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WPROWADZENIE  

Podstawa prawna  

Podstawę prawną opracowania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę stanowi ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym - wymogi wynikające z art. 10 ust 5, 6 oraz  7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym , (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, ze zmianami).  

Zakres opracowania  

Zgodnie z zakresem ustalonym w 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę kolejno:  

1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych 
oraz możliwości finansowych gminy, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, 
wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych 
obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod 
zabudowę, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną 
w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 

4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę oraz sumę powierzchni 
użytkowej zabudowy, możliwej do lokalizacji na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej oraz możliwej do lokalizacji na obszarach 
przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę 

 - a następnie gdy maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę nie przekracza nie przekracza sumy 
powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – nie przewiduje się lokalizacji nowej 
zabudowy poza obszarami, o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
w granicach jednostki osadniczej lub obszarami przeznaczonymi w planach miejscowych pod zabudowę, 

 - natomiast gdy maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza sumę powierzchni 
użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się 
o różnicę tych wielkości wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, 
i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej lub obszarami przeznaczonymi w planach 
miejscowych pod zabudowę, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu; 

5) określa się:  
a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz 
społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,  
b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, związane z lokalizacją 
nowej zabudowy, 
W przypadku gdy potrzeby inwestycyjne przekraczają możliwości finansowania, dokonuje się zmian w celu 
dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej.  

Zgodnie z art. 10 ust. 6 działania, o których mowa powyżej mogą wymagać powtórzenia, na zasadzie analizy 
wariantów lub realizacji procesu interacyjnego oraz powtórzenia wszystkich lub części z nich, także w połączeniu 
z innymi czynnościami przeprowadzanymi w ramach prac nad projektem zmiany Studium. 
 
Zgodnie z art. 10 ust. 7 – określając zapotrzebowanie na nową zabudowę bierze się pod uwagę: 

1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat; 
2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania w stosunku 

do wyników analiz nie więcej niż o 30%.  
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1. Potrzeby i możliwości rozwoju Gminy Władysławowo 

1.1. Strategia rozwoju Władysławowa 

Uchwałą Nr LI/937/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku Rada Miejska Władysławowa przyjęła dokument „Strategia 
Rozwoju Gminy Władysławowo do 2030 roku”. Strategia jest narzędziem wyznaczającym cele i kierunki działań 
ważne dla zrównoważonego rozwoju Władysławowa. Na dynamikę rozwoju oraz zachodzące zmiany w Gminie 
Władysławowo wpływ mają zarówno lokalne uwarunkowania, problemy i potencjały, jak i globalne lub krajowe trendy. 
Postępujące zmiany klimatyczne wymagają - zarówno od administracji, biznesu oraz mieszkańców, radykalnych 
zmian, zarówno na poziomie działań systemowych jak i jednostkowych. Bardzo duży wpływ na rozwój wszystkich 
regionów będzie miała jedna z kluczowych dla Komisji Europejskiej strategii rozwoju - Europejski Zielony Ład. 
Ta nowa polityka UE dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w szczególności transportu, energii, rolnictwa, 
obiektów budowlanych i przemysłu. Stawienie czoła zmianom klimatycznym i odpowiednie wykorzystanie narzędzi, 
które oferowane są na szczeblu krajowym i europejskim dają szansę na to, by zwiększyć odporność Gminy 
Władysławowo na zmiany klimatu i zmniejszyć wpływ gminy na pogarszanie się stanu środowiska.  
W Strategii wskazano priorytetowe kierunki działań, do rozwinięcia i uzupełnienia w dokumentach niższego rzędu 
(planistycznych, programowych i dokumentach wykonawczych). 
W Strategii wskazano priorytetowe kierunki działań, do rozwinięcia i uzupełnienia w dokumentach niższego rzędu 
(planistycznych, programowych i dokumentach wykonawczych). Wszelkie działania podejmowane na terenie gminy 
Władysławowo – inicjatywy każdego mieszkańca, turysty, przedsiębiorcy i inwestora, a także władz lokalnych, 
regionalnych i krajowych – wywierają wpływ na jej przestrzeń. Przestrzeń, która jest jednocześnie dobrem wspólnym 
(przestrzenie publiczne), jak indywidualnym (przedmiot prawa własności), będąc jednocześnie zasobem 
ograniczonym (nieodtwarzalnym, o określonej powierzchni i uwarunkowaniach), używanym i kształtowanym przez 
człowieka. Dlatego Strategia zawiera również komponent przestrzenny, który mieści w sobie: 

 model struktury funkcjonalno-przestrzennej będący odzwierciedleniem uwarunkowań, jak i pomysłów oraz 

planów rozwojowych gminy; model to przede wszystkim graficzne przedstawienie (w sposób uproszczony 

i schematyczny) kluczowych uwarunkowań rozwojowych (struktury osadniczej, infrastruktury technicznej, 

układu komunikacyjnego, elementów przyrodniczych itd.), przyjętych w Strategii celów i kierunków działań 

oraz wynikających z nich zmian w przestrzeni; 

 opis ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej będące zestawem 

zasad i pożądanych działań zbliżających gminę do realizacji wizji rozwoju gminy Władysławowo 

przedstawionej w modelu. 

Model struktury funkcjonalno przestrzennej jest przedstawieniem wizji rozwoju gminy w sposób uproszczony i ogólny 
w stosunku do rysunku studium. Przyjęte cele i kierunki działań przeniesiono na część modelu dotyczącą 
rozmieszczenia planowanych zmian i inwestycji w przestrzeni gminy, biorąc pod uwagę zdiagnozowane problemy 
i potencjały: 

 na rzecz rozwiązania problemów komunikacyjnych kumulujących się we Władysławowie, poprawy 

dostępności komunikacyjnej transportu zbiorowego i mobilności mieszkańców oraz dla osiągnięcia efektu 

ekologicznego zmniejszenia ruchu samochodowego (lepszej jakości powietrza) zaplanowano 

wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość poprzez budowę obwodnicy południowej 

Władysławowa oraz węzła integracyjnego Władysławowo Południe wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą na południu miejscowości; mniej samochodów we Władysławowie, Chłapowie, Jastrzębiej 

Górze i innych miejscowościach gminy to więcej przestrzeni dla ruchu pieszego i rowerowego, rozbudowa 

ścieżek rowerowych, zwiększone bezpieczeństwo oraz warunki do rozwoju transportu publicznego; 

 mając na względzie rozwój miejscowości Jastrzębia Góra i Tupadły oraz biorąc pod uwagę istniejącą sieć 

szkół i ich stan techniczny wskazano budowę nowej placówki edukacyjnej na granicy wyżej wymienionych 

miejscowości wraz z centrum sportowo-rekreacyjnym. Centrum sportowo-rekreacyjne ma powstać również 

we wschodniej części Karwi, przy obecnym boisku i niedaleko planowanej przystani żeglarskiej Czarna 

Wda; zakłada się budowę infrastruktury umożliwiającej obsługę tych obiektów przez transport zbiorowy; 

 diagnoza wykazała również, że w miejscowościach nadmorskich, pojawia się zabudowa letniskowa oraz 

tereny kempingowe na obszarach wyłączonych z zabudowy w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Zakłada się unikania lokalizowania intensywnej zabudowy 

pensjonatowej na niewielkich działkach i ekstensywne uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej 
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z preferencjami dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dla ochrony krajobrazu gminy planuje się 

wykluczenie zabudowy letniskowej z poziomu studium oraz uporządkowanie terenów kempingów 

lokalizowanych poza wyznaczonymi w planach miejscowych strefami (na obszarach plaż, zieleni i pasa 

technicznego); 

 tereny gminy Władysławowo odznaczają się ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, co 

ma swoje odzwierciedlenie w mnogości terenów objętych formami ochrony przyrody. Stanowią one 

naturalne bogactwo gminy które należy uwypuklać, promować i w odpowiedni sposób udostępniać, 

z szacunkiem dla występującej tam fauny i flory. Zakłada się prowadzenie wszelkich procesów 

inwestycyjnych maksymalnie ograniczając konieczności wycinki drzew, uszkodzenia systemu korzeniowego 

oddziałujące na stabilność oraz skracające życie drzew. W szczególności do zagospodarowania przewiduje 

się południową część osiedla Szotland (utworzenie ośrodka żeglarskiego, szlaku edukacyjno – 

przyrodniczego oraz parku rodzinnego) oraz przystani żeglarskiej w Ostrowie na ujściu rzeki Czarna Wda. 

Potencjalnym problemem w zagospodarowaniu tych terenów mogą być ograniczenia środowiskowe 

i konieczność uzgodnień inwestycji i odpowiednimi instytucjami; 

 na gruntach położonych nad Zatoką Pucką oraz między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym rzeki 

Czarnej Wdy znajdują się obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat. Na tych terenach obowiązują ograniczenia w ich 

zagospodarowaniu i wszelkie inwestycje wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi; na terenie gminy 

Władysławowo nie występują tereny o zagrożeniu wystąpienia powodzi raz na 10 lat; 

 mając na uwadze jakość życia mieszkańców oraz komfort wypoczynku wczasowiczów, w miejscowościach 

gminy Władysławowo planuje się wprowadzenie systemu przestrzeni publicznych (bulwarów, promenad, 

placów) w formie ciągów pieszych poprzez wyłączenie ulic z ruchu samochodowego lub poprowadzenie ich 

wzdłuż obecnie istniejących ulic; planuje się zagospodarowanie tych przestrzeni z naciskiem na rozwiązania 

służące adaptacji do zmian klimatu i rozwój terenów zieleni; zakłada się kształtowanie miejsc zachęcających 

do poruszania się pieszo rozmieszczając funkcje miastotwórcze w sieci atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych; 

 obecny układ kanalizacji deszczowej w sytuacjach bardzo ulewnych opadów nie jest w stanie w pełni 

zretencjonować wody opadowej; zakłada się zwiększenie potencjału w zakresie retencji wodnej poprzez 

wyłączenie z zabudowy obszarów o naturalnym wysokim potencjalne retencyjnym, stosowanie zadrzewień, 

ograniczenie wycinki, popularyzację błękitno-zielonej infrastruktury (ogrodów deszczowych, zielonych 

dachów, łąk kwietnych, systemów magazynowania wody deszczowej itp.), zwiększanie powierzchni 

biologicznie czynnych (zwłaszcza na terenach zurbanizowanych) oraz przepuszczających wodę; 

 główna miejscowość gminy, Władysławowo, nie posiada centralnego, reprezentatywnego miejsca spotkań – 

skweru, rynku, głównej ulicy. Zakłada się przekształcenia w obszarze dworca kolejowego oraz ratusza 

i utworzenie centrum kurortu oraz tkanki śródmiejskiej z dominacją funkcji usługowej; 

 zmiany w zagospodarowaniu centrum Władysławowa mają również wpływ na funkcjonowanie portu 

morskiego, dla którego planowane jest uporządkowanie przestrzeni portowej i rozwój funkcji turystycznych, 

rybackich i przeładunkowych oraz potencjalnie serwisowania farm wiatrowych. Należy dążyć do 

przesunięcia i rozbudowy funkcji portowych w kierunku wschodnim, od zachodu zapewniając przestrzeń na 

rozwój usług turystycznych i czasu wolnego oraz rozbudowę ciągów spacerowych. Wspierane będą również 

działania inicjujące modernizację i rozbudowę infrastruktury portowej. 

 jak większość turystycznych miejscowości, gmina Władysławowo nasycona jest reklamami – zarówno tymi 

dzikimi, sytuowanymi na ogrodzeniach i prywatnych posesjach, jak i krzykliwymi szyldami przeładowanymi 

informacjami. Planuje się przyjęcie uchwały regulującej zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń dla kompleksowej poprawy estetyki przestrzeni całej gminy Władysławowo; 

 w gminie wyraźnie brakuje multifunkcyjnego miejsca (budynku, przestrzeni) dedykowanego kulturze, sztuce, 

występom artystycznym i innym aktywnościom, np. działalności organizacji pozarządowych; dla 

zapewnienia tej przestrzeni docelowo planuje się budowę dedykowanego obiektu lub czasową adaptację 

jednego z budynków na terenie gminy na cele kulturalne; 

 szerokie i piaszczyste plaże to jedna z wizytówek gminy Władysławowo; aby zachować ich walory 

przyrodnicze i podnieść komfort korzystania z kąpieli słonecznych mieszkańcom i turystom proponuje się 
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zagospodarowanie plaż i zejść na plażę oraz wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę (m.in. małą 

architekturę oraz obiekty sanitarne) w uzgodnieniu z odpowiednimi organami; 

 zakłada się wykorzystanie właściwości klimatu nadmorskiego i wzmocnienie wizerunku Jastrzębiej Góry 

jako kurortu nadmorskiego o wysokiej jakości usługach turystycznych; planowany jest rozwój turystyki 

zdrowotnej oraz charakteru uzdrowiskowego poprzez zagospodarowanie terenów zieleni i poprawę estetyki 

przestrzeni, w tym przede wszystkim obiektów handlowych i usługowych; zgodnie z zapisami planu,  

 walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy Władysławowo stwarzają warunki do rozwoju turystyki aktywnej. 
Chałupy są rozpoznawalną w Polsce i Europie ostoją kitesurfingu i innych sportów wodnych; dla 
zapewnienia zrównoważonego korzystania z walorów Zatoki Puckiej zakłada uzupełnienie niezbędnej 
infrastruktury, w tym zagospodarowanie wejść do wody oraz uporządkowanie stref parkowania. 

Strategia oraz zawarty w niej model struktury funkcjonalno – przestrzennej nie zastępują ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

1.2. Podsumowanie tendencji demograficznych  

1.2.1. Stan ludności 

Liczba ludności w Gminie Władysławowo wg danych Urzędu Miejskiego na dzień 30.09.2018 r., wynosi 14 980 osób 
(osoby zameldowane na pobyt stały), z tego:  

 prawie 2/3 mieszkańców Gminy Władysławowo mieszka w mieście – 9 887 osób; 

 ponad 1/ 3 mieszkańców Gminy Władysławowo mieszka na obszarach wiejskich – 5 093 osoby. 

Tabela 1. Ludność wg miejscowości w latach 1993 – 2018 

 1993 1997 2000 2005 2010 2015 
2018 

(30.09) 
 

Władysławowo 9.588 9.987 10.070 10.182 10.229 10.008 9.887 + 3,1% 

Chałupy 410 399 390 389 404 408 412 stabilizacja 

Chłapowo 954 1004 1.029 1.079 1.170 1.226 1.246 + 28,5%  

Rozewie 353 348 302 315 314 260 268 - 26,35% 

Jastrzębia Góra 984 1.017 1.118 1.065 1046 1.011 990 Stabilizacja  

Tupadły 428 454 432 438 452 485 495 + 15,65% 

Ostrowo 448 492 550 613 612 650 669 + 49,33% 

Karwia 776 837 872 938 976 1.024 1.013 + 30,54% 

Razem 13.941 14.538 14.763 15.019 15.203 15.072 14.980 + 7,45% 

źródło: dane Urzędu Miejskiego we Władysławowie, stan na 30.09.2018 r. - osoby zameldowane na pobyt stały 
 
Z analizy przedstawionych danych statystycznych, dotyczących liczby osób zameldowanych na pobyt stały, 
obejmujących okres 1993 - 2018 wynika, że: 

 - w latach 1993 – 2018 liczba ludności ogółem, zameldowanej na obszarze Gminy Władysławowo 
systematycznie rosła, osiągając maksimum w 2010 roku; 

 - od roku 2010 liczba ludności ogółem, zameldowanej na obszarze Gminy Władysławowo systematycznie 
spada,  

 - od 2010 roku spadkowy trend liczby mieszkańców notuje się we Władysławowie - spadek o 342 osoby, 
tj. 3,34%), 

 w Jastrzębiej Górze liczba mieszkańców utrzymała się na niezmienionym poziomie, osiągając maksimum 
w 2000 roku, kiedy to w Jastrzębiej Górze mieszkało 1118 osób. Od 2000 roku do czerwca 2018 roku liczba 
mieszkańców Jastrzębiej Góry spadła o 128 osób, tj. ponad 11,4%; 

 - w latach 1993- 2018 stały wzrost liczby ludności ma miejsce w miejscowościach: Ostrowo (49,33%), 
Karwia (30,54%), Tupadły (15,65%); najwięcej mieszkańców przybyło w miejscowościach: Karwia – 237 
osób i Ostrowo 221 osób;  

 - na terenie sołectwa Chałupy liczba mieszkańców w latach 1993-2018, z pewnymi wahaniami utrzymała się 
na prawie niezmienionym poziomie, (minimum osiągając w 2005 roku); 

 - w sołectwie Rozewie nastąpił znaczący spadek liczby ludności, o 93 osoby, tj. 26,35%.  
 
Wg danych GUS na koniec 2018 roku liczba ludności w Gminie Władysławowo wynosiła 15 438 osoby, (źródło 
Główny Urząd Statystyczny, dostęp 24.09.2018 r.), z tego 9 958 osoby w mieście i 5 480 osób na obszarze wiejskim.  



8 
 

Tabela 2. Ludność Gminy Władysławowo w latach 1995 - 2018 

 1995 1997 2000 2005 2010 2015 2018 

Gmina Władysławowo 14 429 14 639 14 451 14 791 15 303 15 456 15 438 

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/, (dostęp 24.09.2018 r.) 

1.2.2. Prognoza demograficzna do roku 2030 z szacunkiem na rok 2050 

Na potrzeby opracowania Bilansu wykorzystano: 

 prognozę liczby ludności, którą opracował Główny Urząd Statystyczny. (Prognoza ludności gmin na lata 
2017 – 2030.) Prognoza ta została opracowana w oparciu o długoterminowe założenia Prognozy ludności 
Polski na lata 2014 – 2050 oraz Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014 – 2050. 
Prezentowana prognoza ludności gmin do 2030 r. jako punkt wyjścia przyjmuje stan ludności w dniu 
31.12.2016 r. 

 Prognozę demograficzną ludności na lata 2014 – 2050 według powiatów w województwie pomorskim 
(opracowanie GUS oddział w Gdańsku); 

 Prognozę dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014 – 2050 (źródło: 
opracowanie GUS w 2014 r.) 

Na przestrzeni lat 2014-2050 prognozuje się systematyczny wzrost liczby ludności w 4 powiatach: gdańskim, 
kartuskim, puckim i wejherowskim. Natomiast systematyczny spadek liczby ludności prognozuje się w 8 powiatach 
województwa: człuchowskim, malborskim, nowodworskim, sztumskim, Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Sopocie. 
W pozostałych powiatach w początkowych latach analizowanego okresu prognozowany będzie wzrost liczby 
ludności: kościerskim – do 2029 r., słupskim i starogardzkim – do 2025 r., chojnickim – do 2023 r., tczewskim – do 
2017 r., bytowskim – do 2016 r., kwidzyńskim i lęborskim – do 2015 r., natomiast po tym okresie notowany będzie 
spadek liczby ludności do 2050 r. (źródło: PROGNOZA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI NA LATA 2014-2050 
WEDŁUG POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, GUS oddział w Gdańsku).  
 
Wg Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014 – 2050 (źródło: opracowanie 
GUS w 2014 r.) liczba ludności w powiecie puckim w 2050 roku osiągnie 97.871 mieszkańców (2013 r. = 81.597 
mieszkańców). W 2018 roku GUS przeprowadził monitoring wyników prognozy, który wskazuje, że wg stanu na 
31.XI.2017 roku rzeczywista liczba ludności była wyższa od prognozowanej o 301 osób, ale już w 2018 roku różnica 
pomiędzy liczbą prognozowaną i faktyczną wynosiła ponad dwa razy więcej, tj. 676 osób. Prognozuje się, że średnio 
w powiecie puckim liczba ludności w latach 2018 – 2050 wzrośnie o ok. 14,2%. (Prognozowany wzrost w latach 
2014-2050 miał wynieść 19,9%). 
W poszczególnych gminach w powiecie puckim pod względem rozwoju demograficznego prognozowane są zjawiska 
skrajne w odniesieniu do całego województwa pomorskiego:  

 przyrost ludności w gminie wiejskiej Kosakowo w 2030 r. w odniesieniu do 2016 roku wyniesie 43% (drugi 
największy wzrost w województwie pomorskim, po gminie wiejskiej Pruszcz Gdański);  

 natomiast w gminie miejskiej Hel do roku 2030 prognozowany jest spadek liczby ludności o 28,9%. Jest to 
największy prognozowany spadek w województwie pomorskim. 
(źródło: Prognoza demograficzna ludności w 2030 r. według gmin w województwie pomorskim, opracowanie 
GUS o/Gdańsk) 

Biorąc pod uwagę bardzo zróżnicowaną dynamikę procesów demograficznych w gminach powiatu puckiego, można 
przyjąć założenie że liczba ludności w Gminie Władysławowo będzie się do roku 2050 zmieniać jak średnio 
w powiecie puckim, czyli wzrośnie o ok. 14,2% w stosunku do stanu z 2018 roku. Prognozowana liczba ludności 
w Gminie Władysławowo wyniesie w 2050 roku 17.530 osób. 

Tabela 3. Prognoza liczby ludności Gminy Władysławowo na lata 2017 – 2030 z szacunkiem na rok 2050 

rok 2018* 2020** 2025** 2030** 2030*** 2050**** 

Liczba ludności 15 348 15 618 15 744 15 750 16.625 17.530 

 * stan wg danych GUS; 

 ** Prognoza ludności gmin na lata 2017 – 2030 ; Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/, Prognoza 
ludności gmin na lata 2017 -2030, tablica zbiorcza (dostęp 16.11.2018 r.); 

 *** Prognoza wg Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 
Władysławowo na lata 2015-2030;  
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 **** szacunek na podstawie Prognozy demograficznej ludności na lata 2014 – 2050 według powiatów w województwie 
pomorskim (opracowanie GUS oddział w Gdańsku); 

1.2.3. Prognoza zmian w strukturze wieku do 2030 roku 

 Prognoza ludności gmin na lata 2017 – 2030 wskazuje na postępujący proces „starzenia" się 
społeczeństwa w gminie. W 2030 odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w Gminie Władysławowo 
przekroczy 22%, co stawia Gminę w sytuacji trudniejszej niż gminy sąsiednie, np. Gmina Krokowa i Gmina 
Puck, gdzie nie prognozuje się odsetka ludności w wieku ponad 65 lat na poziomie powyżej 20%.  

 W Gminie Władysławo w 2017 roku odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym jest o ponad 1% wyższy niż 
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Według prognozy w roku 2030 sytuacja będzie diametralnie różna, 
bowiem prognozowany odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym będzie znacząco (6,65%) niższy od 
odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. Podobna sytuacja jest prognozowana w Gminie Krokowa, 
natomiast w Gminie Puck w 2030 roku nadal będzie się utrzymywała przewaga ludności w wieku 
przedprodukcyjnym nad ludnością w wieku poprodukcyjnym. 

 Rosnący udział odsetek osób w wieku powyżej 65 lat, a także odwrócenie proporcji pomiędzy ludnością 
w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym jest już stałym trendem opisującym charakterystykę 
demograficzną Polski. Przekłada się on m.in. na potrzebę rozwoju sektora usług dla seniorów, modyfikację 
wielu polityk sektorowych (np. polityki transportowej). Wpływa również na zmianę struktury wydatków 
publicznych, zwiększając niektóre z nich. Może mieć również negatywny wpływ na kształtowanie się bazy 
podatkowej Samorządu. 

Tabela 4. Zmiany struktury wieku do 2030 roku na tle powiatu puckiego 

 Gmina Władysławowo Powiat pucki Gmina Powiat 

 2017 2017 Prognoza 2030 Prognoza 2030 

osoby % osoby % osoby % osoby % 
Wiek przedprodukcyjny 3 024 19,53 18 369 21,71 2 935 18,63 16 858 18,38 
Wiek produkcyjny 9 644 62,29 52 630 62,15 8 834 56,09 58 101 63,36 
Wiek poprodukcyjny 2 814 18,18 13 688 16,14 3 981 25,28 16 742 18,26 

razem 15 482 100 84 687 100 15 750 100 91 701 100 

Wiek 65+ 2 002 12,93 12 584 14,57 3 482 22,1 17 474 19,05 

 

 Gmina Władysławowo Powiat pucki  

 2018 2018 

osoby % osoby % 
Wiek przedprodukcyjny 2 993 19,38 18.555 21,64 
Wiek produkcyjny 9 521 61,67 52.907 61,72 
Wiek poprodukcyjny 2 924 18,95 14.264 16,64 

razem 15 438 100 85.726 100 

Wiek 65+ 2 337 15,14 11 456 13,36 

Źródło: opracowano na podstawie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ (dostęp 24.09.2019 r. ) 

1.2. Podsumowanie tendencji ekonomicznych i społecznych 

1.2.1. Główne funkcje  

Główną sferą działalności gospodarczej na obszarze Gminy Władysławowo są szeroko rozumiane usługi 
turystyczne. Ponad 20 km piaszczystych plaż, malownicze krajobrazy oraz czyste powietrze tworzą znakomite 
warunki do wypoczynku. Dostęp także do płytkiej i wietrznej Zatoki Puckiej w okolicach Chałup sprawia, że jest to 
jedno z najlepszych miejsc do uprawiania sportów wodnych. 
Z danych statystycznych za 2017 r. zebranych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że na terenie Gminy 
Władysławowo zarejestrowano 3335 podmiotów gospodarczych, w tym: 

 2310 podmiotów - SEKCJA I -działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; 

 300 podmiotów - SEKCJA G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle; 

 158 podmiotów - SEKCJA F – budownictwo; 

 93 podmioty - SEKCJA C - przetwórstwo przemysłowe; 

 83 podmioty - SEKCJA M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 
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 42 podmioty - SEKCJA A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 
Większość podmiotów – prawie 70%, prowadzi działalność gospodarczą związaną z obsługą turystów - działalność 
związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I). 

1.2.2. Turystyka 

1.2.2.1 Władysławowo w rankingu gmin nadmorskich 

Gmina Władysławowo jest bez wątpienia jedną z najbardziej atrakcyjnych gmin nadmorskich. Ponad 20 km 
piaszczystych plaż, malownicze krajobrazy oraz czyste powietrze tworzą znakomite warunki do wypoczynku. Dostęp 
także do płytkiej i wietrznej Zatoki Puckiej w okolicach Chałup sprawia, że jest to jedno z najlepszych miejsc do 
uprawiania sportów wodnych. W rankingu prowadzonym przez GUS, pod względem liczby noclegów udzielonych 
w miesiącach lipcu i sierpniu, Władysławowo niezmiennie od 2015 roku utrzymuje piątą lokatę, za Kołobrzegiem, 
Gdańskiem, Mielnem i Rewalem. Zauważyć należy, że liczba noclegów udzielonych w miesiącach lipcu i sierpniu 
w latach 2015 – 2018 wzrosła o prawie 100 tys., a badanie GUS dostarcza informacji o stanie i wykorzystaniu 
turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.  

1.2.2.2. Baza noclegowa  

Baza noclegowa w Gminie Władysławowo intensywnie rozwija się, co obrazują dane statystyczne. Według 
dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w całej gminie i mieście Władysławowo zewidencjonowanych 
było w lipcu 2018 r. około 17 450 miejsc noclegowych w  353 turystycznych obiektach noclegowych: hotelach 
pensjonatach, innych obiektach hotelowych, ośrodkach wczasowych, ośrodkach kolonijnych i szkoleniowo- 
wypoczynkowych, zespołach domków turystycznych, na kempingach i polach biwakowych, w pokojach 
gościnnych/kwaterach prywatnych i innych. Dostępne i zebrane przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczące miejsc 
umożliwiających noclegi dla turystów w gminie Władysławowo obejmują turystyczne obiekty noclegowe w rozumieniu 
GUS, a nie rodzaje obiektów hotelarskich według przepisów ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 
wycieczek i przewodników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553). Baza noclegowa turystyki według PKD 2007 obejmuje: 

 55.1 – obiekty hotelowe (hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe, tj. obiekty spełniające zadania 
hotelu, motelu lub pensjonatu, którym nie została nadana kategoria) świadczące pewne usługi, w tym 
przynajmniej codzienne sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. zajazdy, gościńce). 

 55.2 – pozostałe turystyczne obiekty noclegowe i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (pozostałe 
obiekty z wyłączeniem kempingów i pól biwakowych). Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania 
w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub 
pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do 
gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach 
wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być też 
zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu. Podklasa ta obejmuje zapewnienie 
krótkotrwałego zakwaterowania w: 
 ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego, np. w ośrodkach 

wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,  
 kwaterach dla gości i bungalowach, domkach lub chatach, bez obsługi, 
 gospodarstwach wiejskich (agroturystyka), 
 schroniskach młodzieżowych i górskich. 

 55.3 – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (kempingi i pola 
biwakowe). 

Statystyka bazy noclegowej GUS nie obejmuje budynków rekreacji indywidualnej.  

Tabela 5. Turystyczne obiekty noclegowe - bez pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych 

lata 
obiekty 

noclegowe 
ogółem 

obiekty noclegowe 
całoroczne 

obiekty noclegowe 
sezonowe 

miejsca 
noclegowe ogółem 

miejsca 
noclegowe 
całoroczne 

miejsca 
noclegowe 
sezonowe 

 [ob.] [ob.] [ob.] [msc.] [msc.] [msc.] 

2010 r. 82 22 60 7 923 2 566 5 357 

2015 r. 112 35 77 10 008 3 453 6 555  

2018 r 130 35 102 12 206 3 470 8 736 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS- Bank Danych Lokalnych - bdl.stat.gov.pl, dostęp w dn. 25.09.2019 r.  
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Ze względu na dostępne dane statystyczne nie ma możliwości analizy rozwoju całej bazy noclegowej w latach 2010 -
2018, bowiem w roku 2010 dane statystyczne nie ujmują kwestii pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych. 
Porównując dane dotyczące obiektów i miejsc noclegowych w latach 2010 – 2018, w odniesieniu do rozwoju bazy 
noclegowej, z pominięciem sektora pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych oraz budynków rekreacji 
indywidualnej (indywidualna zabudowa letniskowa), widoczne są następujące trendy: 

 wg dostępnych danych statystycznych liczba miejsc noclegowych ogółem zwiększyła się ponad 1,5 krotnie, 
z niecałych 8 tys. w 2010 r. do 12,2 tys. w 2018 r.; średniorocznie w tym okresie przybywało ok. 525 miejsc; 

 w kategorii miejsc noclegowych całorocznych skala przyrostu ilości miejsc noclegowych był porównywalna, 
liczba miejsc noclegowych całorocznych zwiększyła się ok 1,3- krotnie, z nieco ponad 2,5 tys. miejsc 
w 2010 roku do niecałych 3,5 tys. w 2018 roku; 

 w 2018 r. zdecydowana większość miejsc noclegowych (ponad 8,7 tys.) – ponad 71% to miejsca sezonowe, 
całoroczne (prawie 3,5 tys.) miejsca noclegowe to około 29% całej bazy noclegowej, przy czym w latach 
2010-2018 udział miejsc noclegowych całorocznych zmniejszył się z 32,3% w 2010 roku; 

 w 2010 roku były 22 obiekty noclegowe całoroczne, średnio w każdym z nich było po ok. 116 miejsc 
noclegowych; w latach 2010 – 2018 przybyło 13 obiektów całorocznych, ale były one zdecydowanie 
mniejsze, średnio po ok. 50 miejsc noclegowych;  

 w sektorze obiektów noclegowych sezonowych; w 2010 roku było 60 obiektów noclegowych, średnio 
w obiekcie było prawie 90 miejsc; w latach 2010 – 2018 przybyły 42 obiekty; były one tylko nieco mniejsze 
od istniejących i miały średnio po ok. 80 miejsc.  

Tabela 6. Struktura bazy noclegowej w 2018 roku wg rodzajów obiektów turystycznych 

l.p. Rodzaj bazy noclegowej 
2015 2018 

Liczba 
miejsc 

Udział % 
Liczba 
miejsc 

Udział % 

1 
Obiekty hotelowe 

-w tym  
2 086 14,33 2 517 14,39 

1.1 hotele 1101 7,56 985 5,63 

1.2 pensjonaty 573 3,93 512 2,93 

1.3 Inne obiekty hotelowe 412 2,84 1020 5,83 

2 
Obiekty noclegowe krótkotrwałego zakwaterowania 

-w tym 
7 922 54,43 9 689 55,37 

2.1 Turystyczne ośrodki wczasowe 4394 30,18 4587 26,21 

2.2 Turystyczne ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe 191 1,31 342 1,95 

2.3 Turystyczne ośrodki kolonijne 886 6,09 926 5,29 

2.4 Zespoły domków turystycznych 449 3,09 959 5,48 

2.5 Turystyczne kempingi i pola biwakowe 1465 10,07 2183 12,47 

2.6 Zakłady uzdrowiskowe 0 0 195 0,91 

2.7 Inne niesklasyfikowane  537 3,69 497 3,06 

 
Razem miejsca noclegowe w obiektach turystycznych bez 
pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych ogółem 

10 008  12 206  

      

3 Pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne 4549 31,24 5292 30,24 

      

 Razem miejsca noclegowe w obiektach turystycznych 14 557 100% 17 498 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS,  Bank Danych Lokalnych - bdl.stat.gov.pl, dostęp w dn. 25.09.2019 r. 
 
Analizując strukturę bazy noclegowej w latach 2015 - 2018 roku nasuwają się następujące wnioski: 

 w latach 2015 – 2018 baza noclegowa zwiększyła się 1,2 krotnie; 

 w 2018 roku najwięcej miejsc jest w pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych, stanowią one 
ponad 30% bazy noclegowej (5 292 miejsca w 2018 r.), a ich udział w strukturze bazy noclegowej, 
w porównaniu do 2015 r. nieznacznie się zmniejszył (o 1%); 

 drugą co do wielkości grupą, jeśli chodzi o ilość miejsc noclegowych są turystyczne ośrodki wczasowe 
(4 587 miejsc w 2018 r.), w których miejsca stanowią ponad 26% bazy noclegowej; turystyczne ośrodki 
wypoczynkowe rozmieszczone są równomiernie na obszarze całej Gminy Władysławowo, z pominięciem 
centrum Władysławowa i Półwyspu Helskiego; 
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 trzecią grupą, co do ilości miejsc noclegowych, są turystyczne kempingi i pola biwakowe, w których miejsca 
noclegowe stanowią ponad 26% bazy noclegowej, jest to najszybciej rozwijający się sektor; w latach 2015 – 
2018 liczba miejsc wzrosła tu prawie 1,5 krotnie. Główna koncentracja zagospodarowania tego typu to sieć 
kempingów pomiędzy Władysławowem i Chałupami, nad Zatoką Pucką. Kempingi usytuowane są również 
w Chłapowie, pomiędzy drogą nr 215 a Klifem Chłapowskim  

 hotele, inne obiekty hotelowe, turystyczne ośrodki kolonijne, zespoły domków turystycznych, to 4 grupy 
obiektów noclegowych, które mają zbliżony udział w całej bazie noclegowej w wysokości średnio ok. 5,5%; 

 wyjaśnienia wymaga kwestia zakładu uzdrowiskowego, który pojawił się w statystyce w 2017 roku, jako 
1 obiekt z 195 miejscami. Na terenie Gminy Władysławowo nie jest ustanowione uzdrowisko zgodnie 
z ustawą z dnia 28 lipca 2005r.o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1056), a więc nie mogą tu 
funkcjonować zakłady uzdrowiskowe. Prawdopodobnie jako „zakład uzdrowiskowy” ujęto w statystyce jeden 
z hoteli w Jastrzębiej Górze z bogatą bazą zabiegową, świadczących usługi rehabilitacyjne i inne 
o charakterze sanatoryjnym. 

 
Statystyka GUS ujmuje w jednej grupie pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne. Z przeprowadzonej w 2017 roku 
inwentaryzacji urbanistycznej obszaru Gminy Władysławowo wynika, że na terenie gminy nie ma żadnego 
gospodarstwa agroturystycznego, w sensie bazy noclegowej. W Karwi świadczone są usługi agroturystyczne – jazda 
konna. Czyli dane statystyczne ujmujące w jednej grupie pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne de facto dotyczą 
pokoi gościnnych. Charakterystyczne cechy bazy noclegowej w Gminie Władysławowo w sektorze pokoi gościnnych:  

 ponad 91% miejsc noclegowych w pokojach gościnnych to miejsca sezonowe; 

 średnio w obiekcie w 2018 roku były 23,4 miejsca – dla porównania w 2015 w jednym obiekcie średnio były 
22 miejsca średnio; nowe obiekty z pokojami gościnnymi buduje się coraz większe; w latach 2015 – 2018 
powstało 21 obiektów i 743 miejsca, czyli średnio w nowym obiekcie było ponad 35 miejsc. Inwentaryzacja 
urbanistyczna z 2017 roku wykazała, że w ostatnich latach najszybciej rozwijającą się i najbardziej 
popularną formą nowych inwestycji w sektorze „pokoi gościnnych” są tzw. domki turystyczne na działkach 
przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej, powiązane lub nie z budynkiem mieszkalnym. Trend ten jest 
szczególnie widoczny w Karwi, Ostrowie, Tupadłach i Chłapowie. 

 obiekty całoroczne są większe nić obiekty sezonowe, w 2018 roku średnia wielkość obiektu całorocznego to 
prawie 37 miejsc, a średnia wielkość obiektu sezonowego to niecałe 23 miejsca. 

Tabela 7. Turystyczne obiekty noclegowe - pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne 

lata 
obiekty 

noclegowe 
ogółem 

obiekty noclegowe 
całoroczne 

obiekty noclegowe 
sezonowe 

miejsca 
noclegowe ogółem 

miejsca 
noclegowe 
całoroczne 

miejsca 
noclegowe 
sezonowe 

 [ob.] [ob.] [ob.] [msc.] [msc.] [msc.] 

2010 r. b.d b.d b.d b.d b.d b.d 

2015 r. 205 8 197 4 549  395 4 154 

2018 r 226 12 214 5 292 442 4 850 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS- Bank Danych Lokalnych - bdl.stat.gov.pl, dostęp w dn. 25.09.2019 r. 
2015 -- 22m-ca  średnio w obiekcie 

1.2.3. Pozostałe sfery gospodarki Gminy Władysławowo  

PORT WE WŁADYSŁAWOWIE 
Port Władysławowo powstał w 1938 roku i jest on największym polskim portem rybackim. Portem morskim we 
Władysławowie od 1957 roku zarządza Przedsiębiorstwo „Szkuner” Sp. z o.o. Przed Portem Władysławowo rysują 
się nowe szanse rozwojowe, związane z:  

 rozwojem turystycznym Władysławowa 

 planowanym zwiększeniem dostępności komunikacyjnej Władysławowa ( planowana droga krajowa – tzw. 

trasa Via Maris, OPAT i  droga ekspresowa S6) 

 budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych, po północnej i północno-wschodniej stronie Ławicy 

Słupskiej, na wysokości obszaru pomiędzy Ustką a Władysławowem. Do budowy farm wiatrowych 

dedykowanym portem ma być port w Gdyni (umożliwiający obsługę statków o zanurzeniu min. 8 m). Jednak 

w fazie eksploatacji (w latach 2025 – 2050 lub dłużej) wystarczające będą porty, do których będą mogły 
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wpływać statki o zanurzeniu min. 6 m, zlokalizowane w najbliższej odległości. Wstępne założenia 

deweloperów dot. obsługi logistycznej farm wiatrowych mówią, że do obsługi farm wiatrowych niezbędnych 

będzie docelowo 20 – 30 jednostek serwisowych, kursujących bez przerwy, pomiędzy portem a farmą 

wiatrową. Wg deklaracji deweloperów, do ich obsługi potrzebne będą 2 – 3 porty w najbliższej odległości 

(1 port to za mało). Władysławowo, obok Ustki spełnia te kryteria w największym stopniu 

 budową i eksploatacją platform wydobywczych i wiertniczych ropy i gazu Lotosu, na wysokości 

Władysławowa, Port Władysławowo, z racji lokalizacji i odległości byłby najlepszym miejscem do obsługi 

serwisowej platform, pod warunkiem możliwości obsługi statków o zanurzeniu min. 6 m 

 aktywizacją drogi morskiej E60 i związaną z tym możliwością wzrostu przeładunków. Port Władysławowo, 

z racji swojego położenia, może w szczególności wiele zyskać na uruchomieniu regularnej żeglugi wzdłuż 

szlaku E60. Wg Instytutu Morskiego w Gdańsku, po modernizacji i rozbudowie Port Władysławowo może 

nawiązać współpracę z takimi portami jak: Ostenda, Vordingborg, Mukran, Wismar, Police, Kołobrzeg, 

Darłowo, Kaliningrad, a także z portem Elbląg, po uruchomieniu drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. 

 
RYBOŁÓWSTWO 
Rybołówstwo – gałąź gospodarki zajmująca się poławianiem ryb w celach konsumpcyjnych i przetwórczych, która 
ma znaczenie w gminie, ze względu na istniejący tu port morski we Władysławowie i cztery morskie przystanie 
rybackie: w Chłapowie, Karwi oraz dwie w Chałupach (Zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Gdyni z dnia 23 września 1991 r. Dz. U. Woj. Gd. z 1991 r. nr 19 poz. 133). 
Ze względu na obecne trudności utrzymania się na rynku firm zajmujących się poławianiem ryb na Morzu Bałtyckim, 
we Władysławowie znajdują się (są zarejestrowane lub posiadają oddziały) firmy organizujące turystyczne morskie 
wyprawy połowowe dla wędkarzy, których łodzie stacjonują w porcie we Władysławowie. W Karwi nie ma żadnych 
zarejestrowanych jednostek rybackich.1 
 
PRZEMYSŁ, MAGAZYNY SKŁADY 
Na terenie miasta Władysławowa zakłady produkcyjno-usługowe skupiają się w dwóch rejonach: 

 w porcie we Władysławowie i jego otoczeniu  

 oraz w południowej części miasta (kompleks produkcyjno – usługowy w rejonie ul. Skandynawskiej). 
Poza miastem Władysławowem działają niewielkie zakłady usługowe, np.: warsztaty naprawy i obsługi pojazdów itp. 
W Karwi znajduje się zakład piekarniczo – cukierniczy „AL. Piekarnia- Cukiernia sp. z o.o.”  
 
ROLNICTWO 
Gospodarstwa rolne osób fizycznych zajmują ogółem prawie 1.583 ha2, spośród 1905 ha wszystkich użytków rolnych 
w Gminie Władysławowo.  

 258 gospodarstw rolnych osób fizycznych to gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha, które zajmują 
powierzchnię nieco ponad 1184 ha, średnia wielkość gospodarstwa rolnego (pod uwagę bierze się 
gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha) wynosi 4,59 ha; 

 ok. 398,7 ha zajmuje 2.697 gospodarstw o powierzchni do 1 ha, średnia wielkość takiego „gospodarstwa 
rolnego” to niecałe 1480m2;  

Tabela 8. Struktura wielkości gospodarstw rolnych osób fizycznych 

L.p. Klasa wielkości 
Liczba 

gospodarstw 
Powierzchnia 

(ha) 

1 A -powierzchnia od 1 do 2 ha 122 171,5070 

2 B - powierzchnia od 2 do 5 ha 80 257,4941 

3 C - powierzchnia od 5 do 7 ha 16 92,7961 

4 D - powierzchnia od 7 do 10 ha 15 123,7619 

5 E - powierzchnia od 10 do 15 ha 10 119,6106 

6 H - powierzchnia powyżej 15 ha 15 418,9087 

 razem 258 1184,0784 

7 K1- powierzchnia od 0 do 1 ha 2.697 398,6977 

 razem 2.955 1582,7761 

                                                           
1
 „Analiza stanu infrastruktury w portach rybackich i przystaniach pod katem dalszych potrzeb inwestycyjnych” 

Morski Instytut Rybacki Państwowy instytut Badawczy, Gdynia listopad 2012 r. 
2
 informacja z UM, stan na dzień 01.01.2019 r. 
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Źródło: dane z Urzędu Miejskiego – Klasyfikacja gospodarstw rolnych osób fizycznych wg rejestrów na dzień 01.01.2019 r. 

1.2.4. Mieszkalnictwo 

Wg danych na rok 2017 wskaźniki mieszkaniowe na terenie Gminy Władysławowo są wyraźnie lepsze niż 
w województwie pomorskim, a także wyraźnie lepsze niż w powiecie puckim. Zdecydowana zmiana wskaźników 
mieszkaniowych, wskazująca na wyraźne zwiększenie się zasobów mieszkaniowych na obszarze Gminy 
Władysławowo nastąpiła w latach 2000 – 2005, kiedy to powierzchnia użytkowa mieszkań wzrosła o ponad 70% 
(z ok. 351,8 tys. m2 do ponad 598,5 tys. m2). W latach 2005 – 2017 powierzchnia użytkowa mieszkań wzrosła 
jeszcze o ponad 218 tys. m2, co wskazuje na niebywały wprost ruch budowlany. Zasób mieszkaniowy zwiększył się 
1579 mieszkań, zawierających ponad 9100 izb, przy wzroście liczby ludności o nieco ponad 1000 osób. W ślad za 
tym, od 2005 roku wszystkie wskaźniki systematycznie się poprawiają. 

 W latach 2000 – 2017 nastąpił ponad dwukrotny wzrost powierzchni mieszkania przypadającej na jednego 
mieszkańca z 24,3 m2 do 52,8 m2. Wskaźnik ten jest obecnie prawie dwa razy wyższy niż średnio 
w województwie i prawie o 50% wyższy niż średnio w powiecie puckim.  

 W latach 2000 – 2017 wskaźnik liczby osób przypadających na jedną izbę obniżył się ponad trzykrotnie – 
z 1,32 w 2000 roku do 0,4 w 2017 roku. 

 W latach 2000- 2005 wzrosła średnia wielkość mieszkania z 92,7 m2 w 2000 roku do 120,2 m2 w 2005 
roku, to jest prawie o 30%; w kolejnych latach średnia wielkość mieszkania wzrosła już tylko o 4,3m2, 
osiągając w 2017 roku 124,5 m2. 

Tabela 9. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Władysławowo, na tle powiatu puckiego i woj. pomorskiego 

Wyszczególnienie Rok Os/mieszkanie Os/izb 
Przeciętna pow. 

mieszkania 
(w m2) 

Pow. 
mieszkania 
na 1 osobę 

Mieszkania na 
1000 

mieszkańców 

Władysławowo 

1995 4,05 1,20 87,4 21,5  

2000 3,81 1,32 92,7 24,3  

2005 2,97 0,50 120,2 40,5 336,8 

2010 2,63, 0,43 124,0 47,1 379,8 

2015 2,43 0,41 124,4 51,2 411,5 

2017 2,36 0,40 124,5 52,8 423,7 

powiat pucki 

2005 3,38 0,73 93,2 27,5 295,5 

2010 3,24 0,66 102,3 31,6 308,6 

2015 3,02 0,62 103,4 34,2 331,0 

2017 2,94 0,61 104,2 35,4 339,7 

Woj. pomorskie 

2005 3,06 0,82 67,9 22,2 327,3 

2010 2,91 0,77 70,7 24,3 343,3 

2015 2,76 0,73 71,8 26,0 362,5 

2017 2,69 0,71 72,1 26,8 371,5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Tabela 10. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Władysławowo na tle wybranych miast nadmorskich i woj. 
pomorskiego 

Wyszcze- 
gólnienie 

Rok 

Pow. 
użytkowa 
mieszkań 

(w m2) 

Mieszkania 
Os/miesz

kanie 
Os/izb 

Przeciętna 
pow. 

mieszkania(w 
m2) 

Pow. 
mieszkania 
na 1 osobę 

Mieszkania 
na 1000 

mieszkańc
ów 

Władysła- 
wowo 

1995 311.504 3.563 4,05 1,20 87,4 21,5  

2000 351.770 3.796 3,81 1,32 92,7 24,3  

2005 598.509 4.981 2,97 0,50 120,2 40,5 336,8 

2010 720.976 5.812 2,63, 0,43 124,0 47,1 379,8 

2015 791.568 6.364 2,43 0,41 124,4 51,2 411,5 

2017 816.728 6.560 2,36 0,40 124,5 52,8 423,7 

Łeba 

1995 88 841 1 210 3,37 0,78 73,4 21,8  

2000 99 413 1 262 3,08 0,68 78,8 25,6  

2005 142 668 1 392 2,75 0,55 102,5 37,2 363,2 

2010 173.630 1 486 2,63 0,48 116,8 44,4 380,0 
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2015 183.307 1 514 2,50 0,45 121,1 48,4 399,6 

2017 184.518 1521 2,43 0,43 121,3 50,0 411,7 

Hel 

1995 63.527 1416 3,36 0,90 44,9 13,4 297,6 

2000 70.250 1507 2,93 0,95 46,6 15,9 340,7 

2005 86.544 1585 2,50 0,76 54,6 21,9 400,7 

2010 91.273 1663 2,37 0,71 54,9 23,1 421,5 

2015 97.913 1775 1,99 0,61 55,2 27,7 502,7 

2017 98.216 1776 1,90 0,58 55,3 29,1 526,5 

Gmina 
Miasta 
Krynica 
Morska 

1995 20.838 404 3,15 0,97 51,58 16,4 317,1 

2000 21.765 409 3,13 1,00 53,21 17,0 319,3 

2005 68.235 836 1,63 0,38 81,6 50,0 612,9 

2010 96.594 1121 1,21 0,28 86,2 71,0 823,7 

2015 102.588 1158 1,14 0,26 88,6 77,5 875,3 

2017 104.023 1167 1,12 0,25 89,1 79,9 896,3 

Woj. 
pomorskie 

2005   3,06 0,82 67,9 22,2 327,3 

2010   2,91 0,77 70,7 24,3 343,3 

2015   2,76 0,73 71,8 26,0 362,5 

2017   2,69 0,71 72,1 26,8 371,5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Analizując sytuację mieszkaniową i stopień zaspokojenia potrzeb w tym zakresie trzeba podkreślić, że mieszkania 
w Gminie Władysławowo jak w większości gmin nadmorskich, a także na innych terenach z dynamicznie 
rozwijającymi się funkcjami turystycznymi, służą różnym celom:  

 - zaspokojeniu podstawowej potrzeby jaką jest miejsce do mieszkania. Można przyjąć, że przy aktualnym 
poziomie rozwoju średni standard zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obrazują wskaźniki dotyczące 
obszaru całego województwa.  

 - są miejscem prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług hotelarskich. Na 
terenie Gminy Władysławowo w 2017 roku aż 2.310 (tj. prawie 70%) podmiotów gospodarczych prowadziło 
działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. To zjawisko obrazuje 
wyraźnie wysoki wskaźnik przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na 1 osobę; 

 - są nabywane jako drugie mieszkania (na cele rekreacji indywidualnej), a także są przedmiotem lokowania 
kapitału – tzw. apartamenty na cele usług hotelarskich. Skalę tego zjawiska obrazuje wskaźnik ilości 
mieszkań na 1000 mieszkańców.  

 
Przy założeniu, że średni standard zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na obecnym poziomie rozwoju, obrazują 
wskaźniki mieszkaniowe dla województwa pomorskiego lub dla powiatu puckiego, nasuwają się następujące wnioski: 

 - dla nieco większej niż połowa powierzchni użytkowej mieszkań podstawową funkcją jest zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych, dla pozostałej części, to jest dla prawie połowy (49,3%) powierzchni użytkowej 
mieszkań (ponad 400 tys. m2) w Gminie Władysławowo główną funkcją jest funkcja hotelarska; 

 - około 12% mieszkań, to jest nieco ponad 800 mieszkań prawdopodobnie funkcjonuje jako drugie 
mieszkania lub tzw. apartamenty, których główną funkcją jest funkcja hotelarska, a nie zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych mieszkańców Gminy Władysławowo. Analizując inne miejscowości nadmorskie można 
zauważyć, że zjawisko budowy tzw. „apartamentowców”, tj. mieszkań na cele tzw. krótkotrwałego najmu 
(typowe funkcje hotelarskie), proporcjonalnie rzecz ujmując nie jest we Władysławowie tak znaczące, jak 
np. w Krynicy Morskiej gdzie prawie 60% mieszkań (ponad 680 lokali) pełni funkcje hotelarskie, 
a w pobliskim Helu jest to prawie 30% mieszkań (ponad 520 lokali).  

1.3. Podsumowanie w zakresie rozwoju infrastruktury 

1.3.1. Zaopatrzenie w wodę 

Według danych statystycznych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych) na 
2017 r. 99,1 % mieszkańców Gminy ma dostęp do sieci wodociągowej, w tym 99,2 % na obszarze miejskim oraz  
99 % na obszarze wiejskim; 
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1.3.2. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane są do systemu kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku 
odprowadzane są lokalnie do gruntu w obrębie poszczególnych terenów zainwestowanych. Lokalne odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych zebranych przez kanalizację deszczową występuje w Jastrzębiej Górze do studni 
betonowej zlokalizowanej w ulicy Krzysztofa Pendereckiego oraz do zbiorników retencyjno - rozsączających w ulicy 
Leśnej i Jasnej.  
Gmina Władysławowo posiada koncepcję odprowadzania wód deszczowych dla miejscowości Jastrzębia Góry oraz 
dla miejscowości Rozewie, Chłapowo i Osiedla Cetniewo we Władysławowie. 

1.3.3. Odprowadzenie ścieków komunalnych 

Według danych statystycznych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych) na 
2017 r. 97,2% mieszkańców Gminy Władysławowo ma dostęp do kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków, 
w tym 98,3% na obszarze miejskim i 95,2% na obszarze wiejskim; 
Realizując Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), na terenie Gminy Władysławowo 
wyznaczono dwie aglomeracje:  

 Aglomeracja Puck z oczyszczalnią w Swarzewie, została utworzona na mocy uchwały nr 384/XIX/12 
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji Puck i wyznaczeniu aglomeracji Puck. W skład wyznaczonej aglomeracji Puck o równoważnej 
liczbie mieszkańców 130 000 wchodzą z terenu Gminy Władysławowo miejscowości Władysławowo, 
Chłapowo oraz Chałupy; 

 Aglomeracja Władysławowo z oczyszczalnią w Jastrzębiej Górze, została utworzona na mocy uchwały 
nr 320/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Władysławowo i wyznaczenia aglomeracji Władysławowo. W skład 
wyznaczonej aglomeracji Władysławowo o równoważnej liczbie mieszkańców 65 390 wchodzą z terenu 
Gminy Władysławowo miejscowości Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Rozewie i Tupadły. 

2. Szacunek zapotrzebowania na nową zabudowę  

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenów 

Tabela 11. Zestawienie terenów zabudowanych wg aktualizacji inwentaryzacji urbanistycznej w 2018 roku 

 DOMINUJĄCA FUNKCJA TERENÓW 
Powierzchnia 

Tereny 
zabudowane 

[ha] [ha] 

 MIESZKALNICTWO, MIESZKALNICTWO Z USŁUGAMI HOTELARSKIMI   

MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 72,39 

366,48 
MW  Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 14,50 

RM Tereny zabudowy zagrodowej 9,77 

MU  Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej 269,48  

 USŁUGI HOTELARSKIE, ZABUDOWA LETNISKOWA   

UT Tereny zabudowy usług hotelarskich (hotele, pensjonaty, ośrodki 
wypoczynkowe itp.) 

89,65 

192,58 
UTc Tereny zabudowy usług hotelarskich (kempingi, zespoły domków 

turystycznych, ośrodki wypoczynkowe, itp.) 
102,93 

ML Tereny zabudowy letniskowej (zabudowa rekreacji indywidualnej) 61,38 61,38 

 INNE USŁUGI TURYSTYCZNE   

UTW Tereny usług turystycznych o dominującej funkcji wielkopowierzchniowych 
usług turystycznych (parki rozrywki, usługi rekreacji, sportu i wypoczynku, 
usługi kultury i kultury fizycznej 

36,09 36,09 

 PRODUKCJA, INNE   

PU Tereny przemysłowo - usługowe, składy, magazyny w granicach portu we 
Władysławowie 

21,17 
50,81 

PU Tereny obiektów produkcyjnych, składy, magazyny 30,64 

 Powierzchnia terenów zabudowanych razem  707,34 

 grunty rolne użytkowane na cele rekreacji indywidualnej 43,91  
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2.2. Szacunek potrzeb terenów dla rozwoju funkcji mieszkaniowych, mieszkaniowo – usługowych, 
mieszkaniowych z usługami hotelarskimi 

Analizując sytuację mieszkaniową i stopień zaspokojenia potrzeb w tym zakresie trzeba podkreślić, że mieszkania 
w Gminie Władysławowo jak w większości gmin nadmorskich, a także na innych terenach z dynamicznie 
rozwijającymi się funkcjami turystycznymi, służą różnym celom:  

 - zaspokojeniu podstawowej potrzeby jaką jest miejsce do mieszkania. Można przyjąć, że przy aktualnym 
poziomie rozwoju średni standard zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obrazują wskaźniki dotyczące 
obszaru całego województwa.  

 - są miejscem prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług hotelarskich. Na 
terenie Gminy Władysławowo w 2017 roku aż 2.310 (tj. prawie 70%) podmiotów gospodarczych prowadziło 
działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. To zjawisko obrazuje 
wyraźnie wysoki wskaźnik przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na 1 osobę; 

 - są nabywane jako drugie mieszkania (na cele rekreacji indywidualnej), a także są przedmiotem lokowania 
kapitału – tzw. apartamenty na cele usług hotelarskich. Skalę tego zjawiska obrazuje wskaźnik ilości 
mieszkań na 1000 mieszkańców.  

 
Przy założeniu, że średni standard zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na obecnym poziomie rozwoju, obrazują 
wskaźniki mieszkaniowe dla województwa pomorskiego w 2017 roku, tj. wskaźnik powierzchni użytkowej na 
1 mieszkańca w wysokości 26,8 m2/1os., oraz wskaźnik ilości mieszkań na 1000 mieszkańców w wysokości 
371,5 mieszkań /1000 mieszkańców , nasuwają się następujące wnioski: 

 Powierzchnia użytkowa mieszkań w 2017 roku we Władysławowie wyniosła prawie 817 tys. m² 
(816 728m²). Przy założeniu, że średni standard zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na obecnym 
poziomie rozwoju, obrazują wskaźniki mieszkaniowe dla województwa pomorskiego, przyjmuje się, że na 
cele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na każdego mieszkańca Gminy Władysławowo przeznacza się 
powierzchnię jak średnio w województwie pomorskim w 2017 roku, tj. 26,8 m² p.u.m./1os. Z powyższego 
założenia wynika, że dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo w 2017 roku 
wykorzystano ok. 415 m² powierzchni użytkowej mieszkań. Dla pozostałej części, tj. ok. 402 tys. m² 
powierzchni użytkowej mieszkań w 2017 roku główną funkcją była funkcja usług hotelarskich (pokoje 
gościnne, kwatery prywatne, apartamentowce, inne formy krótkotrwałego najmu powierzchni 
mieszkaniowych). 

 W 2017 roku około 12% mieszkań, to jest nieco ponad 800 mieszkań w Gminie Władysławowo 
prawdopodobnie funkcjonuje jako drugie mieszkania lub tzw. apartamenty, których główną funkcją jest 
funkcja hotelarska, a nie zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Władysławowo. 
Analizując inne miejscowości nadmorskie można zauważyć, że zjawisko budowy tzw. „apartamentowców”, 
tj. mieszkań na cele tzw. krótkotrwałego najmu (typowe funkcje hotelarskie), proporcjonalnie rzecz ujmując 
nie jest we Władysławowie tak znaczące, jak np. w Krynicy Morskiej gdzie prawie 60% mieszkań (ponad 
680 lokali) pełni funkcje hotelarskie, a w pobliskim Helu jest to prawie 30% mieszkań (ponad 520 lokali), 
czyli również jest to znacznie większy udział.  

 
Wariant I 
Szacunek zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową i na zabudowę mieszkaniową z usługami hotelarskimi 
przyjmuje następujące założenia rozwojowe do roku 2050:  

1. Prognozowana liczba ludności w 2050 r. to 17 530 mieszkańców. (patrz rozdział 1.2.2. Prognoza 
demograficzna do roku 2030 z szacunkiem na rok 2050). 

2. Prognozowany wskaźnik powierzchni użytkowej mieszkania na 1 mieszkańca w 2050 roku w wysokości 
45m² p.u.m./1os. Założenie to uwzględnia powierzchnię faktycznie przeznaczoną na cele zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. Przy tak przyjętym wskaźniku, w 2050 roku powierzchnia użytkowa 
mieszkań w części przeznaczonej na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy 
Władysławowo w 2050 roku wyniesie ok. 789 tys. m2 p.u.m. Prognozowane zapotrzebowanie w 2050 
roku na nową zabudowę mieszkaniową wyniesie ok. 374 tys. m² p.u.m., tj. ok. 467,5 tys m² powierzchni 
całkowitej budynków mieszkalnych. 

3. Prognozowany trzykrotny wzrost powierzchni użytkowej mieszkań przeznaczanej na cele usług 
hotelarskich (pokoje gościnne, kwatery prywatne, apartamentowce, inne formy krótkotrwałego najmu 
powierzchni mieszkaniowych). Wnioski z analizy sytuacji w 2017 roku wskazują, że na cele usług 
hotelarskich wykorzystuje się ok. 402 tys. m² powierzchni użytkowej mieszkań. Zakładając trzykrotny wzrost 
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tej powierzchni w 2050 roku na cele usług hotelarskich niezbędna jest powierzchnia użytkowana 
w wysokości ok. 1.200 tys. m². Prognozowane zapotrzebowanie w 2050 roku na nową zabudowę 
mieszkaniową przeznaczoną na cele usług hotelarskich wynosi ok. 800 tys. m² p.u.m, to jest 
ok. 1.000 tys. m² powierzchni całkowitej budynków.  

Wariant I - podsumowanie: 
Sumaryczne zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową i zabudowę mieszkaniową z usługami 
hotelarskimi (pokoje gościnne, kwatery prywatne, apartamentowce, inne formy krótkotrwałego najmu 
powierzchni mieszkaniowych) wynosi 467,5 tys. m² + 1000 tys. m² = 1.467,5 tys. m² powierzchni całkowitej 
budynków. Zakładając wskaźnik intensywności brutto (funkcje mieszkaniowe i usługowe związane 
z mieszkańcami stałymi, zieleń osiedlowa, tereny komunikacyjne, itp.) na poziomie 0,7, dla zrealizowania 
potrzebnej zabudowy mieszkaniowej i zabudowy mieszkaniowej z usługami hotelarskimi, do roku 2050 
niezbędny jest teren o powierzchni 209,4 ha. 

 
Wariant II 
Szacunek zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową i na zabudowę mieszkaniową z usługami hotelarskimi 
przyjmuje następujące założenia rozwojowe do roku 2050:  

1. Prognozowana liczba ludności w 2050 r. to 17 530 mieszkańców. (patrz rozdział 1.2.2. Prognoza 
demograficzna do roku 2030 z szacunkiem na rok 2050). 

2. Prognozowany wskaźnik powierzchni użytkowej mieszkania na 1 mieszkańca w 2050 roku w wysokości 
50 m² p.u.m./1os. Założenie to uwzględnia powierzchnię faktycznie przeznaczoną na cele zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. Przy tak przyjętym wskaźniku, w 2050 roku powierzchnia użytkowa 
mieszkań w części przeznaczonej na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy 
Władysławowo w 2050 roku wyniesie ok. 876,5 tys. m² p.u.m. Prognozowane zapotrzebowanie w 2050 
roku na nową zabudowę mieszkaniową wyniesie ok. 461,5 tys. m² p.u.m., tj. ok. 577 tys. m² 
powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych. 

3. Prognozowany czterokrotny wzrost powierzchni użytkowej mieszkań przeznaczanej na cele usług 
hotelarskich (pokoje gościnne, kwatery prywatne, apartamentowce, inne formy krótkotrwałego najmu 
powierzchni mieszkaniowych). Wnioski z analizy sytuacji w 2017 roku wskazują, że na cele usług 
hotelarskich wykorzystuje się ok. 402 tys. m² powierzchni użytkowej mieszkań. Zakładając czterokrotny 
wzrost tej powierzchni w 2050 roku na cele usług hotelarskich niezbędna jest powierzchnia użytkowana 
w wysokości ok. 1.600 tys. m². Prognozowane zapotrzebowanie w 2050 roku na nową zabudowę 
mieszkaniową przeznaczoną na cele usług hotelarskich wyniesie ok. 1.198 tys. m² p.u.m, 
tj. ok. 1.497,5 tys. m² powierzchni całkowitej budynków.  

Wariant II - podsumowanie: 
Sumaryczne zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową i zabudowę mieszkaniową z usługami 
hotelarskimi (pokoje gościnne, kwatery prywatne, apartamentowce, inne formy krótkotrwałego najmu 
powierzchni mieszkaniowych) wynosi 577 tys. + 1.497,5 tys. m² = 2.074,5 tys. m² powierzchni całkowitej 
budynków. Zakładając wskaźnik intensywności brutto (funkcje mieszkaniowe i usługowe związane 
z mieszkańcami stałymi, zieleń osiedlowa, tereny komunikacyjne, itp.) na poziomie 0,7, dla zrealizowania 
potrzebnej zabudowy mieszkaniowej i zabudowy mieszkaniowej z usługami hotelarskimi, do roku 2050 
niezbędny jest teren o powierzchni 296,4 ha. 

2.3. Szacunek potrzeb terenów dla lokalnej przedsiębiorczości 

Z danych statystycznych za 2017 r. zebranych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że na terenie Gminy 
Władysławowo zarejestrowano 3335 podmiotów gospodarczych. Większość podmiotów – prawie 70%, prowadzi 
działalność gospodarczą związaną z obsługą turystów - działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi (sekcja I). W 2017 roku były zarejestrowane 383 podmioty gospodarcze, prowadzące działalność 
związaną z obsługą mieszkańców i turystów, głównie w zakresie handlu, usług gastronomicznych, innych usług 
(fryzjer, kosmetyka, krawiec, naprawa sprzętu itp.), zakłady i warsztaty usługowe (np. zakłady budowlane, warsztaty 
samochodowe), a także prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną).  
Dla szacunku strategicznych potrzeb terenów dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości zakłada się do 2050 roku 
trzykrotny wzrost powierzchni terenu przeznaczonej na te cele. Część lokalnych przedsiębiorstw działa w powiązaniu 
z funkcją mieszkaniową (dom + warsztat/ zakład), czyli na terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo – usługowym 
(MU). Przyjmuje się założenie, że: 

 przedsiębiorstwa o charakterze usługowym będą funkcjonować i rozwijać się jak dotychczas w granicach 
terenów o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej; 
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 natomiast przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjno – usługowym, warsztaty, przedsiębiorstwa 
transportowe, zakłady usług budowlanych itp., będą rozwijać się na terenach bez funkcji mieszkaniowej, 
czyli o dominującej funkcji usługowej i produkcyjno – usługowej. 

Podsumowanie  
Szacuje się, że powierzchnia terenu niezbędnego dla lokalnej przedsiębiorczości w 2050 roku powinna 
wynosić ok. 66 ha, z tego 22 ha w obrębie terenów MU – tereny mieszkaniowo – usługowe, 44 ha 
w obrębie terenów PU – tereny przemysłowo – usługowe, składy, magazyny. 

2.4. Szacunek potrzeb terenów dla usług hotelarskich  

Gmina Władysławowo jest bez wątpienia jedną z najbardziej atrakcyjnych gmin nadmorskich. W rankingu 
prowadzonym przez GUS, pod względem liczby noclegów udzielonych w miesiącach lipcu i sierpniu, Władysławowo 
niezmiennie od 2015 roku utrzymuje piątą lokatę, za Kołobrzegiem, Gdańskiem, Mielnem i Rewalem. Zauważyć 
należy, że liczba noclegów udzielonych w miesiącach lipcu i sierpniu w latach 2015 – 2018 wzrosła o prawie 100 
tys., a badanie GUS dostarcza informacji o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych 
posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.  
Porównując dane dotyczące obiektów i miejsc noclegowych w latach 2010 – 2018, w odniesieniu do rozwoju bazy 
noclegowej, z pominięciem sektora pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych oraz budynków rekreacji 
indywidualnej (indywidualna zabudowa letniskowa), widoczne są następujące trendy: 

 wg dostępnych danych statystycznych liczba miejsc noclegowych ogółem zwiększyła się ponad 1,5 krotnie, 
z niecałych 8 tys. w 2010 r. do 12,2 tys. w 2018 r.; średniorocznie w tym okresie przybywało ok. 525 miejsc; 

 w kategorii miejsc noclegowych całorocznych skala przyrostu ilości miejsc noclegowych był porównywalna, 
liczba miejsc noclegowych całorocznych zwiększyła się ok 1,3- krotnie, z nieco ponad 2,5 tys. miejsc 
w 2010 roku do niecałych 3,5 tys. w 2018 roku; 

 w 2018 r. zdecydowana większość miejsc noclegowych (ponad 8,7 tys.) – ponad 71% to miejsca sezonowe, 
całoroczne (prawie 3,5 tys.) miejsca noclegowe to około 29% całej bazy noclegowej, przy czym w latach 
2010-2018 udział miejsc noclegowych całorocznych zmniejszył się z 32,3% w 2010 roku; 

 
Zgodnie z aktualizacją inwentaryzacji urbanistycznej z 2018 roku na cele usług hotelarskich, zapewniających nieco 
ponad 12.200 miejsc jest zabudowanych 192,58 ha, co daje wskaźnik ok. 60 miejsc noclegowych na hektar. 
 
Wariant I - Szacunek potrzeb terenów dla usług hotelarskich do 2050 roku: 

 Podobnie jak w przypadku rozwoju usług hotelarskich w zabudowie mieszkaniowej (pokoje na wynajem, 
tzw. kwatery, drugie mieszkania), zakłada się do roku 2050 trzykrotny wzrost liczby miejsc noclegowych 
w turystycznych obiektach noclegowych: hotelach pensjonatach, innych obiektach hotelowych, ośrodkach 
wczasowych, ośrodkach kolonijnych i szkoleniowo- wypoczynkowych, zespołach domków turystycznych, na 
kempingach i polach biwakowych w stosunku do roku 2018. Prognozowana liczba miejsc noclegowych 
w 2050 roku wyniesie ok. 36,6 tys.  

 Zmianie ulegnie struktura miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych w podziale na 
miejsca sezonowe i całoroczne. Przyjmuje się, że w 2050 roku miejsca całoroczne będą stanowiły 40% 
bazy noclegowej (ok. 14 tys. miejsc), a miejsca sezonowe 60%, ( ok. 22 tys. miejsc). 

 Dla ośrodków turystycznych sezonowych zakłada się intensyfikację zagospodarowania i wskaźnik 
100 miejsc na hektar, co oznacza, że zapotrzebowanie terenów wyniesie 220 ha. 

 Dla obiektów hotelowych zakłada się wskaźnik 120 miejsc noclegowych na hektar, co oznacza, że 
zapotrzebowanie terenów do roku 2050 wyniesie ok. 117 ha.  

 
Wariant II - Szacunek potrzeb terenów dla usług hotelarskich do 2050 roku: 

 Biorąc pod uwagę fakt, że system podatkowy będzie nadal promował rozwój bazy noclegowej w formach 
konkurencyjnych do usług hotelarskich, czyli w obrębie terenów mieszkaniowych (np. tzw. apartamenty 
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej), przyjmuje się, że baza noclegowa w turystycznych obiektach 
hotelarskich będzie rozwijać wolniej niż baza usług hotelarskich w zabudowie mieszkaniowej (pokoje na 
wynajem, tzw. kwatery, drugie mieszkania, domki turystyczne itp.). 

 zakłada się do roku 2050 dwukrotny wzrost liczby miejsc noclegowych w turystycznych obiektach 
noclegowych: hotelach pensjonatach, innych obiektach hotelowych, ośrodkach wczasowych, ośrodkach 
kolonijnych i szkoleniowo- wypoczynkowych, zespołach domków turystycznych, na kempingach i polach 
biwakowych w stosunku do roku 2018. Liczba miejsc noclegowych w 2050 roku wyniesie ok. 22,4 tys.  
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 Zmianie ulegnie struktura miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych w podziale na 
miejsca sezonowe i całoroczne. Przyjmuje się, że w 2050 roku miejsca całoroczne będą stanowiły 40% 
bazy noclegowej (ok. 9,8 tys. miejsc), a miejsca sezonowe 60%, ( ok. 14,4 tys. miejsc). 

 Dla ośrodków turystycznych sezonowych zakłada się intensyfikację zagospodarowania i wskaźnik 70 miejsc 
na hektar, co oznacza, że zapotrzebowanie terenów wyniesie 205,7 ha. 

 Dla obiektów hotelowych zakłada się wskaźnik 100 miejsc noclegowych na hektar, co oznacza, że 
zapotrzebowanie terenów do roku 2050 wyniesie ok. 98,00 ha.  

2.5. Szacunek potrzeb terenów dla zabudowy letniskowej 

Zgodnie z aktualizacją inwentaryzacji urbanistycznej z 2018 roku tereny zabudowy letniskowej – budynki rekreacji 
indywidualnej (ML) zajmują powierzchnię 61,38 ha.  
Zgodnie z obowiązującą Strategię rozwoju Gminy Władysławowo przyjmuje się, że rozwój zabudowy letniskowej nie 
należy do priorytetowych kierunków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie warto zauważyć, że 
coraz wyższe ceny gruntów na obszarze Władysławowa skutkują rozwojem bardziej komercyjnych form bazy 
noclegowej (np. zespoły domków turystycznych).  
Odrębnym problemem w Gminie Władysławowo są grunty rolne użytkowane na cele rekreacji indywidualnej, 
o łącznej powierzchni ok. 43,91 ha. Zagospodarowanie na tych terenach przewidziane jest do likwidacji i/lub 
przeniesienia w inne miejsce, zgodnie z dyspozycjami wskazanymi w Studium.  
Szacując zapotrzebowanie na rozwój zabudowy letniskowej, przyjmuje się założenie, że powierzchnia terenów 
przeznaczonych na cele zabudowy letniskowej zasadniczo nie zmieni się i do roku 2050 wyniesie ok. 105 ha. 

2.6. Szacunek potrzeb terenów dla wielkopowierzchniowych usług turystycznych 

Dla obszarów o dominującej funkcji wielkopowierzchniowych usług turystycznych (parki rozrywki, usługi rekreacji, 
sportu i wypoczynku, usługi kultury i kultury fizycznej) nie przeprowadzono szacunków chłonności terenów dla 
lokalizacji nowej zabudowy ze względu na specyfikę tej funkcji. Rozwój tego typu zagospodarowania nie wynika 
z ewentualnych potrzeb wewnętrznych mieszkańców Gminy Władysławowo lecz ze strategii rozwoju gminy i decyzji 
podejmowanych przez poszczególnych zainteresowanych inwestorów, w tym w znacznej części inwestorów 
zewnętrznych, spoza obszaru Władysławowa. Podobnie jest z rozwojem funkcji produkcyjnych itp., które tylko 
w części wynikają z potrzeb wewnętrznych przedsiębiorców na terenie Gminy Władysławowo, w tym z potrzeb 
rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Realizując strategię rozwoju Gminy Władysławowo, należy podkreślić, że 
wskazanie obszarów o dominującej funkcji wielkopowierzchniowych usług turystycznych (parki rozrywki, usługi 
rekreacji, sportu i wypoczynku, usługi kultury i kultury fizycznej) oraz obszarów o dominującej funkcji produkcyjnej, 
magazynowej, składowej stanowi ofertę inwestycyjną gminy. 

3. Szacunek chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę 

3.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie Gminy Władysławowo obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego łącznie 
obejmują powierzchnię 3002,5215 ha. (stan na wrzesień 2019 roku) 
 
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Lp. 
Uchwała 

zatwierdzająca 
Dziennik 

Urzędowy 
Nazwa M.P.Z.P. 

Powierzchnia 
(ha) 

Oznaczenie 
m.p.z.p. 

KARWIA  

1. XX/162/96  
z dnia 
24.04.1996 r. 
 

Nr 49, poz. 131  
z dnia 
17.12.1996r. 

m.p.z.p. dla obszaru "Karwia Wschód", 
położonego w obrębie geodezyjnym Karwi 
między ulicą Wojska Polskiego, terenami 
zainwestowania tej wsi, drogą wiejską 
biegnącą z Karwi do podnóża Kępy 
Ostrowskiej i terenami łąk i pastwisk. 

13,6044 K-162 

2. XXI/168/96  
z dnia 
18.06.1996 r. 

Nr 49, poz. 132  
z dnia 
17.12.1996r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru "Karwia Zachód" 7,363 K-168 

3. XXXI/242/97  
z dnia 
14.05.1997 r. 

Nr 33, poz. 102  
z dnia 
25.08.1997r. 

m.p.z.p. terenu zabudowy mieszkaniowej 
w Karwi na fragm. dz. nr 64/34 2,8926 K-242 
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4. VIII/73/2003  
z dnia 
11.06.2003 r. 

Nr 136, poz. 2414  
z dnia 
05.11.2003r. 

m.p.z.p. obszaru działki nr 20/34 karta mapy 
1 obręb Karwia w mieście Władysławowie 0,7261 K-73 

OSTROWO  

5. XLII/303/2002  
z dnia 
30.01.2002 r. 

Nr 26, poz. 644  
z dnia 
25.04.2002r. 

m.p.z.p. Miasta Władysławowo dla obszaru 
części działki nr 43/4 k.m. 1 położonej w 
obrębie geodezyjnym Ostrowo 

0,92 O-303 

6. V/38/2003 z dnia 
26.02.2003 r. 

Nr 65, poz.1004  
z dnia 
09.05.2003r. 

plan zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr 75/2, 75/4 i 76/1 położonych przy 
ul. Sosnowej w miejscowości Ostrowo 

0,65 O-38 

TUPADŁY  

7. LI/382/2002 
 z 10.10.2002r. 

Nr 6, poz. 61  
z 06.01.2003r. 

m.p.z.p. obszaru działek nr 208/9, 201/4 i 
200/4 karta mapy 1 obręb Tupadły 

0,8776 T-382 

ROZEWIE  

8. XXI/169/96 z dnia 
18.06.1996 r. 

Nr 49, poz. 133  
z 17.12.1996r. 

m.p.z.p. obszaru "Rozewie przy ul. 
Garnizonowej" 

21,0707 R-169 

CHŁAPOWO  

9. XX/161/96 z dnia 
24.04.1996 r. 

Nr 2, poz. 4  
z dnia 
05.02.1997r. 

m.p.z.p. obszaru "Chłapowo Centrum"- 
położonego w obrębie geodezyjnym 
Chłapowo między ulicą Władysławowską, 
planowaną drogą- przewidzianą w obecnym 
planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego, drogą wiejską biegnącą na 
wschód od remizy strażackiej OSP i 
wąwozem Rudnik. 

7,6736 Ch-161 

10. LI/383/2002 
 z dnia 
10.10.2002r. 

Nr 6, poz. 62  
z dnia 
10.01.2003r. 

m.p.z.p. obszaru działek nr 425/2 i 426/2 
karta mapy 6 obręb Chłapowo w mieście 
Władysławowie 

0,8699 Ch-383 

11. LI/384/2002  
z dnia 
10.10.2002r. 

Nr 6, poz. 63  
z dnia 
10.01.2003r. 

m.p.z.p. obszaru działek nr 25/14, 444, 441, 
443 i 440/3 karta mapy 1 obręb Chłapowo w 
mieście Władysławowie 

16,211 Ch-384 

12. XLI/479/2006  
z dnia 
28.04.2006r. 

Nr 88, poz. 1833  
z dnia 
18.08.2006r. 

m.p.z.p. obszaru działek nr 245/2, 242/1, 
242/2, 242/3, 242/5 oraz części działki nr 
242/28 karta mapy 3 obręb Chłapowo w 
mieście Władysławowie 

1,0784 Ch-479 

WŁADYSŁAWOWO  

13. XLV/334/2002  
z dnia 
24.04.2002r. 

Nr 104, poz. 2769  
z dnia 
31.12.2002r. 

m.p.z.p. dla obszaru działek geodezyjnych 
Nr 32/12 i 32/13 we Władysławowie, obręb 3 
(przy ul. Brzozowej) 

0,2344 W-334 

 
Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (stan na wrzesień 2019 roku) 

Lp. 
Uchwała 

zatwierdzająca 
Dziennik 

Urzędowy 
Nazwa M.P.Z.P. 

Powierzchnia 
(ha) 

Oznaczenie 
m.p.z.p. 

KARWIA  

1. XLV/517/2006  
z dnia 
13.09.2006r. 

Nr 42, poz. 598 
z dnia 
16.02.2007 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego K-4 62,222 K-4 

2. V/47/2007  
z  28.02.2007r. 

Nr 125, poz. 
2238 z 
06.08.2007 r. 

m.p.z.p. gminy miasta Władysławowa, 
oznaczonego symbolem K-2 91,9595 K-2 

3. V/48/2007  
z dnia 
28.02.2007r. 

Nr 125, poz. 
2239 z dnia 
06.08.2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy miasta Władysławowa, 
oznaczonego symbolem K-3 

13,9505 K-3 

4. LIII/505/2014  
z dnia 
05.03.2014r. 

poz. 1550  
z dnia 
16.04.2014 r. 

m.p.z.p. K–1 obszaru pomiędzy ul.  Wojska 
Polskiego, do granic miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Karwia – 
Wschód”,  ul. Lewińskiego oraz zachodniej 
granicy administracyjnej Gminy Miasta 
Władysławowo 

60,1527 K-1 
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OSTROWO  

5. XLV/516/2006  
z 13.09.2006r. 

Nr 38, poz. 560 
z 12.02.2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego O-3 

61,5282 O-3 

6. XLV/515/2006  
z 13.09.2006 r. 

Nr 60, poz. 883 
z 13.03.2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego O-2 

140,7214 O-2 

7. XXXIII/331/2009 
z dnia 
13.05.2009r. 

Nr 115, poz. 
2246 z dnia 
31.08.2009 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Władysławowo 
oznaczonego symbolem O-4 

331,2 
 

O-4 

8.  VIII/60/2011  
z dnia 30 marca 
2011 r. 

Utracił moc - 
wyrok WSA 
w Gdańsku 
z dnia 
27.05.2015 r., 
sygn. akt II 
SA/Gd 701/14, 
po rozpatrzeniu 
skargi z dnia 
30.03.2011 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego O-1 
- nieobowiązujący 

 0-1 

JASTRZĘBIA GÓRA  

9. LX/819/2018  
z dnia 5 
września 2018r. 

poz. 3974 z 
dnia 2018-10-22 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego o symbolu JG-1 
zatwierdzonego – uchwałą Rady Miejskiej 
Władysławowa nr XLVII/457/2013 z dnia 
30.10.2013 r. (Dz. U. Woj. Pom. Rocznik 2013 
poz. 4566 z dn. 12.12.2013 r.). 

134,5959 JG-1 

TUPADŁY  

10. VI/66/2007  
z dnia 
28.03.2007 r. 

Nr 127, poz. 
2274 z dnia 
09.08.2007 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru (T-1) pomiędzy drogą 
lokalną (działki nr 125, 357, 344) - od wschodu, 
miejscowością Mieroszyno - od południa, 
rowem melioracyjnym (działki nr 41, 59,75) - 
od zachodu, drogą lokalną (działki nr 4, 34) – 
od północy, położonego w miejscowości 
(obręb) Tupadły, o powierzchni 81,00 ha. 

80,874 T-1 

11. XIX/218/2008  
z dnia 
28.05.2008 r. 

Nr 89, poz. 
2313 z dnia 
11.08.2008 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego T-2 - obszaru pomiędzy ulicą 
Pucką - od wschodu, miejscowością 
Mieroszyno - od  południa, drogą lokalną 
znajdującą się poza granicami opracowania 
(działki nr 357, 344) - od zachodu, drogą 
dojazdową (działki nr 128, 135) - od północy, 
położonego w miejscowości (obręb) Tupadły, o 
powierzchni 83,68 ha. 

83,5591 T-2 

12. XXXIII/332/2009 
z d13.05.2009 r. 

Nr 114, poz. 
2233 z dnia 
28.08.2009 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego T-3 104,9 T-3 

ROZEWIE  

13. IX/98/2007  
z 27.06.2007 r. 

Nr 22, poz. 597 
z 21.03.2008 r. 

m.p.z.p. gminy miasta Władysławowo, 
oznaczonego symbolem R-1 

52,4875 R-1 

14. L/468/2010  
z dnia 
25.08.2010 r. 

Nr 131, poz. 
2526 z dnia 
27.10.2010 r. 

m.p.z.p. R-2 obszaru o powierzchni 72,59 ha., 
położonego pomiędzy granicą obrębu Rozewie 
- od strony zachodniej i wschodniej oraz ul. 
Rozewską - od strony północnej, w 
miejscowości (obręb) Rozewie, stanowiącego 
fragment Gminy Władysławowo 

71,437 R-2 

15. VI/50/2015  
z dnia 
25.03.2015 r. 

poz. 1589 z 
dnia 
14.05.2015 r. 

zmiana Nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Władysławowa, oznaczonego symbolem R-1 

10,3374 R-1.1 

CHŁAPOWO  

16. XXIX/329/2005 
z dnia 

Nr 88, poz. 
1818 z dnia 

m.p.z.p., oznaczonego symbolem CHP-3, 
obszaru działek nr 411/17, 411/18, 411/19, 

11,668 CHP-3 
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23.03.2005 r. 20.09.2005 r. 411/20, 411/21, 411/4, 411/8, 412, 413, 
410/25, 410/24, 410/1, 398/7, 400, 401, 398/1, 
398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/8 oraz 
części działek nr 410/2 i 399/5 karta mapy 5 
obręb Chłapowo w mieście Władysławowie. 

17. V/49/2007  
z 28.02.2007 r. 

Nr 16, poz. 399 
z 29.02.2008 r. 

m.p.z.p. gminy miasta Władysławowa, 
oznaczonego symbolem CHP-6 

25,362 CHP-6 

18. VI/65/2007  
z  28.03.2007 r. 

Nr 16, poz. 400 
z 29.02.2008 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego CHP-5 

187,1 CHP-5 

19. XXXI/321/2009 
z 18.03.2009 r. 

Nr 100, poz. 
1999 z dnia 
03.08.2009 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego CHP-1 41,488 CHP-1 

20. XLIII / 411 / 
2010  
z dnia 
27.01.2010 r. 

Nr 49, poz. 863 
z dnia 
07.04.2010 r. 

m.p.z.p. CHP-4, obszaru pomiędzy: ul. 
Kopalnianą, ul. Władysławowską 
przedłużeniem ul. Górniczej do granic 
administracyjnych Władysławowa i granicy 
obrębu Chłapowo, położonego w miejscowości 
Chłapowo 

103,3541 CHP-4 

21. XLIV/420 /2010  
z dnia 
24.02.2010 r. 

Nr 78, poz. 
1387 z dnia 
31.05.2010 r. 

m.p.z.p. CHP-7   obszaru pomiędzy: granicą 
obrębu Rozewie – od strony zachodniej, 
przedłużeniem ul.  Władysławowskiej w 
kierunku zachodnim, oraz granicą rezerwatu 
„DOLINA CHŁAPOWSKA”  od  strony 
wschodniej, położonego w miejscowości 
Chłapowo 

131,1 CHP-7 

WŁADYSŁAWOWO  

22. XLI/480/2006  
z dnia 
28.04.2006 r. 

Nr 129, poz. 
2676 z dnia 
13.12.2006 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Władysławowa 
oznaczonego symbolem WS-1 3,7838 

WS-1 

LIII/717/2018                        
z 2018-02-28 

poz. 1318 z 
dnia 2018-04-05 

Zmiana m.p.z.p. miasta Władysławowa 
oznaczonego symbolem WS-1 

WS-1.1 

23. XLIV/503/2006 
z dnia 
26.07.2006 r. 

Nr 43, poz. 610 
z dnia 
19.02.2007 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Władysławowa 
oznaczonego symbolem WS-3 

13,7924 WS-3 

24. XLV/514/2006 z 
13.09.2006 r. 

Nr 42, poz. 597 
z dnia 
16.02.2007 r. 

m.p.z.p. dla obszaru oznaczonego symbolem 
WT-3 we Władysławowie w rejonie ulic: Droga 
Chłapowska, Parkowa, Harcerska, 
Nawigacyjna. 

21,1242 WT-3 

25. XLV/518/2006 z 
13.09.2006 r. 

Nr 42, poz. 42 z 
16.02.2007 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego WT-1 

23,4961 WT-1 

26. XLVII/526/2006 
z dnia 
11.10.2006 r. 

Nr 41, poz. 587 
z dnia 
15.02.2007 r. 

m.p.z.p. oznaczony symbolem WS-6 dla 
obszaru zlokalizowanego pomiędzy ulicami: 
Gdańską, torami kolejowymi, Niepodległości 
oraz ulicą Stadionową, obręb 3 położonego w 
miejscowości Władysławowo 

8,426 WS-6 

27. VI/64/2007 z 
28.03.2007 r. 

Nr 134, poz. 
2388 z dnia 
04.09.2007 r. 

m.p.z.p. gminy miasta Władysławowa, 
oznaczony symbolem WT-5 39,078 WT-5 

28. XVI/183/2008 z 
dnia 27.02.2008 
r. 

Nr 56, poz. 
1596 z dnia 
20.06.2008 r. 

m.p.z.p. WS-4 dla obszaru rezerwatu "Słone 
Łąki" położonego w miejscowości 
Władysławowo 

44,5954 WS-4 

29. XXIII/249/2008 
z dnia 
24.09.2008 r. 

Nr 15, poz. 354 
z dnia 
02.02.2009 r. 

m.p.z.p., oznaczony symbolem WS-5 dla 
obszaru pomiędzy: Drogą Chłapowską, 
przedłużeniem Drogi Chłapowskiej, terenami 
istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Boh. 
Kaszubskich, ul. Starowiejską i terenów 
kolejowych od strony zachodniej, położony w 
miejscowości Władysławowo 

54,454 WS-5 

30. XXVII/280/2008 
z dnia 
26.11.2008 r. 

Nr 22, poz. 483 
z dnia 
13.02.2009 r. 

m.p.z.p. WSR-2 dla obszaru położonego w 
centrum miejscowości Władysławowo 
ograniczonego ulicami: Gen. Hallera (od 

16,025 WSR-2 
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północy), Towarową (od zachodu), 
Niepodległości (od południa) oraz 
przedłużeniem istniejącego odcinka ul. 
Abrahama (od wschodu) 

31. XXVII/281/2008 
z dnia 
26.11.2008 r. 

Nr 34, poz. 624 
z dnia 
09.03.2009 r. 

m.p.z.p. WT-4 dla obszaru pomiędzy: Drogą 
Chłapowską, drogą do wsi Łebcz, do granic 
administracyjnych Władysławowa i granicy 
obrębu Chłapowo oraz zawierający działki 
oznaczone numerami geodezyjnymi 1, 2, 3/1, 
3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 – Władysławowo – obręb 09 
położony w miejscowości Władysławowo 

193,4052 WT-4 

32. XXXV/346/2009 
z dnia 
01.07.2009 r. 

Nr 126, poz. 
2434 z dnia 
21.09.2009 r. 

m.p.z.p. WT-2 dla obszaru pomiędzy: Aleją 
Żeromskiego, ul. Harcerską, Drogą 
Chłapowską, do granicy obrębu Chłapowo 
położonego w miejscowości Władysławowo 

37,177 WT-2 

33. L/469/2010  
z dnia 
25.08.2010 r. 

Nr 140, poz. 
2727 z dnia 
19.11.2010 r. 

m.p.z.p. WSR-1 dla obszaru pomiędzy Aleją 
Niepodległości, terenami kolejowymi, 
granicami portu we Władysławowie i ul. 
Portową, położonego w miejscowości 
Władysławowo 

38,354 WSR-1 

34. XLVI/433/2013 
z dnia 
25.09.2013 r. 

poz. 3993  
z dnia 
19.11.2013 r. 

m.p.z.p. WŻ-3 dla obszaru pomiędzy:  
ul. Gdańską,  Drogą  Chłapowską, drogą  do  
wsi Łebcz i do granic administracyjnych 
Władysławowa położonego w miejscowości 
Władysławowo 

282,9 WŻ-3 

35. LII/495/2014 z 
29.01.2014 r. 

poz. 1204  
z dnia 
20.03.2014 r. 

m.p.z.p. WS-2 dla obszaru pomiędzy: ul. 
Gdańską, przedłużeniem Drogi Chłapowskiej 
ul. Boh. Kaszubskich do granic 
administracyjnych Władysławowa położony w 
miejscowości Władysławowo   

76,905 WS-2 
IV/53/2019  z 
dnia  2019-01-
30 

poz. 1130  
z dnia 
7.03.2019 r. 

zmiana m.p.z.p. WS-2 dla obszaru pomiędzy: 
ul. Gdańską, przedłużeniem Drogi 
Chłapowskiej ul. Boh. Kaszubskich do granic 
administracyjnych Władysławowa położony w 
miejscowości Władysławowo   

36. LIII/504/2014 z 
05.03.2014 r. 

poz. 1549  
z dnia 
16.04.2014 r. 

m.p.z.p. WŻ-1 dla obszaru pomiędzy Drogą 
Chłapowską, ul. Sucharskiego, Aleją 
Żeromskiego, ul. Błękitnej Armii oraz terenami  
kolejowymi od strony wschodniej położonego w 
miejscowości Władysławowo 

84,4208 WŻ-1 

37. XXX/357/2016 z 
26.10.2016 r. 

poz. 4230 z 
07.12.2016  r. 

m.p.z.p.  WŻ-3.2 w mieście Władysławowo w 
gminie Władysławowo 

1,56 WŻ-3.2 

38. XXXII/383/2016 
z 30.11.2016 r. 

poz. 376 z dnia 
27.01.2017 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego WT-2.1 we Władysławowie 

0,36 WT-2.1 

39. XXXIII/404/2016 
z 28.12.2016r. 

poz. 660  
z 7.02.2017 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego WS-6.1 we Władysławowie 

0,64 WS-6.1 

40. LIII/718/2018 z 
28.02.2018r. 

poz. 1431 
 z 11.04.2018r. 

m.p.z.p. WCH-1.2 we Władysławowie w gminie 
Władysławowo 

7,67 
 

WCH-1.2 

41. V/46/2007 z 
28.02.2007r. 

Nr 126, poz. 
2253 z  
07.08.2007 r. 

m.p.z.p. gminy miasta Władysławowo, 
oznaczonego symbolem WCH-1 171,5 WCH-1 

CHAŁUPY  

42. XXXVIII/445/20
06 z dnia 
25.01.2006r. 

Nr 59, poz. 
1212 z dnia 
05.06.2006 r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego oznaczony symbolem WCH-2 
w granicach obrębu Chałupy 

62,699 WCH-2 

43. XXXII/382/2016 
z dnia 
30.11.2016 r. 

poz. 192 z dnia 
18.01.2017 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego WCH-2.1 we wsi Chałupy 
w gminie Władysławowo 

0,54 WCH-2.1 
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3.2. Szacunek chłonności terenów przeznaczonych w obowiązujących m.p.z.p. pod zabudowę 

W celu sporządzenia bilansu terenów wg przeznaczenia w poszczególnych miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, przeanalizowano ustalenia szczegółowe dla wszystkich wyróżnionych w planach terenów. Analiza 
ustaleń szczegółowych, w wielu wypadkach skonfrontowana z istniejącym zagospodarowaniem, realizowanym na 
podstawie danego planu wykazała, że niezbędne jest wprowadzenie ujednoliconego systemu oznaczenia 
przeznaczenia terenów, przedstawionego w tabeli poniżej. W analizie uwzględniono również nieobowiązujący plan 
miejscowy O1, obejmujący wieś Ostrowo (stwierdzona została nieważność zaskarżonej uchwały).  
 
Zestawienie powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych wykonano podziale na 
dwie kategorie:  

 obszary uzupełnień zabudowy równoznaczne z obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Są to tereny 
zabudowane, częściowo zabudowane i ich najbliższe otoczenie, 

 obszary rozwoju zabudowy, znajdujące poza granicami obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych. 

Tabela 12. Ujednolicone oznaczenia przeznaczenia terenów 

Mieszkalnictwo 
MP – tereny zabudowy mieszkaniowo – pensjonatowej 
MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej w centrach 
miejscowości 
MN– tereny zabudowy jednorodzinnej  
MW – tereny zabudowy wielorodzinnej  
MM – tereny zabudowy mieszkaniowej 

Rolnictwo i leśnictwo 
R – tereny rolnicze 
ZL – tereny lasów i zalesień 
RM – tereny zabudowy zagrodowej 
Produkcja 
PP – tereny przemysłowe  
PG– tereny powierzchniowej eksploatacji kopalin 

Turystyka 
UTR – tereny usług rekreacji- obsługi turystów, parki rozrywki,  
UT – tereny usług turystycznych  
UTc – kempingi, pola namiotowe i duże zespoły domków 
turystycznych 
RMT – agroturystyka 
ML- tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, zabudowy 
letniskowej 

Zieleń, plaże i wody 
ZP zieleń parkowa, zieleń urządzona oraz tereny 
zabytkowych cmentarzy 
ZU – tereny zieleni urządzonej (nie publicznej) 
ZN – tereny zieleni naturalnej, w tym tereny zieleni objęte 
formami ochrony przyrody 
ZC – teren cmentarza czynnego 
WS- wody śródlądowe 
ZD- ogrody działkowe 

Usługi  
U – tereny zabudowy usługowej (usługi handlu gastronomii 
itp.) usługi komercyjne  
UP – tereny usług publicznych ( boisko, świetlica, plaża itd., 
UO- teren szkoły 
UK – kościół, tereny kultu religijnego 
US- tereny sportu i rekreacji 

Infrastruktura i Komunikacja 
IT – tereny infrastruktury technicznej (np. ujęcie wody, 
oczyszczalnia ścieków, zbiornik przeciwpożarowy, rowy 
melioracyjne itp.) 
O– teren zagospodarowania odpadów 
KD - drogi publiczne, drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi piesze 
KK-teren linii kolejowej 
KP- tereny parkingów 

Produkcja 
PR- teren przystani rybackiej 
P – tereny produkcji, składów, magazynów 

 

 

Tabela 13. Zestawienie powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych według 
ujednoliconego przeznaczenia terenów 

l.p. 
 

Główne przeznaczenie terenu, dominująca funkcja terenów 
Powierzchnia 

(ha) 

 Obszary uzupełnień zabudowy  

  MIESZKALNICTWO, MIESZKALNICTWO Z USŁUGAMI HOTELARSKIMI 

1. uMU tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej MU 121,86 

2. uMP tereny zabudowy mieszkaniowo- pensjonatowej MP 292,88 

3. uMN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- MN 19,88 

4. uMW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW 17,72 
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  RAZEM 452,34 

  USŁUGI HOTELARSKIE, INNE USŁUGI TURYSTYCZNE  

 uUT tereny zabudowy usługowej – usług hotelarskich UT 157,74 

6. uML tereny zabudowy letniskowej- ML 1,07 

7. uU tereny zabudowy usługowej - U 54,67 

  RAZEM 213,49 

  PRODUKCJA, INNE  

8. uPU tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej PU                            RAZEM 24,56 

  Suma powierzchni terenów uzupełnień zabudowy 690,39 

 Obszary rozwoju zabudowy  

  MIESZKALNICTWO, MIESZKALNICTWO Z USŁUGAMI HOTELARSKIMI 

1. rMU tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej MU 52,39 

2. rMP tereny zabudowy mieszkaniowo- pensjonatowej MP 72,44 

3. rMN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- MN 2,21 

4. rMW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW 6,54 

5. rRM tereny zabudowy zagrodowej- RM 18,61 

  RAZEM 152,19 

  USŁUGI HOTELARSKIE, INNE USŁUGI TURYSTYCZNE  

6. rUT tereny zabudowy usługowej – usług hotelarskich UT 67,09 

7. rU tereny zabudowy usługowej - U 101,53 

  RAZEM 168,62 

  PRODUKCJA, INNE  

8. rPU tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej PU 90,21 

  Suma powierzchni terenów rozwoju zabudowy 411,02 

    

  Razem powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę 
w obowiązujących m.p.z.p. 

1101,41 

 
Większość miejscowości posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas 
nie zostały sporządzone plany dla obszarów w sąsiedztwie klifu w Jastrzębiej Górze i Chłapowie. Nie posiada 
planów część terenów we Władysławowie, tj. tereny w Cetniewie i Hallerowie położone na północ od ul. Żeromskiego 
oraz obszar w rejonie ul. Portowej, obejmujący sąsiedztwo portu i tereny portu. W tych rejonach podstawą uzyskania 
pozwolenia na budowę są decyzje o warunkach zabudowy. Tabela poniżej zawiera zestawienie uwzględniające 
wyniki inwentaryzacji urbanistycznej z 2018 roku oraz obszary dla których zostały wydane decyzje o warunkach 
zabudowy. 

Tabela 14. Zestawienie powierzchni terenów zabudowy nie objętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego  

GŁÓWNE PRZEZNACZENIE TERENU, DOMINUJĄCA FUNKCJA TERENU 
Powierzchnia 

[ha] 
Powierzchnia 

[ha] 

MIESZKALNICTWO, MIESZKALNICTWO Z USŁUGAMI HOTELARSKIMI I INNYMI 

SWF- obszar śródmiejskiej zabudowy Władysławowa dominującej* funkcji 
usługowej, wskazany do przekształceń funkcjonalno-przestrzennych 

26,85  

71,2 
uMM - obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach 
mieszkaniowych   

20,79  

uMP - obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo- 
usługowej w zakresie usług hotelarskich  

23,56  

USŁUGI HOTELARSKIE I TURYSTYCZNE 

USŁUGI HOTELARSKIE   

90,45 

uUTz - obszar uzupełnień zabudowy historycznego kurortu w Jastrzębiej 
Górze (cały obszar) 

21,49  

uUT - obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji skoncentrowanych 
usług hotelarskich  

32,40  

uUTc - obszary uzupełnień zabudowy usług turystycznych o niskiej 
intensywności (kempingi, pola namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, tereny 

9,72  
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sportowo-rekreacyjne,) 

rUT – obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji skoncentrowanych 
usług hotelarskich 

6,35 

suma 69,96 

INNE USŁUGI TURYSTYCZNE  

uUTW - obszary uzupełnień zabudowy o funkcji dominującej funkcji 
wielkopowierzchniowych usług turystycznych (parki rozrywki, usługi rekreacji, 
sportu i wypoczynku, usługi kultury i kultury fizycznej)  

20,49  

PRODUKCJA, INNE 

uPU – obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, 
produkcyjnych, składowo-magazynowych 

8,05  8,05 

Suma:  169,7 ha 
 
Na podstawie przeprowadzonych wyżej analiz oszacowano rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę 
w miejscowych planach. Uwzględniając powierzchnie terenów zabudowy nie objętych miejscowymi planami, 
powierzchnie terenów pod zabudowę w planach miejscowych oraz powierzchnie terenów zabudowanych wg 
aktualizacji inwentaryzacji urbanistycznej w 2018 r. ustalono rezerwy terenów zabudowy w planach w trzech 
zasadniczych kategoriach funkcjonalnych: 

 mieszkalnictwo, mieszkalnictwo z usługami hotelarskimi – rezerwa terenu o powierzchni 309,25 ha; 

 usługi hotelarskie, inne usługi turystyczne – rezerwa terenu o powierzchni 182,51 ha; 

 produkcja, inne – rezerwa terenu o powierzchni 72,01 ha.  

Tabela 15. Szacunek rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych 

 

GŁÓWNE 
PRZEZNACZENIE 

TERENU, DOMINUJĄCA 
FUNKCJA TERENU 

oznaczenie wg 
ujednoliconego 

systemu 
oznaczeń * 

Powierzchnia 
terenów 

zabudowanych 
nie objętych 
planami ** 

Powierzchnia 
terenów 

przeznaczonych 
pod zabudowę 
w m.p.z.p. *** 

Powierzchnia 
terenów 

zabudowanych 
według 

inwentaryzacji 
z 2018 r. **** 

Rezerwa 
terenów do 
zabudowy 
w planach 

l.p.   [ha] [ha] [ha] [ha] 

   1 2 3 4 

 
MIESZKALNICTWO, 
MIESZKALNICTWO Z 
USŁUGAMI HOTELARSKIMI 

MU, MP, 
MN, MW, 

RM 
71,2 604,53 366,48 309,25 

 
USŁUGI HOTELARSKIE, INNE 
USŁUGI TURYSTYCZNE 

UT, ML, U, 90,45 382,11 290,05 182,51 

 PRODUKCJA, INNE PU 8,05 114,77 50,81 72,01 

 Razem   169,7 1101,41 707,34 563,77 

Źródła: 
* - tabela nr 12. Ujednolicone oznaczenia przeznaczenia terenów 
** - tabela nr 14. Zestawienie powierzchni terenów zabudowy nie objętych miejscowymi planami (m.p.z.p.) 
*** - tabela nr 13. Zestawienie powierzchni terenów pod zabudowę w planach miejscowych  
**** - tabela nr 11. Zestawienie terenów zabudowanych wg aktualizacji inwentaryzacji urbanistycznej w 2018 r. 

4. Szacunek chłonności terenów w granicach jednostek osadniczych  

4.1. Obszary o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno – przestrzennej  

Szacunek chłonności terenów obejmuje obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej w granicach jednostek osadniczych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Są to tereny zabudowane, częściowo zabudowane 
i ich najbliższe otoczenie. Dominującą funkcję terenu ustalono w większości na podstawie ustaleń obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inwentaryzacji urbanistycznej zaktualizowanej w 2018 r. 
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Tabela 16. Zestawienie powierzchni obszarów o wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 
w podziale na rodzaje zabudowy 

GŁÓWNE PRZEZNACZENIE TERENU, DOMINUJĄCA FUNKCJA TERENU 
Powierzchnia 

[ha] 

MIESZKALNICTWO, MIESZKALNICTWO Z USŁUGAMI HOTELARSKIMI I INNYMI   

SWF- obszar śródmiejskiej zabudowy o dominującej* funkcji usługowej, (centrum Władysławowa) 
wskazany do przekształceń funkcjonalno-przestrzennych 

45,63  

uMM - obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach mieszkaniowych   23,54  

uMUm- obszary uzupełnień zabudowy wielofunkcyjnej 129,83  

uMUw - obszary uzupełnień zabudowy wielofunkcyjnej zabytkowych układów wsi: Karwia, 
Ostrowo, Tupadły, Chłapowo i Wielka Wieś 

78,81  

uMP - obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo- usługowej w zakresie 
usług hotelarskich  

227,12  

suma 504,93 

USŁUGI HOTELARSKIE   

uUTz - obszar uzupełnień zabudowy historycznego kurortu w Jastrzębiej Górze 21,63  

uUT - obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji skoncentrowanych usług hotelarskich  103,04  

uUTc - obszary uzupełnień zabudowy usług turystycznych o niskiej intensywności (kempingi, pola 
namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, tereny sportowo-rekreacyjne) 

135,00  

suma 259,67 

INNE USŁUGI TURYSTYCZNE  

uUTW - obszary uzupełnień zabudowy o funkcji dominującej funkcji wielkopowierzchniowych 
usług turystycznych (parki rozrywki, usługi rekreacji, sportu i wypoczynku, usługi kultury i kultury 
fizycznej)  

38,29  

PRODUKCJA, INNE  

uPU – obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych, 
składowo-magazynowych 

51,45  

Suma: 854,34 ha 
 

Tabela 17. Rezerwy terenów w granicach jednostek osadniczych w podziale na rodzaje zabudowy 

DOMINUJĄCA FUNKCJA TERENÓW 

obszary 
o wykształconej 

strukturze 
funkcjonalno-

przestrzennej * 

Tereny zabudowane  
wg inwentaryzacji 
urbanistycznej** 

Rezerwa 
terenów 

w granicach 
jednostek 

osadniczych 

 [ha] Rodzaj użytku [ha] [ha] 
obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej, 
mieszkaniowo – usługowej i mieszkaniowej z usługami 
hotelarskimi 

504,93 
MN, MW, 
RM, MU 

366,48 138,45 

obszary o dominującej funkcji usług turystycznych, usług 
hotelarskich (hotele, kempingi, ośrodki wczasowe, 
zabudowa letniskowa, zespołów. domków turystycznych 
itp.)  

259,67 
UT, UTc, 

ML 
253,96 

7,91  
Obszary o dominującej funkcji wielkopowierzchniowych 
usług turystycznych (parki rozrywki, usługi rekreacji, sportu 
i wypoczynku, usługi kultury i kultury fizycznej) 

38,29 U, UT 36,09 

obszary o dominującej funkcji produkcyjnej, magazynowej, 
składowej i inne 

51,45 PU 50,81 0,64 

Powierzchnia terenów razem 854,34  707,34 147,00 

Źródło: 
* - tabela nr 16. Zestawienie powierzchni obszarów o wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 
w podziale na rodzaje zabudowy 
** - tabela nr 11. Zestawienie terenów zabudowanych wg aktualizacji inwentaryzacji urbanistycznej w 2018 roku 
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Podsumowanie 
Sumaryczna powierzchnia obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
w granicach jednostek osadniczych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, wynosi 854,34 ha. Opierając się na wynikach aktualizacji 
inwentaryzacji sporządzonej na potrzeby Studium w 2018 roku, sumaryczna powierzchnia terenów zabudowanych 
wynosi 707,34 ha. Rezerwa terenów do zabudowy w granicach jednostek osadniczych w wykształconej strukturze 
funkcjonalno – przestrzennej wynosi 147,00 ha, w tym: 

 na obszarach o dominującej funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i mieszkaniowej z usługami 
hotelarskimi rezerwy wynoszą ok. 138,45 ha; 

 na obszarach o dominującej funkcji usług turystycznych, usług hotelarskich (hotele, kempingi, ośrodki 
wczasowe, zabudowa letniskowa, zespołów. domków turystycznych itp.) oraz wielkopowierzchniowych 
usług turystycznych (parki rozrywki, usługi rekreacji, sportu i wypoczynku, usługi kultury i kultury fizycznej) 
rezerwy wynoszą ok. 7,91 ha; 

 w granicach obszarów o dominującej funkcji produkcyjnej, magazynowej, składowej praktycznie nie ma 
żadnych rezerw terenowych (ok. 0,64 ha). 

4.3. Szacunek chłonności terenów w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej 
strukturze funkcjonalno- przestrzennej rozumianej jako możliwość lokalizacji nowej zabudowy 

Dla funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i mieszkaniowej z usługami hotelarskimi szacunek chłonności 
terenów w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno- przestrzennej 
rozumianej jako możliwość lokalizacji nowej zabudowy przeprowadzono w odniesieniu do powierzchni całkowitej 
i powierzchni użytkowej zabudowy. Zakłada się wskaźnik intensywności średnio na poziomie 0,7; 

Tabela 18. Szacunek chłonności terenów w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej 
strukturze funkcjonalno- przestrzennej 

DOMINUJĄCA FUNKCJA TERENÓW 

Rezerwa 
terenów 

w granicach 
jednostek 

osadniczych 

wskaźnik 
intensywności 

zabudowy 
brutto 

Chłonność 
terenów 

(powierzchnia 
całkowita) 

Chłonność 
terenów 

(powierzchnia 
użytkowa) 

 [ha]  [m² p.c.] [m² p.u.] 
obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej, 
mieszkaniowo – usługowej i mieszkaniowej 
z usługami hotelarskimi 

138,45 0,7 969 150 775 320 

obszary o dominującej funkcji usług 
turystycznych, usług hotelarskich (hotele, 
kempingi, ośrodki wczasowe, zabudowa 
letniskowa, zespołów. domków turystycznych 
itp.) 

7,91 (-) (-) (-) 

obszary o dominującej funkcji produkcyjnej, 
magazynowej, składowej i inne 

0,64 (-) (-) (-) 

Powierzchnia terenów razem 147,00    

5. Szacunek potrzeb terenów dla lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami 
o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

5.1. Szacunek potrzeb terenów dla funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej 
i mieszkaniowej z usługami hotelarskimi poza obszarami o wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej 

W tabeli „Szacunek potrzeb terenów dla funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i mieszkaniowej 
z usługami hotelarskimi poza obszarami o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej” zestawiono 
zapotrzebowanie dla lokalizacji nowej zabudowy do poza tymi obszarami, uwzględniając dwa warianty skali rozwoju 
zabudowy do roku 2050, o których mowa w rozdziale 2.2. Analizowane warianty dotyczą zakładanego rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami hotelarskimi, dominującego rodzaju zabudowy na terenie 
Gminy Władysławowo.  
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Szacunek potrzeb przeprowadzono przy założeniu, że intensywność zabudowy na nowych terenach będzie nieco 
niższa niż na terenach w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno- 
przestrzennej – przyjęto średni wskaźnik intensywności zabudowy na poziomie 0,5.  
 

Tabela 19. Szacunek potrzeb terenów dla funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i mieszkaniowej 
z usługami hotelarskimi poza obszarami o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

DOMINUJĄCA FUNKCJA TERENÓW 
Chłonność 

terenów  
 

Szacunek 
zapotrzebowani

a na nową 
zabudowę do 

roku 2050 
 

Powierzchnia 
nowej 

zabudowy do 
lokalizacji poza 

obszarami 
WZSF-P  

wskaźnik 
intensywności 

zabudowy 
brutto 

tereny dla 
lokalizacji nowej 

zabudowy 
z funkcjami 

mieszkaniowymi 
do roku 2050 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

 [m² p.c.]  [m² p.c.]  [m² p.c.]  [ha] 
obszary o dominującej funkcji 
mieszkaniowej, mieszkaniowo – 
usługowej i mieszkaniowej 
z usługami hotelarskimi  

969 150 

W I 
1.467.500 

498 350 0,5 99,67 

W II 
2.074.500  

1 105 350 0,5 221,07 

 
Wyjaśnienie pojęć i skrótów użytych w tabeli 

(1) Chłonność terenów w granicach jednostek osadniczych o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno- 
przestrzennej rozumianej jako możliwość lokalizacji nowej zabudowy (rozdział 4.3.); 
(2) p.c. – powierzchnia całkowita zabudowy; 
(3) WZSF-P – obszary o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej  

 
W rozdziale 2.3 przeprowadzono szacunek potrzeb terenów dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Duża część 
lokalnych przedsiębiorstw (prowadzących inną działalność niż usługi hotelarskie) działa w powiązaniu z funkcją 
mieszkaniową (dom + warsztat/ zakład), czyli na terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo – usługowym. Szacuje się, 
że do roku 2050 potrzeby w tym sektorze wyniosą ok. 22 ha. 
Uwzględniając potrzeby terenów dla lokalnej przedsiębiorczości, sumaryczne zapotrzebowanie terenów dla 
lokalizacji nowej zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i mieszkaniowej 
z usługami hotelarskimi poza obszarami o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej kształtuje się 
następująco: 

 Wariant I – 121,67 ha 

 Wariant II – 243,07 ha  

5.2 Szacunek potrzeb terenów dla funkcji usług hotelarskich i zabudowy letniskowej poza 
obszarami o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

Potrzeby w zakresie terenów dla funkcji usług hotelarskich oszacowano w rozdziale 2.4, natomiast dla zabudowy 
letniskowej w rozdziale 2.5. Dal oszacowania potrzeb terenowych wzięto pod uwagę Wariant II zapotrzebowania 
terenów dla funkcji usług hotelarskich do roku 2050: 

 Dla ośrodków turystycznych sezonowych zakłada się intensyfikację zagospodarowania i wskaźnik 70 miejsc 
na hektar, co oznacza, że zapotrzebowanie terenów wyniesie 205,70 ha. 

 Dla obiektów hotelowych zakłada się wskaźnik 100 miejsc noclegowych na hektar, co oznacza, że 
zapotrzebowanie terenów do roku 2050 wyniesie ok. 98,00 ha.  

 powierzchnia terenów przeznaczonych na cele zabudowy letniskowej wyniesie ok. 105 ha. (rozdział 2.5). 
 
W sumie szacuje się, że potrzeby terenów dla funkcji usług hotelarskich i zabudowy letniskowej wyniosą w 2050 roku 
408,70 ha. W granicach obszarów o wykształconej strukturze funkcjonalno przestrzennej (tabela 16) znajduje się 
259,93 ha terenów o dominującej funkcji usług turystycznych, usług hotelarskich (hotele, kempingi, ośrodki 
wczasowe, zabudowa letniskowa, zespołów. domków turystycznych itp.). Szacowane potrzeby terenów dla funkcji 
usług hotelarskich i zabudowy letniskowej poza obszarami o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej do roku 2050 wyniosą 148,77 ha.  
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5.3. Szacunek potrzeb terenów dla funkcji produkcyjnych 

Biorąc pod uwagę powierzchnie terenów zabudowanych na cele funkcji PU nie objęte miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego (tab. 14) oraz powierzchnie terenów wskazanych w planach zagospodarowania 
przestrzennego na cele funkcji PU, w sumie na obszarze Władysławowa przeznacza się ok. 122,82 ha dla funkcji 
PU. Z tego 50,81 ha jest już zabudowana, co oznacza że rezerwy terenowe dla zabudowy o dominujących funkcjach 
usługowych, produkcyjnych składowych i magazynowych wynoszą nieco ponad 72 ha. 
W rozdziale 2.3 przeprowadzono szacunek potrzeb terenów dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości o charakterze 
produkcyjno usługowym (funkcje endogeniczne), czyli zakłady i warsztaty, które ze względu na swoją specyfikę będą 
się rozwijały poza obszarami z funkcją mieszkaniową, na nowych terenach PU – tereny zabudowy o dominujących 
funkcjach usługowych, produkcyjnych składowych i magazynowych. Szacuje się, że do roku 2050 potrzeby tylko 
w tym sektorze wyniosą ok. 44 ha terenów rozwojowych. 
Zgodnie ze strategią rozwoju Władysławowa niezbędne jest wzmocnienie funkcji gospodarczych miasta poprzez ich 
zróżnicowanie, zainteresowanie inwestorów zewnętrznych i rozwój działalności innych niż gospodarka turystyczna, 
między innymi poprzez wskazanie oferty terenów inwestycyjnych dla funkcji produkcyjnych, produkcyjno – 
usługowych, magazynowych i składowych (funkcje egzogeniczne). Powierzchnia tej kategorii terenów rozwojowych 
jest ograniczona wymogami struktury funkcjonalno przestrzennej Władysławowa, w tym wymogami kształtowania 
sąsiedztwa zapewniającego odpowiedni standard jakości środowiska, także krajobrazu, dla funkcji mieszkaniowych i 
gospodarki turystycznej.  

Tabela 20. Szacunek rezerwy terenów zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych 
składowych i magazynowych 

l.p. 
DOMINUJĄCA 

FUNKCJA 
TERENU 

Powierzchnia 
terenów 

zabudowanych 
według 

inwentaryzacji 
z 2018 r. 

Powierzchnia 
terenów 

zabudowanych nie 
objętych planami 

Powierzchnia terenów przeznaczonych pod 
zabudowę w m.p.z.p. 

(funkcje PU) 

Rezerwa terenów 
do zabudowy dla 

funkcji PU 

Tabela 11 Tabela 14 Tabela 13  

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

1 PU 50,81 8,05 
uPU-24,56 
rPU- 90,21 

114,77 72,01 

PU - tereny zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych składowych i magazynowych 

6. Bilans powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę w projekcie Studium 

W studium wyznacza się strefy funkcjonalno – przestrzenne z podziałem na następujące rodzaje:  

 obszary uzupełnień zabudowy o określonych dominujących funkcjach, położone w obrębie 
wykształconych, zwartych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Obejmują istniejącą zabudowę 
z najbliższym otoczeniem, gdzie zakładana jest kontynuacja dotychczasowego charakteru 
zagospodarowania. W projekcie Studium wskazano tereny uzupełnień zabudowy o łącznej powierzchni 
834,34 ha, wg głównych funkcji dominujących: 

 obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej 
i mieszkaniowej z usługami hotelarskimi i innymi o powierzchni 504,93 ha; 

 obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji usług hotelarskich i innych usług turystycznych 
o powierzchni 297,96 ha 

 obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych, składowo-
magazynowych o powierzchni 51,45 ha; 

 obszary rozwoju zabudowy o określonych funkcjach, obejmujące nowe tereny rozwojowe.  

 Szacowane potrzeby terenów rozwojowych (Rozdział 5.1) o dominującej funkcji mieszkaniowej, 
mieszkaniowo – usługowej i mieszkaniowej z usługami hotelarskimi poza obszarami o wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej do roku 2050 kształtują się następująco:  
Wariant I – 121,67 ha, Wariant II – 243,07 ha. Powierzchnia wskazana w projekcie Studium wynosi 
193,57 ha. 

 Szacowane potrzeby terenów rozwojowych (Rozdział 5.2) dla funkcji usług hotelarskich i zabudowy 
letniskowej poza obszarami o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej do roku 
2050 wyniosą 148,77 ha. Powierzchnia wskazana w projekcie Studium wynosi 165,83 ha. 



32 
 

 Szacowane potrzeby terenów rozwojowych (Rozdział 5.3) o dominujących funkcjach usługowych, 
produkcyjnych składowych i magazynowych do roku 2050 wynoszą minimum 44 ha dla funkcji 
endogenicznych. Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Gminy Władysławowo do 2030 roku”, przyjętą 
Uchwałą Nr LI/937/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku Rady Miejskiej Władysławowa, która jest 
narzędziem wyznaczającym cele i kierunki działań ważne dla zrównoważonego rozwoju 
Władysławowa, w Studium konieczne jest wskazanie terenów dla rozwoju funkcji egzogenicznych, 
stanowiących ofertę inwestycyjną. Powierzchnia wskazana w projekcie Studium wynosi 255,89 ha. 

 

Tabela 21. Zestawienie powierzchni obszarów uzupełnień zabudowy wg dominującej funkcji w projekcie 
Studium 

DOMINUJĄCA FUNKCJA TERENÓW 
Powierzchnia 

[ha] 

MIESZKALNICTWO, MIESZKALNICTWO Z USŁUGAMI HOTELARSKIMI I INNYMI   

SWF- obszar śródmiejskiej zabudowy o dominującej funkcji usługowej, wskazany do 
przekształceń funkcjonalno-przestrzennych 

45,63  

uMM - obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach mieszkaniowych   23,54  

uMUm- obszary uzupełnień zabudowy wielofunkcyjnej we Władysławowie 129,83  

uMUw - obszary uzupełnień zabudowy wielofunkcyjnej zabytkowych układów wsi Karwia, 
Ostrowo, Tupadły, Chłapowo i zespołu ruralistycznego dawnej Wielkiej Wsi we Władysławowie 

78,81  

uMP - obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo- usługowej w zakresie 
usług hotelarskich  

227,12  

suma 504,93 

USŁUGI HOTELARSKIE I INNE USŁUGI TURYSTYCZNE  

uUT - obszary uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji skoncentrowanych usług hotelarskich 
uUTz - obszar uzupełnień zabudowy historycznego kurortu w Jastrzębiej Górze 
uUTk– obszar uzupełnień zabudowy o dominującej funkcji usług hotelarskich w Chłapowie 

124,67  

uUTc - obszary uzupełnień zabudowy usług turystycznych o niskiej intensywności (kempingi, pola 
namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, tereny sportowo-rekreacyjne) 
uUTc1 - obszary istniejących kempingów na Półwyspie Helskim 

135,00  

uUTW - obszary uzupełnień zabudowy o funkcji dominującej funkcji wielkopowierzchniowych 
usług turystycznych (parki rozrywki, usługi rekreacji, sportu i wypoczynku, usługi kultury i kultury 
fizycznej)  

38,29  

suma 297,96 

PRODUKCJA, INNE  

uPU – obszary uzupełnień zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych, 
składowo-magazynowych 

51,45  

Suma: 854,34 ha 
 

Tabela 22. Zestawienie powierzchni obszarów rozwoju zabudowy wg dominującej funkcji w projekcie 
Studium 

DOMINUJĄCA FUNKCJA TERENÓW 
Powierzchnia 

[ha] 

MIESZKALNICTWO, MIESZKALNICTWO Z USŁUGAMI HOTELARSKIMI I INNYMI  

rMU - obszary rozwoju zabudowy wielofunkcyjnej we Władysławowie 69,07 

rMP - obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowo- usługowej w zakresie 
usług hotelarskich 

108,13 

rUTa –obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji usług turystycznych o charakterze 
agroturystycznym 

16,37 

suma 193,57 

USŁUGI HOTELARSKIE  

rUTc - obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji usług hotelarskich o niskiej intensywności 
i zabudowy letniskowej 

118,50 
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rUT - obszary rozwoju zabudowy o dominującej funkcji skoncentrowanych usług hotelarskich  47,33 

suma 165,83 

INNE USŁUGI TURYSTYCZNE  

rUTW - obszary rozwoju zabudowy o funkcji dominującej funkcji wielkopowierzchniowych usług 
turystycznych (parki rozrywki, usługi rekreacji, sportu i wypoczynku, usługi kultury i kultury 
fizycznej)  

suma 25,74 

PRODUKCJA, INNE  

rPU - obszary rozwoju zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych 
składowych i magazynowych; 

239,92 

rPUh - obszary rozwoju zabudowy o dominujących funkcjach usługowych, produkcyjnych 
składowych i magazynowych, z dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych 

15,97 

suma 255,89 

Suma: 641,03 

7. Szacunek możliwości finansowych gminy i potrzeb inwestycyjnych w zakresie zadań 
własnych gminy 

7.1. Zadania własne gminy  

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy 
zalicza się: 

 budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem; 

 budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych, 

 budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 

 budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami. 
 
Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych 
zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach publicznych oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE (art. 
110 ust. 1 pkt. 1). Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym; jak: 

 zaopatrzenie w energię elektryczną,  

 zaopatrzenie w energię cieplną,  

 zaopatrzenie w gaz, 
- podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują przedsiębiorstwa 
energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. 
Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie 
oświetlenia dróg tych, których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych. 

7.2. Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy 

Źródła finansowania będą stanowić: środki pochodzące z budżetu miasta (środki własne), środki pomocowe, 
partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie 
przyjętej metody konstruowania budżetu projektów. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
będzie się odbywać poprzez: 
1) opracowanie planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
stanowiącego podstawę konstruowania budżetów rocznych. 
2) wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na współfinansowanie przedsięwzięć 
będących podstawą budowy montaży finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji. 
3) zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny niezbędny 
do ubiegania się o środki pomocowe. 
4) wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), w celu 
zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej 
i drogownictwa. 
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5) linie elektroenergetyczne, ciepłociągi, gazociągi, regionalne sieci szerokopasmowe oraz inna infrastruktura 
telekomunikacyjna realizowane będą przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne koncesje. 

7.3. Potrzeby inwestycyjne w zakresie zadań własnych Gminy 

7.3.1. Zaopatrzenie w wodę 

Planowane inwestycje celu publicznego w zakresie rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę3 

 rozbudowa ujęcia wody „Cetniewo” we Władysławowie poprzez adaptację dwóch studni głębinowych: 

 sieć wodociągowa w m. Ostrowo, ul. Grzybowa; 

 magistrala wodociągowa Ostrowo – Karwia; 

 sieć wodociągowa w ul. Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze; 

 rozbudowa systemu dystrybucji wody SUW „Cetniewo” – magistrala Helska (odcinek magistralo 
w ul. Żwirowej we Władysławowie;  

 sukcesywna wymiana wodociągów z rur azbestowo – cementowych; długość sieci z rur a-c w rozbiciu na 
poszczególne miejscowości kształtuje się następująco: 
o Tupadły 1536 m; 
o Ostrowo 1145 m; 
o Jastrzębia Góra 2818 m; 
o Władysławowo 11.824,2 m; 

 - wymiana wodociągu żeliwnego w ul. Wczasowej; 
Rozbudowa obiektów sieci wod. – kan. jest ujęta w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 dla Gminy Władysławowo.  

7.3.2. Odprowadzenie ścieków komunalnych 

Planowane inwestycje celu publicznego w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej 
W ramach inwestycji celu publicznego, wskazanych w obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego - uchwała Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 poz. 603), wynikających z dokumentów przyjętych przez Sejmik Województwa 
Pomorskiego, zostały wymienione zadania niebędące zadaniami samorządu województwa, odnoszące się do 
rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Władysławowo: 

1) Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach aglomeracji ściekowych powyżej 2.000 
RLM, w tym: Władysławowo; 

2) Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową układów tłocznych i modernizacją 
przepompowni ścieków w ramach aglomeracji ściekowych powyżej 2.000 RLM. 

Inwestycje planowane przez MPWiK EKOWIK sp. z o.o.: 
1) wymiana kolektora sanitarnego w Jastrzębiej Górze w ul. Wczasowej, od ul. Puckiej do ul. Rybackiej; 
2) wymiana kolektora sanitarnego w m. Tupadły od ul. Rolnej do oczyszczalni ścieków w obr. Jastrzębia Góra.  

Rozbudowa obiektów sieci wod – kan jest ujęta w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 dla Gminy Władysławowo.  

7.3.3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane są do systemu kanalizacji deszczowej lub w przypadku jej braku 
odprowadzane są lokalnie do gruntu w obrębie poszczególnych terenów zainwestowanych. Lokalne odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych zebranych przez kanalizację deszczową występuje w Jastrzębiej Górze do studni 
betonowej zlokalizowanej w ulicy Krzysztofa Pendereckiego oraz do zbiorników retencyjno - rozsączających w ulicy 
Leśnej i Jasnej.  
Gmina Władysławowo posiada koncepcję odprowadzania wód deszczowych dla miejscowości Jastrzębia Góry oraz 
dla miejscowości Rozewie, Chłapowo i Osiedla Cetniewo we Władysławowie. 
 
Zasady kształtowania zintegrowanych systemów zagospodarowania wód opadowych: 
1. Zagospodarowanie wód opadowych w miejscu opadu, na powierzchni terenu, w celu redukcji odpływu 
powierzchniowego do poziomu sprzed urbanizacji. 

                                                           
3 na podstawie informacji MPWiK „EKOWIK: spółka z o.o. zawartych w piśmie nr 836/17 z dnia 19.10.2017 r. 
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2. Wykorzystanie naturalnych właściwości gleby i materiału roślinnego do spowalniania i oczyszczania spływów wód 
deszczowych. 
3. Kształtowanie ekosystemów wodno-roślinnych w ścisłym powiązaniu z kompozycją przestrzenną 
i przeznaczeniem funkcjonalnym miejsca, w celu uzyskania wartości dodanej w postaci: 

 wizualnej i funkcjonalnej atrakcyjności miejsca, 

 społecznej akceptacji, 

 wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców. 
4. Konieczność planowania wielobranżowego i partycypacji mieszkańców. 
5. Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych.  
 
Narzędzia wdrażania polityki zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi 
W praktyce jedynym narzędziem służącym ograniczaniu powierzchni uszczelnionych jest udział procentowy 
powierzchni terenów biologicznie czynnych, wyznaczany w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i warunkach za-budowy, na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Skutecznym narzędziem wdrażania polityki zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi są instrumenty 
ekonomiczne, takie jak 

 zróżnicowana opłata taryfowa za odprowadzanie wód opadowych z terenu nieruchomości (tzw. podatek od 
deszczu); ulgi dla właścicieli, którzy zagospodarowują wodę deszczową na terenie działki, 

 obciążanie właścicieli nieruchomości opłatą środowiskową za odprowadzenie wód deszczowych 
z powierzchni zanieczyszczonych, 

 kary za przekroczenie wielkości dopuszczalnej powierzchni szczelnej w realizacji, w stosunku do określonej 
w projekcie i pozwoleniu na budowę 

Jednakże kluczową kwestią wydaje się być edukacja ekologiczna mieszkańców, inwestorów i projektantów, 
w zakresie dostępnych metod i rozwiązań służących jednocześnie zmniejszeniu spływu powierzchniowego 
na terenach zurbanizowanych, jak i ograniczeniu zapotrzebowania na gminną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną: 

 różne typy ogrodów deszczowych (w pojemniku i w gruncie), niecki retencyjno - filtracyjne, ronda infiltrujące, 

 różnego rodzaju stawy, w szczególności stawy naturalistyczne, oczka wodne,  

 zielone dachy i ściany, 

 łąki kwietne, roślinne (hydrofitowe) wyspy filtracyjne oczyszczające wodę, 

 zapewnianie jak największych powierzchni przepuszczających wodę, np. budowa przepuszczalnych 
powierzchni, rozszczelnianie istniejących powierzchni nieprzepuszczalnych; 

 zbieranie deszczówki na cele gospodarcze, np. do podlewania roślin.  

7.3.4. Gospodarka odpadami 

Planowane inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
Gmina Władysławowo ujęła w zadaniach inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, budowę 
funkcjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z realizacją do 2020 roku. Nowy PSZOK 
zlokalizowany jest na terenie Władysławowa, w odległości ok. 1,5 km od obecnie funkcjonującego zakładu przy ul. 
Gdańskiej. Nowy teren został wyznaczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
oznaczonym jako WŻ-3 (Uchwała Nr XXX/357/2016 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2016-10-26 w sprawie 
uchwalenia m.p.z.p. WŻ-3.2 w mieście Władysławowo). Teren o powierzchni ok. 1,56 ha oznaczony jest w tym planie 
symbolem 1.O/U/P – tereny gospodarowania odpadami i tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 
tereny zabudowy usługowej. Na terenie PSZOK mają się znajdować m.in. wiaty, waga najazdowa samochodowa, 
rampa, budynek administracyjny z pomieszczeniem socjalno – biurowym, kontenery do poszczególnych frakcji 
odpadów komunalnych.  
 
 


