczna dla dzieci z niepełnosprawnościami – uczestnictwo dzieci 
z niepełnosprawnościami w dedykowanych im formach zajęć i terapii. 

4. Zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. 

5. Zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku 
pracy. 

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego – studia podyplomowe, kursy, utworzenie 
i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. 

7. Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami – szkolenie z zakresu metod pracy z dzieckiem 
z niepełnosprawnościami. 

Najważniejszym efektem Projektu, możliwym dzięki utworzeniu pierwszego w Gminie Władysławowo 
samorządowego przedszkola ze 110 wysokiej jakości miejscami, będzie umożliwienie 100% dzieci z terenu 
Gminy Władysławowo udziału w edukacji przedszkolnej. 

Projekt dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. 

 

4. Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rozewie poprzez utworzenie miejsc 
postojowych wraz z oświetleniem na potrzeby Zespołu Latarni Morskiej „Rozewie” 

Wartość projektu: 252 798,00 zł Dofinansowanie: 160 856,00 zł (63,63%) 

Opis: Projekt obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej związanej z Zespołem Latarni Morskich 
w Rozewiu poprzez budowę brakującego parkingu z towarzyszącą infrastrukturą. Dofinansowanie pochodzi 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

5. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Czarna Wda 

Wartość projektu: 890 000,00 zł Dofinansowanie: 756 500,00 zł (85%) 

Opis: Zakres prac obejmuje zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Czarnej Wody (Czarnej Wdy) oraz 
2 obiektów turystycznych w miejscowościach Jastrzębia Góra i Ostrowo. Na Czarnej Wdzie na odcinku od 
miejscowości Jastrzębia Góra do Ostrowa powstanie 4,10 km szlaku kajakowego. Zakres prac: 

a) Przystań kajakowa Jastrzębia Góra wraz z przenoską w m. Tupadły: 2 pomosty, umocnienie brzegu, 
umocnienie skarpy, schody terenowe, rynna, parking, kosze na śmieci, 2 tablice informacyjne, wiaty pojedyncze, 
ławostoły, osłona pod toalety, stojaki kajakowe; 

b) Przystań kajakowa Ostrowo: 1 pomost pływający (składający się z dwóch połączonych ze sobą elementów), 
umocnienie brzegu, umocnienie skarpy, schody terenowe, rynna, parking, kosze na śmieci, 2 tablice 
informacyjne, wiaty pojedyncze, ławostoły, osłona pod toaletę, stojaki kajakowe. 
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Projekt dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. 

 

6. Europa dla obywateli – Forum miast partnerskich 

Wartość projektu: 7 560 euro Dofinansowanie: 7 560 euro (100%) 

Opis: Projekt pn. "Forum miast partnerskich" to trzydniowe wydarzenie na przełomie kwietnia i maja 2019, 
w które  zaangażowani byli mieszkańcy trzech miast partnerskich: Władysławowa, Lamstedt i Scalei. Spotkania 
ukierunkowane były na pobudzenie refleksji nad historią Polski, Niemiec i Włoch oraz wartości i problemów 
UE, angażując przedstawicieli różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych. w trakcie spotkań 
uczestnicy mieli okazję zapoznać się z lokalną kulturą poprzez pokazy strojów ludowych, wystawy rękodzieła 
i rzemiosła, degustacje lokalnych produktów oraz występy zespołów regionalnych. 

Wymiana doświadczeń między samorządami będzie skutkować zacieśnieniem stosunków między krajami 
i rozeznaniem w sprawie rozszerzenia grupy potencjalnych partnerów współpracy. Projekt współfinansowany 
z programu Europa dla obywateli ze środków Komisji Europejskiej. 
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7. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 

Wartość projektu: 32 040,00 zł Dofinansowanie: 16 020,00 zł (50%) 

Opis: Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” obejmuje 178 dzieci z klas i i II szkół 
podstawowych z terenu Gminy Władysławowo. Zajęcia prowadzone były w grupach 15 osobowych, 
w wymiarze 15 godzin zegarowych na krytej pływalni AQUARIUS w COS OPO Cetniewo. w ramach 
prowadzonych zajęć uczestnicy zdobyli umiejętności pływania, podnieśli poziom odporności, zniwelowali 
ewentualne wady postawy, a ponadto zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania 
w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

  

8. Program WiFi4EU 

Wartość projektu: 15 000 euro Dofinansowanie: 15 000 euro (100%) 

Opis: Założeniem programu jest propagowanie bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu dla 
mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, 
biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie. 

Bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi, natomiast po stronie Gminy leżeć będą 
koszty podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej 
jakości połączenia Wi-Fi. Program organizowany jest przez Komisję Europejską. 

 


