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WSTĘP 
 

Planowanie rozwoju lokalnego w swoim załoŜeniu stanowi proces, którego efektem ma być 

stworzenie odpowiednich warunków rozwoju społeczności lokalnej, osiągane w drodze poprawy 

czynników sprzyjających rozwojowi, a celem bezpośrednim – zwiększenie korzyści z 

zaangaŜowania środków publicznych. Zasadą planowania jest wyłonienie konkretnych działań 

inwestycyjnych i zapewnienie w budŜecie środków na ich realizację. 

 

Plan Rozwoju Lokalnego jest nowoczesnym narzędziem zarządzania. SłuŜy realizacji polityki 

programowania rozwoju lokalnego. Plan przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą i 

ekonomiczną gminy, formułuje cele i wyznacza priorytety rozwoju oraz zadania, których 

realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia strategicznego celu: Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Miasta Skórcz. Szacuje spodziewane efekty  planowanych inwestycji i 

przedsięwzięć, określa wpływ ich realizacji na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje 

kierunki zaangaŜowania środków strukturalnych i własnych.  

 

Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów znajdujących się w 

Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który jest jednym z 

siedmiu programów operacyjnych słuŜących realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw 

Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006. 

 

Niniejszy plan opracowany został według wytycznych ZPORR – Uzupełnienie Programu z dnia 

16 kwietnia 2004 roku i stanowić będzie załącznik do wniosków o dofinansowanie inwestycji 

realizowanych przez misto w ramach pozyskiwania środków finansowych  z Funduszy 

Strukturalnych.  

 

Podstawę opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowi Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu 

do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego, konsultacje społeczne oraz  „Strategia Rozwoju  

Miasta  Skórcz do roku 2015", „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Skórcz” oraz wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zasad korzystania z 

funduszy strukturalnych.   

 

Wykaz projektów mogących przyczynić się do poprawy Ŝycia mieszkańców został opracowany 

w wyniku szerokich konsultacji społecznych. Powołany został Komitet Rozwoju Lokalnego, 

składający się z merytorycznych pracowników Urzędu Miasta Skórcz oraz osób 

reprezentujących środowiska aktywnie uczestniczące w Ŝyciu gminy. Konsultacje realizowane 

były poprzez cykl spotkań w róŜnych grupach zadaniowych, a takŜe poprzez zebranie licznych 
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wniosków (ankiety) ze strony lokalnych instytucji, organizacji i osób prywatnych. Projekt był 

przedmiotem dyskusji komisji Rady Miasta Skórcz. 

Zaproponowane zadania są, więc wyrazem oczekiwań i potrzeb lokalnych środowisk, popartym 

dogłębną analizą moŜliwości realizacji tych zadań. 

Przygotowany dokument jest dokumentem wyjściowym. Zakłada się jego poszerzanie, zmiany, 

cykliczny monitoring i ocenę realizowanych zadań inwestycyjnych. 

 

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  
 

Obszarem zainteresowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Skórcz jest teren gminy, 

obejmujący obszar  367 ha. 

Realizację planu rozłoŜono na dwa okresy programowania: 

- projekty realizowane w latach 2004 – 2006, 

- projekty realizowane w latach 2007 – 2013. 

Opracowanie składa się z 3 głównych części:  

1) część diagnostyczna - diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej wraz z określeniem 

problemów 

2) część zadaniowa – opis zadań przyczyniających się do rozwiązania problemów 

zdiagnozowanych w części pierwszej 

3) systemu wdraŜania i monitorowania 

 

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA 
GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

 

 
1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY  
(POŁOśENIE, POWIERZCHNIA, LUDNO ŚĆ) 

 
Miasto Skórcz połoŜone jest  w południowej części województwa pomorskiego na pograniczu 

Pojezierza Kociewskiego  i Borów Tucholskich. Przez wschodnią część miasta przepływa 

strumyk Szoryca, dopływ rzeczki Węgiermucy, która z kolei jest prawobrzeŜnym dopływem 

rzeki WieŜycy. 

Od strony południowej miasto graniczy z Gminą Osiek, na pozostałym obszarze z Gminą 

Skórcz. 

Przez miasto przebiegają drogi krajowe Warlubie – Kościerzyna – Łeba i Gdańsk – Starogard 

Gdański – Warlubie. 

 

Miasto o powierzchni 367 ha, zamieszkuje 3381 mieszkańców (wg danych Urzędu Miasta z dnia 
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31.12.2004). Średnia gęstość zaludnienia wynosi   921 osób /km2. 

Obszar terytorialny miasta ulegał wielu zmianom, w ostatecznym kształcie w latach 1972-1991 

tworzył wspólną strukturę wraz z gminą jako Gmina i Miasto Skórcz. Decyzją Rady Ministrów z 

dnia 26.09.1991 r. rozdziela się organ wspólny i tworzy się gminę wiejską Skórcz i gminę 

miejską Skórcz. 

 

2.ŚRODOWISKO NATURALNE. 

 

Miejski charakter Skórcza jest czynnikiem decydującym o ograniczeniu walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych. Powierzchnia  obejmuje 367 ha o niewielkim zróŜnicowaniu środowiska, w 

znacznym stopniu objętym zabudową,  przede wszystkim mieszkaniową. 

Bardziej zróŜnicowana jest jedynie połudnowo-zachodnia część miasta, której fragmenty 

obejmują skrajne partie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie. Część terenów 

leśnych zawarta między ulicami Leśną i Pomorską objęta jest ochroną (na podstawie art. 16, 

ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach), pozostałe tereny leśne znajdujące się w 

granicach miasta stanowią własność prywatną. Mimo wieloletniej ingerencji człowieka na 

terenach leśnych, są to wciąŜ ciekawe obszary przyrodnicze. Pozostała część miasta jest 

podlega ciągłym wieloletnim zmianom wynikającym z działalności człowieka. 

Mimo niewielkich obszarów (44 ha), na terenie miasta wyróŜniamy silnie zróŜnicowane 

środowiska roślinne. Są to fitocenozy zarówno Ŝyznych lasów dębowo – grabowych (grądów), 

jak i płaty borów mieszanych czy acydofilnych dąbrów. Niewielkie powierzchnie zajmują teŜ 

bagienne lasy olszowe (olsy), łęgi i zarośla wierzbowe.  Większość z nich to tzw. „zbiorowiska 

półnaturale”, naleŜą do nich: świeŜe i wilgotne łąki i pastwiska oraz szuwary trzcinowe i 

pałkowe. 

Miasto posiada równieŜ niewielkie tereny zielone w centrum: park obsadzony topolami i 

pojedynczymi brzozami i jesionami oraz stanowiące tereny ochronno – izolacyjne 

niezagospodarowane obszary przy ul. Osiecki i między ulicami 27 Stycznia a Starogardzką. 

 

Na terenie miasta występuje kilka gatunków zwierząt znajdujących się pod całkowitą lub 

częściową ochroną. Całkowita ochroną objętych jest: 4 gatunki płazów, 1 gatunek gada, 31 

ptaków i 4 gatunki ssaków. Ochronie częściowej polega Ŝaba jeziorna oraz 3 gatunki ptaków – 

gawron, wrona siwa i sroka. 

 

3.TURYSTYKA 
 

Miasto Skórcz stanowi punkt wypadowy w Bory Tucholskie, które graniczą z miastem. Zespół 

urbanistyczny miasta jest wpisany do rejestru zabytków. Jest to zespół o dobrze zachowanej 
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strukturze przestrzennej, z wyraźnie zarysowanym na współczesnym planie miasta 

średniowiecznym układem urbanistycznym, z dominującym nad pozostałą zabudową XIV-

wiecznym kościołem pod wezwaniem. Wszystkich Świętych. Na zachód od tego układu 

urbanistycznego istniała druga osada wielokulturowa z wczesnej epoki Ŝelaza. Jest to obszar 

objęty bezwzględną ochroną archeologiczną 

 

4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego. 
 

� PołoŜenie geograficzne 

Miasto Skórcz połoŜone jest  w południowej części województwa pomorskiego na pograniczu 

Pojezierza Kociewskiego  i Borów Tucholskich. 

Według podziału regionalnego Polski J. Kondrackiego miasto Skórcz leŜy na obszarze dwóch 

jednostek  fizjogeograficznych: Pojezierza Starogardzkiego wchodzącego w skład Pojezierzy 

Wschodniopomorskich. 

Miasto Skórcz graniczy w południowej części z gminą Osiek w pozostałej części z gminą Skórcz. 

 

� Geologia, geomorfologia i gleby 

Teren, na którym połoŜone jest miasto Skórcz wykazuje duŜe zróŜnicowanie po względem 

geologicznym i morfologicznym. NajniŜej połoŜona jest część północna miasta (73 m. n.p.m.), 

najwyŜej część południowa (110 m. n.p.m.). 

Na terenie miasta moŜna wyróŜnić następujące jednostki morfologiczne: 

� wysoczyzna dyluwialna, pagórkowata zbudowana z gliny zwałowej, mieszaniny iłu, pyłu, 

piasku, Ŝwiru i głazów; 

� obszar sandrowy zbudowany z piasków warstwowych przewarstwionych utworami 

gliniastymi; 

� rynna pojeziorna, która w północnej części przechodzi w dolinę rzeki Szorycy. 

 

� Hydrologia 

Głównym ciekiem miasta Skórcz jest strumień Szoryca, który zasila rzekę Węgiermucę  

(dopływ WieŜycy). Szoryca , która wypływa z wytopisk w południowej części gminy Skórcz, na 

obszarze miasta ma charakter kanału melioracyjnego, na pewnym odcinku ujętym w rurociąg. 

Licznie reprezentowane są zagłębienia wytopiskowe odwadniane przez rowy i dreny. Zbiorniki 

wodne na terenie miasta są nieliczne, małopowierzchniowe i na ogół silnie porośnięte trzciną 

lub pałką. 
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Gospodarcze wykorzystanie wód dotyczy pietra plejstoceńskiego. Wody te występują 

przewaŜnie pod duŜym ciśnieniem,  pod względem chemicznym i bakteriologicznym nadają się 

do celów pitnych i przemysłowych. Najbardziej wydajny poziom znajduje się na  głębokości 20 

– 60 m p.p.t. 

Wody holoceńskie nie mają większego znaczenia jako wody pitne ze względu na silne 

zanieczyszczenie związkami organicznymi  a w rynnie pojeziornej ściekami gospodarczymi. 

 

� Klimat 

Klimat typowy dla Pojezierza Pomorskiego, obszar ścierania się klimatu morskiego i 

kontynentalnego: 

• Średnia temperatura w roku – ok. 6,6oC, 

• Przeciętne  opady – 510 mm, 

• Wilgotność względna powietrza – 82 – 85%, 

• Średnie ciśnienie atmosferyczne – 1015 hPa 

• DuŜa liczba dni pochmurnych, 

• DuŜa zmienność i nieregularność, 

• Średni okres wegetacyjny – około 210 dni, 

• Wiatry – w 45% z sektora zachodniego. 

 

Obszar gminy cechują gorsze niŜ w innych częściach województwa warunki agroklimatyczne. 

Do cech lokalnego klimatu naleŜy opóźniona w stosunku do Borów Tucholskich wiosna. Jesień 

natomiast jest ciepła i sucha podobnie jak na obszarze borów. 

Lokalne warunki klimatyczne kształtują przede wszystkim stosunki hipsometryczne, obszary 

leśne oraz główne obszary orograficzno – morfologiczne. 

 

� Zasoby kopalin  

Miasto Skórcz nie posiada udokumentowanych złóŜ kruszyw. Największą powierzchnię zajmują 

tu utwory czwartorzędowe w postaci gliny, iłów i piasków wodnolodowcowych. Trzeciorzęd 

reprezentowany jest przez piaski drobne i pylaste z domieszką pyły buro-węglowego. 

Bezodpływowe zagłębienia terenu, niecki i obniŜenia rynny jeziornej wypełniają torfy i namuły 

organiczne o miąŜszości do 7m. 

 

� Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego 

Teren Miasta Skórcz jest objęty projektowanym Rezerwatem Biosfery „Bory Tucholskie”, który 

będzie utworzony na obszarze 5.806 km2, na terenie województwa pomorskiego – 22 gminy 

oraz województwa kujawsko – pomorskiego 12 gmin. 

Rezerwaty biosfery – to obszary obejmujące niepowtarzalne ekosystemy lądowe i wodne, które 



PLAN  ROZWOJU  LOKALNEGO  MIASTA  SKÓRCZ  

7 

posiadają znaczenie międzynarodowe i są delimitowane, jako główny element realizacji 

programu Człowiek i Środowisko działającego w ramach UNESCO. Nominowane są przez 

władze państwowe danego kraju i muszą zapewnić realizacje następujących funkcji: 

• Konserwatorskiej – wkład w ochronę krajobrazu, ekosystemów, 

gatunków i odmian 

• Rozwojowej – stwarzanie moŜliwości i ekonomicznego i społecznego 

rozwoju, zrównowaŜonego kulturowo i ekonomicznie”. 

• Logistycznej – wsparcie dla projektów pokazowych, edukacji 

ekologicznej oraz szkoleń, badań i monitoringu związanego z lokalnymi, regionalnymi, 

krajowymi i globalnymi aspektami ochrony oraz trwałego i zrównowaŜonego rozwoju” 

 
Utworzenie Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie” jest niepowtarzalną szansą ogólnopolskiej i 

europejskiej promocji Borów Tucholskich a takŜe szansą uzyskania wsparcia finansowego na 

rzecz zrównowaŜonego rozwoju regionu. Szczególnie waŜna jest efektywna ochrona jego 

walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, jako podstawy intensyfikacji turystyki i 

wzrostu poziomu Ŝycia miejscowej ludności. 

 

Na terenie Gminy Skórcz jest 20 ha obszarów chronionego krajobrazu (w tym rezerwaty i 

pozostałe formy ochrony). Na podstawie decyzji Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2001 roku 

nr BOA-lplo-179/1591/2001 uznano za lasy ochronne  

 

 

Projektowane pomniki przyrody w mieście Skórcz 
 

Gatunek  Lokalizacja 

Acer pseudoplatanus 
Klon jawor Koło stacji kolejowej 

Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

SkrzyŜowanie ul. Pomorskiej i Osieckiej 
przy Kapliczce Św. Rocha 

Solix alba  
Wierzba biała Wybudowanie Skórcza od ul. Osieckiej 

 
 

 

Brak regularnych badań dotyczących stanu czystości strumienia Szyryca. PoniewaŜ cieki 

przepływające w granicach miasta są jednocześnie odbiorcą ścieków bytowych, moŜna sądzić , 

Ŝe niosą wody pozaklasowa. Wysoki poziom wód gruntowych w dolnych częściach miasta 

powoduje przenikania zanieczyszczeń z wód powierzchniowych. Silnym zanieczyszczeniem 

związkami organicznymi charakteryzują się nisko zalegające wody gruntowe (80 cm pod pow. 
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Ziemi), w rynnie jeziornej występuje zanieczyszczenie ściekami gospodarczymi. 

Zalegające poniŜej piętro wód plejstoceńskich występuje pod silnym ciśnieniem artezyjskim i 

subartezyjskim. Po względem bakteriologoicznym i chemicznym nadają się do spoŜycia. 

 

Szansą dla rozwoju miasta jest połoŜenie na skraju największego w Polsce kompleksu leśnego 

Borów Tucholskich. Istnieje jednak potrzeba większego zainteresowania mieszkańców do 

podejmowania działań proekologicznych.  

 

 

4.2. Infrastruktura techniczna. 
 

� Komunikacja 

 

Na terenie Miasta Skórcz znajdują się odcinki dróg: 
 
• wojewódzkich   5,4 km 

• lokalne (miejskie)   14,2 km, (w tym: 5,9 km dróg utwardzonych i 8,3 km dróg 

     gruntowych) 

 

Drogi wojewódzkie przebiegajace przez miasto: 

� droga nr 222 – Gdańsk – Godziszewo – Starogard Gdański – Skórcz, 

� droga nr 214 – Łeba – Lębork – Sierakowice – Puzdrowo – Kościerzyna  - Warlubie, 

� droga nr 231 – Skórcz – Smentowo – Kolonia Ostrowicka, 

� droga nr 234 – Skórcz – Morzeszczyn – Gniew. 

Najbardziej uciąŜliwym dla miasta jest przebieg przez centrum drogi wojewódzkiej nr 222, 

wykorzystywanej do tranzytu transportów poza gabarytowych omijających przeszkody na 

drodze krajowej nr 1. Wyeliminowanie tranzytu nastąpi po wybudowaniu na odcinku Gdańsk – 

Grudziądz części autostrady A1.  

Większość nieutwardzonych dróg znajduje się na osiedlu Leśnym. Wskazane jest jednak aby 

ich modernizacja nastąpiła dopiero po skanalizowaniu osiedla. 

 

� Transport publiczny 

Komunikacja kolejowa została zlikwidowana i obecnie nie przewiduje się jej wznowienia. 

Komunikacja autobusowa ( PPKS ), obsługuje kierunki: Gdańsk, Starogard Gdański, Smętowo, 

Grudziądz, Osiek i Gniew. 

Komunikacja autobusowa zaspokaja potrzeby mieszkańców. 
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� Zaopatrzenie w wodę 

Obecnie prawie 100% mieszkańców korzysta z wody dostarczanej przez wodociągi miejskiej. 

Pozostała niewielka część mieszkańców posiada prywatne ujęcia wody. 

Długość sieci wodociągowej  wynosi 15,9 km, długość przyłączy 4,2 km, ilość  przyłączonych 

budynków 367.  

Sieć wodociągowej w pełni zaspakaja potrzeby mieszkańców.  Przewiduje się jej modernizację 

polegającą na wymianie rur z azbestocementu na PCV. Remontu i modernizacji wymaga 

równieŜ stacja uzdatniania wody. 

 

 

� Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Miasto posiada oddaną w roku 2002 wysokosprawną oczyszczalnię mechaniczno – biologiczno 

– chemiczną o przepustowości 750 m3/d, wybudowaną wspólnie przez miasto i gminę Skórcz. 

Obecnie oczyszczalnia obsługuje 1100 mieszkańców. 

 

Stan skanalizowania na koniec 2004 roku: 

• długość sieci kanalizacyjnej – 4,2 km 

• długość przykanalików – 1,2 km 

• ilość podłączonych obiektów - 70 

• ilość podłączonych ludzi - 850 

• ilość szamb przydomowych - 472 

Perspektywy: 

Miasto Skórcz będzie zrzucać ścieki do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków  miasta Skórcz 

o przepustowości 500 m3/d w I-szym etapie . Docelowa przepustowość oczyszczalni powinna 

wynosić 1.200 m3/d. Odbiornikiem jest rzeka Węgiermuca naleŜąca do zlewni Wierzycy. 

Dla zabudowy rozproszonej w znacznej odległości od systemów kanalizacji powinno się 

zastosować przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 

� Gospodarka odpadami 

Rodzaj własności gruntów 
Powierzchnia 
ewidencyjna 

(ha) 

Udział w ogólnej 
powierzchni 

(%) 
Grunty Skarbu Państwa  

z wyłączeniem gruntów przekazanych w 
uŜytkowanie wieczyste 

59 16,08 

Grunty Skarbu Państwa przekazane w uŜytkowanie 
wieczyste 1 0,27 

Grunty spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw 
państwowych i innych państwowych osób 

prawnych 
- - 
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Grunty gmin i związków międzygminnych  
z wyłączeniem gruntów przekazanych w 

uŜytkowanie 
44 11,99 

Grunty gmin i związków międzygminnych 
przekazane w uŜytkowanie wieczyste 20 5,45 

Grunty, które są własnością samorządowych osób 
prawnych oraz grunty, których właściciele są 

nieznani 
1 0,27 

Grunty osób fizycznych 153 41,69 
Grunty spółdzielni 1 0,27 

Grunty kościołów i związków międzywyznaniowych 76 20,71 
Wspólnoty gruntowe - - 
Grunty powiatów  

z wyłączeniem gruntów przekazanych w 
uŜytkowanie 

3 0,82 

Grunty powiatów przekazane w uŜytkowanie 
wieczyste -- - 

Grunty województw  
z wyłączeniem gruntów przekazanych w 

uŜytkowanie 
- - 

Grunty województw przekazane w uŜytkowanie 
wieczyste - - 

Grunty spółek prawa handlowego 9 2,45 
OGÓŁEM 367 100% 

    Źródło: Urząd Miasta Skórcz 

PrzewaŜająca większość gruntów na obszarze gminy (ok. 41,69%) to grunty naleŜące do osób 

fizycznych. Znaczną część  (ok. 16,08%) stanowią równieŜ tereny będące własnością Skarbu 

Państwa, z wyłączeniem gruntów przekazanych w uŜytkowanie wieczyste oraz grunty naleŜące 

do kościołów i związków międzywyznaniowych (20,71%). Pozostała część to tereny naleŜące 

do gmin i związków międzygminnych (11,99%), samorządowych osób prawnych, powiatów, 

spółek prawa handlowego 

 

Mieszkania według rodzaju podmiotów będących ich właścicielami. 

Własność Liczba mieszkań Udział w ogólnej liczbie 
(%) 

Osób fizycznych 680 74,15 
Spółdzielni 
mieszkaniowych 24 2,62 

Gminy/miasta 164 17,88 
Skarbu Państwa 4 0,44 
Zakładów pracy 14 1,53 
Pozostałych podmiotów 31 3,38 
OGÓŁEM 917 100% 

        Źródło: GUS, Narodowy Spis Powszechny 2002r 

 

Ponad 74% mieszkań naleŜy do osób fizycznych. Miasto Skórcz jest właścicielem 17,88% 

mieszkań. Pozostałe nieruchomości stanowiące znikomy udział procentowy w odniesieniu do 

ogółu to mieszkania będące własnością między innymi  Skarbu Państwa oraz zakładów pracy. 
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4.4.Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 

 

4.4.1. Rys historyczny 

Miasto Skórcz i okolice , jak wykazują badania archeologiczne , były zasiedlone juŜ około 2000 

lat p.n.e. Miejscowość naleŜy do najstarszych osad Pomorza Gdańskiego. Odkryto tu ślady 

osady otwartej wielokulturowej  wczesnej epoki Ŝelaza (650 – 550 lat p.n.e.) oraz licznegroby 

skrzynkowe datowane na lata 500 -125 p.n.e.  W wiekach I -V n.e. Skórcz  pełnił rolę faktorii 

kupieckiej , połoŜonej przy szlaku bursztynowym. 

Według tradycji we wczesnym średniowieczu powstał w widłach Szorycy i Węgiermucy (ok. 1.2 

km od centrum) gród wyŜynny, utoŜsamiany z krzyŜacką nazwą Vollwerk (Bollwerk, Bulwerk). 

Około 300 m dalej na północ (między Skórczem i Wolentalem) odkryto ślady 

wczesnośredniowiecznego grodziska nizinnego. Trzecie grodzisko, według legendy, istniało w 

rejonie dzisiejszego Ryzowia. W Skórczu natrafiono równieŜ na ślady osady otwartej z okresu 

wczesno- i późnośredniowiecznego (ok 500 m od skrzyŜowania toru kolejowego z szosą do 

Osieka) 

Od roku 1305 miasto znajdowało się po panowaniem KrzyŜaków, którzy 25 XI 1339r nadali 

Skórczowi prawo chełmińskie. W czasie wojny trzynstoletniej (31 XII 1457r) w pobliŜu Skórcza  

rozegrała się bitwa, w której  polscy woje pokonali KrzyŜaków z zamku w Gniewie. Zwycięstwo 

miało ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu działań na Pomorzu. 

Traktat pokojowy w Toruniu, podpisany w roku 1466, zjednoczył Prusy z Koroną.  Król 

Władysław IV potwierdził w roku 1645 przywilej lokacyjny, a król Jan III Sobieski objął nim 

równieŜ młyn. Szczególny rozwój, w 1570 r Skórcz był jednym z największych ośrodków 

rzemieślniczo – handlowych ziemi starogardzkiej, trwał do wojny szwedzkiej w latach 1655 – 

1660. Stopniowy regres od czasu wojny pogłębił się jeszcze pod zaborem pruskim.  

OŜywienie gospodarcze nastąpiło dopiero w II połowie XIX wieku, waŜniejsze obiekty 

gospodarcze z tego okresu to: młyn wodny (przebudowany w 1909r), 2 wiatraki, stolarnie, 

cegielnia, warsztat ceramczno-kaflarski, sklepy, karczmy. Miał równieŜ lekarza, aptekę oraz 

działającą od 1823 r placówkę pocztową. 

Ogromny wpływ na rozwój Skórcza miały m. in. budowa drogi bitej do Starogardu (1885 -

1887) i dróg  Ŝelaznych do Starogardu i Smętowa (1905-1906) oraz do Czerska (1912). 

W latach zaboru pruskiego Skórcz był znanym ośrodkiem polskości na Pomorzu Gdańskim. 

Świadomość narodową podtrzymywały: 

� kościół katolicki (ponad 75% ludności to katolicy),  

� czasopisma polskie - „Pielgrzym” i „Gazeta Grudziądzka”,  

� organizacje społeczne – Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”, Towarzystwo Czytelni Ludowych, 
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Towarzystwo Ludowe, Zjednoczenie Zawodowe Polskie. 

W roku 1866 powstał w Skórczu pierwszy na Pomorzu Polski Bank Ludowy, wspierający 

finansowo okolicznych rolników. 

WaŜnym wydarzeniem w Ŝyciu Skórcza był strajk szkolny w obronie języka polskiego w latach 

1906 i 1907. 

Wojsko Polskie wkroczyło do Skórcza 27 stycznia 1920 roku, juŜ w roku następnym powstała 

tu Zawodowa Szkoła Rolnicza (w roku 1928 przeniesiona do Bielawek). 

Wśród znanych postaci na uwagę szczególną uwagę zasługują: 

� Antoni Eichler (1862-1939) – twórca ludowy, tworzył w zakładzie ceramicznym 

Pawłowskiego, 

� Konstanty Kłopocki – propagaror koszykarstwa holenderskiego, 

� Władysław Smukała – nauczyciel, zbieracz pieśni i podań ludowych, 

� Franciszek Schorniak – dyrektor szkoły powszechnej, etnograf kaszubsko – kociewski, 

rzeźbiarz samouk, autor publikacji „Kociewie” i „Kronika miasta Skórcza”, załoŜyciel 

biblioteki ludowej, zbieracz zabytków sztuki ludowej, twórca ogrodu botanicznego i poletka 

doświadczalnego przy szkole, 

� Jan Grzankowski – burmistrz Skórcza z okresu nadania praw miejskich (15 maja 1934 r). 

W latach międzywojennych, Skórcz podobnie jak inne okoliczne miejscowości dotknięty był 

wysokim bezrobociem, co stanowiło przyczynę ulicznych demonstracji. Dopiero budowa 

autostrady Warlubie – Osiek – Lubichowo zapewniła zatrudnienie mieszkańcom miasta. 

 

Okresem szczególnie tragicznym w dziejach Skórcza była II wojna światowa i okupacja 

hitlerowska. W pomieszczeniach potartacznych przy dzisiejszej ulicy Pomorskiej 4, juŜ w 

pierwszej połowie września 1939 hitlerowcy zorganizowali obóz przejściowy. Wyzwolenie 

nastąpiło w niedzielę 4 marca 1945 roku. 

 

4.4.2. Obszary i obiekty chronione 

Na terenie miasta Skórcz występują: 

� zabytki architektury i urbanistyki 

� zabytki archeologiczne. 

Stosownie do przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury z dnia 15 II 1962 roku do rejestru 

zabytków wpisane zostały: 

� kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych nr rej. 241, 

� zespół urbanistyczny Starego Miasta w Skórczu nr rej. 816 

Ochronie prawnej podlegają dwa stanowiska archeologiczne: 

� osada otwarta – nr decyzji 168/arch 

� grodzisko wczesnośredniowieczne – nr decyzji 170/arch. 
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�  bezwzględną ochroną archeologiczną objęta jest druga osada z wczesnej epoki Ŝelaza. 

Obiekty wpisane do ewidencji zabytków: 

1. Dom mieszkalny – ul. Hallera7a (nauczycielski), 2, 6, 8, 12, 9(obecnie SS ElŜbietanki), oraz 

13 

2. Dom mieszkalny – ul. Boczna 1, 2, oraz 3 

3. Dom mieszkalny – ul. 3-maja 3, 9 i 10 

4. Dom mieszkalny – ul. Dworcowa 2 i 1 

5. Budynek gospodarczy – ul. Dworcowa 1  (2 szt.) oraz 2 

6. Budynek WC – ul. Dworcowa  

7. Dworzec kolejowy – ul. Dworcowa  

8. Budynek magazynu – ul. Dworcowa  

9. WieŜa ciśnień – ul. Dworcowa  

10. Lokomotywa obecnie nieuŜytkowana 

11. Kaplica – ul. Cmentarna 

12. Budynek gospodarczy – Kościelna  

13. Dom mieszkalny – ul. Kościelna 3 

14. Budynek gospodarczy – ul. Spokojna  

15. Dom mieszkalny – ul. Spokojna  

16. Plebania – ul. Kościelna  

17. Dom mieszkalny – ul. Starogardzka 32 

18. Dom mieszkalny – ul. 27 Stycznia 11, 1, 9 i 3 

19. Miejski Dom Kultury, kino – ul. 27 Stycznia 2 

20. Alejka cmentarna. 

Miejsca pamięci narodowej w mieście Skórczu: 

� obelisk z tablicą ku czci ofiar terroru w latach 1939 – 1945 – Skórcz, za tartakiem, 

� grób masowy nr 42 Pamięci 76 Kobiet Ofiar Terroru Hitlerowskiego w styczniu i lutym 1945 

r – Skórcz ul. Leśna, 

� cmentarz wojenny śołnierzy WP i ofiar terroru (tablica „Tym, którzy Ŝycie za Polskę 

oddali”)– Skórcz, rozwidlenie dróg, 

� tablica ku czci ofiar terroru 20 śydówek w styczniu 1945 roku – Skórcz ul. Spokojna, 

� obelisk z tablicą pamiątkową o treści „Tu w dniach 10.09 do grudnia 1939 r znajdował sie 

Hitlerowski Obóz Pracy Dla Mieszkańców Skórcza i Okolic” - Skórczul. Pomorska, 

� tablica ku czci Ofiar Terroru tzw. „Dom Ubogich” miejsce uświęcone krwią męczeństwa 

Polaków zamordowanych w 1939 r – Skórcz ul. Starogardzka, 

� dwie mogiły zbiorowe ofiar terroru: Rodzina Nagórskich i Rodzina Radomskich – cmentarz 

parafialny. 
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4.5.Identyfikacja problemów: 

� niewielka ilość uzbrojonych terenów inwestycyjnych, 

� niski stopień  skanalizowania gminy, 

� słabe wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych na potrzeby turystyki, 

� znikoma baza turystyczna, 

� sezonowość bazy turystycznej, 

� brak drogi krajowej (autostrady)– tj. osi rozwoju gospodarczego regionu, 

� utrudnione warunki komunikacyjne,  

� niski poziom bezpieczeństwa uŜytkowników dróg spowodowany złą jakością 

nawierzchni ulic (jezdni i chodników), brakiem bezkolizyjnych skrzyŜowań, małą 

ilością parkingów 

� zanieczyszczenie lokalnych wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane 

brakiem sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni na większości 

obszarów, 

� brak zakładu utylizacji odpadów oraz brak sortowni, 

� brak sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na nowych terenach 

inwestycyjnych 

� zły stan techniczny duŜej części obiektów dziedzictwa kulturowego 

� brak sieci gazowej na terenach wiejskich 

 

 

 

 

5.SFERA GOSPODARCZA 
 
5.1.Główni pracodawcy – struktura i trendy 
 
Miasto Skórcz leŜy w granicach regionu o podstawowej funkcji rolniczej, w związku z tym 

podstawową funkcją miasta jest obsługa  ludności z terenu miasta oraz obsługa ludności gmin 

sąsiednich: Skórcz, Osiek, Lubichowo i częściowo Smętowo. 

Największe zakłady przemysłowe to: 

•  Fabryka Mebli Kuchennych Fast, ul. Pomorska 2  

•  PPH Iglotex, ul. Leśna 2 (produkcja spoŜywcza, mroŜonki)  

•  Gdański Przemysł Drzewny S.A., Zakład Przemysłu Drzewnego, ul. Leśna 

(tartacznictwo, produkcja drzewna)  
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•  PW Szarafin, ul. Spacerowa 2 (Złącza energetyczne, przewoźne stacje 

transformatorowe, szafy sterownicze i pomiarowe)  

•  Wytwórnia Wód Gazowanych, ul. Główna 7 (wody mineralne)  
•  Motyw, spółka z o.o., ul. Sobieskiego 30 (wody mineralne) 

Pozostałe to małe firmy, jedno lub kilkuodobowe.  

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej na 

dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosła 222 firm. Obecna sytuacja gospodarcza nie sprzyja 

rozwojowi małych firm prywatnych. Widoczna jest duŜa płynność w powstawaniu i likwidacji 

podmiotów gospodarczych. 

 

5.2.Struktura podstawowych branŜ na terenie gminy 
 
Przedsiębiorcy z miasta Skórcz prowadzą głównie firmy w branŜy handlowej. Zajmują się 

równieŜ wykonywaniem drobnych usług dla ludności (fryzjerstwo, gastronomia, ciastkarstwo, 

mechanika pojazdowa, krawiectwo). 

  

Szczegółowy  podział podmiotów gospodarczych ze względu na branŜe podany jest  

w poniŜszej tabeli. 

 

 

Podział podmiotów gospodarczych ze względu na branŜe na terenie  
Miasta Skórcz 

 
Lp. 

 
BRANśA Ilość 

podmiotów Udział % 

1 Auto-handel 5 2,25 

2 Apteki 2 0,90 

3 Usługi budowlane 15 6,76 

4 Ciastkarnie - piekarnie 2 0,90 

5 Doradztwo finansowe 3 1,35 

6 Dystrybucja 2 0,90 

7 Fryzjerstwo 5 2,25 

8 Gabinety kosmetyczne 2 0,90 

9 Gastronomia 5 2,25 

10 Handel materiałami budowlanymi 4 1,80 

11 Instalatorstwo elektryczne, CO, wod.-kan.  7 3,16 
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12 Jednoosobowe podmioty gospodarcze wynajmujące 
się do pracy 5 2,25 

13 Krawiectwo-dziewiarstwo 2 0,90 

14 Kwiaciarnie 3 1,35 

15 Tłumacz przysięgły 1 0,45 

16 Mechanika pojazdowa 5 2,25 

17 Obwoźny handel 10 4,51 

18 Przewóz-transport 12 5,42 

19 Sieci telefoniczne i komputerowe 2 0,90 

20 Stacje paliw 2 0,90 

21 Sklepy 45 20,27 

22 Ślusarstwo 1 0,45 

23 Tartaki 4 1,80 

24 Stolarstwo-tokarstwo 3 1,35 

25 Usługi róŜne 64 28,83 

26 Wyrób i sprzedaŜ rękodzieł artystycznych 1 0,45 

27 Wytwórstwo 2 0,90 

28 Zakłady zegarmistrzowskie 1 0,45 

29 Ośrodki zdrowia (NZOZ) 2 0,90 

30 Zakłady pogrzebowe 2 0,90 

31 Nauka jazdy 1 0,45 

31 Ubezpieczenia 2 0,90 

RAZEM 222 100% 
Źródło danych: Urząd Miasta Skórcz, styczeń 2005r. 
 
 
Znaczącą branŜą figurującą w ewidencji działalności gospodarczej jest takŜe branŜa 

budowlana. Jednak firmy budowlane charakteryzują się sezonowością prac. Powstają one na 

wiosnę, działają w sezonie letnim, zaś z końcem roku działalność ta jest likwidowana. Trudno 

jest przedsiębiorstwom budowlanym osiągnąć mocną pozycję na rynku, która pozwoliłaby im 

czerpać zyski przez cały rok. 
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Liczba podmiotów gospodarczych w Mieście Skórcz wg wybranych działów EKD  w latach 
2002 – 2004 ( stan na 31 grudnia) 

 

Lp. Działy EKD 

Liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
w 2002 r. 

Liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
w 2003 r. 

Liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
w 2004 r. 

1 
 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 
 

- - - 

2 
 

Przetwórstwo przemysłowe 
 

1 1 1 

3 
 

Budownictwo 
 

28 22 26 

4 
 

Handel i naprawy 
 

11 8 10 

5 
 

Hotele i restauracje 
 

1 1 1 

6 Transport, gospodarka 
magazynowa    i łączność 9 11 13 

7 
 

Obsługa nieruchomości i firm 
 

2 3 4 

 

Tabela powyŜej przedstawia zmiany w wybranych działach  na przestrzeni ostatnich 3 lat, we 

wszystkich działach ilość pozostaje na stałym poziomie lub ulega jedynie niewielkim wahaniom. 

 

WaŜniejsze zakłady produkcyjne prowadzące działalność na terenie Skórcza to: 

� IGLOTEX M.T. Włodarczyk Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 

� ZW ”FAST” Sp. z o.o., ul. Pomorska 1, 

� Gdański Przemysł Drzewny S.A. Oddział, ul. Leśna 10 

� PW „SZARAFIN” W. Szarafin, ul. Spacerowa 2. 

 

Istniejące placówki handlowe i usługowe zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta i 

okolicznych gmin. Istnieją jednak dziedziny działalności gospodarczej, które nie są 

reprezentowane w Skórczu. Szczególną bolączkę stanowi brak bazy noclegowej, która sprzyja 

rozwojowi turystki. 

 
5.3.Liczba osób zatrudniona w danych sektorach 
 
Ludność Miasta Skórcz pracuje przewaŜnie w małych przedsiębiorstwach zatrudniających  nie 

więcej niŜ 9 osób. Wyjątek stanowią firmy wymienione powyŜej. Zatrudniają one ok. 690 osób  
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Wielu mieszkańców podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek tworząc niewielkie 

kilkuosobowe firmy rodzinne.  

 

PoniŜsze tabele przedstawiają szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia osób  

w gospodarce narodowej.  

 

Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej w Mieście Skórcz wg wybranych 

działów EKD w latach 2002– 2004  

Liczba osób pracujących  
w poszczególnych działach 

Lp
. 

Działy EKD 

2002 rok 2003 rok 
1 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 12 12 
2 Przetwórstwo przemysłowe 551 553 
3 Budownictwo 46 37 

4 Handel hurtowy, detaliczny   
i naprawy 53 77 

6 Transport, gospodarka magazynowa i łączność 13 22 
7 Obsługa nieruchomości i firm 12 19 
8 Edukacja 73 72 
9 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 36 34 
10 Administracja publiczna i obrona narodowa 17 16 

11 Pozostała działalność usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna 65 24 

 OGÓŁEM 878 866 
Źródło danych: Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 
 
Analizując dane z powyŜszej tabeli naleŜy stwierdzić, Ŝe liczba osób pracujących  

w gospodarce narodowej na przestrzeni lat 2002 -2003 utrzymuje się na stałym poziomie. 

ZauwaŜalna jest natomiast zmiana liczby zatrudnionych w poszczególnych działach. Tendencje 

te ilustruje poniŜszy wykres. 
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5.4. Struktura gospodarstw w mieście  Skórcz 

Powierzchnia miasta ogółem wynosi 367 ha,  z czego: 

� uŜytki rolne stanowią 203 ha (55,31%), 

� lasy i zadrzewienia 30 ha (8,18%) 

� pozostałe tereny 134 ha (36,51%). 

Z uwagi na miejski charakter gminy i mały obszar zajmowany przez uŜytki rolne w 

opracowaniu pomija się analizę struktury agrarnej gruntów oraz struktury gospodarstw 

rolnych.  

W mieście Skórcz zarejestrowanych jest 28 gospodarstw rolnych (wg Spisu Powszechnego 

2002r). 

 

5.4.Identyfikacja problemów 
 

� niski poziom przedsiębiorczości, 

� dominacja handlu i usług, brak produkcji, 

� brak bazy noclegowej niezbędnej dla rozwoju turystyki 

� zły stan techniczny dróg dojazdowych, 

� słaba kondycja finansowa wielu firm, 

� brak uzbrojonych terenów pod inwestycje. 
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6.SFERA SPOŁECZNA 
  
6.1.Sytuacja demograficzna i społeczna terenu 

Wielkość populacji i jej wiek przedstawiono w poniŜszej tabeli. 
 
 

Zestawienie liczbowe ludności w Gminie Skórcz w latach 2002 - 2004 

Liczba ludności w Mieście Skórcz w latach  
2002 – 2004 wg stanu na dzień 31 grudnia 

Podział ludności wg płci i wieku: 
 

2002 rok 2003 rok 2004 rok 

MęŜczyźni 1 627 1 651 1 667 

Kobiety 1 677 1 694 1 714 

0 – 15 lat 834 812 780 

15 – 25 lat 570 580 591 

25 – 65 lat - męŜczyźni 850 870 891 

25 – 60 lat - kobiety 775 790 803 

powyŜej 65 lat męŜczyźni 69 75 84 

powyŜej 60 lat kobiety 206 218 232 

OGÓŁEM 3 304 3 345 3 381 
Źródło danych: Urząd Miasta Skórcz. 

 

Analizując dane z powyŜszej tabeli moŜna się zorientować, Ŝe liczba ludności  

w Mieście Skórcz wykazuje jedynie niewielkie wahania. Przyrost naturalny na terenie gminy 

przedstawia tabela. 

 

Przyrost naturalny w mieście Skórcz 

 2002 r. 2003 r. 2004 r. 

Urodzenia  38 37 38 

Zgony 26 34 24 

Przyrost naturalny 1,46 1,08 1,58 

Źródło danych: Urząd MiastaSkórcz. 
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Dane z ostatnich 3 lat wskazują na nieznaczną przewagę kobiet (ok. 103 kobiet na 100 

męŜczyzn). Niepokoić moŜe zmniejszająca się liczba ludzi młodych w wieku 0 -15 lat. Notuje 

się natomiast przyrost mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny wskazuje na 

niewielką przewagę liczby urodzeń nad liczbą zgonów, z niewielką tendencją wzrostową w 

ubiegłym roku. 

 

• Poziom wykształcenia i jego specyfika 
Poziom wykształcenia jest to najwyŜszy ukończony cykl kształcenia w szkole lub szkolenia 

w innym trybie i formie, uznany zgodnie z obowiązującym systemem szkolnictwa. Świadczy on 

o stopniu wykorzystania moŜliwości stwarzanych przez system szkolnictwa oraz  

o inwestowaniu we własny rozwój, a co za tym idzie w rozwój całej społeczności. Z uwagi 

jednak na zuboŜenie polskiej wsi moŜliwości te niejednokrotnie nie są w pełni wykorzystywane, 

co nie moŜe jednak świadczyć o braku chęci dalszego rozwoju. 

Dane dotyczące struktury wykształcenia przedstawia poniŜsza tabela 

Poziom wykształcenia w Mieście Skórcz 

W tym o poziomie wykształcenia 

Grupy wiekowe Ogółem 
wyŜszym policealnym 

Średnim 
zawodo-

wym 

Średnim 
ogólnokształ-

cącym 

Zasadni- 
czym 

zawodowym 

Podstawo-
wym 

Podstaw 
nieukoń-

czone   
i  bez 

wykształcen
ia 

13-19 lat 
20-29 lat 
30-39 lat 
40-49 lat 
50-59 lat 
60-64 lat 

powyŜej 65 lat 

483 
549 
457 
576 
340 
107 
302 

- 
57 
40 
45 
29 
10 
7 

- 
22 
7 
13 
9 
1 
3 

25 
186 
141 
168 
70 
30 
45 

15 
46 
6 

12 
12 
2 
9 

19 
181 
190 
233 
104 
20 
51 

359 
55 
71 
98 
113 
44 
182 

64 
- 
1 
2 
3 
- 
5 

OGÓŁEM 2814 188 55 665 102 789 922 75 
Udział %  6,68% 1,95% 23,63% 3,62% 28,04% 32,76% 2,67% 

Źródłodanych: Urząd Statystyczny w Gdańsku – Narodowy Spis Powszechny 2002 
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Najliczniejszą grupę wśród mieszkańców Miasta Skórcz stanowią osoby z ukończonym 

podstawowym wykształceniem. Z uwagi jednak na to, iŜ najniŜszy przedział rozpoczyna się od 

młodzieŜy w wieku 13 lat, liczba ta obejmuje takŜe wszystkich gimnazjalistów i uczniów 

kontynuujących naukę w szkołach ponad gimnazjalnych.  

 

Liczne grupy reprezentują mieszkańcy z wykształceniem średnim zawodowym i zasadniczym 

zawodowym, obie te grupy stanowią 51,67% mieszkańców powyŜej 12 roku Ŝycia. 

Najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem policealnym – niespełna 1,95% 

4mieszkańców. Niecałe 2,67% ludności nie ukończyło szkoły podstawowej oraz nie posiada 

wykształcenia szkolnego. Osoby po studiach, 188. % mieszkańców, stanowi 6,68% ogółu. 

Procentowy udział mieszkańców Gminy Skórcz w zaleŜności od wykształcenia przedstawia 

wykres zamieszczony poniŜej. 
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• Wielkość populacji według ekonomicznych grup wieku 
 
 

Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku. 

Wyszczególnienie Ogółem MęŜczyźni Kobiety 
 
OGÓŁEM   (wg spisu powszechnego) 
 

w wieku: 
• przedprodukcyjnym 

(męŜczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat) 
• produkcyjnym 

mobilnym 
niemobilnym 

• poprodukcyjnym 
(męŜczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej) 
Ludno ść w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku produkcyjnym 

 
3 447 

 

 
990 

 
2 099 
1454 
645 
358 

 
64 

 
1 689 

 

 
486 

 
1094 
743 
351 
109 

 
54 
 

 
1758 

 
 

504 
 

1 005 
711 
294 
249 

 
75 

Źródło danych: Urząd Statystyczny w Gdańsku. 
 
Spośród mieszkańców gminy najliczniejszą grupę tworzą osoby w wieku produkcyjnym  

i stanowią one 60,89% ogółu ludności. Przy podziale społeczności na kobiety i męŜczyzn  

wielkości te rozkładają się róŜnie w zaleŜności od wieku, dla osób w wieku przedprodukcyjnym 

i poprodukcyjnym jest przewaga kobiet, szczególnie w wieku poprodukcyjnym kobiet jest 

ponad 2 razy więcej niŜ męŜczyzn, co wynika z niŜszego przedziału wiekowego kobiet i z faktu, 

Ŝe średnia długość ich Ŝycia jest znacznie większa  niŜ męŜczyzn. Jedynie w wieku 

produkcyjnym zaznacza się niewielka przewaga męŜczyzn. 

Zasadnicze zawodowe 28,04

Brak 2,67

Podstawowe ukończone 32,76

Ogólnokształcące 3,62
Policealne 1,95

Zawodowe 23,63

WyŜsze 6,68

 Mieszkańcy Miasta Skórcz 
struktura wykształcenia (w %)
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6.2.Rynek pracy i bezrobocie 
 
Na dzień 31 grudnia 2004 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim 

zarejestrowanych było 401 bezrobotnych. Liczba ta wzrosła w porównaniu do roku 

poprzedniego o 1 osobę.  W 2002 roku stan na dzień 31 grudnia wynosił 389 osoby 

pozostające bez pracy.  

Dokonano takŜe analizy osób bezrobotnych wg pewnych kryteriów, a więc określono liczbę 

kobiet  i męŜczyzn pozostających bez pracy  w ostatnich latach, ustalono liczbę absolwentów i 

osób młodych, którzy nie przekroczyli 24 roku Ŝycia. Odnotowano takŜe osoby, które są 

bezrobotne powyŜej 12 miesięcy oraz osoby z prawem do zasiłku. Szczegółowe dane 

przedstawia poniŜsza tabela i wykres. 

 
 

Struktura bezrobotnych wg wybranych kryteriów. 

 
Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych latach 

 

 

31-12-2002 31-12-2003 31-12-2004 
OGÓŁEM 389 400 401 

męŜczyźni 180 192 183 

kobiety 209 208 218 

osoby z prawem do zasiłku 82 72 60 

absolwenci B/d B/d B/d 

Osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne powyŜej 12 
miesięcy 

B/d 81 75 

Osoby w wieku 24 lata i mniej 98 B/d 80 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim 
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Analizując powyŜsze dane naleŜy stwierdzić, Ŝe w latach 2002 - 2004  przewaŜa liczba 

bezrobotnych kobiet w stosunku do męŜczyzn.  W roku 2004 zanotowano wzrost bezrobocia 

jedynie o 1 osobę, zmieniła się jednak struktura na niekorzyść kobiet.  

 
6.3.Warunki i jakość Ŝycia mieszkańców 
 
Władze Miasta Skórcz czynią wiele starań, by zapewnić wysoki poziom Ŝycia mieszkańców. 

Jakość Ŝycia społeczności lokalnej zaleŜy od warunków mieszkaniowych, stanu infrastruktury 

komunalnej, bezpieczeństwa. To nie tylko zaspokojenie potrzeb bytowych ludności, ale takŜe 

ich potrzeb duchowych. 

Mieszkańcy gminy utrzymują się z pracy w usługach, handlu, urzędach, szkołach, przemyśle. 

Korzystają równieŜ ze świadczeń emerytalnych i rentowych. Warunki mieszkaniowe w gminie 

są dobre, a stan budynków zadowalający mimo Ŝe wiele z nich datuje swoją budowę na lata 

przedwojenne (około 36,64% wg spisu powszechnego z 2002r.) Mieszkania w przewaŜającej 

części są wyposaŜone w instalację centralnego ogrzewania, gazową i telefony. Zaopatrzenie w 

wodę odbywa się głównie z sieci wodociągowej, niestety stopień skanalizowania miasta jest 

bardzo niski.  

W roku 2002 przekazano do eksploatacji mechaniczno-biologiczno-chemiczną oczyszczalnie 

ścieków, która obsługuje równieŜ gminę Skórcz. Środki na oczyszczalnie miasto Skórcz 

pozyskało między innymi z WFOŚiGW (w formie poŜyczki i kredytu preferencyjnego i dotacji) 

oraz z Kontraktu Wojewódzkiego (dotacja). Spłatę kredytu zakończono w lutym 2005, 

Ogółem MęŜczyźni Kobiety Wiek < 24l Z prawem do 
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natomiast poŜyczka będzie spłacana do roku 2010.  

W latach 2003 - 2004 z uwagi na spłatę poŜyczki i kredytu miasto nie podejmowało znaczących 

inwestycji. W rok 2005 podjęto inicjatywę przygotowania nowych inwestycji miejskich w 

oparciu między innymi o środki z funduszy Unii Europejskiej. 

Miasto posiada korzystne połoŜenie komunikacyjne i geograficzne, jest zakątkiem 

interesującym pod względem przyrodniczym i historycznym, jednak walory te nie są 

wykorzystane w niewielkim stopniu. Rozwój turystyki a w szczególności agroturystyki powinien 

korzystnie wpłynąć na oŜywienie w handlu i usługach. 

Istnieje potrzeba stworzenia korzystnych warunków do inwestowania na terenie miasta 

poprzez wprowadzenie ulg inwestycyjnych i podatkowych oraz konieczne jest wykorzystanie 

preferencji finansowych wynikających z faktu zaklasyfikowania powiatu do szczególnie 

zagroŜonych bezrobociem strukturalnym. 

Przyszłością kaŜdego społeczeństwa jest młodzieŜ, więc naleŜy zadbać o kierunki kształcenia 

dostosowane do lokalnego rynku pracy, tak aby w przyszłości młodzi ludzie mieli szansę 

znalezienia pracy w rodzinny mieście. 

 

6.4.Poziom bezpieczeństwa w Gminie Skórcz 
 
Nad bezpieczeństwem czuwa Komendant Powiatowy Policji w Starogardzie Gdańskim oraz 

policjanci z Posterunku Policji w Skórczu. Realizowane są plany działania mające na celu 

podniesienie poczucia bezpieczeństwa obywateli,  ograniczenia przestępstw, rozwijanie działań 

wpływających na zmniejszenie zjawisk patologicznych, a takŜe chuligaństwa w miejscach 

publicznych i w czasie imprez masowych. 

Teren Gminy Skórcz zasadniczo nie odbiega pod względem przestępczości od poziomu na 

terenie całego powiatu i województwa. Przestępstwa najczęściej popełniane to kradzieŜe, 

kradzieŜe z włamaniem i przestępstwa drogowe.  

 

 

Przestępczość w Mieście Skórcz w latach 2003 – 2004 
 

 2003 2004 

Ilość przestępstw ogółem 53 45 

Ilość przestępstw wykrytych 30 16 

Ilość przestępstw z udziałem 
nieletnich 

1 1 

Ilość wniosków o ukaranie 15 22 

Ilość nałoŜonych mandatów 97 140 

Kwota łączna nałoŜonych 
mandatów 

8 340 PLN 13 140 PLN 
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Do istotnych zjawisk i tendencji rzutujących w sposób odczuwalny na stan bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie gminy, naleŜy zaliczyć: 

a) utrzymanie się tendencji wzrostowych w zakresie zagroŜenia przestępczością, 

b) wzrost zagroŜenia przestępstwami o charakterze kryminalnym, 

c) wzrost rozbojów, kradzieŜy rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych, bójek i pobić, 

d) rosnący udział nieletnich sprawców czynów karalnych oraz postępująca brutalizacja ich 

działań przestępczych, w tym wysoki wskaźnik udziału nieletnich w rozbojach, kradzieŜach 

rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych, 

e) pojawienie się nowych kategorii przestępstw, w tym narkomani i związanej z tym 

przestępczości narkotykowej 

f) wysoki poziom kradzieŜy pojazdów oraz kradzieŜy z włamaniem do pojazdów, 

g) nieznaczny wzrost zagroŜeń kradzieŜą mienia oraz kradzieŜami z włamaniem, 

 

Nad  bezpieczeństwem obywateli czuwa równieŜ Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w Starogardzie Gdańskim  oraz Terenowa Jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 

Skórczu, która decyzją Komendanta Głównego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Warszawie z 

dnia 15 kwietnia 1997 r. włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 

ochronę przeciwpoŜarową i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska. 

 

6.5.Oświata  

Aktualna  sieć szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego na terenie Gminy Skórcz w  

zaspakaja rzeczywiste oczekiwania społeczne. Na terenie gminy działa: 

� Szkoła Podstawowa im. Franciszka Schornaka 

� Gimnazjum im. Jana Grzonkowskiego 

 

Szczegółowe dane dotyczące organizacji szkół w Mieście Skórcz przedstawia poniŜsza tabela.  

 

Informacja o organizacji szkół w Mieście Skórcz w roku szkolnym 2004/2005 
 

 Szkoła 
Podstawowa Gimnazjum Razem 

Liczba oddziałów 13 10 23 

Liczba uczniów 349 271 620 

Nauczyciele: 
- Dyplomowani 
- Mianowani 
- Kontraktowi 
- StaŜyści 

21 
8 

11 
1 
1 

20 
2 

12 
3 
3 

41 
10 
23 
4 
4 
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Wykształcenie nauczycieli: 
- WyŜsze mgr 
- WyŜsze zawodowe licencjat 
- Studium Nauczycielskie 
- Inne 

21 
18 
2 
- 
1 

20 
19 
- 
- 
1 

41 
37 
2 
- 
2 

Liczba osób w zastępstwach   31 

Liczba godzin ponad wymiar   187 

 

Na terenie Miasta Skórcz funkcjonuje równieŜ jedno przedszkole. 

 

Władze gminy czynią wiele starań, by baza lokalowa szkół była nowoczesna.  Największa 

bolączką jest brak sal gimnastycznych i kompleksów sportowo rekreacyjnych przy  szkołach.  

Gmina Skórcz, mając na celu dobro dzieci i młodzieŜy tworzy "Gminny program aktywizacji 

sportowej dzieci i młodzieŜy", który ma na celu wyznaczenie kierunków kształcenia i 

wychowania. Program przewiduje rozwijanie zainteresowań i umiejętności poprzez 

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (sekcja tenisa stołowego, piłki noŜnej, sekcja 

lekkoatletyczna). Celem głównym jest stworzenie moŜliwości rozwoju ruchowego, 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego osobistego i duchowego oraz zagospodarowanie 

czasu wolnego i pomoc dzieciom z rodzin patologicznych. Mimo braku obiektów sportowych w 

gminie organizowanych jest wiele zawodów szkolnych i imprez o charakterze rekreacyjno – 

sportowych. 

 

Na terenie Miasta Skórcz jest Zespół Szkół Agrobiznesu, który w części zaspakaja potrzeby 

młodzieŜy rolniczej. Szkoła kształci w zakresie ponad gimnazjalnym, jest zatem placówką 

podlegającą Staroście Powiatowemu w Starogardzie. Odbywają się kursy z udziałem środków 

ARiMR oraz róŜne formy doskonalenia zawodowego mieszkańców wsi organizowane przez 

WODR – RZDR w Starogardzie Gdańskim. 

MłodzieŜ zdobywa wykształcenie w licznych trójmiejskich ośrodkach akademickich 

 

Kadra pedagogiczna jednostek oświatowych Miasta Skórcz naleŜy do mocnych stron procesu 

dydaktycznego. Większość kadry posada pełne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. 

Plan Rozwoju Lokalnego przewiduje rozwój zaplecza edukacyjnego, szczególnie w dziedzinie 

sportu i rekreacji, zarówno w latach 2005-2006 jak i w dalszej perspektywie.  

 

6.6.Kultura i sport 

Na terenie miasta Skórcz znajdują się: 

� Bibloteka – 1 

� Miejski Ośrodek Kultury - 1  
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Działalność obu placówek ma dla miasta duŜe znaczenie. 

W Skórczu działalność sportową i rekreacyjną prowadzi: 

� Skórzecki Klub Sportowy zlokalizowany w rozwidleniu ulic Leśnej i Pomorskiej.  

� Klub Sportowy Pomorzanka z siedzibą przy ulicy Kociewskiej 

Pozostałe tereny sportowo – rekreacyjne w mieście to: 

� boisko szkolne przy Zespole Szkół Publicznych 

� boisko  przy Zespole Szkół Agrobiznesu 

� boisko przy parku miejskim. 

 

WaŜniejsze imprezy kulturalne dla Miasta Skórcz 

� „Ferie na wesoło” - blok imprez dla dzieci i młodzieŜy, 

� Wieczory poezji 

� Uroczystości z okazji Dnia Babci, Dnia Matki, Mikołajek, Sylwestr 

� Konkursy –  literacki, plastyczny 

� Przeglądy twórczości dziecięcej – „Wesoła Nutka” 

� Finał WOŚP 

� Festyny – Lato na Kociewiu. 

Imprezy sportowe: 

� Turniej o Puchar Prezesa BS 

� Ogólnopolskie Biegi Przełajowe 

� MłodzieŜowe Mistrzostwa Skórcza w bilardzie 

� Mityng Skoku wzwyŜ przy muzyce 

� Gimnazjada Powiatowa 

� Licealiada Powiatowa 

� Mistrzostwa Wojewódzkie Szkół Rolniczych w LA 

� Turniej Siatkówki PlaŜowej w ramach Mistrzostw Powiatu 

� Memoriał Sławomira Zieleniewskiego w LA. 

 

6.7. OPIEKA ZDROWOTNA 
 

Opieka zdrowotna od 1 stycznia 1999 roku funkcjonuje w nowych warunkach organizacyjnych. 

Samorząd lokalny, obok Kas Chorych, stał się odpowiedzialny za lokalną politykę zdrowotną 

wobec mieszkańców.  

Dla większości mieszkańców miasta oraz gminy Skórcz opiekę zdrowotną zapewniają: 

Przychodnia Rejonowa w Skórczu o statusie publicznego zakładu oraz Gabinet Lekarski 

(indywidualna praktyka lekarska) o statusie placówki niepublicznej.  

Liczba praktykujących na obszarach wiejskich lekarzy: 
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• 

 Przychodni Rejonowej w Skórczu zatrudnionych jest 3 lekarzy: otolaryngolog, lekarz 

rodzinny i pediatra, 1 połoŜna i 5 pielęgniarek. Przychodnia równieŜ świadczy usługi 

ginekologiczne. 

• 

sługi stomatologiczne świadczone są w formie prywatnej praktyki lekarskiej. 

• 

abinet Lekarki zatrudnia 1 lekarza ogólnego oraz świadczy usługi w zakresie pediatrii, 

ginekologii oraz podstawowej opieki zdrowotnej. 

 
W mieście funkcjonuje równieŜ placówka lecznicy dla zwierząt przy ulicy Pomorskiej. 
 
6.8.Grupy społeczne wymagające wsparcia 

 

W ostatnich latach pogłębia się problem marginalizacji społecznej, czyli ograniczenia 

uczestnictwa sporej grupy ludzi w określonym porządku społecznym i brak dostępu do 

podstawowych instytucji takich jak: rynek pracy, rynek konsumpcji, system instytucji wymiaru 

sprawiedliwości, system edukacyjny, system gwarancji socjalnych. W wielu przypadkach 

spotykamy się z przekazywaniem niskiego statusu społecznego z pokolenia na pokolenie. 

Pogłębiające się trudności na rynku pracy, w tym rosnące bezrobocie oraz utrzymująca się od 

wielu lat niekorzystna sytuacja finansowa gospodarstw domowych stanowią przyczynę 

pogorszenia się sytuacji materialnej polskich rodzin. Trudna sytuacja bytowa sporej grupy 

mieszkańców gminy spowodowana jest bezrobociem, szczególnie tym długotrwałym, które 

sprzyja występowaniu bezradności, a w konsekwencji ubóstwa skrajnego. Czynnikiem 

decydującym o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny jest miejsce zajmowane na rynku 

pracy. Według opracowań GUS obecność osoby bezrobotnej w rodzinie zwiększa zagroŜenie 

ubóstwem trzykrotnie. Liczba osób bezrobotnych z terenu Miasta  Skórcz zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim to  401 osób (stan na 31 grudnia 2004 

r.). Kobiety stanowią w tej grupie ok. 54,36%.  

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje: 

� Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

� Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze 

� Warsztaty Terapii Zajęciowej 

� Placówka Caritasu. 

Grupy społeczne wymagające wsparcia zostały określone w Programie Pomocy Społecznej 

opracowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc w gminie dotyczy: 

• wsparcia osób i rodzin ubogich, 

• wsparcia rodzin we właściwym pełnieniu funkcji wychowawczych wobec dzieci, 
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• wsparcia rodzin i osób z problemem długotrwałego bezrobocia, 

• ograniczenie negatywnych skutków starości, 

• minimalizacja skutków niepełnosprawności, 

• pomoc bezdomnym.  

  

Zakres pomocy udzielanej mieszkańcom Skórcza w latach 2002 – 2004 przedstawia poniŜsza 

tabela: 

 

Formy pomocy społecznej w Mieście Skórcz w latach 2002-2004 
 

Forma pomocy 2002r 2003r 2004r 

Zasiłek stały 12 12 13 

Zasiłek stały wyrównawczy 1 3 4 

Zasiłek okresowy gwarantowany 3 3 1 

Zasiłek okresowy specjalny 8 5 - 

Zasiłek okresowy 99 73 69 

Zasiłek z tytułu ochrony 
macierzyństwa 13 12 7 

Zasiłek pielęgnacyjny 2 3 2 

Zasiłek celowy i w naturze 109 125 128 

Posiłki 65 71 79 

Renta socjalna 19 19 - 

Schronienie - 1 1 

Świadczenia rodzinne - - 444 

Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej - ogółem 229 252 235 

 

Cechy charakterystyczne jednostek organizacyjnych pomocy społecznej to dobre 

przygotowanie zawodowe zatrudnionej kadry, dobra baza techniczna w wystarczającej ilości i 

dobrym stanie technicznym. 

Do czynników zwiększających zagroŜenie ubóstwem zaliczyć naleŜy obecność  

w rodzinie osób niepełnosprawnych. Według spisu powszechnego z 2002 roku liczba osób 

niepełnosprawnych wyniosła ogółem 358, w tym 302 uznane prawnie jako niepełnosprawne a 

56 jedynie biologicznie. Istnieje duŜe zróŜnicowanie w stosunku ilości kobiet do męŜczyzn 

niepełnosprawnych w zaleŜności od podziału na grupy wiekowe czy wykształcenie.  

W najtrudniejszej sytuacji są rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi i te, których głową rodziny 

jest osoba niepełnosprawna. Problem ten dotyka coraz częściej osoby w wieku poniŜej 65 lat. 

Istotnym elementem zdiagnozowania  populacji osób niepełnosprawnych winno być 

uwzględnienie wieku tych osób, stopnia niepełnosprawności i przyczyny powstania dysfunkcji. 
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Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na integrację społeczną, wyrównywanie szans dzieci i 

młodzieŜy niepełnosprawnej oraz kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu 

społecznym i uświadamianie moŜliwości wpływania na własną sytuację Ŝyciową.  

Wśród niepełnosprawnych jest grupa aktywnych zawodowo, ponad 18%, przy czym równieŜ tej 

grupa nie omija problem bezrobocia. Zatrudnienie w chwili obecnej posiada około 2/3 z osób 

niepełnosprawnych aktywnych zawodowo. 

Pomoc w Mieście  Skórcz skierowana jest do wszystkich grup społecznych wymagających 

wsparcia i realizowana w miarę moŜliwości finansowych.  

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń nie naleŜy oczekiwać zmniejszenia obszaru 

działania pomocy społecznej ani zakresu świadczeń. Z jednej strony bezrobocie i bieda, z 

drugiej patologia społeczna oraz kalectwo i niedołęŜna starość to główne przyczyny ubiegania 

się o pomoc społeczną. 

 

 
6.9.Identyfikacja problemów: 
 
� wysoki poziom bezrobocia, 

� duŜy odsetek osób długotrwale pozostających bez pracy, 

� niski poziom wykształcenia, 

� migracje osób wykształconych z terenu gminy do duŜych ośrodków miejskich, 

� mały poziom rozwoju kultury mieszkańców, 

� niewystarczająca infrastruktura sportowa, 

� mała aktywność mieszkańców w dąŜeniu do poprawy warunków Ŝycia. 
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III. ZADANIA POLEGAJ ĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA TERENIE MIASTA SKÓRCZ  

 

Planowane przedsięwzięcia wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy Skórcz. 

Cel cząstkowy Cel operacyjny 

 
CEL STRATEGICZNY I -PRZYGOTOWANIE  INFRASTRUKTURY TECHNICZNE MIASTA DLA SPROSTANIA 

OCZEKIWANIOM MIESZKAŃCÓW I WYMOGOM UNII EUROPEJSKIEJ 
 

Rozbudowa kanalizacji  

Budowa i remonty istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

Remont sieci wodociągowej -wymiana sieci na PCV, przebudowa węzłów i spinki 

Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody – wyposaŜenie w dodatkowe oprzyrządowanie 

Uzbrojenie w sieci wodociągowe terenów inwestycyjnych 

Przebudowa i modernizacja dróg w mieście 

Budowa nowych i remont istniejących chodników 

Oznakowanie ulic i poniesienie bezpieczeństwa  

Budowa ścieŜek rowerowych 

Lobbing na rzecz przyśpieszenia budowy autostrady A1 

Uczestnictwo w działaniach powiatu w zakresie budowy zakładu utylizacji odpadów 

Działania zmierzające do zabezpieczenia obecnego wysypiska śmieci 

Stworzenie warunków dla uruchomienia dowozu do szkół i zakładów pracy przez prywatnych przewoźników 

Poprawa stanu infrastruktury 

technicznej  

Przywrócenie połączeń kolejowych 
Uruchomienie nowych i remont istniejących placówek kulturalnych w gminie Poprawa stanu infrastruktury  

społecznej Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych (sale sportowe, siłownie) 
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Poprawa jakości i zakresu pracy słuŜby zdrowia (nocna pomoc medyczna) 

Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej 

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta 

Usprawnienie połączeń PKS 

Stworzenie programu budownictwa mieszkaniowego dla najuboŜszych 

Stworzenie programu ochrony powietrza  - likwidacja i modernizacja kotłowni węglowych 

 

 
Pozyskiwanie funduszy na 
rozwój infrastruktury 

Przygotowanie programów rozwoju infrastruktury w poszczególnych dziedzinach i przygotowanie 
dokumentacji  

Poprawa jakości Ŝycia 
mieszkańców 

Pełne uzbrojenie terenów zamieszkałych i przygotowanie terenów pod inwestycje 
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CEL STRATEGICZNY II – ROZWÓJ TURYSTYKI W TYM BAZY TRANZYTOWEJ WRAZ Z PROMOCJĄ 

WALORÓW MIASTA 
 

Utworzenia w Skórczu Centrum Informacji Turystycznej 
Dynamiczna promocja Skórcza w ośrodkach wielkomiejskich i turystycznych oraz w obszarze ruchu 
tranzytowego 
Promocja Skórcza przez Internet 
Utworzenie w Urzędzie Miasta stanowiska ds. Promocji  

Tworzenie wizerunku 
Skórcza  jak miasta 
przyjaznego turystom 

Podejmowanie działań wspierająco – administracyjnych dla poniesienia estetyki miasta 

Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej i sportowo – rekreacyjnej na wysokim poziomie 

Zagospodarowanie terenów jako rekreacyjne 
Budowa bazy hotelowej z salą gimnastyczno – rekreacyjną  

Działania w sferze rozwoju 
infrastruktury turystycznej i 
wypoczynkowej 

Adaptacja schroniska młodzieŜowego 

Zainteresowanie mieszkańców gminy rozwojem agroturystyki 

Promocja gospodarstw agroturystycznych poprzez kulturę Kociewia i wyroby twórców ludowych Działanie edukacyjne na 
rzecz promocji miasta Wykorzystanie regionalnych produktów turystycznych takich jak: kuchnia kociewska, rękodzieło ludowe, trasy 

konne, rowerowe, piesze itp. 
Pozyskiwanie funduszy na 
rozwój turystyki 

Przygotowanie programów rozwoju turystyki i przygotowanie stosownej  dokumentacji  

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz infrastruktury komunalnej na terenie gminy jako 
metoda aktywizacji regonu 
Podniesienie estetyki, a tym samym atrakcyjności  w Mieście Skórcz 

Podniesienie jakości Ŝycia 
mieszkańców. 

Poszerzenie moŜliwości zbytu produktów rolnych dzięki rozwojowi agroturystyki - zdrowa Ŝywność 
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CEL STRATEGICZNY III – TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU LOKALNEGO BIZNESU  I 
PRZYCIĄGNIĘCIE  INWESTORA STRATEGICZNEGO 

 
Zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy oraz ochrony 
majątku mieszkańców i przyjezdnych 
Stworzenie warunków formalno-prawnych (szybkie ścieŜki inwestycyjne, system ulg w podatkach lokalnych) i 
infrastrukturalnych dla potencjalnych klientów 
Przygotowanie oraz promocja terenów pod działalność gospodarczą i usługową 
Tworzenie wizerunku Skórcza jako gminy przyjaznej dla inwestorów 
 
Przystosowanie /zmiana/ planu zagospodarowania przestrzennego gminy w celu pokazania nowych terenów 
pod inwestycje dla przemysłu nie uciąŜliwego dla środowiska 
Budowa sieci usługowo-handlowo-przetwórczej 
Stosowanie preferencyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dla rodzimego biznesu w 
celu budowy silnego ekonomicznie środowiska  lokalnych przedsiębiorców. 
Opracowanie wskazań do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy wyraźnie 
definiujących lokalizację i rodzaj terenów pod inwestycje na obszarze Gminy Skórcz. 
Prowadzenie stałych działań lobbingowych (w instytucjach odpowiedzialnych) na rzecz poprawy szlaków 
komunikacyjnych. 

Tworzenie wizerunku Miasta 
Skórcz jako gminy 
przyjaznej dla inwestorów 
oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw 
 

Prowadzenie szerokich działań na rzecz współpracy regionalnej oraz nawiązanie stałych kontaktów z 
instytucjami europejskimi w celu promocji gospodarczej gminy, wymiany doświadczeń, poszukiwania dobrych 
wzorców rozwiązań. 

Kształcenie młodzieŜy i dorosłych w zakresie przedsiębiorczości. 

Masowość nauczania języków obcych dla ułatwienia kontaktów zewnętrznych mieszkańców gminy jak i 
stworzenie wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla inwestycji zagranicznych. 

 
 
Stałe podnoszenie poziomu 
edukacji przedsiębiorczej 
mieszkańców. Dostosowanie form (dydaktycznych 

i organizacyjnych) nauczania w szkołach oraz szerokiego szkolenia mieszkańców do potrzeb gminy i regionu 
wynikających  m. in. ze strategii rozwoju gminy, w tym do rozwoju przedsiębiorczości. 

Wykorzystanie funduszy dla tworzenie nowych miejsc pracy 
Pozyskiwanie dodatkowych 
środków finansowych z UE 

Propagowanie rozwoju tych branŜ, które są nieuciąŜliwe dla środowiska 
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Zagospodarowanych 
zasobów lokalnych. 

Wykorzystanie potencjału ludzkiego gminy – młodzieŜy wchodzącej w wiek produkcyjny oraz osób 
pozostających bez pracy. Działania promocyjne – pokazujące Gminę  Skórcz jako atrakcyjny obszar 
turystyczny. 

  
 
 

CEL STRATEGICZNY IV – WSPIERANIE EDUKACJI NA WSZYSTKICH POZIOMACH DLA PONIESIENIA 
KONKURENCYJNOŚCI LOKALNEJ SIŁY ROBOCZEJ 

Masowość nauczania języków obcych dla ułatwienia kontaktów zewnętrznych mieszkańców gminy jak i 
stworzenie wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla inwestycji zagranicznych. 

Dostosowanie form (dydaktycznych i organizacyjnych) nauczania w szkołach oraz szerokiego szkolenia 
mieszkańców do potrzeb gminy i regionu wynikających  m. in. ze strategii rozwoju gminy, w tym do rozwoju 
przedsiębiorczości. 

Wykorzystanie kontaktów międzynarodowych dla szkoleń róŜnych grup mieszkańców w tym języków obcych 

Stałe podnoszenie poziomu 
edukacji  mieszkańców. 

 
Remonty placówek szkolnych 

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej  

Remont boisk szkolnych 

Budowa basenu 

Budowa kompleksu hotelowego wyposaŜonego w sale konferencyjne dla celów szkoleniowych 

Sieć informatyczna  

Rozwój infrastruktury 
oświatowej i sportowej 
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CEL STRATEGICZNY V – POŁĄCZENIE MIASTA I GMINY SKÓRCZ W JEDEN ORGANIZM SAMORZĄDOWY 
WRAZ Z INTENSYFIKACJĄ PROCESU USPOŁECZNIENIA PRACY ORGANÓW 

Lobbing na rzecz połączenia miasta i gminy Skórcz - referendum 

Przeciwdziałanie dalszemu rozwarstwieniu w dochodach mieszkańców – zapewnienie zrównowaŜonego 
rozwoju 

Współpraca miasta i gminy przy pozyskiwaniu terenów pod inwestycje 

Zintegrowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej z sąsiednimi gminami – budowa 
wspólnej oczyszczalni, zakładu utylizacji odpadków 
Podniesienie świadomości mieszkańców miasta i gminy w zakresie budowania więzi społecznych i zachowania 
toŜsamości kulturowej Kociewia 

Intensyfikacja rozwoju 
regionu 

Powołanie lokalnego czasopisma 
 
 

CEL STRATEGICZNY VI – POPRAWA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OPARTA NA WZROŚCIE 
ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW 

 

Opracowanie lokalnej Agendy 21- programu ochrony środowiska według zaleceń konferencji z Rio de Janeiro. 

Pozyskiwanie środków pomocowych na ochronę środowiska. 

Nie dopuszczanie do lokalizacji inwestycji uciąŜliwych dla środowiska. 

Poprawa estetyki miasta, domostw wraz z otoczeniem 

Nawiązanie partnerskich stosunków z gminami z obszaru Unii Europejskiej dla rozwoju i wymiany 
doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć 

Poprawa świadomości mieszkańców w dziedzinie ekologii 

Wprowadzenie wzorcowego systemu segregacji śmieci na terenie gminy 

Dalsza poprawa stanu 
środowiska przyrodniczego 
oparta na współpracy 
międzynarodowej i między 
regionalnej 

Ustanowienie Rezerwatu Biosfery „Borów Tucholskich” 
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Budowa kanalizacji i likwidacja szamb przydomowych 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w celu polepszenia jakości wody 

Przygotowanie programu likwidacji i modernizacji kotłowni węglowych 

Nowoczesny zakład utylizacji odpadów jako efekt współpracy całego powiatu 

Likwidacja istniejącego wysypiska i nielegalnych dzikich wysypisk 

Rozwój infrastruktury 
wspomagającej ochronę 
środowiska 

 
Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie Strategii  Rozwoju Miasta Skórcz 
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Przedsięwzięcia polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze. 
 

Przedsięwzięcia polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze. 

 
Obszar działania 

 

 
Planowane przedsięwzięcia polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze 

Zmiana w strukturze 
gospodarczej obszarów 
rolniczych. 
 

• Ochrona obecnie uŜytkowanych gruntów przed dewastacją  

• Zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej na terenie miasta 

• Zabudowywanie działek przeznaczonych obecnie do zabudowy 

• Uzyskiwanie zgody na wyłączenie z produkcji rolnej przed podjęciem działań związanych z zabudową 

• Przekwalifikowanie terenów na tereny pod inwestycje. 

• Zaprojektowanie optymalnych rozwiązań lokalizacyjnych w zakresie inwestycji komunalnych, 

mieszkaniowych, produkcyjnych i rekreacyjnych. 

Zmiana w sposobie 
uŜytkowania terenów 
zabudowanych 

• Utrzymanie zasobów budowlanych miasta we właściwym stanie technicznym 

• Zabudowa wolnych działek z nawiązaniem do istniejącej zabudowy 

• Podjęcie prac rehabilitacyjnych i modernizacyjnych zabytkowych budynków w centrum Skórcza, po 

nadzorem konserwatora zabytków 

• Uzupełnianie terenów przeznaczonych do rehabilitacji o zabudowę nawiązującą charakterem do istniejącej 

• Podniesienie standardu przez pełne uzbrojenie 

• Eliminacja istniejącej i zakaz powstawania nowej zabudowy uciąŜliwej dla środowiska  

• Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń 
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Zmiana w sposobie 
uŜytkowania terenów 
przeznaczonych do 
zabudowy 

• Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz obiektów publicznych w granicach zwartej zabudowy 

• Zakaz budowy i rozbudowy obiektów stwarzających zagroŜenie dla środowiska i mieszkańców 

• Zakaz zabudowy terenów, na których nie jest moŜliwe zachowanie standardów środowiska i jego ochrony 

• Na nowych terenach zachować miejski charakter zabudowy  

• W historycznej części miasta zachować zabudowę pierzejową 

• Wkomponować istniejącą zieleń w nową zabudowę 

• Wytyczenie ścieŜek rowerowych. 

• Wytyczenie terenów pod inwestycje turystyczne. 

• Sporządzanie bieŜącego wykazu terenów oferowanych pod inwestycje turystyczne. 

• Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

Rozwój systemu komunikacji 
 

• Modernizacja sieci dróg, budowa autostrady A1, budowa obwodnicy miasta 

• Budowa chodników. 

• Ustalenie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych i budowa parkingów. 

• Rezerwacja terenów pod nową infrastrukturę drogową 

• Działania usprawniające komunikację 

•  

Rozwój infrastruktury 
technicznej 

• Podniesienie jakości Ŝycia przez pełne uzbrojenie terenów juŜ zabudowanych 

• Uzbrojenie terenów przeznaczonych na inwestycje 

• Skanalizowanie całego miasta. 

• Modernizacja sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody 

• Budowa sieci  informatycznej. 

• Remont istniejącej bazy edukacyjnej. 

• Budowa sal sportowych i boisk sportowych. 

• Budowa basenu 
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Poprawa stanu środowiska 
naturalnego. 

• Skanalizowanie terenu gminy. 

• Obowiązek projektowania szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu pełnej kanalizacji miasta 

• Wprowadzenie zakazu działalności powodującej zanieczyszczenie środowiska, niszczenie roślin i zwierząt 

oraz przekształcenie naturalnej rzeźby terenu, 

• Budowę przejść i przepustów dla zwierząt przy budowie lub modernizacji dróg, 

• Utrzymanie istniejącego systemu melioracji (ewentualne zmiany po uzgodnieniu z wojewodą), 

• Zakaz wycinania drzew i krzewów rosnących wzdłuŜ rzeki i cieków wodnych, 

• Zakaz budowy i rozbudowy obiektów mogących pogorszyć  stan środowiska naturalnego, 

• Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych naruszających walory krajobrazowe (dotyczy równieŜ 

napowietrznych linii energetycznych), 

• Szczególną ochrona pomników przyrody, 

• Ochronę ujęć wody, 

• Ochronę wód przed zanieczyszczeniem, 

• Działania estetyczne: wywóz śmieci, wykaszanie poboczy dróg, obsadzanie drzewami i ukwiecanie miejsc 

publicznych. 

• Współudział  w organizacji Zakładu Utylizacji Odpadów  dla całego powiatu 

• Tworzenie programu likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń – np. kotłownie węglowe 
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Poprawa stanu środowiska 
kulturowego. 

• Wykorzystanie budynków miejskich do prowadzenia zajęć dla mieszkańców. 

• Organizacja cyklicznych imprez sportowych dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych. 

• Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych przy szkołach gminnych dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych. 

• Zorganizowanie konkursu na najładniejsze zabudowanie domowe. 

• Zorganizowanie konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy. 

• Organizacja imprez gminnych typu doŜynki, zabawy ludowe, w celu kultywowania tradycji lokalnych. 

• Tworzenie zespołów regionalnych. 

Poprawa  warunków i jakości 
Ŝycia mieszkańców, w tym 
zmiany w strukturze 
zamieszkania. 

• Inwentaryzacja potencjalnej bazy agroturystycznej. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej. 

• Modernizacja sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody 

• Modernizacja sieci dróg. 

• Budowa ścieŜek rowerowych i chodników 

Źródło danych: Opracowanie własne. 
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IV. REALIZACJA ZADA Ń I PROJEKTÓW  
1.ZADANIA PRZYJ ĘTE DO REALIZACJI W UKŁADZIE TEMATYCZNYM 

 

LP Nazwa planowanego działania Skala 
waŜności  

Okres 
realizacji 

Dokument 
umo Ŝliwiaj ący 

realizacj ę 
projektu 

Instytucje 
zaangaŜowan
e w realizacj ę 

projektu 

 
Wskaźniki  
produktu 

Wskaźniki 
rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Środki (w ty ś 
zł) a/bud Ŝet 

gminy, 
b/środki UE, 

c/bud Ŝet 
państwa, 
d/środki 

prywatne, 
e/inne 

 

I. KANALIZACJA SANITARNA 

1 
Kolektor Sanitarny na osiedlu 

Leśnym 
 

1 2005-2006 

Dokumentacja 
Techniczna 
Studium 

Wykonalności 

Miasto 
Skórcz 

Kolektor 
grawitacyjno-tłoczny 
-6200 
 Przepompownie  
1 szt;  
Przykanaliki  275 szt.  
/4,1 km 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją 

1,2yś 

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wód 
powierzchniowych;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

 

 

2 
Kolektor Sanitarny Stare Miasto 

 3 2007-2013 

Dokumentacja 
Techniczna 
Studium 

Wykonalności 

Miasto 
Skórcz 

Kolektor – 5646 m 
Przyłącza – 5020 m 
Ilość przyłączy - 258 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją 

1,4yś 

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wód 
powierzchniowych;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

2 150,00 
a/322,50 

b/1612,50 
c/215,00 

 

3 
Kanalizacja burzowa na osiedlu 

Leśnym 
1 2005-2006 

 
Dokumentacja 
Techniczna 

 

Miasto 
Skórcz 

Kolektor burzowy – 
......... 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją 

1,2yś 

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wód 
powierzchniowych;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

 

 

4 
Kanalizacja sanitarna i burzowa – 

osiedle Wojska Polskiego 
2 2006 

Dokumentacja 
Techniczna 
Studium 

Wykonalności 

Miasto 
Skórcz Sieć ok 200 m  

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wód 
powierzchniowych;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

60,00        
a/9,00 

 b/45,00   
c/6,00 
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5 

Kanalizacja pozostała część 
miasta(ul.: Czereśniowa, Ogrodowa, 
Jabłoniowa, Malinowa, Orzechowa, 

ZboŜowa) 

3 2007-2013 

Dokumentacja 
Techniczna 
Studium 

Wykonalności 

Miasto 
Skórcz Sieć 2000 m 

Ilość mieszkańców 
objętych inwestycją: 
-400 osób obecnie 

-300 osób 
planowane 

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wód 
powierzchniowych;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

1 000,00 
a/150,00 
b/750,00 
c/100,00 

 

 
II. WODOCIĄGI 

1 
Wymiana wodociągu – ul.: 

Starogardzka, Ogrodowa, Nowy  
Świat  

3 2007-2013 
Dokumentacja 
Techniczna 

 

Gmina 
Skórcz 

Długość sieci                     
- 1550 m  

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wody ;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

100,00 
a/15,00  
b/75,00  
c/10,00 

 

2 
Budowa wodociągu w ulicy 

Leśnej 
1 2005 

Dokumentacja 
Techniczna 

 

Gmina 
Skórcz 

Sieć – 276m 
Przyłącza – 84 m 
Ilość przyłączy -7 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 30 osób  

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wody ;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

27,00 
a/4,05 

 b/20,25 
 c/2,70 

 

3 

Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w  zakresie wymiany 
urządzeń oraz przebudowy 

sterowania (wymiana 
odŜelaziaczy, wymiana 

odmanganiaczy, przebudowa 
sterowania energetycznego, 
uzbrojenie studni rezerwowej, 
zwiększenie przepustowości 

stacji,) 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
Techniczna 

 

Miasto 
Skórcz 

Wymiana kompletu 
urządzeń 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją 

– 3400 os, 

-poprawa jakości wody 
-zwiększenie przepustowości 
-wymiana przestarzałych urządzeń 

2 000,00 
a/300,00 

b/1500,00 
c/200,00 

 

4 Wymiana wodociągów z 
azbestocementu 3 2007-2013 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz Sieć 200 m  

-poprawa jakości wody 
-likwidacja zagroŜenia dla zdrowia 
uŜytkowników 

20,00 
 a/3,00 
b/15,00 
 c/2,00 

 

3 
Budowa rurociągu okręŜnego na 
trasie Skórcz Ryzowie – Osiedle 

Leśne 
3 2007-2013 

Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Sieć 2000 m - 

-zabezpieczenie ciągłości dostawy 
wody 

100,00 
a/15,00 
b/75,00 
c/10,00 

 

4 
Uzbrojenie  w sieć wodociągową 
ulic:  Jabłoniowa, Czereśniowa, 
Dworcowa, Orzechowa i śytnia 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Sieć – 1250 m 

Ilość mieszkańców 
objętych inwestycją: 
-400 osób obecnie 

-300 osób 
planowane 

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wody ;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

80,00 
a/12,00 
b/60,00 
c/8,00 
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5 
Wykonanie spinki wodociągu 

pomiędzy ul. 27 Stycznia, 
Starogardzka 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Sieć – 300 m - 

-zabezpieczenie ciągłości dostawy 
wody 

25,00 
 a/3,75 
b/18,75 
c/2,50 

 

6 
Przebudowa węzła  na 

skrzyŜowaniu ul Pomorskiej i 
Leśnej 

2 2006 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz 

Uzbrojenie sieci 
w zasuwy 

- 
-zabezpieczenie ciągłości dostawy 
wody 

6,00 
a/0,90 
 b/4,50 
c/0,60 

 

7 Zakup  agregatów pompowych 2 2006 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Ilość – 1 szt. - 

-wzrost wydajności  
-modernizacja urządzeń 

8,00 
a/1,20 
b/6,00 
c/0,80 

 

8 Zakup  agregatów pompowych 3 2007-2013 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Ilość – 1 szt. - 

-wzrost wydajności  
-modernizacja urządzeń 

8,00 
a/1,20 
b/6,00 
c/0,80 

 

9 Zakup agregatu prądotwórczego 1 2005 Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Ilość – 1 szt. - -wzrost wydajności  

-modernizacja urządzeń 
5,50 

a/5,50 
 

10 
Instalacja alarmowa na stacji 

uzdatniania wody 2 2006 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Ilość – 1 kpl. - -kontrola jakości pracy urządzeń 

6,50 
a/0,98 
b/4,88 
c/0,65 

 

11 
Uzbrojenie w sieć wodociągową 

osiedla Wojska Polskiego 2 2006 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Sieć – 300 m  

poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wody ;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

25,00 
a/3,73 

b/18,75 
c/2,50 

 

 
III. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

1 
Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Stary Las 
 2003-2013 

Porozumienie – 
Związek 

Międzygminny 

Miasto Skórcz 
wspólnie z 
pozostałymi 
gminami 
powiatu 

Zakład dla całego 
powiatu 

 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-rozwiązanie problemu gospodarki 
odpadami stałymi                    -
wprowadzenie segregacji odpadów -
likwidacja dzikich wysypisk           -
poprawa stanu środowiska 

    Udział 
miasta 
Skórcz 
20,00 
rocznie 

 

2 Zakup samochodu śmieciarki 2 2006  Miasto Skórcz Ilość – 1 samochód 
Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-poprawa stanu środowiska  
-zapobieganie powstawaniu dzikich 
wysypisk 

100,00 
a/20,00 
 c/80,00 
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3 
Przystosowanie kontenerów  do 

selektywnej zbiórki odpadów  
1 2005  Miasto Skórcz Ilość - 25 szt. 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-poprawa stanu środowiska 
-wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

10,00 
a/10,00 

 

4 
Modernizacja i rekultywacja 

składowiska odpadów 
1 2005-2006 Dokumentacja 

techniczna Miasto Skórcz zadanie kompleksowe 
Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-poprawa stanu środowiska 
-zabezpieczenie terenów  przed 
dalszą degradacją 

40,00 
a/40,00 

 

 

5 

Wykonanie niezbędnych 
nakładów  w kontekście 

monitorowania składowiska 
odpadów w okresie eksploatacji 

i po 
 eksploatacji 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna Miasto Skórcz 

Zadanie 
kompleksowe 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-poprawa stanu środowiska 
-zabezpieczenie terenów  przed 
dalszą degradacją 

500,00 
a/100,00 
c/400,00 

 

6 
Zakup prasy do  odpadów  

plastikowych 
1 2005-2006  Miasto Skórcz Ilość – 1 szt 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 
Dodatkowe miejsce 

pracy -1 

-zmniejszenie objętości odpadów 
plastikowych 
-ograniczenie miejsca zbiórki  

16,00 
 a/16,00 

 

7 Zakup koszy 1 2005-206  Miasto Skórcz Ilość - 35 
Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-poprawa estetyki miasta 
-ochrona przed wysypywaniem  

10,00 
a/10,00 

 

 
IV. DROGI 

1 
Równanie i szlakowanie ulic 

gruntowych 
Zad. 

coroczne 
  

Miasto 
Skórcz Długość   8300 m    

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3,4 tyś.  

-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu dojazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
-ułatwienie przejazdu do dróg 
utwardzonych 

20,00 
rocznie 

 

2 
Remont ulicy Głównej przy 

posesji nr 13 
2 2006 Dokumentacja 

techniczna 
Miasto 
Skórcz Długość   -likwidacja nierówności i 

modernizacja studzienki 
5,00 

a/5,00 
 

3 

Wykonanie chodnika oraz 
poszerzenie ulicy Zielonej wzdłuŜ 

ogródków działkowych,  przy 
TBS 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz Długość 360 m  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu przejazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

150,00 
a/30,00 

c/120,00 

 

4 
Utwardzenie nawierzchni i 

budowa chodnika - ul. Wojska 
Polskiego dokumentacja 

1 2005-2006  
Miasto 
Skórcz 

Wykonanie 
dokumentacji  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu przejazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

30,00 
a/30,00 
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5 
Utwardzenie nawierzchni i 

budowa chodnika - ul. Wojska 
Polskiego 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz Długość 500 m  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu przejazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

800,00 
a/120,00 
b/600,00 
c/80,00 

 

6 
Remont chodników na terenie 

miasta 
1 2005-2006  

Miasto 
Skórcz Długość – 550 m 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
-poprawa estetyki miasta 

150.00 
a/150,00 

 

7 
Remont chodników na terenie 

miasta 
3 2007-2013  

Miasto 
Skórcz Długość – 2000 m 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
-poprawa estetyki miasta 

80,00 
rocznie 

 

8 
Modernizacja i oznakowanie 

przejść dla pieszych  
Zadanie 
coroczne 

  Miasto 
Skórcz 

Długość – 120 m 
Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa estetyki miasta 

15,00 
rocznie 

 

9 Oznakowanie ulic 2 2005-2006  Miasto 
Skórcz Ilość tablic - 80 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  
-poprawa estetyki miasta 

10,00 
a/10,00 

 

10 
Wykonanie poręczy oraz 

poszerzenie chodnika – ul.. 
Wysoka do 27 Stycznia 

1 2005 Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz Długość 50 m - 

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa estetyki miasta 

5,00 
a/5,00 

 

11 
Adaptacja parkingu przy ul. 

Głównej na zajezdnię 
autobusową 

3 2007-2013 Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz 

Zagospodarowanie 
parkingu 
Wiata -  szt 1 

 
-poprawa estetyki miasta 
-poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu oczekujących na autobus 

150,00 
a/30,00 

c/120,00 

 

12 
UłoŜenie rynienek przy ulicy 

Spacerowej 
1 2005  

Miasto 
Skórcz Ilość -    

3,00 
a/3,00 

 

13 Budowa ulic na osiedlu Leśnym 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz Długość – 5 500 m  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu przejazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
-poprawa estetyki miasta 

7 000,00 
a/1050,00 
b/5250,00 
c/700,00 

 

14 
Cząstkowe remonty  dróg w 

mieście 
Zadanie 
coroczne   

Miasto 
Skórcz  

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu dojazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
- poprawa estetyki 

15,00 
rocznie 
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15 Wykonanie obwodnicy Skórcza 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna  Długość – 3 000 m 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu dojazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

20 000,00 
Starostwo 
powiatowe 

 

 
 

V. INFRASTRUKTURA  OŚWIATOWA 

1 
Remont boiska (górnego) 

szkolnego 1 2005 Dokumentacja 
Miasto 
 Skórcz Remont 1 obiektu 

-620 uczniów, -
mieszkańcy gminy 

-poprawa bezpieczeństwa młodzieŜy 
-poprawa estetyki terenów szkolnych 
-wzrost aktywności sportowej 
-wzrost atrakcyjności obiektu 

65,00 
a/13,00 
c/52,00 

 

2 Remont „zielonej sali” 1 2005 Dokumentacja 
Miasto  
Skórcz Remont 1 obiektu -620 uczniów, 

-poprawa estetyki szkoły 
-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-wzrost atrakcyjności obiektu 

10,00 
a/2,00 
c/8,00 

 

3 Remont elewacji szkoły 1 2005 Dokumentacja Miasto  
Skórcz 

Remont 1 obiektu -620 uczniów, 
-poprawa estetyki szkoły 
-zmniejszenie kosztów utrzymania 
budynku 

50,00 
a/10,00 
b/40,00 

 

4 
Wymiana podłóg w sali 

gimnastycznej 
1 2005 Dokumentacja 

Miasto  
Skórcz Remont 1 obiektu 

-620 uczniów, 
-mieszkańcy miasta 

-poprawa estetyki szkoły 
-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-wzrost aktywności sportowej 
-wzrost atrakcyjności obiektu 

20.00 
a/4,00 

c/16,00 

 

5 
Malowanie ścian w salach 

lekcyjnych 
1 2005  Miasto  

Skórcz Ilość sal - 7 -620 uczniów, -poprawa estetyki szkoły 
20,00 
a/4,00 

c/16,00 

 

6 
Remonty w pomieszczeniach 

szkolnych oraz naprawa sprzętu 
i urządzeń,  

1 2005  Miasto 
 Skórcz 

Remont i naprawa 
sprzętu -620 uczniów, -poprawa estetyki szkoły 

-poprawa bezpieczeństwa uczniów 
30,00 

a/30,00 

 

7 Monitoring 1 2005-2006 Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
 Skórcz 

Monitoring szkoły i 
terenów 
przyszkolnych 

-620 uczniów -poprawa bezpieczeństwa uczniów 
15,00 
a/3,00 

c/12,00 

 

8 
Modernizacja drogi dojazdowej 

do szkoły 
1 2005 Dokumentacja 

techniczna 
Miasto 
 Skórcz 

Długość – 150 m -620 uczniów -poprawa bezpieczeństwa  
15,00 

a/15,00 
 

 

9 
Rozbudowa szkolnej bazy 

komputerowej 
2 2006  

Miasto 
Skórcz Ilość stanowisk  - 20 -620 uczniów, -rozwój informatyzacji młodzieŜy 

20,00 
a/3,00 

b/15,00 
c/2,00 
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10 
Budowa trybun na boisku 

dolnym 
2 2006 Dokumentacja 

techniczna 
Miasto  
Skórcz 

Obiekt - 1 Liczba 
uŜytkowników -300 

-wzrost aktywności sportowej 
-wzrost atrakcyjności obiektu 

150,00, 
a/30,00 

c/120,00 

 

11 
Miejsce parkingowe dla rowerów 

(przy szkole) 
3 2007-2013 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
 Skórcz Obiekt - 1 -620 uczniów 

-poprawa bezpieczeństwa ruchu - do  
realizacji w połączeniu z modernizacją 
wyjazdu ze szkoły na drogę 
powiatową 

10,00 
a/2,00 
c/8,00 

 

12 Budowa basenu 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Ilość wybudowanych 
obiektów 1 

-620 uczniów, 
-mieszkańcy miasta  

-turyści 

-wzrost aktywności sportowej 
-wzrost atrakcyjności obiektu 

5 000,00 
a/750,00 

b/3750,00 
c/500,00 

 

13 Budowa sali gimnastycznej 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
 Skórcz 

Ilość wybudowanych 
obiektów 1 -620 uczniów, 

-wzrost aktywności sportowej 
młodzieŜy i mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności obiektu 

3 000,00 
a/450,00 

b/2250,00 
c/300,00 

 

14 Zmiana lokalizacji przedszkola 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Ilość wybudowanych 
obiektów 1 -30 dzieci 

-poprawa bezpieczeństwa dzieci 
-wzrost atrakcyjności obiektu 

3 000,00 
a/450,00 

b/2250,00 
c/300,00 

 

 

VI. INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA 

1 
Stworzenie sieci internetowej w 
oparciu o placówki szkolne i 

świetlice 
3 2007-2013 

Dokumentacja 
Techniczna 
 Studium 

Wykonalności  
 

Miasto Skórcz 
Sieć internetowa na 
terenie całego miasta 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców     
-wzrost aktywności społecznej            
-wzrost poziomu edukacji 
mieszkańców 

300,00 
a/45,00 

b/225,00 
c/30,00 

 

 

VII. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

1 
Zagospodarowanie parku 

miejskiego, ścieŜki rowerowej 
spacerowe wokół parku 

1 2005-2006 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Kompleksowe 
zagospodarowanie 
obiektu 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

3400 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 

30,00 
a/6,00 

c/24,00 

 

2 
Zagospodarowanie parku 

miejskiego, ścieŜki rowerowej 
spacerowe wokół parku 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Kompleksowe 
zagospodarowanie 
obiektu 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

3400 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 

100,00 
a/15,00 
b/75,00 
c/10,00 
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3 

Stworzenie programu ochrony 
powietrza – likwidacja i 
modernizacja kotłowni 

węglowych 

3 2007-2013  
Miasto  
Skórcz Program modernizacji 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

3400 

-poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

10,00 
a/10,00 

 

4 Remont  stadionu 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Liczba 
wyremontowanych 
obiektów  -1 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców i młodzieŜy 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 

500,00 
a/100,00 
c/400,00 

 

5 
Stworzenie programu wsparcia 
dla młodzieŜy uprawiającej sport 

 2006-2007  Miasto  
Skórcz Program wsparcia Liczba młodzieŜy - 

150 
-wzrost aktywności ruchowej 
młodzieŜy 

10,00 
rocznie 

 

6 
Stworzenie programu 

budownictwa dla najuboŜszych 
Mieszkania socjalne (ok 20) 

3 2007-2013 Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

-Program  
-budynek komunalny  

Liczba rodzin objęta 
inwestycją - 20 

-poprawa  stanu Ŝycia mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności miasta 

2500,00 
100% TBS 

 

7 
Stworzenie programu 

rewitalizacji starego miasta 
3 2007-2013 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz Ilość budynków - 30 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 500 

-poprawa estetyki miasta 
-poprawa bezpieczeństwa obiektów 
-zachowanie obiektów zabytkowych 

15 000,00
a/2250,00

b/11250,00
c/1500,00

 

8 
Stworzenie muzeum na działce 

p. Frydrycha 
3 2007-2013  

Miasto  
Skórcz Ilość obiektów - 1 

Liczba mieszkańców  
objętych inwestycją 

– 1500 
Liczba turystów - 

1000 

- zachowanie dóbr kultury  

1 000,00 
a/150,00 
b/750,00 
c/100,00 

 

9 
Zagospodarowanie terenów jako 

rekreacyjne  wokół osiedla 
Leśnego 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz Kompletny obiekt - 1 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 900 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 

200,00 
a/30,00 

b/150,00 
c/20,00 

 

10 
Place zabaw dla dzieci – przy 
przedszkolu, przy blokach, na 

osiedlu 
2 2006 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz Kompletny obiekt  - 1 Liczba dzieci 100 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 
-miejsce rekreacyjne dla dzieci 

10,00 
a/10,00 

 

11 
Place zabaw dla dzieci - przy 
przedszkolu, przy blokach, na 

osiedlu 
3 2007-2013 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz Kompletny obiekt -2 Liczba dzieci - 200 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 
-miejsce rekreacyjne dla dzieci 

20,00 
a/20,00 
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12 
Kompleks hotelowo-sportowy  

przy stadionie 
3 2007-2013 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz Ilość obiektów - 1  

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 
Miejsca pracy - 7 
Turyści - 1000 

-wzrost atrakcyjności miasta dla 
turystów 
-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców i turystów 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 

6 000,00 
a/900,00 

b/4500,00 
c/600,00 

 

13 
Przebudowa budynku na 
stadionie na schronisko 

młodzieŜowe  
3 2007-2013 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Ilość 
przebudowanych 

obiektów 1 

-Liczba turystów – 
2000 
-Stworzenie nowych 
miejsc pracy -2 

-wzrost aktywności turystycznej 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 

60,00 
a/12,00 
c/48,00 

 

 

14 
Utworzenie gabinetu 
rehabilitacyjnego 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Ilość obiektów 
oddanych do uŜytku 

1 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  
-Stworzenie nowych 
miejsc pracy -2 

-poprawa sprawności ruchowej 
mieszkańców 

150,00 
a/22,50 

b/112,50 
c/15,00 

 

 

VIII. INNE 

1 
Miejscowy plan 

zagospodarowania 
3 2007-2013  Miasta Skórcz  

Liczba osób 
objętych planem : -
3400 mieszkańców 
-inwestorzy 
strategiczni 5 
-inwestorzy 
indywidualni -300 

-moŜliwość rozwoju miasta 
200,00 
a/200,00 
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2. ZADANIA PRZYJ ĘTE DO REALIZACJI W UKŁADZIE HIERARCHICZNYM 

LP Nazwa planowanego działania Skala 
waŜności  

Okres 
realizacji 

Dokument 
umo Ŝliwiaj ący 

realizacj ę 
projektu 

Instytucje 
zaangaŜowan
e w realizacj ę 

projektu 

 
Wskaźniki  
produktu 

Wskaźniki 
rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

Środki (w ty ś 
zł) a/bud Ŝet 

gminy, 
b/środki UE, 

c/bud Ŝet 
państwa, 
d/środki 

prywatne, 
e/inne 

 

2005 - 2006 

1 
Kolektor Sanitarny na osiedlu 

Leśnym 
 

1 2005-2006 

Dokumentacja 
Techniczna 
Studium 

Wykonalności 

Miasto 
Skórcz 

Kolektor 
grawitacyjno-tłoczny 
–6,2 km 
 Przepompownie 1 
szt;  
Przykanaliki 275 szt.  
/ 4,1km 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją 

1,2yś 

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wód 
powierzchniowych;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

 

 

2 
Kanalizacja burzowa na osiedlu 

Leśnym 
1 2005-2006 

 
Dokumentacja 
Techniczna 

 

Miasto 
Skórcz  

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją 

1,2yś 

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wód 
powierzchniowych;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

 

 

3 
Budowa wodociągu w ulicy 

Leśnej 
1 2005 

Dokumentacja 
Techniczna 

 

Gmina 
Skórcz 

Sieć – 276m 
Przyłącza – 84 m 
Ilość przyłączy -7 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 30 osób  

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wody ;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

27,00 
a/4,05 

b/20,25 
c/2,70 

 

4 Zakup agregatu prądotwórczego 1 2005 Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Ilość – 1 szt. - -wzrost wydajności  

-modernizacja urządzeń 
5,50 

a) 5,50 

 

5 
Przystosowanie kontenerów  do 

selektywnej zbiórki odpadów  
1 2005 Dokumentacja 

Techniczna 
Miasto 
Skórcz Ilość - 25 szt. 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-poprawa stanu środowiska 
-wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

10,00 
a/10,00 

 

6 
Modernizacja i rekultywacja 

składowiska odpadów 
1 2005-2006 Dokumentacja 

Techniczna 
Miasto 
Skórcz zadanie kompleksowe 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-poprawa stanu środowiska 
-zabezpieczenie terenów  przed 
dalszą degradacją 

40,00 
a/40,00 
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7 
Zakup prasy do  odpadów  

plastikowych 
1 2005-2006  

Miasto 
Skórcz Ilość – 1 szt 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 
Dodatkowe miejsce 

pracy -1 

-zmniejszenie objętości odpadów 
plastikowych 
-ograniczenie miejsca zbiórki  

16,00 
 a/16,00 

 

8 Zakup koszy 1 2005-206  Miasto 
Skórcz Ilość - 35 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-poprawa estetyki miasta 
-ochrona przed wysypywaniem  

10,00 
a/10,00 

 

9 
Utwardzenie nawierzchni i 

budowa chodnika - ul. Wojska 
Polskiego dokumentacja 

1 2005-2006  
Miasto 
Skórcz 

Wykonanie 
dokumentacji 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu przejazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

30,00 
a/30,00 

 

10 
Remont chodników na terenie 

miasta 
1 2005-2006  

Miasto 
Skórcz Długość – 550 m 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
-poprawa estetyki miasta 

75.00 
a/corocznie 

75,00 

 

11 
Wykonanie poręczy oraz 

poszerzenie chodnika – ul.. 
Wysoka do 27 Stycznia 

1 2005 Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz 

Długość 50 m  
-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa estetyki miasta 

5,00 
a/5,00 

 

12 
UłoŜenie rynienek przy ulicy 

Spacerowej 
1 2005  

Miasto 
Skórcz Ilość – 70 m   3,00 

a/3,00 
 

13 
Remont boiska (górnego) 

szkolnego 1 2005  
Miasto 
 Skórcz Remont 1 obiektu 

-620 uczniów, -
mieszkańcy gminy 

-poprawa bezpieczeństwa młodzieŜy 
-poprawa estetyki terenów szkolnych 
-wzrost aktywności sportowej 
-wzrost atrakcyjności obiektu 

65,00 
a/13,00 
c/52,00 

 

14 Remont „zielonej sali” 1 2005  Miasto  
Skórcz Remont 1 obiektu -620 uczniów,  

 

10,00 
a/2,00 
c/8,00 

 

15 Remont elewacji szkoły 1 2005  Miasto  
Skórcz Remont 1 obiektu -620 uczniów, 

-poprawa estetyki szkoły 
-zmniejszenie kosztów utrzymania 
budynku 

50,00 
a/10,00 
c/40,00 

 

16 
Wymiana podłóg w sali 

gimnastycznej 
1 2005  

Miasto  
Skórcz Remont 1 obiektu 

-620 uczniów, 
-mieszkańcy miasta 

-poprawa estetyki szkoły 
-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-wzrost aktywności sportowej 
-wzrost atrakcyjności obiektu 

20.00 
a/4,00 

c/16,00 

 

17 
Malowanie ścian w salach 

lekcyjnych 
1 2005  Miasto  

Skórcz Ilość sal - 7 -620 uczniów, -poprawa estetyki szkoły 
20,00 
a/4,00 

c/16,00 
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18 
Remonty w pomieszczeniach 

szkolnych oraz naprawa sprzętu 
i urządzeń,  

1 2005  Miasto 
 Skórcz 

Remont i naprawa 
sprzętu 

-620 uczniów, -poprawa estetyki szkoły 
-poprawa bezpieczeństwa uczniów 

30,00 
a/30,00 

 

19 Monitoring 1 2005-2006 Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
 Skórcz 

Monitoring szkoły i 
terenów 
przyszkolnych 

 -poprawa bezpieczeństwa uczniów 
15,00 
a/3,00 

c/12,00 

 

20 
Modernizacja drogi dojazdowej 

do szkoły 
1 2005 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
 Skórcz Długość – 150 m  -poprawa bezpieczeństwa  

15,00 
a/15,00 

 

21 
Zagospodarowanie parku 

miejskiego, ścieŜki rowerowej i 
spacerowej wokół parku 

1 2005-2006 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Kompleksowe 
zagospodarowanie 
obiektu 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

3400 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 

30,00 
a/6,00 

c/24,00 

 

22 
Równanie i szlakowanie ulic 

gruntowych 
1 2005-2006  

Miasto 
Skórcz Długość   8300 m    

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3,4 tyś.  

-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu dojazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
-ułatwienie dojazdu do dróg 
utwardzonych 

20,00 
a/corocznie 

20,00 

 

23 
Modernizacja i oznakowanie 

przejść dla pieszych  
1 2005-2006  Miasto 

Skórcz Długość – 120 m 
Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa estetyki miasta 

15,00 
a/corocznie 

15,00  

 

24 
Cząstkowe remonty  dróg w 

mieście 
1 2005-2006  

Miasto 
Skórcz  

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu dojazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
- poprawa estetyki 

15,00 
a/corocznie 

15,00  

 

25 
Place zabaw dla dzieci – przy 
przedszkolu, przy blokach, na 

osiedlu 
2 2006 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz Kompletny obiekt  - 1 Liczba dzieci 100 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 
-miejsce rekreacyjne dla dzieci 

10,00 
a/10,00 

 

26 Zakup samochodu śmieciarki 2 2006  Miasto 
Skórcz Ilość – 1 samochód 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-poprawa stanu środowiska  
-zapobieganie powstawaniu dzikich 
wysypisk 

100,00 
a/20,00 
c/80,00 

 

27 
Kanalizacja sanitarna i burzowa 

– osiedle Wojska Polskiego 
2 2006 

Dokumentacja 
Techniczna 
Studium 

Wykonalności 

Miasto 
Skórcz Sieć ok 200 m  

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wód 
powierzchniowych;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

60,00 
a) 60,00 
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28 
Przebudowa węzła  na 

skrzyŜowaniu ul Pomorskiej i 
Leśnej 

2 2006 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz 

Uzbrojenie sieci 
w zasuwy 

 
-zabezpieczenie ciągłości dostawy 
wody 

6,00 
a/0,90 
b/4,50 
c/0,60 

 

29 Zakup  agregatów pompowych 2 2006 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Ilość – 1 szt.  

-wzrost wydajności  
-modernizacja urządzeń 

8,00 
a/1,20 
b/6,00 
c/0.80 

 

30 
Instalacja alarmowa na stacji 

uzdatniania wody 2 2006 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Ilość – 1 kpl.  -kontrola jakości pracy urządzeń 

6,50 
a/0,98 
b/4,88 
c/0,65 

 

31 
Uzbrojenie w sieć wodociągową 

osiedla Wojska Polskiego 2 2006 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Sieć – 300 m  

poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wody ;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

25,00 
a/3,75 

b/18,75 
c/2,50 

 

32 
Remont ulicy Głównej przy 

posesji nr 13 
2 2006 Dokumentacja 

techniczna 
Miasto 
Skórcz 

Długość  6m Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją  

-likwidacja nierówności i 
modernizacja studzienki 

5,00 
a/5,00 

 

33 Oznakowanie ulic 2 2005-2006  Miasto 
Skórcz Ilość tablic - 80 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  
-poprawa estetyki miasta 10,00 

a/10,00 

 

34 
Rozbudowa szkolnej bazy 

komputerowej 
2 2006  Miasto 

Skórcz Ilość stanowisk - 20 -620 uczniów, -rozwój informatyzacji młodzieŜy 
20,00 
a/4,00 

c/16,00 

 

34 
Budowa trybun na boisku 

dolnym 
2 2006 Dokumentacja 

techniczna 
Miasto  
Skórcz 

Ilość obiektów Ilość uŜytkowników 
300 

-integracja społeczeństwa 
-wzrost atrakcyjności obiektu 

150,00 
a/30,00 

c/120,00 

 

35 
Stworzenie programu wsparcia 
dla młodzieŜy uprawiającej sport 

2 2006  Miasto  
Skórcz 

Program wsparcia Liczba młodzieŜy - 
150 

-wzrost aktywności ruchowej 
młodzieŜy 

10,00 
a/10,00 
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2007 - 2013 

1 
Wymiana wodociągu – ul.: 

Starogardzka, Ogrodowa, Nowy  
Świat  

3 2007-2013 
Dokumentacja 
Techniczna 

 

Gmina 
Skórcz 

Długość sieci                     
- 1550 m  

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wody ;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

100,00 
a/15,00 
b/75,00 
c/10,00 

 

2 

Kanalizacja pozostała część 
miasta(ul.: Czereśniowa, 
Ogrodowa, Jabłoniowa, 

Malinowa, Orzechowa, ZboŜowa) 

3 2007-2013 

Dokumentacja 
Techniczna 
Studium 

Wykonalności 

Miasto 
Skórcz Sieć 2000 m 

Ilość mieszkańców 
objętych inwestycją: 
-400 osób obecnie 

-300 osób 
planowane 

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wód 
powierzchniowych;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

1 000,00 
a/150,00 
b/750,00 
c/100,00 

 

3 Kolektor Sanitarny Stare Miasto 
 3 2007-2013 

Dokumentacja 
Techniczna 
Studium 

Wykonalności 

Miasto 
Skórcz 

Kolektor – 5646 m 
Przyłącza – 5020 m 
Ilość przyłączy - 258 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją 

1,4yś 

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wód 
powierzchniowych;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

2 150,00 
a/322,50 

b/1612,50 
c/215,00 

 

4 

Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w  zakresie wymiany 
urządzeń oraz przebudowy 

sterowania (wymiana 
odŜelaziaczy, wymiana 

odmanganiaczy, przebudowa 
sterowania energetycznego, 
uzbrojenie studni rezerwowej, 
zwiększenie przepustowości 

stacji,) 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
Techniczna 

 

Miasto 
Skórcz 

Wymiana kompletu 
urządzeń 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją 

– 3400 os, 

-poprawa jakości wody 
-zwiększenie przepustowości 
-wymiana przestarzałych urządzeń 

2 000,00 
a/300,00 

b/1500,00 
c/200,00 

 

5 Wymiana wodociągów z 
azbestocementu 3 2007-2013 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz Sieć 200 m  

-poprawa jakości wody 
-likwidacja zagroŜenia dla zdrowia 
uŜytkowników 

20,00 
a/3,00 

b/15,00 
c/2,00 

 

6 
Budowa rurociągu okręŜnego na 
trasie Skórcz Ryzowie – Osiedle 

Leśne 
3 2007-2013 

Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Sieć 2000 m  

-zabezpieczenie ciągłości dostawy 
wody 

100,00 
a/15,00 
b/75,00 
c/10,00 
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7 
Uzbrojenie  w sieć wodociągową 
ulic:  Jabłoniowa, Czereśniowa, 
Dworcowa, Orzechowa i śytnia 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Sieć – 1250 m 

Ilość mieszkańców 
objętych inwestycją: 
-400 osób obecnie 

-300 osób 
planowane 

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców;  
-poprawa jakości wody ;  
-wzrost aktywności inwestycyjnej 

80,00 
a/12,00 
b/60,00 
c/8,00 

 

8 
Wykonanie spinki wodociągu 

pomiędzy ul. 27 Stycznia, 
Starogardzka 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Sieć – 300 m  

-zabezpieczenie ciągłości dostawy 
wody 

25,00 
a/3,75 

b/18,75 
c/2,50 

 

9 Zakup  agregatów pomowych 3 2007-2013 
Dokumentacja 
Techniczna 

Miasto 
Skórcz Ilość – 1 szt.  

-wzrost wydajności  
-modernizacja urządzeń 

8,00 
a/1,20 
b/6,00 
c/0,80 

 

10 

Wykonanie niezbędnych 
nakładów  w kontekście 

monitorowania składowiska 
odpadów w okresie eksploatacji 

i po 
 eksploatacji 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz 

Zadanie 
kompleksowe 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-poprawa stanu środowiska 
-zabezpieczenie terenów  przed 
dalszą degradacją 

500,00 
a/100,00 
c/400,00 

 

11 

Wykonanie chodnika oraz 
poszerzenie ulicy Zielonej wzdłuŜ 

ogródków działkowych,  przy 
TBS 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz Długość 360 m 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu przejazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

150,00 
a/30,00 

c/120,00 

 

12 
Utwardzenie nawierzchni i 

budowa chodnika - ul. Wojska 
Polskiego 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz Długość 500 m  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu przejazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

800,00 
a/120,00 
b/600,00 
c/80,00 

 

13 
Remont chodników na terenie 

miasta 
3 2007-2013  

Miasto 
Skórcz Długość – 2000 m 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
-poprawa estetyki miasta 

80,00 
a/corocznie 

80,00 

 

14 
Adaptacja parkingu przy ul. 

Głównej na zajezdnię 
autobusową 

3 2007-2013 Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz 

Zagospodarowanie 
parkingu 
Wiata -  szt 1 

 
-poprawa estetyki miasta 
-poprawa bezpieczeństwa i komfortu 
oczekujących na autobus 

150,00 
a/30,00 

c/120,00 

 

15 
Równanie i szlakowanie ulic 

gruntowych 
3 2007-2013  

Miasto 
Skórcz Długość   8300 m    

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3,4 tyś.  

-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu przejazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
-ułatwienie dojazdu do dróg 
utwardzonych 

20,00 
a/corocznie 

20,00 
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16 
Stworzenie programu wsparcia 
dla młodzieŜy uprawiającej sport 

3 2007-2013  Miasto  
Skórcz 

Program wsparcia Liczba młodzieŜy - 
150 

-wzrost aktywności ruchowej 
młodzieŜy 

10,00 
a/corocznie 

10,00 

 

17 
Modernizacja i oznakowanie 

przejść dla pieszych  
3 2007-2013  Miasto 

Skórcz 
Długość – 600 m 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa estetyki miasta 

15,00 
a/corocznie 

15,00 

 

18 
Cząstkowe remonty  dróg w 

mieście 
3 2007-2013  

Miasto 
Skórcz  

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu przejazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
- poprawa estetyki 

15,00 
a/corocznie 

15,00 

 

19 Budowa ulic na osiedlu Leśnym 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
Skórcz Długość – 5 500 m  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu przejazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
-poprawa estetyki miasta 

7 000,00 
a/1050,00 
b/5250,00 
c/700,00 

 

20 
Stworzenie sieci internetowej w 
oparciu o placówki szkolne i 

świetlice 
2 2007-2013 

Dokumentacja 
Techniczna 
 Studium 

Wykonalności  
 

Miasto 
Skórcz 

Sieć internetowa na 
terenie całego miasta 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją  

3400  

-poprawa standardu Ŝycia 
mieszkańców     
-wzrost aktywności społecznej            
-wzrost poziomu edukacji 
mieszkańców 

300,00 
a/45,00 

b/225,00 
c/30,00 

 

21 Wykonanie obwodnicy Skórcza 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna  Długość – 3 000 m 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa bezpieczeństwa 
uŜytkowników 
-poprawa komfortu jazdy 
-skrócenie czasu przejazdu 
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

20 000,00 
Starostwo 
Powiatowe 

 

22 
Stojaki dla rowerów (przy 

szkole) 
3 2007-2013  Miasto 

 Skórcz Ilość obiektów - 1 -620 uczniów 
-poprawa bezpieczeństwa zadanie 
realizowane z modernizacją zjazdu 
na drogę powiatową 

10,00 
a/2,00 
c/8,00 

 

23 Budowa basenu 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Ilość wybudowanych 
obiektów 1 

-620 uczniów, 
-mieszkańcy miasta  

-turyści 

-wzrost aktywności sportowej 
-wzrost atrakcyjności miasta 

5 000,00 
a/750,00 

b/3750,00 
c/500,00 

 

24 Budowa sali gimnastycznej 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto 
 Skórcz 

Ilość wybudowanych 
obiektów 1 

-620 uczniów, 
-mieszkańcy miasta 

-wzrost aktywności sportowej 
młodzieŜy i mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności miasta 

3 000,00 
a/450,00 

b/2250,00 
c/300,00 
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25 Zmiana lokalizacji przedszkola 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Ilość wybudowanych 
obiektów 1 -30 dzieci 

-poprawa bezpieczeństwa dzieci 
-wzrost atrakcyjności miasta 
 

3 000,00 
a/450,00 

b/2250,00 
c/300,00 

 

26 
Zagospodarowanie parku 

miejskiego, ścieŜki rowerowej i 
spacerowej wokół parku 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Kompleksowe 
zagospodarowanie 
obiektu 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

3400 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 

100,00 
a/15,00 
b/75,00 
c/10,00 

 

27 

Stworzenie programu ochrony 
powietrza – likwidacja i 
modernizacja kotłowni 

węglowych 

3 2007-2013  
Miasto  
Skórcz Program modernizacji 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

3400 

-poprawa stanu środowiska 
naturalnego 

10,00 
a/10,00 

 

28 Remont  stadionu 3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Liczba 
wyremontowanych 
obiektów  -1 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców i młodzieŜy 
-wzrost atrakcyjności miasta 
-poprawa estetyki miasta 

500,00 
a/100,00 
c/400,00 

 

29 
Zagospodarowanie terenów jako 

rekreacyjne  wokół osiedla 
Leśnego 

3 2007-2013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz Kompletny obiekt - 1 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 900 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 

200,00 
a/30,00 

b/150,00 
c/20,00 

 

30 
Place zabaw dla dzieci - przy 
przedszkolu, przy blokach, na 

osiedlu 
3 2007-2013 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz Kompletny obiekt -2 Liczba dzieci - 200 

-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców szczególnie dzieci 
-wzrost atrakcyjności miasta 
-poprawa estetyki miasta 
-miejsce rekreacyjne dla dzieci 

20,00 
a/20,00 

 

31 
Kompleks hotelowo-sportowy  

przy stadionie 
3 2007-2013 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz Ilość obiektów - 1  

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 
Miejsca pracy - 7 
Turyści - 1000 

-wzrost atrakcyjności miasta dla 
turystów 
-wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców i turystów 
-wzrost atrakcyjności miasta 
-poprawa estetyki miasta 

6 000,00 
a/900,00 

b/4500,00 
c/600,00 

 

32 
Przebudowa budynku na 
stadionie na schronisko 

młodzieŜowe  
3 2007-2013 Dokumentacja 

techniczna 
Miasto  
Skórcz 

Ilość 
przebudowanych 

obiektów 1 
 

-wzrost aktywności turystycznej 
-wzrost atrakcyjności obiektu 
-poprawa estetyki miasta 

60,00 
a/12,00 
c/48,00 

 

33 
Utworzenie gabinetu 
rehabilitacyjnego 

3 2007-3013 
Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

Ilość obiektów 
oddanych do uŜytku 

1 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400  

-poprawa sprawności ruchowej 
mieszkańców 

150,00 
a/22,50 

b/112,50 
c/15,00 
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34 
Stworzenie programu 

budownictwa dla najuboŜszych 
Mieszkania socjalne (ok 20) 

3 2007-2013 Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz 

-Program  
-budynek komunalny  

Liczba rodzin objęta 
inwestycją - 20 

-poprawa  stanu Ŝycia mieszkańców 
-wzrost atrakcyjności miasta 

2500,00 
100% TBS 

 

35 
Stworzenie programu 

rewitalizacji starego miasta 
3 2007-2013 

Dokumentacja 
techniczna 

Miasto  
Skórcz Ilość budynków -30 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 500 

-poprawa estetyki miasta 
-poprawa bezpieczeństwa obiektów 
-zachowanie obiektów zabytkowych 

15 
000,00 
a/2250,00 

b/11250,00 
c/1500,00 

 

36 
Stworzenie muzeum na działce 

p. Frydrycha 
3 2007-2013  

Miasto  
Skórcz Ilość obiektów 1   

1 000,00 
a/150,00 
b/750,00 
c/100,00 

 

37 
Miejscowy plan 

zagospodarowania 
3 2007-2013  

Miasto 
Skórcz  

-mieszkańcy 3400 
-inwestorzy 
strategiczni 5 
-inwestorzy 
indywidualni 300 

-moŜliwość rozwoju miasta 
200,00 
a/200,00 

 

38 
Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Stary Las 
 2003-2013 

Porozumienie – 
Związek 

Międzygminny 

Miasto 
Skórcz 

wspólnie z 
pozostałymi 
gminami 
powiatu 

Zakład dla całego 
powiatu 

 

Liczba mieszkańców 
objętych inwestycją   

- 3400 

-rozwiązanie problemu gospodarki 
odpadami stałymi                    -
wprowadzenie segregacji odpadów -
likwidacja dzikich wysypisk           -
poprawa stanu środowiska 

    Udział 
miasta Skórcz 
20,00 
rocznie 
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II. Woda

2005-2006 78,00 16,38 54,38 7,25

2007-2013 2333,00 349,95 1749,75 233,30

Razem 2411,00 366,33 1804,13 240,55

III.

2005-2006 176,00 96,00 0,00 80,00

2007-2013 500,00 100,00 0,00 400,00

Razem 676,00 196,00 0,00 480,00

IV. Drogi

2005-2006 203,00 203,00 0,00 0,00

2007-2013 8100,00 1230,00 5850,00 1020,00

Razem 8303,00 1433,00 5850,00 1020,00

V. Oświata

2005-2006 245,00 84,00 15,00 146,00

2007-2013 11160,00 1688,00 8250,00 1222,00

Razem 11405,00 1772,00 8265,00 1368,00

VI. Informatyka

2005-2006 0,00 0,00 0,00 0,00

2007-2013 300,00 45,00 225,00 30,00

Razem 300,00 45,00 225,00 30,00

VII. Społeczne

2005-2006 40,00 16,00 0,00 24,00

2007-2013 25540,00 3509,50 16837,50 2693,00

Razem 25580,00 3525,50 16837,50 2717,00

VIII. Inne

2005-2006 0,00 0,00 0,00 0,00

2007-2013 200,00 200,00 0,00 0,00

Razem 200,00 200,00 0,00 0,00

RAZEM  52085,00 8019,33 35389,13 6176,55

Razem lata 2004-2006  802,00 424,38 114,38 263,25

Razem lata 2007-2013  51283,00 7594,95 35274,75 5913,30

RAZEM  52085,00 8019,33 35389,13 6176,55

Wydatki coroczne 160,00 160,00 0,00 0,00

Zagospodarowanie 
odpadów
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V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW  Z INNYMI DZIAŁANIAMI 

REALIZOWANYMI NA TERENIE  GMINY,  POWIATU, 
WOJEWÓDZTWA I KRAJU.  

 
Gmina Skórcz zgodnie z zamierzeniami polityki państwa oraz programów unijnych dąŜy do 

zniwelowania róŜnic jakie powstały między regionami w Polsce i Europie. Działania te zmierzają 

w kierunku podniesienia konkurencyjności gminy, a co za tym idzie do zachęcenia inwestorów 

do lokowania kapitału na ziemi kociewskiej. Znaczna część działań ukierunkowana jest równieŜ 

na zainteresowanie ofertą turystyczną Miasta Skórcz, a przez to na rozwój drobnej 

przedsiębiorczości, w tym agroturystyki.  

Miasto w swych działaniach dąŜy do rozwoju infrastruktury lokalnej poprzez budowę 

kanalizacji, wodociągów, dróg itp. oraz do rozwoju samych mieszkańców między innymi przez 

budowę systemów informacyjnych, a takŜe przez rozbudowę oferty kulturalnej  

i rekreacyjno-turystycznej. W Mieście Skórcz brak Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego, posiada opracowane w roku 2002 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skórcz.  

Przedstawione projekty będą realizowane w ramach funduszy strukturalnych. Od momentu 

wejścia Polski do Unii Europejskiej rozpoczęto wdraŜanie funduszy strukturalnych, więc 

planowane inwestycje finansowane będą między innymi ze Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z priorytetu 3 „Rozwój lokalny”, działania 3.1. „Obszary 

wiejskie”. Działania te dąŜą przede wszystkim do poprawy jakości  Ŝycia mieszkańców poprzez 

rozwój infrastruktury. Celem tego priorytetu jest aktywizacja społeczna  i gospodarcza 

obszarów zagroŜonych marginalizacją oraz wzrost ich konkurencyjności, co w rezultacie 

sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionu. W ramach tego programu planowane są równieŜ 

zadania z priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu 

konkurencyjności regionów”, działanie 1.5. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. Ich 

celem jest zniwelowanie róŜnic w infrastrukturze i usługach z zakresu dostępu do Internetu, 

gospodarki elektronicznej oraz e-edukacji i e-administracji. Niniejsze zadanie jest zgodne z 

„Planem Działań e-Europa 2005: Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich” oraz ze Strategią 

informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – e-Polska  na lata 2004 – 2006 w zakresie 

priorytetów: usługi szerokopasmowe, zwalczanie wykluczenia cyfrowego, tworzenie warunków 

do rozpowszechnienia uŜycia Internetu oraz tworzenie usług dostępnych drogą elektroniczną. 

Miasto Skórcz prowadzi  równieŜ inwestycje we współpracy z innymi gminami wiejskimi oraz 

gminą wiejską, co pozwala na realizację większego zakresu zadania oraz przyczynia się do 

rozwoju kontaktów międzygminnych. Przykładem budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 

Wiejskiej Skórcz z której ścieki doprowadzane są do oczyszczalni w Skórczu. 
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Do 2004 roku Gmina Miejska Skórcz zrealizowała duŜą jak na moŜliwości budŜetu gminy 

inwestycję „ Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej”. 

Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 5.100.000 PLN. Na powyŜsze gmina zaciągnęła kredyt 

w WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 2.000.000 PLN oraz 500.000 PLN z NFOŚiGW w 

Warszawie. Gmina pozyskała dotacje z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 500.000 PLN oraz 

900.000 PLN z Kontraktu Wojewódzkiego. Pozostałe środki pochodziły z BudŜetu Miasta 

Skórcz. 

 

Wszelkie podejmowane działania są zgodne ze Strategią  rozwoju Gminy Skórcz oraz ze 

Strategią rozwoju powiatu Starogardzkiego i zostały opracowane przy aktywnym udziale 

mieszkańców. Zadania te dąŜą do poprawy warunków bytowych społeczności lokalnej poprzez 

budowę niezbędnej infrastruktury oraz do rozwoju mieszkańców, co w rezultacie prowadzi do 

harmonijnego rozwoju całego regionu. RównieŜ Strategia rozwoju województwa pomorskiego 

została sporządzona w oparciu o te załoŜenia, gdzie jakość i poziom Ŝycia mieszkańców jest 

nadrzędnym przesłaniem. Głównym jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności, 

opartych na fundamencie zrównowaŜonej regionalnej gospodarki i poszanowania wartości 

duchowego i materialnego dziedzictwa.  

Inwestycje planowane w Mieście Skórcz poprzez zgodność z wymienionymi wyŜej strategiami  

są spójne takŜe z Narodowym Planem Rozwoju, którego celem strategicznym jest rozwijanie 

konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, 

harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę sytuacji społecznej i 

ekonomicznej w porównaniu z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. 

 

 

VI. OCZEKIWANE WSKA ŹNIKI OSI ĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  
 
Plan Rozwoju Lokalnego opracowany dla Miasta Skórcz jest planem ambitnym. Realizacja 

określonych zadań będzie odbywała się sukcesywnie i będzie uzaleŜniona od wielkości funduszy 

strukturalnych. Realizacja zadań na bieŜąco monitorowana pozwoli ocenić stopień wdroŜenia 

projektów. Wskaźniki obrazujące postęp we wdraŜaniu oraz rezultaty są podzielone na trzy 

kategorie:  

 

1) wskaźniki produktu – to rzeczywiste efekty działania: 
 
• długość kolektorów sanitarnych 14,05 km, 

• długość kolektorów burzowych  ......... km, 

• ilość przyłączonych gospodarstw domowych do kanalizacji sanitarnej ok 700 

• długość sieci wodociągowej     ok. 5,60 km, 
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• ilość zmodernizowanych ujęć wody    1 

• długość zmodernizowanych dróg 6,36 km, 

• długość zmodernizowanych chodników  3,41 km  

• liczba dzieci uczęszczających do zmodernizowanych szkół 620 

• liczba dzieci korzystających z wybudowanych sal sportowych  620 

 
 
2) wskaźniki rezultatu – to natychmiastowy efekt wynikający z wdroŜenia programu: 
 
• liczba osób objętych kanalizacją 3000, 

• zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gleby oraz wód podziemnych i 

powierzchniowych ok. 75 %, 

• zwiększenie stopnia skanalizowania gminy  75%, 

• stosunek podłączonych budynków do kanalizacji do ogólnej liczby budynków   93 %, 

• zmniejszenie ilości wypadków  10 %, 

• skrócenie czasu podróŜy   5 

• zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów   30 %, 

• poprawa warunków pracy i nauczania   100%, 

• poprawa estetyki obiektów   100 %, 

• zwiększenie funkcjonalności budynków   100%, 

• zmniejszenie zagroŜeń zdrowia i bezpieczeństwa uczniów   50%, 

• obniŜenie kosztów eksploatacji budynków szkolnych  10%, 

• wzrost liczby osób korzystających z obiektów sportowych 15%, 

• poprawa warunków do rozwoju sportu i rekreacji   100 %, 

• liczba osób mających dostęp do Internetu    100 %, 

• ilość instytucji korzystających z drogi elektronicznej w kontakcie z urzędem   100%, 

• wzrost szybkości obiegu dokumentów  20 %, 

• podniesienie jakości usług urzędu  20 %, 

• skrócenie czasu obsługi interesanta   10 % 

 

3) wskaźniki oddziaływania – odnoszą się do efektów związanych bezpośrednio z 
podjęciem  działania, ale pojawiających się po pewnym czasie: 
 
• poprawa stanu środowiska naturalnego   20 %, 

• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu   50 %, 

• przyciągnięcie turystów na teren gminy   10 %, 

• poprawa zdrowotności mieszkańców    10 %, 

• poprawa czystości wód   9 %, 

• poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin   30 %, 
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• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   100%, 

• zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu  92% 

• ułatwienie dostępu do informacji  50% 

 

 

VII. SYSTEM WDRA śANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  
 
Plan Rozwoju Lokalnego Mista Skórcz będzie wdraŜany przez Burmistrza Miasta, przy pomocy 

pracowników Referatu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej oraz Oświatowego 

Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego.  

WdraŜanie PRL będzie się odbywało poprzez: 

• przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadań ujętych w 

planie, 

• przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, 

• przeprowadzanie przetargów, 

• realizację zadań zgodnie z określonymi wymogami, 

• przygotowywanie informacji  o realizacji projektów zawartych w Planie, 

• przedkładanie ww. sprawozdań Komisjom Rady Miasta, 

• przyjmowanie do realizacji nowych zadań zgodnych z oczekiwaniami społeczności lokalnej.  

 

VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ 
 
1.System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego 

 
Monitorowanie przebiegu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego będzie 

realizowane przez Burmistrza Miasta Skórcz, przy pomocy członków Zespołu zadaniowego. 

Osoby odpowiedzialne za wdroŜenie i realizację Planu będą spotykać się co najmniej raz na rok 

w celu zweryfikowania dotychczasowej działalności i dokonania analizy postępu prac  

w zakresie realizacji bieŜących zadań. Plan Rozwoju Lokalnego będzie aktualizowany  

i uzupełniany o kolejne zadania inwestycyjne.  

 
2.Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego 

 
Skuteczność Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana bieŜącej ocenie. Będzie ona 

sprawowana przez Burmistrza Miasta Skórcz i Radę Miasta. Zadaniem Zespołu zadaniowego 

będzie przygotowywanie stosownych sprawozdań dotyczących realizacji Planu  

i przedkładanie ich do oceny. 
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3.Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i 
organizacjami pozarządowymi 

 
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym i w zaleŜności od potrzeb wynikających ze 

zmian uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych moŜe być aktualizowany.  

Wnioski dotyczące zmian w Planie mogą być składane przez radnych, organizacje 

pozarządowe, Rady Sołeckie i nieformalne grupy mieszkańców.  

Wnioski te powinny być kierowane do Burmistrza Misata Skórcz, a ewentualne zmiany będą 

nanoszone do Planu przez członków Zespołu zadaniowego. Korekta dokumentu zostanie 

wdroŜona w Ŝycie Uchwałą Rady Miasta.  

 

4.Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego 
 

Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych zaleŜne jest od poziomu 
świadomości o moŜliwościach pozyskania środków dla gmin. Konieczne jest więc kształtowanie 
pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego. NaleŜy  zadbać o to by odpowiednia 
wiedza, dotycząca projektów zawartych w Planie, została przekazana mieszkańcom gminy. 
Będzie się to odbywało za pośrednictwem mediów, a takŜe na zebraniach wiejskich. 
Ogólnodostępnym źródłem informacji będzie równieŜ strona internetowa Miasta Skórcz i 
Biuletyn Informacji Publicznej.  


