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1. WSTĘP

5

1.1 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO MIASTA I GMINY POLANÓW
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów to zestaw działań, które mają zostać podjęte
w określonym

otoczeniu,

określonym

terminie

i

zmierzających

do

długotrwałego

i zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Polanów. Rozwój lokalny jest wynikiem
jednoczesnej działalności, na tym samym terenie, różnych podmiotów władzy publicznej,
organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i poszczególnych obywateli. Działania te powinny
się wzajemnie uzupełniać tak by w sumie przyczyniały się do wzrostu gospodarczego,
cywilizacyjnego i kulturowego. Plan został przygotowany na okres programowania 2014-2020.
Plan Rozwoju Lokalnego odpowiada trosce lokalnego samorządu o rozwój Gminy w szybko
zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Planowanie strategiczne
znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i umożliwia racjonalne gospodarowanie
zasobami i potencjałem Gminy. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem uchwalanym przez
Radę Miejską, określającym najważniejsze działania mające na celu ciągły rozwój Gminy oraz
przewidywane efekty tych działań. Warunkiem powodzenia jest współpraca przy realizacji
zamierzeń władz samorządowych, mieszkańców i środowiska przedsiębiorców. Środki
publiczne są podstawowym narzędziem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Jednak ambitne
zamierzenia przekraczają możliwości finansowe samorządu. Dlatego konieczne będzie
stosowanie takich metod działania jak: pozyskiwanie pozabudżetowych środków (w tym z Unii
Europejskiej) na inwestycje, przedsięwzięcia publiczne - prywatne, współpraca międzygminna
oraz z władzami powiatowymi i regionalnymi. Samorząd gminny wytycza i zatwierdza działania
- wykonalne technicznie, realne ekonomicznie i akceptowalne społecznie, ale nie może
pozostać jedynym ich realizatorem. Plan Rozwoju Lokalnego określający problemy
i wytyczający cele ma służyć wykorzystaniu szans Gminy jak również uświadomić mieszkańcom
rolę poszczególnych instytucji w jego wdrażaniu. Stwarza również zbiór oczekiwań
mieszkańców, pozostających do uwzględnienia przez władze gminy przy podejmowaniu
decyzji.

Plan

Rozwoju

Lokalnego

Miasta

i

Gminy

Polanów

jest

uzupełnieniem,

uszczegółowieniem zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata
2016-2025.
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2. SYTUACJA SPOŁECZNO GOSPODARCZA GMINY
POLANÓW
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2.1 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
2.1.1

RYS HISTORYCZNY

Początki osadnictwa na terenach dzisiejszej Gminy Polanów liczą około 2,5 tysiąca lat. Nie
zostały jeszcze jednak dokładnie poznane i udokumentowane, w przeciwieństwie do okresu
wczesnego średniowiecza. W świetle już przeprowadzonych badań i odkryć archeologicznych
obszary osadnictwa w tym okresie znajdowały się głównie na równinie nadmorskiej, skupiając
się przede wszystkim wzdłuż rzek. Bogata sieć hydrograficzna ziemi polanowskiej sprzyjała
więc zasiedlaniu. Świadczą o tym liczne pamiątki z tamtych lat w postaci kurhanów i grodzisk
w południowej części gminy. Pierwsza pisemna wzmianka o Polanowie pochodzi z roku 1307.
Wówczas to margrabiowie brandenburscy (Otto, Herman, Waldemar) przyrzekają pozostawić
Piotrowi z rodu Święców władanie jego zamkami, przy czym ich lennik Lüdecke von Wedel
zrzekł się praw do zamku w Polanowie. W 1319 roku obok istniejącego zamku nad rzeką
Grabową ulokowano miasto, nadając mu niemieckie prawa miejskie. Wówczas także
wzniesiono maryjną kaplicę na Świętej Górze koło Polanowa i zapoczątkowano ruch pątniczy –
w średniowieczu zjeżdżało tu rycerstwo nie tylko z Pomorza. Popularność tego miejsca wiązała
się z faktem, iż można tu było zyskać odpuszczenie najcięższych nawet zbrodni. Od roku 1353
właścicielami tych ziem byli biskupi kamieńscy, a od 1357 roku książęta słupscy Bogusław VIII
i Bogusław IX. Gryfici władali ziemią polanowską przez blisko 100 lat. Kiedy w 1474 roku książę
Eryk II sprzedał Polanów Piotrowi Glasenappowi z Koprieben w zamian za 6 wsi, władzę nad
miastem zaczęły sprawować rody niemieckie i pruskie. Polanów utracił wówczas wiele ze
swych praw i swobód. Spory między mieszczaństwem a właścicielami ziem przeszły do historii
Pomorza, a skargi Polanowian trafiały przed sąd samego cesarza Rudolfa II. Dopiero po
pożarze w 1609 roku, który strawił ponad połowę miasta, Glasenappowie zmniejszyli ucisk
i wydali zgodę mieszkańcom na używanie własnej pieczęci z gryfem trzymającym berło oraz
budowę ratusza w 1617 roku. Fala reformacji dotarła do Polanowa dopiero w połowie XVI
wieku. Kościół jeszcze do 1650 r. służył katolikom, a na Świętej Górze funkcjonowała kaplica
(do XVII w.). W 1680 r. pastor Laurentius Albinus opuścił potajemnie swój urząd w Polanowie
i uciekając do Gdańska zabrał ze sobą dokumenty i akta parafialne. Podczas protestanckokatolickiej wojny 30-letniej miasto było przez 15 lat okupowane przez Szwedów, którzy
w 1653 r. przekazali je Brandenburczykom. W czasie potopu Polanów, leżący blisko granicy
Rzeczypospolitej, został splądrowany i spalony w 1656 roku. Był to najtragiczniejszy pożar
w dziejach miasta, ocalało zaledwie 5 domów, kościół, zamek i młyn. Kolejny żywioł strawił
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miasto w sobotę wielkanocną 1736 roku. Odbudowa miasta została rozplanowana i obłożona
wieloma zakazami. Nie wolno było już budować w centrum miasta budynków krytych strzechą
lub parterowych. Dobra przejęte przez Glasenappów stanowiły ich lenno aż do 1773 roku,
kiedy to z powodu zadłużenia, zostali zmuszeni do ich sprzedaży. Fakt ten z wielką radością
przyjęli mieszkańcy. Nowym właścicielem został major Fryderyk Wrangel. Mimo
krótkotrwałego władania Polanowem rodzina Wrangelów chlubnie zapisała się na kartach
historii miasta. Wprowadzone w 1808 roku nowe przepisy zlikwidowały obowiązki
mieszkańców względem właścicieli posiadłości, a kierownictwo całkowicie przejął zarząd
miasta. Miasto nabyło dobra zamkowe oraz niektóre prawa, które korzystnie sprzedało
w 1840 roku. Rozwój miasta zaowocował wzrostem liczby mieszkańców, wzniesieniem ratusza
i uruchomieniem połączeniu pocztowego ze Sławnem i Miastkiem. Hrabia ufundował słynną
srebrną puszkę dla biednych, zwaną później „Puszką Wrangela”. Każdego roku z okazji świąt
Bożego Narodzenia oraz rocznicy urodzin ojca hrabiego zebrane pieniądze rozdzielano wśród
najbiedniejszych mieszkańców. W 1864 roku przyznano Fryderykowi Wrangelowi tytuł
honorowego obywatela. Pierwsze połączenie kolejowe Polanów uzyskał w 1897 roku po
wybudowaniu linii wąskotorowej ze Sławna przez Jacinki do Gołogóry (tę i wszystkie następne
linie kolejowe rozebrano w 1945 roku). W 1900 roku miasto zamieszkiwało 2.445 osób,
posiadało połączenie kolejowe także z Koszalinem, pocztę z telegrafem, hutę szkła i cegielnię.
W 1908 roku do miasta doprowadzono prąd, a dwa lata później jego ulicami jeździł pierwszy
samochód. Już przed I wojną światową ziemie te znane były jako atrakcyjne miejsce
wypoczynku. Wybudowano gospodę na Wielkim Widoku (tak nazywano kiedyś Górę
Warblewską) oraz Restaurację Ogrodową rodziny Kosanke z salą teatralną, kręgielnią
i pokojami gościnnymi (obecnie Dom Kultury). W latach 20 XX wieku wzniesiono stadion
miejski, a tuż przed wybuchem II Wojny Światowej powstały korty tenisowe i kąpielisko
miejskie na podmokłych łąkach doliny Grabowej. Działania wojenne oszczędziły Polanów
i okolice. Także bez większych strat Rosjanie zajęli miasto 27 lutego 1945 roku. Niestety wtedy
rozpoczęto rabunek miejscowości, a 3 marca podpalono budynki w centrum. Zdewastowane
pogorzelisko przekazano władzom polskim we wrześniu 1945 roku. Na miejsce ludności
niemieckiej do Polanowa zaczęli napływać przesiedleńcy z Polski wschodniej oraz ludność
ukraińska z Bieszczad. Po powrocie do Polski Polanów nie odzyskał już swego znaczenia.
Pozbawiony dogodnych połączeń komunikacyjnych nie był już tak atrakcyjny jak na początku
XX stulecia. Także sytuacja polityczno-gospodarcza nie sprzyjała rozwojowi miasta. Dzisiaj
Polanów, mimo trudności gospodarczych, próbuje znaleźć sobie miejsce w nowej
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rzeczywistości. Przedsięwzięcia kulturalne, jak choćby zlot motocyklistów, propagują Polanów
wśród turystów.
Gmina wiejska Polanów powstała po II wojnie światowej na terenie tzw. Ziem Odzyskanych
(tzw. III okręg administracyjny – Pomorze Zachodnie). 25 września 1945 roku gmina – jako
jednostka administracyjna powiatu sławieńskiego – została powierzona administracji
wojewody gdańskiego, po czym 28 czerwca 1946 roku została przyłączona do województwa
szczecińskiego. 6 lipca 1950 roku gmina wraz z całym powiatem sławieńskim weszła w skład
nowo utworzonego województwa koszalińskiego. Siedziba gminy znajdowała się w mieście
Polanów, stanowiącym odrębną gminę miejską. Według stanu z 1 lipca 1952 roku gmina
składała się z 16 gromad: Bożenice, Bukowo, Chocimino, Garbno, Głogowiec, Gołogóra,
Jacinki, Kępiny, Nacław, Rosocha, Rzyszczewko, Stary Żelibórz, Świerczyna, Warblewo, Wieliń,
Wietrzno i Żydowo. Gmina została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą
wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Gminę Polanów o podobnym składzie przywrócono
1 stycznia 1973 roku wraz z kolejną reformą reaktywującą gminy. Do 31 grudnia 1998 roku
wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Po reaktywowaniu powiatów w 1999 roku nie
powróciła do powiatu sławieńskiego, lecz weszła w skład powiatu koszalińskiego
w województwie zachodniopomorskim.
Niektóre źródła twierdzą, że nazwa miasta jest nazwą topograficzną i wywodzi się od jego
położenia (polana), inne z kolei stoją na stanowisku, że to nazwa dzierżawcza od plemienia
Polan.
Herb Polanowa przedstawia kroczącego czerwonego gryfa pomorskiego na srebrnej tarczy
z berłem w łapach. Gryf jest skierowany głową w prawą stronę tarczy herbowej, podobnie jak
jego ogon. Szpony i dziób gryfa są koloru żółtego, a jego jęzor koloru czerwonego. Herb został
przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XXII/195/96 z 25 czerwca 1996 roku.

2.1.2

POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA I SIEĆ OSADNICZA

Gmina miejsko-wiejska Polanów położona jest na Pomorzu Środkowym, w północnowschodniej części województwa zachodniopomorskiego (do 1998 roku w województwie
koszalińskim). Leży na terenie Puszczy Koszalińskiej, 45 kilometrów od Morza Bałtyckiego.
Znajduje się ona na granicy Pojezierza Drawskiego i Wysoczyzny Bytowskiej. Gmina graniczy
od zachodu z gminami Sianów i Manowo, od południa z gminami Bobolice i Biały Bór, od
północy z gminami Malechowo i Sławno leżącymi w powiecie sławieńskim, a od wschodu
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z gminą Miastko z powiatu bytowskiego (województwo pomorskie) i gminą Kępice z powiatu
słupskiego (województwo pomorskie).

Rysunek 1 Gmina Polanów na mapie powiatu koszalińskiego
(źródło: www.osp.org.pl, wgląd grudzień 2016 r.)

Gmina zajmuje powierzchnię 393 km2 (39.335 ha) co stanowi 23,77% powierzchni powiatu
i 1,72% powierzchni województwa. W 2014 roku zamieszkana była przez 9.010 osób (13,65%
ludności powiatu i 0,52% ludności województwa). Siedzibą władz gminy jest miejscowość
Polanów.
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Rysunek 2 Mapa gminy Polanów
(źródło: http://www.polanow.pl/, wgląd grudzień 2016 r.)

Sieć osadniczą Gminy Polanów tworzy miasto Polanów i 73 zamieszkałe miejscowości
położone na obszarze 28 sołectw. Przedstawia je poniższa tabela.
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Tabela 1 SIEĆ OSADNICZA W GMINIE POLANÓW (stan na 31.12.2015 r.)
LICZBA
LP.
SOŁECTWO
MIESZKAŃCÓW
(stali + czasowi)
Gmina Polanów
9.036
Miasto Polanów
2.993
1
Bożenice
153
2
Bukowo
283
3
Buszyno
103
4
Cetuń
275
5
Chocimino
144
6
Dadzewo
189
7
Domachowo
254
8
Garbno
198
9
Gołogóra
118
10
Jacinki
203
11
Karsinka
23
12
Kępiny
49
13
Kościernica
267
14
Krąg
187
15
Krytno
180
16
Nacław
566
17
Nowy Żelibórz
34
18
Powidz
87
19
Rekowo
112
20
Rzeczyca Wielka
310
21
Rosocha
106
22
Sowinko
127
23
Stary Żelibórz
3
24
Świerczyna
222
25
Warblewo
58
26
Wielin
85
27
Wietrzno
85
28
Żydowo
893
LICZBA
POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI
MIESZKAŃCÓW
29
Bartlewo
11
30
Chocimino Leśne
6
31
Chróstowo
9
32
Czarnowiec
10
33
Czyżewo
8
34
Dalimierz
36
35
Doły
11
36
Dzikowo
17
37
Gilewo
55
38
Głusza
28
39
Gosław
4
40
Jaromierz Polanowski
3
41
Jeżewo
12
42
Kania
5
44
Karsina
71
45
Kierzkowo
18
46
Knieja
8
47
Komorowo
37
48
Kopaniec
1
49
Liszkowo
5
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Łąkie
Łokwica
Mirotki
Nadbór
Osetno
Pieczyska
Pokrzywno
Przybrodzie
Puławy
Pyszki
Racibórz Polanowski
Racław
Rochowo
Rzeczyca Mała
Rzyszczewko
Samostrzel
Smugi
Stare Wiatrowo
Stołpie
Strzeżewo
Trzebaw
Zagaje
Zdzieszewo
Żdżar

12
24
9
1
3
1
20
1
9
3
9
15
45
142
22
5
10
10
6
1
8
7
6
5

Źródło: Urząd Miejski w Polanowie

2.1.3

ZASOBY NATURALNE I WARUNKI PRZYRODNICZE GMINY

Według podziału fizyczno-geograficznego opracowanego przez Jerzego Kondrackiego1 Gmina
Polanów leży w obrębie prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Pojezierza
Południowobałtyckie, w makroregionie Pojezierze Zachodniopomorskie. Przeważający obszar
gminy należy do mezoregionu Wysoczyzna Polanowska, a jej południowy fragment stanowi
skraj Pojezierza Bytowskiego. Północno-zachodnie pogranicze gminy należy już do
mezoregionu Równina Słupska.

GRUNTY
Gmina Polanów prawie w całości znajduje się w obrębie regionu glebowo-rolniczego
Białogardzkiego położonego na północ od pasa moren czołowych. Jedynie południowowschodni fragment gminy, poniżej Starego Żeliborza i Żydowa, należy do regionu PołczyńskoBobolickiego. Gleby gminy Polanów, pod względem klasyfikacji przydatności kompleksów
glebowo-rolnych, prezentują się następująco:

1



Kompleks pszenny dobry – 72,0 ha,



Kompleks pszenny wadliwy – 12,0 ha,

Kondracki J. 2013: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
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Kompleks żytni bardzo dobry – 3.337,0 ha,



Kompleks żytni dobry – 5.008,0 ha,



Kompleks żytni słaby – 3.124,0 ha,



Kompleks żytni bardzo słaby – 1.853,0 ha,



Kompleks zbożowo-pastewny mocny – 96,0 ha,



Kompleks zbożowo-pastewny słaby – 118,0 ha.

Pod względem bonitacji dominują tu gleby klas IVa, IVb i V (gleby średnie i słabe. Stanowią one
ponad 75% powierzchni gruntów ornych w gminie.


Klasa IIIa – 387,0 ha,



Klasa IIIb – 1.427,0 ha,



Klasa IVa – 3.584,0 ha,



Klasa IVb – 3.200,00 ha,



Klasa V – 2.807,0 ha,



Klasa VI – 745,0 ha,



Klasa RzVI – 174,0 ha

Wśród użytków zielonych dominują słabe klasy gleb: IV i V (stanowią prawie 70% ich
powierzchni).
Tabela 2 Powierzchnia geodezyjna gruntów w Gminie Polanów
(stan na 31 grudnia 2014 r.)
GRUNTY
POWIERZCHNIA [ha]
Obszar Gminy Polanów

39.335

Powierzchnia lądowa

38.737

Użytki rolne razem

14.566



Grunty orne



Sady

29



Łąki trwałe

875



Pastwiska trwałe



Grunty rolne zabudowane

255



Grunty pod stawami

22



Grunty pod rowami

54

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

11.393

1.938

22.213

15

razem


21.684

Lasy

Grunty pod wodami

598



Płynącymi

517



Stojącymi

81

Grunty zabudowane i zurbanizowane razem

866



Tereny mieszkaniowe

71



Tereny przemysłowe

40



Tereny inne zabudowane

41



Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe

21



Tereny komunikacyjne – drogi

610



Tereny komunikacyjne – tereny kolejowe

33



Użytki kopalne

16

Użytki ekologiczne

152

Nieużytki

924

Tereny różne

16
Źródło: Bank Danych Lokalnych [wgląd grudzień 2016 r.]

SUROWCE NATURALNE
Pod względem zasobności w surowce mineralne na terenie gminy Polanów istnieją
udokumentowane złoża surowców ilastych, gliny oraz torfów. Złoża kruszywa są niewielkie
i mogą mieć jedynie znaczenie lokalne. Znaczna części obszaru ich potencjalnego
występowania znajduje się na terenach leśnych, w południowo-wschodniej części gminy,
dodatkowo objętej ochroną w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Okolice ŻydowaBiałego Boru”. Do bogactw naturalnych należą kopaliny: żwiry, piaski, gliny i lecznicze
borowiny. W rejonie Nacławia, oraz Kępin w dolinie rzeki Radwi znajdują się geologicznie
udokumentowane złoża borowin i torfu leczniczego w rejonach Nacławia o zasobach 615 tyś.
m3, a w dolinie rzeki Radwi k/Kępin o pow. 330 ha i mniejszej w rejonie Żydowa i Nowego
Żeliborza. Udokumentowana powierzchnia złóż torfów na terenie gminy wynosi 1.377 ha,
a zasoby torfów 27,3 mln m3.
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Jeśli chodzi o zasoby kopalin w gminie, obecnie zalegają tutaj udokumentowane zasoby złóż
kruszywa naturalnego, surowców ilastych ceramiki budowlanej, kredy jeziornej. Eksploatuje
się kredę jeziorną i surowce ilaste oraz kruszywo naturalne.
Powierzchnia i zasoby aktualnie eksploatowanych złóż kopalin na terenie gminy Polanów:


Złoże Wietrzno II – powierzchnia 2,84 ha, zasoby 16.754 Mg,



Złoże Kępiny – powierzchnia 1,04 ha, zasoby 191.576 Mg.

Z kolei pozostałe nieeksploatowane złoża to:


Złoże Wietrzno I – powierzchnia 5,5 ha,



Złoże Wietrzno – powierzchnia 1,70 ha,



Złoże Warblewo – powierzchnia 2,80 ha,



Złoże Srebrzenica – powierzchnia 9,22 ha.

Zasoby tych złóż nie zostały udokumentowane i pozostają nieznane.

WODY
Wody powierzchniowe zajmują ogółem około 1,8% powierzchni gminy. Sieć cieków
powierzchniowych jest dość dobrze rozwinięta. Obszar gminy położony na przedpolu
głównego wododziału pomorskiego podzielony jest pomiędzy trzy zlewnie. Ponad 50%
obszaru należy do zlewni Grabowej - największego dopływu przymorskiej rzeki Wieprzy.
Fragment południowo zachodni należy do zlewni rzeki Radew – stanowiącej największy
dopływ kolejnej przymorskiej rzeki Parsęty. Natomiast niewielki północno zachodni skraj
gminy, odwadniany przez źródłowy odcinek Polnicy, należy do zlewni rzeki Unieść, uchodzącej
do Bałtyku poprzez odpływ jeziora Jamno. Południowo wschodni skraj gminy leży w obrębie
bezodpływowej zlewni jeziora Bobęcińskiego.
W granicach gminy Polanów znajduje się źródłowy i górny odcinek Grabowej o długości około
28 km (40% długości całkowitej). Rzeka bierze początek z jeziora Okunino (Żeliborskie)
zasilanego dopływem z jeziora Zielone (Lanken). Z rejonu Rzeczycy do Grabowej dopływa
niewielka struga Pustynka, a dalej inny prawobrzeżny dopływ Wielinka. Obszary źródliskowe
obu rzeczek znajdują się w granicach gminy. Górny odcinek Grabowej zasilany jest także przez
bardzo licznie występujące w obrębie głęboko wciętych krawędzi doliny rzecznej, źródła
i wysięki.
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Południowo zachodni obszar gminy Polanów należy do zlewni rzeki Radew, stanowiącej
najdłuższy dopływ Parsęty. Radew wypływa z jeziora Kwiecko, a jej koryto na dwóch niewielkich
odcinkach stanowi południową granicę administracyjną gminy. Z terenu gminy zasilają ją
niewielkie dopływy – Drężnianka biorąca początek pomiędzy miejscowościami Rosocha
i Wietrzno oraz Zgniła Struga, stanowiąca fragment granicy z gminą Bobolice, a także Mszanka,
wypływająca z jeziora Nicemino, zasilana dopływem z jeziora Wapienne oraz ciekiem z okolic
Garbna i Nacławia, a także mniejszym z Rekowa. Zlewnia Radwi jest zlewnią wysokiej jakości
wód, wymagającą ochrony ze względu na ujęcia komunalne dla miasta Koszalina. Obszar ujęcia
infiltracyjnego „Mostowo” spod doliny Radwi zlokalizowany w gminie Manowo styka się
z południowo zachodnim fragmentem gminy Polanów.
Północno zachodni skraj gminy w rejonie Kościernicy odwadniany jest przez krótki źródłowy
odcinek Polnicy, stanowiącej dopływ rzeki Unieść.
Na terenie gminy Polanów znajdują się 34 jeziora, w tym trzy o powierzchni powyżej 50 ha:


Rynnowy zbiornik przepływowy Nicemino o powierzchni 103,4 ha (maksymalna
głębokość – 7,9 m),



Jezioro Kamienne o powierzchni 95,4 ha (maksymalna głębokość – 32,0 m),



Jezioro Kwiecko o powierzchni 83,5 ha (maksymalna głębokość – 6,5 m).

Lustra wody obu zbiorników (Kamienne i Kwiecko) dzieli wysokość około 80 m, co
wykorzystano w zlokalizowanej tu elektrowni szczytowo-pompowej, produkującej energię
elektryczną w oparciu o znaczne zasoby wody zbiorników.
Wśród jezior powyżej 5 ha znajdują się:


Długie k. Krągu o powierzchni 39,8 ha, (maksymalna głębokość– 8,9 m),



Trzcińskie k. Wielina o powierzchni 13,1 ha, (maksymalna głębokość – 10,4m),



Zielone o powierzchni 14,7 ha, (maksymalna głębokość – 4,6m),



Cetuńskie Wielkie o powierzchni 28,7 ha, (maksymalna głębokość – 10,1m),



Płociczno k. Gołogóry o powierzchni 13,5 ha, (maksymalna głębokość – 10,5 m),



Rakowe k. Kościernicy o powierzchni 13,0 ha, (maksymalna głębokość – 12,0 m),



Okunino o powierzchni 8,5 ha,



Wapienne o powierzchni 6,1 ha.
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Gmina Polanów posiada dostęp do jeziora Bobęcińskiego Wielkiego – granica administracyjna
biegnie zachodnim brzegiem zbiornika. Z jej terenu spływają do jeziora drobne krótkie cieki
z okolic Głogowca.2
Obszar gminy oprócz licznych wód powierzchniowych i szeregu źródlisk mniejszych rzek
bogaty jest w wody podziemne. Większe zasoby występują w dolinie rzeki Radwi. Jest to
rezerwa wód podziemnych dla ujęcia komunalnego w Koszalinie. Na terenie gminy Polanów
znajdują się również źródła mineralne. W Polanowie przy ul. Wolności, u dołu wzniesienia za
stadionem, pod krzyżem, woda wypływa rurą kamionkową do baseniku murowanego
kamieniami, z odpływem do jeziora wydajnym szacunkowo 350 l/min. Przy ul. Partyzanckiej
41, znajduje się studnia o charakterze artezyjskim odwiercona w roku 1970 ujęta w formie
zamurowanego zbiornika, znad którego wypływa samoczynnie woda o szacunkowej
wydajności 100 l/min.

PRZYRODA
Gmina Polanów jest obszarem o bogatych i wyróżniających się walorach przyrodniczych
i krajobrazowych. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię ok. 21.684 ha, tj. 55,13%
powierzchni ogólnej gminy. W drzewostanach lasów gminnych dominuje sosna, a także wysoki
jest udział buka, olszy, dębu i świerka. Naturalne bory sosnowe występują głownie
w zachodniej części gminy, w lasach Nadleśnictw: Manowo, Karniszewice i Bobolice.
Charakterystycznym zjawiskiem jest bujny rozwój borówki czernicy w ich runie.
W Nadleśnictwie Karniszewice występują dojrzałe i dorodne fragmenty borów trzęślicowych
(Molinio-Pinetum) ze starym, ponad 120-letnim drzewostanem. Na terenie gminy Polanów
zostały powołane, na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz wcześniejszych ustaw o ochronie przyrody, następujące formy
ochrony przyrody:




rezerwaty przyrody:


rezerwat florystyczny „Wieleń”,



rezerwat faunistyczny „Rezerwat na rzece Grabowa”,

obszary Natura 2000,


Dolina Grabowej (kod obszaru PLH320003),

2

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Polanów na lata 2014-2017 z perspektywą na lata
2018-2021
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Dolina Radwi, Chotli i Chocieli (kod obszaru PLH320022),



Jezioro Bobięcińskie (kod obszaru PLH320040),

obszary chronionego krajobrazu,


Obszar Chronionego Krajobrazu „Okolice Polanowa”,



Obszar Chronionego Krajobrazu „Okolice Żydowo – Biały Bór”,



86 użytków ekologicznych,



91 pomników przyrody ożywionej i nieożywionej.

2.1.4

DEMOGRAFIA

Według danych GUS (stan na 31.12.2015) na terenie Gminy Polanów zamieszkuje 8.316 osób.
Najważniejsze dane demograficzne przedstawia tabela 4.
Tabela 3 Demografia w Gminie Polanów
2011 2012

2013

2014

2015

Liczba mieszkańców

9.183

9.147

9.080

9.010

8.922

Liczba kobiet

4.549

4.514

4.489

4.452

4.420

Liczba mężczyzn

4.634

4.633

4.591

4.558

4.502

Gęstość zaludnienia (liczba mieszkańców na 1 km )

23

23

23

23

23

Saldo migracji

-32

-47

-79

-67

-63

Przyrost naturalny

12

-15

9

2

-24

2

Źródło: Bank Danych Lokalnych (wgląd: grudzień 2016 r.)

W Gminie systematycznie maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym,
wzrasta natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Nie jest to sytuacja ekonomicznie
pożądana. Stanowi to przesłankę do działań o charakterze prorodzinnym oraz do inwestycji
w infrastrukturę techniczną oraz usługi przeznaczone dla osób w starszym wieku.

2.1.5

ROLNICTWO I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

W Gminie Polanów użytki rolne zajmują łącznie powierzchnię 14.566 ha, z czego 11.393 ha
to grunty orne, sady 29 ha, łąki i pastwiska 2.813 ha. Gmina posiada stosunkowo niski udział
użytków rolnych oraz ogólnie średnio korzystne warunki glebowe dla funkcji rolnej. Mimo to
rolnictwo jest podstawową funkcją gospodarczą gminy. Zdecydowanie lepsze warunki panują
w północnej i środkowej części gminy. Dominują tu gleby brunatne kwaśne i wyługowane.
W obniżeniach występują czarne ziemie. Najlepsze dla rolnictwa warunki glebowe występują
w rejonie miejscowości: Cetuń, Rosocha, Jacinki, Polanów, Dadzewo, Świerczyna, Bukowo,
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Bożenice i Wielin. Warunki przyrodnicze, które panują w gminie są szczególnie sprzyjające
uprawie ziemniaków (konsumpcyjnych i sadzeniaków).
Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na obszarze gminy znajduje się 476
gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 27,5 ha.
Gospodarstwa o areale do 10 ha stanowią ponad 72% ogólnej ilości gospodarstw. Świadczy
to o dużym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych. Duży procent gruntów stanowią jednak
dzierżawy. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przejęła ogółem 10.128 ha gruntów
popegeerowskich (w tym 9.151 ha użytków rolnych), z czego przekazała w dzierżawy 8.740 ha.
Nie sprzyja to stabilności procesów restrukturyzacyjnych.
Rolnictwo (w tym hodowla) po likwidacji PGR-ów boryka się na tym obszarze z problemami.
Rozdysponowanie ponad 9.000 ha gruntów popegeerowskich jest niestabilne, tylko około 10%
tych gruntów uległo trwałym przekształceniom własnościowym. Jest to szczególnie
niekorzystna sytuacja z punktu widzenia gospodarki gminy i jej rozwoju.
Gleby gminy, które charakteryzują się przeciętną kulturą rolną, mogą być wykorzystywane
zarówno do produkcji roślinnej, jak i hodowli. W produkcji roślinnej dominuje przede
wszystkim uprawa zbóż. Część uzyskiwanych plonów jest wykorzystywana jako pasze. Także
produkcja zwierzęca ma bezpośredni wpływ na rodzaj upraw (oprócz jakości gleb).
Sfera działalności innej niż rolnictwo reprezentowana jest głównie przez osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, tworzące niewielką liczbę miejsc pracy, nierzadko są to
firmy jednoosobowe, tj. działające na własny rachunek na zasadzie samozatrudnienia.
Szczegółowe dane przedstawia tabela 4.
Tabela 4 Podmioty gospodarcze w Gminie w poszczególnych sekcjach polskiej klasyfikacji działalności (PKD)
w 2014 i 2015 roku
2014
2015
SEKCJA
SEKTOR
SEKTOR
SEKTOR
SEKTOR
PUBLICZNY
PRYWATNY
PUBLICZNY
PRYWATNY
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
1
69
1
71
i rybactwo (A)
Górnictwo i wydobywanie(B)
0
1
0
1
Przetwórstwo przemysłowe (C)
0
64
0
62
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
0
4
0
4
wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (D)
Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność
0
4
0
3
związana z rekultywacją (E)
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Budownictwo (F)
Handel hurtowy i detaliczny: naprawa
pojazdów samochodowych, włączając
motocykle (G)
Transport i gospodarka magazynowa (H)
Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi (I)
Informacja i komunikacja (J)
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
(K)
Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości (L)
Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna (M)
Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca (N)
Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne (O)
Edukacja (P)
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q)
Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją (R)
Pozostała działalność (S,T,U)

0

148

0

142

0

124

0

120

0

23

0

28

0

21

0

21

0

3

0

4

0

9

0

9

2

29

2

27

1

19

1

18

0

15

0

11

2

3

2

3

13
5

11
31

13
6

11
30

2

8

2

9

0

38

0

37

Źródło: Bank Danych Lokalnych [wgląd grudzień 2016 r.]

2.1.6

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Układ komunikacyjny gminy Polanów tworzy sieć dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych. Ponad 90% ogółu długości dróg na terenie gminy to drogi o nawierzchni twardej.
Drogi wojewódzkie przechodzące przez teren gminy:


Droga wojewódzka DW-206 o kierunku Koszalin – Polanów – Miastko – Bytów,



Droga wojewódzka DW-205 o kierunku Sławno – Polanów – Bobolice,



Droga wojewódzka DW-208 przebiega przez północną część gminy m.in. Wielin.

Drogi powiatowe w gminie mają długość ponad 100 km.
W 1945 roku wszystkie linie kolejowe w gminie zostały zamknięte i częściowo rozebrane. Ślady
po konstrukcjach kolejowych, dworcach, przystankach oraz zachowane fragmenty kilku linii
odnaleźć można w wielu miejscach tej gminy. W części są one przedmiotem ochrony.
Długość czynnej sieci wodociągowej w Gminie w 2015 roku wynosiła ponad 88 km bez
przyłączy. Liczba przyłączy wynosiła 1.239 sztuk. Pobór wody przez gospodarstwa domowe
w 2015 roku kształtował się na poziomie 243,4 dam3. Woda dostarczana mieszkańcom do
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spożycia spełnia wszelkie wymogi sanitarne. Ponad 95% stałych mieszkańców korzysta z sieci
wodociągowej.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminie według danych Głównego Urzędu
Statystycznego na koniec 2015 roku wynosiła 64,3 km z 708 połączeniami prowadzącymi do
budynków mieszkalnych. W analizowanym roku odprowadzono siecią 140,8 dam³ ścieków.
Ścieki sanitarne w miejscowościach pozbawionych dostępu do kanalizacji gromadzone są
w zbiornikach bezodpływowych (szamba) a następnie są wywożone przez pojazdy
asenizacyjne. W 2015 roku na terenie Gminy znajdowało się 248 szamb oraz 34 przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Funkcjonują tu 2 biologiczne oczyszczalnie ścieków i 5 oczyszczalni
z podwyższonym usuwaniem biogenów.

2.1.7

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Samorządowe placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy:


Przedszkole Gminne w Polanowie



Zespół Szkół Publicznych w Polanowie



Szkoła Podstawowa w Polanowie im. Danuty Sędzikówny ps. INKA



Szkoła Podstawowa w Bukowie



Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie



Szkoła Podstawowa w Nacławiu – filia Szkoły Podstawowej w Polanowie

Na terenie gminy swoją działalność prowadzi Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Działa on
zgodnie ze statutem, stara się zaspokoić potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzez
tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
a także poprzez edukację artystyczną. Działalność POKiS-u nie ogranicza się wyłącznie
do terenu miejscowości ale skierowana jest również do mieszkańców całej gminy, czy
powiatu, którzy chętnie korzystają z oferty Ośrodka. Co roku Ośrodek organizuje kilkadziesiąt
imprez kulturalnych i sportowych. Ponadto na terenie gminy znajduje się 13 świetlic wiejskich,
w których również organizowane są różnego rodzaju imprezy. POKiS aranżuje różnego rodzaju
zajęcia i warsztaty, w których udział może wziąć każdy mieszkaniec gminy. Są to m. in.:
rysunek i malarstwo, aerobik, zumba fitness, miszmasz artystyczny, nauka gry na
instrumentach, zumba kids, igraszki plastyczne, zajęcia muzyczne, warsztaty filcowania, break
dance czy warsztaty ceramiki. Promocją Gminy zajmują się również poprzez swoje występy
zespoły muzyczne i artystyczne. Są to między innymi: zespół śpiewaczy „Córy Gołogóry”,
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zespół śpiewaczy „Halinki”, zespół śpiewaczy „Wrzosy”, zespół ludowy muzyczno-taneczny
„Olszyna”.
Na terenie Gminy działa wiele organizacji i stowarzyszeń społecznych m. in.:


Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie;



Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie;



Ochotnicza Straż Pożarna w Nacławiu;



Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks” Polanów;



Miejski Klub Sportowy „GRYF” Polanów;



Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” Polanów;



Uczniowski Klub Sportowy „GRAD” Polanów;



Bank Żywności w Nowych Bielicach;



Stowarzyszenie na rzecz Partnerstwa Polanów-Gedern;



Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Wędkarzy oraz Koło PZW w Polanowie;



Aktywna Gołogóra;



Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku;



Caritas – działające przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Polanowie.

Na terenie Gminy działalność prowadzi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie wraz
z Filiami bibliotecznymi w Bukowie, Nacławiu i Żydowie. Jest to samorządowa instytucja
kultury, której statutowym zadaniem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych
i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwijanie
kultury. Biblioteka gromadzi, opracowuje i przechowuje materiały biblioteczne. Obsługuje
użytkowników, przede wszystkim udostępnia zbiory oraz prowadzi działalność informacyjną
i edukacyjną. Użytkownicy mają możliwość skorzystania z wypożyczalni dla dzieci i dorosłych,
czytelni i pracowni komputerowej z darmowym dostępem do Internetu. Biblioteka organizuje
i prowadzi różne formy pracy
spotkania

autorskie,

z czytelnikiem, popularyzujące książki, sztukę, naukę np.:

konkursy

czytelnicze,

wystawy,

zajęcia

plastyczne,

przeglądy

recytatorskie dla przedszkolaków, cykliczne zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków i dzieci
młodszych, cykliczne spotkania edukacyjne dla seniorów, ferie z książką, warsztaty
komputerowe. Ponadto włącza się w ogólnopolskie akcje promujące bibliotekę i czytelnictwo:


„Cała Polska Czyta Dzieciom”
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Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci



Światowy Dzień Książki



Tydzień Bibliotek



Tydzień z Internetem



Święto Czytelnika Dziecięcego



„Narodowe Czytanie”

Przy bibliotece działa Klub Aktywnego Seniora. Biblioteka prowadzi wiele działań kulturalnych
i edukacyjnych skierowanych do seniorów i osób niepełnosprawnych. Działania te mają na
celu aktywizację i integrację społeczności lokalnej.
Na terenie Gminy istnieją dwa publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Zlokalizowane są
w Polanowie (przychodnia POZ) oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia w Żydowie. Przychodnia oferuje:


Badanie diagnostyczne, w tym medyczną diagnostyką laboratoryjną,



Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego
wykrywania chorób, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne,



Podstawową opiekę zdrowotną,



Świadczenia w środowisku nauczania i wychowania,



Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,



Rehabilitację leczniczą,



Leczenie w domu chorego,



Opiekę nad kobietą w ciąży, porodu i połogu,



Opiekę nad zdrowym dzieckiem, w tym ocenę stanu zdrowia i rozwoju dziecka do
lat 18,



Transport sanitarny,



Ratownictwo medyczne.

W gminie funkcjonują także dwie apteki, a dostęp do lekarzy specjalistów i szpitali zapewniają
pobliskie miasta: Koszalin i Miastko.
W ramach instytucji samorządowych zajmujących się problematyką społeczną działa MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie. Ośrodek realizuje zadania wynikające
z ustawy o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, m.in. koordynuje rozwiązanie
problemów społecznych na naszym terenie. Oferta MGOPS skierowana jest do mieszkańców,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej. W wykonywaniu zadań
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z różnymi podmiotami, m.in.
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z organami wykonawczymi gminy i sołectw, innymi jednostkami organizacyjnymi gminy,
służbą

zdrowia,

policją,

sądami,

prokuraturą,

kuratorami

sądowymi, społecznymi,

stowarzyszeniami i fundacjami znajdującymi się na naszym terenie oraz instytucjami
zajmującymi się pomocą społeczną.
Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy :


Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci –
Program 500+,



podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa oraz
wsparcie asystenta rodziny,



obejmowanie mieszkańców naszego terenu interwencją w sytuacjach kryzysowych,



udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,



prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,



usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (dzieci i osoby dorosłe),



zatrudnianie osób w ramach prac publicznych, interwencyjnych oraz społecznie
użytecznych,



dystrybucja żywności z Banku Żywności,



koordynacja naboru dzieci do wypoczynku letniego,



współorganizowanie Pielgrzymki Trzeźwościowej,



współorganizowanie Dnia Seniora,



prowadzeniem Karty Dużej Rodziny,



pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia,



prowadzenie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,



współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie,



organizacja spotkań z radcą prawnym dla podopiecznych ośrodka,



współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy na rzecz wzmocnienia aktywności osoby
bezrobotnej,



prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie,
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współpraca z funkcjonariuszami Policji w sytuacjach niebezpiecznych, wymagających
interwencji lub zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom podczas trudnych
rozmów w trakcie pełnienia obowiązków służbowych,



pośredniczenie w pozyskiwaniu i zbywaniu mebli i innych sprzętów przy współpracy
z ZUK Polanów,



współpraca ze szkołami; pedagogami szkolnymi, dzięki temu jest pełniejszy wgląd
w sytuację dzieci i młodzieży wymagających wsparcia,



prowadzenie terapii psychologicznej,



prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, dorosłych dzieci
alkoholików (DDA) i osób doznających przemocy w rodzinie.

Działania z roku na rok ulegają zmianom. Ośrodek stara się zapewniać mieszkańcom
profesjonalne wsparcie, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie naszego kraju.
W gminie funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy „Oaza”. Jest to (od 1 stycznia 2015 r.)
samodzielna jednostka organizacyjna Miasta i Gminy Polanów, działająca w formie jednostki
budżetowej. Ośrodek niesie pomoc osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi mającymi
trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Dysponuje on
23 miejscami przeznaczonymi dla mieszkańców. Jednostka posiada odpowiedni sprzęt do
realizacji zadań wspierająco-rehabilitacyjnych, sprzęt gospodarstwa domowego i do treningu
samoobsługi (m.in. pralkę automatyczną, żelazko, kuchenkę mikrofalową i gazową, lodówkę,
zmywarkę), sprzęt do zajęć sportowych, sprzęt rehabilitacyjny (m.in. rower stacjonarny, rotory
do kończyn górnych i dolnych, platformę wibracyjną), zajęć komputerowych (8 stanowisk
z dostępem do Internetu – 5 stacjonarnych i 3 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne), sprzęt do
prac ogrodniczych w tym m.in. kosiarkę, sprzęt RTV i materiały plastyczne.
W gminie znajdują się także dwa domy pomocy społecznej (w miejscowościach Cetuń oraz
Żydowo) dysponujące 320 miejscami.
Swój wkład w poprawę efektywności działania służb mają władze Gminy, które wspierają
jednostki OSP.


OSP Polanów,



OSP w Nacławiu,



OSP w Żydowie.
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W gminie Polanów działa również Straż Miejska, która wykonuje swoje zadania z zakresu
ochrony porządku publicznego. Posterunek Policji mieści się w Polanowie. Teren jego działania
obejmuje całą gminę.
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3. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

3.1 ANALIZA SWOT MIASTA I GMINY POLANÓW
Dla celów analizy zastosowano zintegrowaną metodykę analizy SWOT-TOWS opracowaną
w Remedis S.A. Opiera się o zmodyfikowany, klasyczny podział na obszary wewnątrz i na
zewnątrz analizowanego podmiotu na obszar statyczny – silne i słabe strony – i dynamiczny –
możliwości i zagrożenia. W analizie do oceny wartościowej wykorzystano zarówno informacje
od uczestników procesu prac nad programem jak i ocenę ekspercką. Tabela zamieszczona
powyżej obejmuje SWOT w ujęciu ilościowym. Dodatkowo w oparciu o istniejące dokumenty
strategiczne wyższego rzędu (głównie Strategię Rozwoju Kraju 2020) przyjęto, że nie nastąpią
żadne gwałtowne zmiany makrogospodarcze, istotne zmiany polityki rolnej bądź podatkowej,
które miałyby fundamentalny wpływ na sytuację gminy.
Analizy SWOT/TOWS – służą do badania relacji pomiędzy atutami i słabościami gminy,
a szansami i zagrożeniami mogącymi pojawić się w otoczeniu głównie w celu dokonania
wyboru najwłaściwszego wariantu Programu. Analiza SWOT służy ocenie sił i słabości gminy
w kontekście możliwości i zagrożeń – jest więc spojrzeniem „od sytuacji dzisiejszej w przyszłą”,
natomiast TOWS jest analizą możliwości i zagrożeń przyszłości w kontekście silnych i słabych
stron gminy. Analiza SWOT/TOWS, po uprzednim zdefiniowaniu listy czynników oraz ich
ocenie opiera się na następujących zasadach:


Badaniu podlegają relacje pomiędzy silnymi i słabymi stronami a możliwościami
i zagrożeniami, przy czym:


W

analizie

SWOT

istnienie

interakcji

stwierdza

się

odpowiadając

na następujące pytania:
 czy zdefiniowane silne strony pozwolą wykorzystać możliwości, które
mogą się zdarzyć?
 czy

zidentyfikowane

słabości

nie

pozwolą

na

wykorzystanie

pojawiających się możliwości?
 czy zidentyfikowane silne strony pozwolą na przezwyciężenie
możliwych zagrożeń?
 czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływania
potencjalnych zagrożeń?


W analizie TOWS występowanie relacji określa się odpowiadając na pytania:
 czy zagrożenia osłabią zidentyfikowane silne strony?
 czy możliwości spotęgują posiadane silne strony?
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 czy zagrożenia spotęgują występujące słabości?
 czy potencjalne możliwości pozwolą przezwyciężyć istniejące słabe
strony?



















Tabela 5 Analiza SWOT Gminy Polanów
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
Korzystne pod względem
 Demografia - migracje, starzenie się
przyrodniczym położenie gminy
społeczeństwa, niski przyrost naturalny,
(ekologia, turystyka),
 Brak miejsc pracy,
Wysoka lesistość
 Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna.
Wysoki poziom edukacji,
Współpraca z otoczeniem poprzez
uczestniczenie w licznych
działaniach ponadgminnych,
Dobrze rozwinięta sieć
wodociągowa.
SZANSE
ZAGROŻENIA
Dalszy rozwój współpracy z
 Problemy demograficzne (migracje,
otoczeniem rozwijający możliwości
starzenie się społeczeństwa),
gminy,
 Bezrobocie,
Dalszy rozwój kultury zwiększający
 Niedostatecznie rozwinięta sieć
atrakcyjność gminy dla
komunikacyjna,
mieszkańców, turystów i
 Niedostatecznie rozwinięta sieć
potencjalnych zasiedleńców,
kanalizacyjna.
Wykorzystanie potencjału
turystycznego lasów i terenów
zielonych,
Wykorzystanie turystyczne zasoby
wodnych,
Rozwój agroturystyki, turystyka
itp.,
Kontynuacja rozwoju rolnictwa,
leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.
Źródło: opracowanie Remedia S.A. na podstawie materiałów Gminy

3.2 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY POLANÓW NA
LATA 2004-2006 I 2007-2013 – STAN REALIZACJI
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Polanów na lata 2004-2006 i 2007-2013 został przyjęty
uchwałą XXVI/225/05 z dnia 12.01.2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/172/04
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 i lata 2007-2013. Realne
możliwości realizacji są, jak wiadomo zawsze ograniczane poprzez możliwości finansowe.
Warto zauważyć, że wiele z niezrealizowanych działań znajduje kontynuację poprzez
wprowadzenie do bieżącego Planu Rozwoju Lokalnego. Poniżej w tabeli 6 zaprezentowano
zadania zrealizowane, w 7 zadania w trakcie realizacji, oraz w tabeli 8 zadania
niezrealizowane.
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Tabela 6 Projekty zrealizowane
NAKŁADY DO
PONIESIENIA:
NAZWA PLANOWANEGO
DZIAŁANIA
(LOKALIZACJA)

KRYTERIA
KOLEJNOŚCI
REALIZACJI

DOKUMENT
UMOŻLIWIAJĄCY
REALIZACJĘ
PLANOWANEJ
INWESTYCJI

INSTYTUCJE
ETAPY DZIAŁANIA,
CZAS REALIZACJI
(HARMONOGRAM)

a) UE
OCZEKIWANE REZULTATY

I PODMIOTY
UCZESTNICZĄCE

b) BUDŻET PAŃSTWA

WE WDRAŻANIU

c) BUDŻET JST
d) INNE

PROJEKTY PLANOWANE W LATACH 2004-2006 - ZREALIZOWANE
Budowa kanalizacji
sanitarnej, tłocznej dla
potrzeb miejscowości
Chocimino, Wietrzno i
części Polanowa z
rejonem ulicy Zacisze

priorytet 1

plan
zagospodarowani
a przestrzennego

Złożenie wniosku III kw. 2003 r.

- zmniejszenie zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych

Ogłoszenie przetargu XII 2003 r.

MGiPS

616.200,71 zł

WFOŚ i GW

468.313,69 zł

- dociążenie oczyszczalni ścieków
Zawarcie umowy VI 2004r.
Realizacja III-IV kw.2004r.
Rozliczenie IV kw. 2004 r.
Monitoring od I kw. 2005 r.

Woj. Zachodniop.
- zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych 60
3
m /d
- zwiększenie odsetka skanalizowania
gospodarstw domowych

=1.084.514,40 zł

ZUK Polanów
UM Polanów
SAPARD

- podłączenie 21posesji
- możliwość zagospodarowania trzech
budynków mieszkalnych w Chociminie – 36
mieszkań
Budowa systemu sieci
wodociągowej w
Żydowie

priorytet 1

decyzja o
warunkach
zabudowy

Złożenie wniosku -

- zwiększenie odsetka zwodociągowania
gospodarstw domowych

I kw. 2005 r.

MGiPS
ZPORR +

2.417.893,00 zł
500.000,00 zł

- podniesienie standardu życia mieszkańców
Ogłoszenie przetargu - III kw.
2005 r.

budżet państwa
- zwiększenie liczby gospodarstw
agroturystycznych

WFOŚ i GW

Zawarcie umowy- IV kw. 2005 r.
- podłączenie 106 posesji
Realizacja – IV kw. 2005 r. – II
kw. 2006 r.

Woj.
Zachodniopom.

=2.917.893,00 zł

Rozliczenie – III kw. 2006 r.

ZUK Polanów

Monitoring –od I kw. 2007 r.

UM Polanów
Odbiorcy wody

Budowa kanalizacji
sanitarnej z oczyszczalnią
ścieków dla miejscowości
Żydowo

priorytet 1

decyzja o
warunkach
zabudowy celu
publicznego

Przygotowanie projektu do 30
V 2004 r.

- zmniejszenie zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych

Złożenie wniosku VII

- dociążenie oczyszczalni ścieków

2004 r.

- zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych do
200 m3

MGiPS

2.550.000,00 zł

ZPORR

1.514.900,00 zł

WFOŚ i GW

Ogłoszenie przetargu I 2005 r.
Zawarcie umowy I 2005 r.
Realizacja od 1.VI.2005 do
31.V.2006 r.
Rozliczenie – IV kw. 2006 r.

=4.064.900,00 zł

Woj.
Zachodniopom.

- zwiększenie odsetka skanalizowania
gospodarstw domowych – podłączenie 85
posesji

ZUK Polanów

- budowa oczyszczalni ścieków o
przepustowości 200 m3 /dobę

Dostawcy ścieków

UM Polanów

Monitoring od I kw. 2007 r.
Rozbudowa sieci
wodociągowej z
przyłączami w Polanowie

priorytet 1

decyzja o
warunkach
zabudowy celu
publicznego

Zadanie nr 1,2 i 3.

Złożenie wniosku -

- zwiększenie odsetka zwodociągowania
gospodarstw domowych

I kw. 2005 r.
Ogłoszenie przetargu – II kw.
2005 r.

- podniesienie standardu życia mieszkańców
podłączenie 130 posesji

priorytet 1

decyzja o
warunkach
zabudowy celu

ZPORR ( w tym
budżet państwa)

608.833,00 zł
=1.610.820,00 zł

Woj.
Zachodniopom.

Realizacja – III kw. 2005 r. – III
kw. 2006 r.

ZUK Polanów

Rozliczenie – III kw. 2006 r.

UM Polanów

Monitoring – od I kw. 2007 r.

Odbiorcy wody

Złożenie wniosku -

1.001.987,00 zł

WFOŚ i GW

Zawarcie umowy - II kw. 2005 r.

Budowa kanalizacji
tłocznej i grawitacyjnej z
Rzeczycy Wielkiej do

MGiPS

Budowa kanalizacji z rur PE

MGiPS

1.036.722,00 zł
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Polanowa oraz w
Polanowie przy ul.
Wolności, Partyzanckiej i
Młodzieżowej

publicznego

I kw. 2005 r.

Ø 90, 5650 mb

ZPORR

Ogłoszenie przetargu - III kw.
2005 r.

2 szt. przepompowni

WFOŚ i GW

- zmniejszenie zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych

Woj.
Zachodniopom.

- dociążenie oczyszczalni ścieków w Polanowie

ZUK Polanów

- zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych – 70
m3/d

UM Polanów

Zawarcie umowy - IV kw. 2005
r.
Realizacja – IV kw. 2005 r. – II
kw. 2006 r.

246.738,00 zł
=1.283.460,00 zł

Dostawcy ścieków

Rozliczenie – III kw. 2006 r.
Monitoring – I kw. 2007 r.
Przebudowa ulicy Polnej
w Polanowie

priorytet 1

Dokumentacja
projektowokosztorysowa

Złożenie wniosku – I kw. 2005 r.

- poprawa komfortu jazdy

MGiPS

Ogłoszenie przetargu – IV kw.
2005 r.

- poprawa bezpieczeństwa ruchu

ZPORR + budżet
państwa

- skrócenie czasu przejazdu
Zawarcie umowy – I kw. 2006 r.

290.000,00 zł
51.185,00 zł
= 341.185,00 zł

UM Polanów
- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

Realizacja – II kw. 2006 r. – III
kw. 2006 r.

-poprawa estetyki miasta,

Rozliczenie –III kw. 2006 r.
Monitoring – od I kw. 2007r.
Budowa mieszkań
socjalnych w Chociminie

Zakup sprzętu
komputerowego dla
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Polanowie

priorytet 1

priorytet 2

Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowani
a przestrzennego
nie dotyczy

Opracowanie projektu – VIII
2005r.

- ograniczenie patologii społecznej w zakresie
nadużywania uprawnień użytkownika mieszkań
komunalnych

BGK – 30 %

450.000,00 zł

ZUK Polanów

1.050.000,00 zł

UM Polanów

=1.500.000,00 zł

Realizacja – 2006 r.

Realizacja – II kw. 2005 r.

- zwiększenie efektywności obsługi
interesantów
- ułatwienie dostępu do informacji
- poprawa łączności

UM Polanów –
100%

10.000,00 zł
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Zakup samochodu dla
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

priorytet 1

nie dotyczy

Realizacja – I kw. 2004 r.

- zwiększenie efektywności obsługi
podopiecznych

UM Polanów –
100%

40.000,00 zł

Budowa sieci
wodociągowej do Zalewu
w Polanowie

priorytet 1

Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowani
a przestrzennego

Zakończenie realizacji – VI 2004
r.

- sieć wodociągowa z rur PE d = 90 mm – 500
mb

UM Polanów –
100%

60.000,00 zł

Budowa ścieżek
rowerowych oraz ścieżek
zdrowia

priorytet 3

Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowani
a przestrzennego

Opracowanie dokumentacji –
2005 r.

=100.000,00 zł

- poprawa bezpieczeństwa ruchu

ZPORR – 75 %

- poprawa estetyki wsi,

UM Polanów- 25%

2.826.433,00 zł
942.158,00 zł

Złożenie wniosku–2005 r.
Realizacja – 2006 r.

- poprawa dostępności do istniejącej bazy
usługowej,

3.768.591,00 zł

- wzrost natężenia ruchu rowerowego;
- wzrost ruchu turystycznego
- skrócenie czasu przebywania dzieci szkole
poprzez stworzenie warunków do
samodzielnego, bezpiecznego powrotu ze
szkoły
- wybudowanie ścieżki rowerowej o długości
25 km
- wybudowanie ścieżki zdrowia o długości 3
km,
Rozbudowa świetlicy
strażackiej w Żydowie w
trakcie realizacji

priorytet 1

tak

Realizacja – do końca VI 2004 r.

- zwiększenie powierzchni użytkowej o 20 m2

Urząd Miejski

70.000,00 zł
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Wykonanie zasilenia
energetycznego do
Zalewu w Polanowie

Wykonanie remontu
części ulicy Plac
Mestwina

Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Polanowie
przy ul. Partyzanckiej,
Bobolickiej i Żwirowej

Budowa chodnika w
Krągu

priorytet 1

priorytet 1

tak

tak

Przebudowa drogi
wewnętrznej we wsi
Krytno

Realizacja – VII 2004 r.

Opracowanie dokumentacji – I
kw.
priorytet 3

tak

- wykonanie linii energetycznej i stacji trafo o
dł. 300 mb

- nowa nawierzchnia bitumiczna na pow. 950
m

priorytet 2

tak

tak

priorytet 1

tak

Urząd Miejski

63.400,00

450.000,00 zł
125.000,00 zł
MACED
=2.300.000,00 zł
55.000,00 zł
Urząd Miejski

- chodnik o dł. 600 m na 1000 m2

55.000,00 zł
WZDP
=110.000,00 zł

148.138,74 zł
Urząd Miejski
Budowa szlaku łącznikowego o długości 1744,6
m (3.420 m2 chodników i 236 m2 zjazdów)

319.301,26 zł
PHARE
=467.440,00 zł

Opracowanie dokumentacji –
2004 r.

Urząd Miejski
- droga o dł. 550 mb/2750 m2

Realizacja – 2004 r.

117.410,00 zł

30.000,00 zł

Urząd Miejski

Opracowanie dokumentacji –
2004 r.

Realizacja III kw. 2005 r.

Urząd Miejski

- budowa kanalizacji sanitarnej – 3 km

Realizacja – 2004 – 2005 r.

priorytet 1

87.410,00 zł

1.725.000,00 zł

2005 r.

Opracowanie dokumentacji –
2004 r.

Zakład
Energetyczny
Koszalin

ZPORR

Realizacja – 2006 r.

Budowa łącznikowego,
pieszo-rowerowego
szlaku turystycznego w
Polanowie,
pomiędzy
międzynarodową trasą
Greenway – Naszyjnik
Północy a
międzynarodową trasą
„Święte Góry”

Realizacja – do końca VI 2004 r.

Urząd Wojewódzki
w Szczecinie

45.000,00 zł
45.000,00 zł
= 90.000,00 zł
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Budowa i wyposażenie
kompleksu boisk
sportowych z zapleczem
socjalno –
gastronomicznym,
noclegowym przy
Gimnazjum w Polanowie
– częściowo zrealizowane
Docieplenie Szkoły
Podstawowej w Bukowie

500.000,00 zł
priorytet 2

priorytet 1

tak

tak

Realizacja 2005 -2006 r.

Realizacja VIII 2004 r.

-

boisko do piłki nożnej o pow. 1 ha,
boisko do siatkówki,
boisko do tenisa,
bieżnia

- ograniczenie utraty ciepła w budynku
Szkoły

Urząd Miejski
1.500.000,00 zł
ZPORR
= 2.000.000,00 zł

Urząd Miejski

40.000,00 zł

Urząd Miejski
Modernizacja i
rozbudowa OSP Polanów
i Nacław

priorytet 2

tak

Opracowanie dokumentacji –
2005 r.
Realizacja – 2006 r.

40.000,00 zł
-

dodatkowa powierzchnia garażowa –
80 m2.
poprawa warunków socjalno –
bytowych strażaków

Powiatowa
Komenda Straży
Pożarnej

110.000,00 zł
= 150.000,00 zł

ZPORR
PROJEKTY PLANOWANE W LATACH 2007-2013 - ZREALIZOWANE
Budowa sieci przesyłowej
wodociągu z Karsiny do
Kasinki po likwidacji
ujęcia w Karsinie

priorytet 3

plan
zagospodarowani
a przestrzennego

Opracowanie dokumentacji

- zwiększenie odsetka zwodociągowania
gospodarstw domowych

Ogłoszenie przetargu

ZUK Polanów
UM Polanów – 50%

93.500,00 zł

ZPORR – 50 %

93.500,00 zł

Urząd Miejski

100.000,00 zł

ZPORR

300.000,00 zł

PZD Koszalin

250.000,00 zł

- podniesienie standardu życia mieszkańców
Realizacja
Rozliczenie

- zwiększenie liczby gospodarstw
agroturystycznych
- podłączenie 7 posesji
- konieczność likwidacji ujęcia sprzed 1945 r.

modernizacja drogi
wiejskiej w Domachowie

priorytet 3

tak

Opracowanie dokumentacji
2007

- długość drogi 1100/ 5500 m2

Realizacja do 2010 r.
Modernizacja drogi
wiejskiej w Rekowie

Priorytet 3

tak

Opracowanie dokumentacji–
2009 r.

- długość drogi 2000 mb, pow. 8000 m2
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Realizacja do 2011 r.
Budowa sieci
przesyłowych
wodociągowych do
Gilewo i Rosocha z CUW
w Polanowie

Priorytet 1

Budowa kanalizacji
tłocznej z Dadzewa i
Jacinek do Polanowa

priorytet 1

tak

Opracowanie dokumentacji–
2007 r.

- sieć wodociągowa – 5 km, przyłącza 1000 m,

ZPORR

250.000,00 zł

Urząd Miejski

150.000,00 zł

ZPORR

450.000,00 zł

Urząd Miejski

400.000,00 zł

Realizacja 2008 – 2010 r.

tak

Opracowanie dokumentacji–
2006 r.

- sieć kanalizacyjna – 7 km, przyłącza 1400 m,

ZPORR

1.000.000,00 zł

Realizacja 2007 – 2009 r.

NAZWA PLANOWANEGO
DZIAŁANIA
(LOKALIZACJA)

KRYTERIA
KOLEJNOŚCI
REALIZACJI

ZGODNOŚĆ Z
PLANEM
ZAGOSPODAROWA
NIA
PRZESTRZENNEGO

ETAPY DZIAŁANIA

OCZEKIWANE REZULTATY

INSTYTUCJE I
PODMIOTY
UCZESTNICZĄCE
WE WDRAŻANIU

NAKŁADY DO
PONIESIENIA

ZADANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY PRACY, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W LATACH 2004-2006 - ZREALIZOWANE
Zbiornik na gnojowicę
przy farmie trzody
chlewnej w Nacławiu

priorytet 1

tak

Opracowanie dokumentacji i uzyskanie
pozwolenia na budowę – 2004 r.
Realizacja – 2005 r.

- budowa laguny o pojemności 20000
3
m
- zmniejszenie skażenia gleb
rolniczych

Poldanor
Przechlewo

1.000.000,00 zł
400.000,00 zł

ZPORR

- zmniejszenie uciążliwości dla
mieszkańców
Poprawa warunków
bytowych w Zespole
Szkół w Pogotowiu
Opiekuńczym w
Polanowie

priorytet 1

Modernizacja i
rozbudowa szkoły,

priorytet 2

tak

j.w.
2004 – 2005 r.

tak

j.w

- utrzymanie liczby miejsc w salach
lekcyjnych – stworzenie nowych
miejsc internatowych na poddaszu
użytkowym

Starostwo
Powiatowe w
Koszalinie PO w
Polanowie
Fundusze
Strukturalne

- powstanie 2-ch nowych klas,

UM Polanów Solar
Adviser Office

80.000,00 zł
5.700,00 zł
55.000,00 zł

200.000,00 zł

38

adaptacja budynku
gospodarczego na
świetlicę w Garbnie

Remont Szkoły
Podstawowej w
Polanowie przy ul.
Wolności 14

2005 – 2006 r.

priorytet 1

tak

Złożenie wniosku – I kw. 2005
Ogłoszenie przetargu –czerwiec 2005 r.
Zawarcie umowy – 30 lipiec 2005 r.
Realizacja – 10.08.2005 r. – 30.09.2006
r.
Rozliczenie – IV kw. 2006 r. Monitoring
– od I kw. 2007 r.

- adaptacja budynku na świetlicę200m2,
- poprawa warunków nauczania,
-udostępnienie społeczności wiejskiej
do informacji
2

Fundusze
Strukturalne

300.000,00 zł
1.000.000,00 zł

- budowa łącznika o pow. 60 m /300
m

ZPORR + budżet
państwa

- poprawa warunków nauczania lekcji
WF

Urząd Miejski i
ZEAO

465.360,00 zł
82.131,00 zł
=547.491,00 zł

- modernizacja sanitariatów w szkole
- wymiana pokrycia dachowego
- odnowienie elewacji
- wybudowanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych

Zakup karetki pogotowia
ratunkowego oraz
aparatu rentgenowskiego
i ultrasonograficznego
przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Polanowie

priorytet 1

tak

Złożenie wniosku – I kw. 2005

- poprawa dostepności do
powszechnych usług medycznych

Ogłoszenie przetargu – II kw. 2005 r.

Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Polanowie

- poprawa stanu usług medycznych w
ramach poz.

ZPORR

Opracowanie dokumentacji 2005

- rewitalizacja obiektu zabytkowego,

Parafia Żydowo

Realizacja 2005– 2006 r.

- stworzenie 10 miejsc parkingowych

Samorząd
Mieszkańców
Konserwator
zabytków

Zawarcie umowy, i Rozliczenie -– III kw.
2005 r.

150.000,00 zł
450.000,00 zł
=600.000,00 zł

Monitoring –po I kw. 2006 r.

Remont kapitalny
kościoła w Żydowie

priorytet 1

tak

10.000,00 zł
10.000,00 zł
30.000,00 zł
20.000,00 zł

Fundusze
strukturalne
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ZADANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY PRACY, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W LATACH 2007-2013 - ZREALIZOWANE
Docieplenie budynku
przy ul. Zamkowej 5 i 6 w
Polanowie

priorytet 1

Kapitalny remont
kościoła w Komorowie

priorytet 1

Przebudowa sieci
wodociągowej w
miejscowości Rosocha

priorytet 1

Budowa świetlicy w
Garbnie – budynek
szkolny zaadaptowano na
świetlicę

priorytet 2

tak

tak

tak

tak

Realizacja – 2008 r.

Realizacja 2008 r.

Realizacja 2007 – 2008 r.

- ograniczenie strat ciepła budynku,

WOŚ

100.000,00 zł

- docieplenie ścian o pow. 2000 m2

SM Jutrzenka

200.000,00 zł

- rewitalizacja obiektu o kubaturze
2000 m3

Parafia Bukowo
Fundusze
strukturalne

- wymiana rur azbestowych na PCV –
1000 m

Opracowanie dokumentacji – 2007 r

- sala 200 m2/1500 m3

Realizacja 2008 – 2009 r.

- poprawa dostępu mieszkańców do
kultury

50.000,00 zł
100.000,00 zł

Urząd Miejski w
Polanowie
Fundusze
strukturalne

50.000,00 zł

Samorząd wsi
Garbno

70.000,00 zł

50.000,00 zł

130.000,00 zł
Fundusze
strukturalne

Źródło: opracowanie Remedia S.A. na podstawie materiałów Gminy
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Tabela 7 Projekty w trakcie realizacji
NAKŁADY DO
PONIESIENIA:
NAZWA PLANOWANEGO
DZIAŁANIA
(LOKALIZACJA)

KRYTERIA
KOLEJNOŚCI
REALIZACJI

DOKUMENT
UMOŻLIWIAJĄCY
REALIZACJĘ
PLANOWANEJ
INWESTYCJI

INSTYTUCJE
ETAPY DZIAŁANIA,
CZAS REALIZACJI
(HARMONOGRAM)

a) UE
OCZEKIWANE REZULTATY

I PODMIOTY
UCZESTNICZĄCE

b) BUDŻET PAŃSTWA

WE WDRAŻANIU

c) BUDŻET JST
d) INNE

PROJEKTY PLANOWANE W LATACH 2004-2006 – W TRAKCIE REALIZACJI
Budowa ulicy Różanej w
Polanowie zadanie na
rok 2017

priorytet 1

Dokumentacja
projektowokosztorysowa

Złożenie wniosku – I kw.2005 r.

- poprawa komfortu jazdy

MGiPS

593.032,00 zł

Ogłoszenie przetargu – IV kw.
2005 r.

- poprawa bezpieczeństwa ruchu

ZPORR +budżet
państwa

104.653,00 zł

- skrócenie czasu przejazdu
Zawarcie umowy- I kw. 2006 r.

=697.685,00 zł
UM Polanów

- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska
Realizacja –I kw. 2006 r. – II kw.
2006 r.

-poprawa estetyki miasta,

Rozliczenie – III kw. 2006 r.
Monitoring –po I kw. 2007r.
PROJEKTY PLANOWANE W LATACH 2007-2013 - W TRAKCIE REALIZACJI

Budowa chodnika w
Rzeczycy Wielkiej –
zadanie na 2017 rok
Budowa kanalizacji
tłocznej z Gilewa i
Rosochy do Polanowa
zadanie na 2017 rok

tak
priorytet 2

30.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji –
2004 r.

Urząd Miejski
- chodnik o dł. 400mb/600 m2

Realizacja–2004–2005 r.
priorytet 1

tak

Opracowanie dokumentacji–
2007 r.

30.000,00 zł
PZD Koszalin
=60.000,00 zł

-sieć kanalizacyjna– 5 km, przyłącza 1000 m,

Urząd Miejski

250.000,00 zł

ZPORR

750.000,00 zł

Realizacja 2008 – 2010 r.
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NAZWA PLANOWANEGO
DZIAŁANIA
(LOKALIZACJA)

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości Cetuń
zadanie na rok 2017

KRYTERIA
KOLEJNOŚCI
REALIZACJI

ZGODNOŚĆ Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

ETAPY DZIAŁANIA

OCZEKIWANE REZULTATY

INSTYTUCJE I
PODMIOTY
UCZESTNICZĄCE
WE WDRAŻANIU

NAKŁADY DO
PONIESIENIA

ZADANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY PRACY, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W LATACH 2007-2013 – W TRAKCIE REALIZACJI
priorytet 3
tak
Opracowanie dokumentacji –
- sieć kanalizacji 4500m,
Rada Sołecka
50.000,00 zł
2010 r.
- poprawa stanu środowiska,
180.000,00 zł
Urząd Miejski w
Realizacja – 2011-2013 r.
- likwidacja dzikich odpływów kanalizacji
680.000,00 zł
Polanowie
ogólnospławnej do jeziora
Fundusze
strukturalne
Źródło: opracowanie Remedia S.A. na podstawie materiałów Gminy
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Tabela 8 Projekty niezrealizowane
NAKŁADY DO
PONIESIENIA:
NAZWA PLANOWANEGO
DZIAŁANIA
(LOKALIZACJA)

KRYTERIA
KOLEJNOŚCI
REALIZACJI

DOKUMENT
UMOŻLIWIAJĄCY
REALIZACJĘ
PLANOWANEJ
INWESTYCJI

INSTYTUCJE
ETAPY DZIAŁANIA,
CZAS REALIZACJI
(HARMONOGRAM)

a) UE
OCZEKIWANE REZULTATY

I PODMIOTY
UCZESTNICZĄCE

b) BUDŻET PAŃSTWA

WE WDRAŻANIU

c) BUDŻET JST
d) INNE

PROJEKTY PLANOWANE W LATACH 2004-2006 - NIEZREALIZOWANE
Budowa ulicy oś.
Młodzieżowej w
Polanowie w ramach
uzbrojenia terenów
budowlanych

priorytet 3

plan
zagospodarowani
a przestrzennego

Złożenie wniosku o dofinans. – I
kw. 2007 r.

- poprawa komfortu jazdy

MGiPS

148.200,00 zł

- poprawa bezpieczeństwa ruchu

ZPORR – 50 %

148.200,00 zł

- skrócenie czasu przejazdu

UM Polanów

=296.400,00 zł

Realizacja – IV kw. 2007 r.
- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska
- poprawa estetyki miasta,
- poprawa dostępności do istniejącej bazy
usługowej oraz osiedla domków
jednorodzinnych

Regionalna Platforma
Cyfrowa

priorytet 1

nie dotyczy

Złożenie wniosku – I kw. 2005
Ogłoszenie przetargu- II kw.
2005 r.

- zwiększenie efektywności obsługi
interesantów

ZPORR

379.542,00 zł

UM Polanów

126.514,00 zł

- ułatwienie dostępu do informacji
=506.056,00 zł

Zawarcie umowy – III kw. 2005
r.

- poprawa łączności

Realizacja – III kw. 2005 r. – II
kw. 2007 r.
Rozliczenie – III kw. 2007 r.
Monitoring – od I 2008 r.
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Budowa i wyposażenie w
niezbędną infrastrukturę
Trasy Pielgrzymkowej

priorytet 3

Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowani
a przestrzennego.

Opracowanie dokumentacji –
2004 r.

- trasa pielgrzymkowa z Świętej Góry
Polanowskiej do Góry Chełmskiej o dł. 40 km.

Złożenie wniosku –2005 r.

ZPORR – 75 %

300.000,00 zł

Diecezja
Koszalińsko –
Kołobrzeska – 25%

100.000,00 zl
=400.000,00 zł

Realizacja – 2006 r.

100.000,00 zł
Budowa lokalnej
oczyszczalni ścieków w
Karsinie

priorytet 3

tak

Opracowanie dokumentacji –
2006 r.

ZPORR
- oczyszczalnia biologiczna o przepustowości 15
m3/d

Realizacja – 2007 r.

35.000,00 zł
Urząd Miejski
30.000,00 zł
Kospel Koszalin
= 165.000,00 zł
80.000,00 zł

Modernizacja części
drogi do Szkoły
Podstawowej w Bukowie

Budowa Centrum
Wypoczynku Zimowego i
zagospodarowanie
zbocza góry
Warblewskiej

PZD Koszalin
priorytet 1

tak

Realizacja 2004 r.

- droga o dł. 600mb/3000 m2

20.000,00 zł
Urząd Miejski
= 100.000,00 zł

Opracowanie programu
zagospodarowania stoku –
2004 – 2005 r.
priorytet 1

tak

Opracowanie dokumentacji –
2005 r.

Urząd Miejski
-

rynna saneczkowa dł. 1000 m
wieża widokowa
lodowisko
stok narciarski z wyciągiem

ZPORR
Partner prywatno publiczny

Realizacja – 2006 r.
Budowa kompleksu leśno
– promocyjnego z
ośrodkiem edukacji
ekologicznej w
Nadleśnictwie Polanów

Opracowanie dokumentacji –
2005 r.
priorytet 1

tak

1.000.000,00 zł
3.000.000,00 zł
2.000.000.00 zł
= 6.000.000,00 zł

100.000,00 zł
-

Realizacja – 2006 r.
-

zwiększenie świadomości
ekologicznej młodzieży,
promowanie edukacji ekologicznej

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państowych
w Szczecinku ZPORR

300.000,00 zł
= 400.000,00 zł

PROJEKTY PLANOWANE W LATACH 2007-2013 - NIEZREALIZOWANE
Budowa sieci
wodociągowej z Krągu do

priorytet 3

plan
zagospodarowani

Opracowanie dokumentacji

- zwiększenie odsetka zwodociągowania

ZUK Polanów

102.000,00 zł
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Krągu Doły

a przestrzennego

Ogłoszenie przetargu

gospodarstw domowych

UM Polanów

Realizacja

- podniesienie standardu życia mieszkańców

ZPORR

Rozliczenie

- zwiększenie liczby gospodarstw
agroturystycznych

102.000,00 zł

- podłączenie 23 posesji
Budowa nowego ujęcia
wody w miejscowości
Gołogóra z modernizacją
stacji

Budowa sieci
wodociągowej Polanów –
Łokwica, Dzikowo –
Wietrzno -

Rozbudowa i
modernizacja grupowej
oczyszczalni ścieków w
Nacławiu

priorytet 3

priorytet 3

priorytet 3

plan
zagospodarowani
a przestrzennego

plan
zagospodarowani
a przestrzennego

plan
zagospodarowani
a przestrzennego

Opracowanie dokumentacji
Ogłoszenie przetargu

- zwiększenie odsetka zwodociągowania
gospodarstw domowych

Realizacja

- polepszenie jakości wody dostarczanej do
gospodarstw domowych

Rozliczenie

- zapewnienie wody do celów p.poż.

Opracowanie dokumentacji

- zapewnienie wody do celów p.poż.

priorytet 3

plan
zagospodarowani
a przestrzennego

150.000,00 zł

UM Polanów

150.000,00 zł

ZPORR

ZPORR – 50 %

123.000,00 zł

Ogłoszenie przetargu

ZUK Polanów

123.000,00 zł

Realizacja

UM Polanów

Rozliczenie

Odbiorcy wody

Przystąpienie do opracowania
dokumentacji–2008 r

- zmniejszenie zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych

Realizacja – 2009 – 2010 r.

- ochrona cennych walorów przyrodniczych
- zwiększenie przepustowości oczyszczalni z
100 m3 do 300 m3

Budowa kanalizacji
sanitarnej dla
miejscowości Kościernica
wraz z siecią przesyłową
do Nacławia

ZUK Polanów

Przystąpienie do opracowania
dokumentacji– 2008 r

- zmniejszenie zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych

Realizacja – 2009 – 2010 r.

- podłączenie 35 posesji

840.000,00 zł
MGiPS

840.000,00 zł

ZPORR
UM Polanów

MGiPS

912.750,00

ZPORR -75 %

304.250,00

UM Polanów
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- ochrona cennych walorów przyrodniczych
- zwiększenie liczby gospodarstw
agroturystycznych
Modernizacja dróg i ulic:

priorytet 3

-modernizacja drogi
wewnątrz wiejskiej w
Kościernicy,
modernizacja drogi
wiejskiej w Wieleniu

priorytet 3

Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowani
a przestrzennego

Opracowanie kosztorysu
inwestorskiego – 2007 r.

tak

Opracowanie kosztorysu
inwestorskiego – 2007 r.

- nowa nawierzchnia bitumiczna na dł.
300mb/1200 m2

Urząd Miejski

110.000,00 zł

- nowa nawierzchnia bitumiczna na dł.
500mb/1500 m2

Urząd Miejski

160.000,00 zł

- długość drogi 900 mb, pow. 3600 m2

Urząd Miejski

70.000,00 zł

Realizacja - 2007 – 2008 r.

Realizacja - 2007 – 2008 r.
modernizacja drogi
wiejskiej w Świerczynie

priorytet 3

tak

Opracowanie dokumentacji–
2008 r.

ZPORR

210.000,00 zł

Urząd Miejski

150.000,00 zł

ZPORR

450.000,00 zł

Urząd Miejski

250.000,00 zł

ZPORR

750.000,00 zł

Urząd Miejski

250.000,00 zł

ZPORR

750.000,00 zł

Realizacja do 2010 r.
modernizacja drogi
wiejskiej Buszyno Wieliń

priorytet 3

tak

Opracowanie dokumentacji–
2009 r.

- długość drogi 2200 mb, pow. 8800 m2

Realizacja do 2011 r.
Budowa drogi z
Kościernicy do Mirotek

priorytet 3

tak

Opracowanie dokumentacji–
2010 r.

- długość drogi 4300 mb, pow. 17.200 m2

Realizacja do 2013 r.
Budowa drogi z Żydowa
do Chocimina

priorytet 3

tak

Opracowanie dokumentacji–
2010 r.

- długość drogi 4000 mb, pow. 20.000 m2

Realizacja do 2013 r.
Gazyfikacja miasta
Polanów oraz
miejscowości gminy
Polanów.

priorytet 3

tak

Realizacja po 2010 r.

- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,

PETRICO S.A.
Karlino

- poprawa jakości życia mieszkańców,

2.815.435,00 zł
174.000,00 zł

Urząd Miejski
- rozwój drobnej przedsiębiorczości,

3.000.000,00 zł
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ZPORR

Ogłoszenie przetargu

- umożliwienie urbanistycznego rozwoju gminy,

Realizacja

- umożliwienie dostępności dla inwestorów,

UMG Polanów oraz
organizacje i
instytucje zgodnie z
ustawą o
zagospodarowaniu
przestrzennym

Opracowanie
miejscowych planów
Zagospodarowania
przestrzennego miasta i
gminy Polanów

priorytet 1

Miasto Polanów

priorytet 1

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

c) 300.000,00 zł

Miejscowość Żydowo

priorytet 1

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

c)120.000,00 zł

Miejscowość Kościernica

priorytet 1

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

c) 80.000,00 zł

Miejscowość Wietrzno i
Chocimino

priorytet 1

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

c) 100.000,00 zł

Miejscowość Krąg i
Buszyno

priorytet 1

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

c) 100.000,00 zł

priorytet 1

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

c) 70.000,00 zł

priorytet 1

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

c) 70.000,00 zł

priorytet 1

j.w.

j.w.

j.w.

c) 70.000,00 zł

Miejscowość Rekowo
Miejscowość Cetuń
Miejscowość Rosocha

Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowani
a przestrzennego

przyłączenie do sieci 534 nieruchomości

j.w.

nie dotyczy

Miejscowość Bukowo i
Świerczyna

priorytet 1

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

c) 90.000,00 zł

Miejscowość Dadzewo

priorytet 1

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

c) 60.000,00 zł

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

c) 70.000,00 zł

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

c) 70.000,00 zł

Miejscowość Wielin

priorytet 1

Miejscowość Rzeczyca
miasto i wieś

priorytet 1

Kompleks sportowo –
rekreacyjny nad Zalewem

priorytet 1

tak

Opracowanie planu
zagospodarowania – 2006 r.

- pole namiotowe i kempingowe – 0,5 ha
- stoiska handlowo – gastronomiczne –
szt.10
- stanica wodna

Urząd Miejski
ZPORR

500.000,00 zł
2.000.000,00 zł
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Realizacja – 2007 – 2010 r.

Budowa sieci
przesyłowych
wodociągowych do
Jacinek i Dadzewa z CUW
w Polanowie

Priorytet 1

Budowa kanalizacji
tłocznej z Garbna do
Nacławia

priorytet 1

tak

Opracowanie dokumentacji–
2006 r.

Partner prywatno publiczny

1.500.000,00 zł

- sieć wodociągowa – 7 km, przyłącza 1400 m,
spięcie sieci przesyłowej z istniejącą siecią
rozdzielczą we wsi

Urząd Miejski

210.000,00 zł

ZPORR

630.000,00 zł

- sieć kanalizacyjna– 3,5 km, przyłącza 1000
m,

Urząd Miejski

175.000,00 zł

ZPORR

525.000,00 zł

Urząd Miejski

500.000,00 zł

Realizacja 2007 – 2009 r.

tak

Przystąpienie do opracowania
dokumentacji– 2008 r
Realizacja – 2009 – 2010 r.

Budowa hali sportowej
przy Szkole Podstawowej
1 – 3 w Nacławiu

Priorytet 1

tak

Przygotowanie dokumentacji–
2010 r.

- hala o pow. 300 m 2 i kubaturze 1500 m 3

ZPORR

1.500.000,00 zł

Realizacja – 2011-2013 r.
Budowa fermy siłowni
wiatrowych w rejonie
miejscowości Bożenica,
Domachowo, Krytno

priorytet 3

NAZWA PLANOWANEGO
DZIAŁANIA
(LOKALIZACJA)

KRYTERIA
KOLEJNOŚCI
REALIZACJI

tak

Opracowanie Studium
Wykonalności – 2007 – 2010 r.

- budowa 25 szt. wiatraków o mocy 25 MGW

Partner prywatno –
publiczny

40.000,000,00 zł
30.000.000,00 zł

Realizacja do 2013 r.

ZGODNOŚĆ Z
PLANEM
ZAGOSPODAROWA
NIA
PRZESTRZENNEGO

ZPORR

ETAPY DZIAŁANIA

OCZEKIWANE REZULTATY

INSTYTUCJE I
PODMIOTY
UCZESTNICZĄCE
WE WDRAŻANIU

NAKŁADY DO
PONIESIENIA

ZADANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY PRACY, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W LATACH 2004-2006 - NIEZREALIZOWANE
Modernizacja kotłowni
węglowej na olej
opałowy

priorytet 2

tak

j.w

- przebudowa kotłowni o mocy 0,6
MGW

2005–2006 r.
- zmniejszenie uciążliwości emisji
dymów i pyłów - poprawa warunków
zamieszkania w DPS

Starostwo
Powiatowe Dom
Pomocy Społecznej
w Żydowie

50.000,00 zł
150.000,00 zł

Fundusze
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Strukturalne
Modernizacja - remont
drogi

priorytet 2

tak

j.w
2004 – 2006 r.

nr 21 Buszynoleśniczówka

Budowa podoczyszczalni
ścieków w

priorytet 1

tak

j.w

- odcinek drogi 800m/400m2
- poprawa warunków wywozu
drewna - zmniejszenie emisji spalin
ze środków transportu - poprawa
dojazdu do powierzchni leśnych

UM Polanów ALP
Nadleśnictwo

50.000,00 zł
50.000,00 zł

Fundusze
strukturalne

150.000,00 zł

UTYLAT

250.000,00 zł

Fundusze
strukturalne

250.000,00 zł

- magazyn składowy

MACED

300.000,00 zł

opow.200m2/100m3 Budynek
biurowy

Fundusze
strukturalne

300.000,00 zł

- oczyszczalnia o
przepustowości10m3/d

2004- 2006 r.
zakładzie

- ograniczenie uciążliwości ścieków

UTYLAT w

poprodukcyjnych

Polanowie

przemysłowych do 100mg/dm3
do 100mg/dm3

Budowa biura

priorytet 1

tak

i magazynu w

j.w
2004 – 2006 r.

zakładzie
60m2/300m3
MACED
- zwiększenie
możliwości składowania
gotowych wyrobów
zwiększenie zatrudnienia
Remont dzwonnicy
kościoła w Chociminie

priorytet 1

tak

Opracowanie dokumentacji 2005
Realizacja 2005–2006 r.

- zlikwidowanie zagrożenia przed
katastrofą budowlaną
- rewitalizacja obiektu

Parafia Żydowo

5.000,00 zł

Samorząd
Mieszkańców
Konserwator

5.000,00 zł
15.000,00 zł

49

zabytków

25.000,00 zł

Fundusze
strukturalne
Budowa pola golfowego
z zapleczem
rekreacyjnym .

priorytet 1

tak

Opracowanie dokumentacji i uzyskanie

- utworzenie pola golfowego ,

Pozwolenia na budowę – 2005 r.

- stworzenie nowych miejsc pracy

Polsko – Duńska
Spółka Rolnicza

2.500.000,00 zł
2.500.000,00 zł

ZPORR
Realizacja – 2005 – 2006 r.
Renowacja i adaptacja
zabytkowego pałacu na
bazę hotelowo –
gastronomiczną wraz z
zagospodarowaniem
parku zabytkowego

priorytet 1

tak

Realizacja – 2004 – 2006 r.

- stworzenie bazy turystycznej ,

Polsko – Duńska
Spółka Rolnicza

- utworzenie nowych miejsc pracy

2.500.000.00 zł
2.500.000,00 zł

ZPORR

ZADANIA I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY PRACY, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W LATACH 2007-2013 - NIEZREALIZOWANE
Wybudowanie własnej
kotłowni do ogrzewania
budynków szkolnych w
Szkole Podstawowej w
Polanowie.

priorytet 2

Modernizacja budynku
na pokoje, wymiana
eternitu na inne pokrycie
dachowe, modernizacja
ogrzewania na
ekologiczne – Krąg Doły

priorytet 2

Dobudowa pawilonu dla
pensjonariuszy przy DPS
Żydowo

priorytet 2

Oczyszczanie Zalewu
Polanowskiego 12 ha

priorytet 2

tak

tak

tak

tak

Opracowanie dokumentacji i uzyskanie
pozwolenia na budowę – 2008 r.
Realizacja - 2010 r

- Budowa kotłowni o mocy 0,4 MW
- poprawa ekonomiczności
eksploatacji

Urząd Miejski
ZEAO
Fundusze
strukturalne

Opracowanie dokumentacji – 2007 r.
Realizacja – 2008 r.

- zwiększenie zakwaterowania dla 10
osób,
- ochrona zanieczyszczenia powietrza
- poprawa warunków zamieszkania
dla turystów

Mieczysław Swat
ZPORR

- poprawa warunków zamieszkania
pensjonariuszy
- powstanie 50 miejsc mieszkalnych
dla osób starszych

Starostwo
Powiatowe
DPS Żydowo
Fundusze
strukturalne

- utworzenie nowego kąpieliska
- poprawa stanu czystości wody

Związek Wędkarski
Koło w Polanowie
Urząd Miejski

Opracowanie projektu – 2009 r
Realizacja – 2010 r.

Przygotowanie dokumentacji–2009 r.
Realizacja -2010 r.

100.000,00 zł
200.000,00 zł

25.000,00 zł
25.000,00 zł

1.000.000,00 zł
3.000.000,00 zł

50.000,00 zł
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Fundusze
strukturalne

50.000,00 zł
100,000,00 zł

Budowa drogi wokół
Zalewu POlanowskiego

priorytet 2

tak

j.w.

- budowa drogi żużlowej 800 m

j.w.

250.000,00 zł

Budowa sali sportowej
przy Liceum
Ogólnokształcącym w
Polanowie – Dworcowa
12

priorytet 1

tak

Opracowanie dokumentacji – 2007 r.
Realizacja – 2008 – 2009 r.

- hala o pow. 550 m2 / 3000 m3
- stworzenie warunków do
prowadzenia lekcji w f.

Starostwo
Powiatowe
Urząd Miejski
Fundusze
strukturalne

300.000,00 zł

Budowa i modernizacja
stadionu miejskiego w
Polanowie

priorytet 1

tak

tak

Opracowanie dokumentacji – 2008 r.
Realizacja – 2009 – 2010 r.

Opracowanie dokumentacji – 2007 r.
Realizacja 2009 – 2010 r.

100.000,00 zł
1.100.000,00 zł

- poprawa warunków organizowania
imprez sportowych,
- wykonanie trybun na 1000 miejsc,
budynej socjalno – sanitarny 1000
m3,
- renowacja płyty boiska o pow. 1 ha

POKiS
Urząd
Marszałkowski
Urząd Miejski
Fundusze
strukturalne

100.000,00 zł

- budowa 20 domków letniskowych,
- poprawa warunków wypoczynku
pracowniczego,

EkoWodrol
Urząd Miejski
Fundusze
srtukturalne

150.000,00 zł

200.000,00 zł
600.000,00 zł

Budowa osiedla
rekreacyjno wypoczynkowego
Gołogóra Dalimierz

priorytet 1

Wykonanie
ekologicznego
ogrzewania kościoła w
Komorowie

priorytet 1

tak

j.w.

- kotłownia o mocy 35 KW,

Parafia Bukowo

35.000,00 zł

Wykonanie
ekologicznego
ogrzewania kościoła w
Bukowie

priorytet 1

tak

j.w.

- kotłownia o mocy 50 KW

Parafia Bukowo

50.000,00 zł

Budowa chodnika we wsi
Rosocha

priorytet 1

tak

j.w.

- chodnik 1000 m2

Urząd Miejski w
Polanowie
Fundusze
strukturalne

50.000,00 zł

50.000,00 zł
100.000,00 zł

50.000,00 zł
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Budowa hali sportowej
przy Szkole Społecznej w
Garbnie

priorytet 2

Budowa świetlicy
wiejskiej w Cetuniu

priorytet 2

Budowa chodników w
miejscowości Cetuń

Budowa pola golfowego z
zapleczem rekreacyjnym
na pow. 44 ha ( 18
dołków)

priorytet 2

priorytet 1

tak

tak

tak

tak

Opracowanie dokumentacji – 2007 r.
Realizacja do 2010 r.

Opracowanie dokumentacji – 2007 r.
Realizacja 2008 – 2009 r.

Opracowanie dokumentacji – 2008 r.
Realizacja –2010 r.

Realizacja – 2007 – 2010 r.

- hala o pow. 300 m2/2200 m3
- stworzenie warunków prowadzenia
lekcji w-f

Samorząd Wiejski
Fundusze
strukturalne

400.000,00 zł

- sala 200 m2/1500 m3
- poprawa dostępu mieszkańców do
kultury

Samorząd wsi
Garbno
Fundusze
strukturalne

- budowa chodnika 1000 m2,
- zmniejszenie zagrożenia dla
pieszych

PZD Koszalin
Urząd Miejski w
Polanowie
Rada Sołecka

50.000,00 zł

- utworzenie pola golfowego ,
- stworzenie nowych miejsc pracy

Polsko – Duńska
Spółka Rolnicza
ZPORR

10.000.000,00 zł

1.100.000,00 zł
70.000,00 zł
130.000,00 zł

50.000,00 zł

15.000.000,00 zł

Źródło: opracowanie Remedia S.A. na podstawie materiałów Gminy
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3.3 ZADANIA I ICH REALIZACJA, PLAN FINANSOWY
Zamieszczona poniżej tabela 9 jest zbudowana zgodnie z zapisami aktualnej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025. Natomiast jest
uzupełniona o konkretne działania wraz z wartościami i źródłami finansowania (bądź wpis o braku zaplanowania konkretnych działań). Należy wziąć pod
uwagę, że najważniejszym czynnikiem decydującym o skali realizacji Planu będzie skala pozyskiwania środków bezzwrotnych. Bezpośrednio w ramach budżetu
Budżet Miasta i Gminy Polanów można zrealizować inwestycje za kwotę 2,5 – 3,5 mln zł.

Tabela 9 Plan Rozwoju Lokalnego – finansowanie działań (wartości w zł)

Program operacyjny 1.1
1.1.1

1.1.2

Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych
Uregulowanie sytuacji
prawnej działek
przeznaczonych pod

Uwagi

Szacunkowy koszt działania *

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Środki Totalizatora Sportowego - Urząd
marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Program na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych 2014-2020

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Program operacyjny Rybactwo i Morze
2014-2020

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020

Budżet Gminy Polanów

Finansowanie działań Kwoty podane w pełnych tysiącach złotych

po 2020

2020

2019

Nazwa
CEL STRATEGICZNY 1

Planowany zakres
działań w okresie
obowiązywania LPR

2018

Numer

Lata realizacji

2017

Program

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYKORZYSTUJĄCEJ POTENCJAŁ EKOLOGICZNY GMINY
Stworzenie stref aktywności gospodarczej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

0

0
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inwestycje

1.1.3

1.1.4

Stworzenie pakietu
preferencyjnego dla
przedsiębiorców
i inwestorów
Promocja terenów
inwestycyjnych

Program operacyjny 1.2
Wspieranie
1.2.1 innowacyjnych
technologii
Tworzenie i rozwój
1.2.2 inkubatorów
przetwórstwa lokalnego
1.2.3

Budowa dróg
dojazdowych do pól

Promowanie lokalnej
produkcji rolnej w tym
upraw ekologicznych.
Stworzenie warunkow do
1.2.4 oferowania do sprzedaży
przez producentów
produktów wytwarzanych
w lokalnych
gospodarstwach rolnych
Pomaganie w
1.2.5 ukierunkowywaniu
produkcji rolnej
Program operacyjny 1.3
Stworzenie i wdrażanie
1.3.1 programów pomocowych
dla przedsiębiorców
1.3.2

Wspieranie organizacji
bezpłatnych szkoleń

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

0

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
Rozwój rolnictwa oraz dostosowanie produkcji rolniczej i przetwórstwa do funkcjonowania w standardach ekologicznych
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

Budowa
całorocznego
targowiska Mój
Rynek w Polanowie

x

0

0

0

0

x

434.000

466.000

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

900.000

0
Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

0

0

54

Wspieranie lokalnych
BRAK
porozumień
ZAPLANOWANYCH
rolników/przedsiębiorców DZIAŁAŃ
BRAK
Wspieranie włączenia
1.3.4
ZAPLANOWANYCH
społecznego
DZIAŁAŃ
BRAK
Wspieranie
1.3.5
ZAPLANOWANYCH
proinnowacyjności
DZIAŁAŃ
Program operacyjny 1.4
Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej i
ogólnodostępnej
Wykorzystanie potencjału infrastruktury
1.4.1 endogenicznego gminy
turystycznej i
Polanów
rekreacyjnej zagospodarowanie
turystyczne basenu
w Polanowie wraz z
otoczneiem
1.3.3

0

0

0
Rozwój turystyki

x

Zagospodarowanie
turystyczne Zalewu
Polanowskiego

x

Zagospodarowanie
turystyczne
otoczenia
Czerwonego Mostu

x

Zagospodarowanie
placu rekreacyjnego
w Cetuniu

x

Zagospodarowanie
punktu
postojowego przy
Alei Bukowej w
Nadbarze

x

Zagospodarowanie
placu rekreacyjnego
w Kościernicy

x

x

300.000

845.000

840.000

1.985.000

228.000

400.000

628.000

2.000

3.000

5.000

13.000

22.000

35.000

1.000

3.000

4.000

12.000

22.000

34.000

x

x

x

x

x
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Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej przy
świetlicy wiejskiej i
zbiorniku wodnym
w Jacinkach
Zagospodarowanie
placu rekreacyjnego
w miejscowości
Rosocha
Zagospodarowanie
placu rekreacyjnego
w miejscowości
Kępiny
Zagospodarowanie
placu rekreacyjnego
w Polanowie przy
ulicy Zacisze

x

x

x

x

1.4.3

1.4.4

1.4.5

41.000

72.000

113.000

18.000

30.000

48.000

35.000

61.000

x

x

x

Zagospodarowanie
plaży we Wielinie
1.4.2

x

x

x

91.000

158.000

40.000

69.000

Zwiększanie potencjału
bazy gastronomicznej i
noclegowej
Rozwój turystyki
pielgrzymkowej – droga
św. Jakuba
Promocja i rozwój
agroturystyki
Promocja walorów Gminy

CEL STRATEGICZNY 2
Program operacyjny 2.1
2.1.1 Budowa dróg gminnych

96.000
Część zadania
zostanie
zrealizowana w
ramach
budżetu
obywatelskiego
2017

249.000
109.000

0
Zagospodarowanie
miejsca
postojowego przy
świętej Górze
Polanowskiej
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

x

x
61.000

109.000

170.000

0

0
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej

BRAK

0
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2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Modernizacja dróg

Modernizacja starych i
budowa nowych
energooszczędnych
obwodów
oświetleniowych
Podnoszenie
bezpieczeństwa
użytkowników dróg
Budowa i modernizacja
chodników i parkingów

Działania na rzecz
poprawy stanu dróg
ponadgminnych

ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
Przebudowa drogi
gminnej w
miejscowości
Bożenice
Przebudowa dwóch
odcinków drogi
gminnej w
miejscowości
Żydowo
Przebudowa ulicy
Różanej w
Polanowie
Przebudowa ulicy
Dworcowej i
Kolejowej w
Polanowie

Inwestycja
rozpoczęta w
2016 r.

x

x

402.000

431.000

443.000

444.000

833.000

x
887.000

x
890.000

890.000

1.780.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

x

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
0
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
Dofinansowanie
przez Gminę
Polanów zadania
inwestycyjnego
realizowanego
przez Powiat
Koszaliński pn;
Przebudowa drogi
powiatowej nr
3550Z DomachowoBukowoŚwierczyna.

0

0

x

540.000

540.000
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Program operacyjny 2.2
2.2.1

Budowa i modernizacja
systemu kanalizacyjnego
gminy

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, deszczowych i wodociągowych, modernizacja ujęć wody
Budowa kanalizacji
sanitarnej CetuńRosocha -Polanów
Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej
grawitacyjnej i
tłocznej wraz z
przyłączami w
miejscowościach
Świerczyna i
Bukowo z
przesyłaem do
miejscowości
Jacinki

2.2.2

2.2.3

Budowa przydomowych i
zbiorczych oczyszczalni
ścieków we wszystkich
miejscowościach gminy
nieposiadających
kanalizacji

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

Modernizacja istniejącej
sieci wodociągowej

Wymiana urządzeń
w ujęciach wody
pitnej w 14
miejscowościach
gminy Polanów:
Świerczyna,
Bukowo,
Domachowo,
Cetuń, Krąg,
Bożenice,
Komorowo,
Warblewo,
Sowinko, Powidz,
Nacław,
Kościernica,
Garbno, Gołogóra

Pożyczka z
WFOŚIGW w
wysokości
1.918.000

x
2.718.000

2.718.000

x

1.744.000 1.345.000

3.089.000

0

x

561.000

602.000

1.163.000

58

2.2.4

Odbudowa naturalnej
retencji

Renowacja
zbiorników małej
retencji w Jacinkach
i Gołogórze

x

20.000
Rozbudowa gminnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej

Program operacyjny 2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Budowa stadionu oraz
boisk sportowych wraz z
zapleczem

Wybudowanie placów
zabaw i siłowni na
powietrzu

Budowa nowych i
modernizacja istniejących
dróg i tras rowerowych

Wykorzystanie potencjału
Warblewskiej Góry
Budowa świetlic wiejskich
oraz modernizacja
istniejących świetlic
wiejskich, zakup
wyposażenia do świetlic

Modernizacja
Stadionu Miejskiego
w Polanowie wraz z
otoczeniem.
Budowa nowego
budynku szatni.
Budowa
zewnętrznej siłowni
przy ulicy Stawnej w
Polanowie
Budowa
zewnętrznej siłowni
w Bożenicach,
Buszynie,
Chociminie,
Dadzewie,
Gołogórze, Powidzu
i Wietrznie
Budowa dróg
rowerowych
Polanów-Jacinki i
Polanów - Rzeczyca
Wielka. Budowa
Centrum
Przesiadkowego w
Polanowie

x

x

180.000

200.000

x
400.000

300.000

300.000

1.000.000

x
133.000

x

x

366.000
Siłownia w
Gołogórze
zostanie
zrealizowana w
ramach
budżetu
obywatelskiego
2017r.

x

51.000

x

233.000

89.000

140.000

x

680.000

2.320.000

3.000.000
0

Budowa świetlicy
wiejskiej w
miejscowości
Świerczyna
Budowa świetlicy
wiejskiej w
miejscowości

x
761.000
x

Inwestycja
rozpoczęta w
2016 r.

761.000

x
910.000

910.000

59

Domachowo

Budowa świetlicy
wiejskiej w Cetuniu

x

331.000

Adaptacja i
rozbudowa
budynku na
świetlicę wiejską w
miejscowości
Rosocha
Rozbudowa
świetlicy wiejskiej w
miejscowości
Sowinko
Adaptacja lokalu
mieszkalnego na
powiększenie
świetlicy wiejskiej w
Krytnie
Budowa świetlicy
wiejskiej w Krągu
2.3.6

910.000

300.000

300.000

150.000

150.000

100.000

100.000

x

x

x

x

331.000

579.000

910.000
0

Odnowa stawów wiejskich

2.4.1

Modernizacja istniejących
świetlic przyszkolnych

2.4.2

Budowa sal
komputerowych z
dostępem do Internetu

Poprawa stanu bazy
szkolnej i przedszkolnej

Modernizacja bazy oświatowej
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
Poprawa
dostępności
Przedszkola
Gminnego w
Polanowie dla osób
niepełnosprawnych

0

0

x
109.000
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej

Program operacyjny 2.5
2.5.1

579.000

x

Program operacyjny 2.4

2.4.3

x

Rozwój fotowoltaiki,
energii wiatrowej i

Wykonanie dwóch
mikroinstalacji

108.000

217.000

x
126.000

394.000

520.000
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pochodzącej z biomasy

2.5.2

2.5.3

fotowoltaicznych na
dachach placówek
edukacyjnych w
Polanowie

Wspieranie inteligentnego
zarządzania energią
Kompleksowa
termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej

Program operacyjny 2.6
Zapewnienie dostępu do
2.6.1 sieci szerokopasmowej na
terenie Gminy
Stworzenie Publicznych
2.6.2 Punktów Dostępu do
Internetu
CEL STRATEGICZNY 3
Program operacyjny 3.1
Organizowanie różnych
3.1.1 form letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży
Współpraca z klubami
sportowymi,
3.1.2 zrzeszającymi osoby
uprawiające różne
dyscypliny sportu

0
Termomodernizacja
budynku
Polanowskiego
Ośrodka Kultury i
Sportu

3.2.2

Aktywne instytucje
kultury
Kultywowanie i promocja
tradycji

Wspieranie rozwoju
3.2.3 społeczeństwa
obywatelskiego
Program operacyjny 3.3

402.000
849.000
Upowszechnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

1.251.000

0

0
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci i młodzieży

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

0

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
0

Program operacyjny 3.2
3.2.1

x

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

0

0

0
Dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa społecznego
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3.3.1

3.3.2

Zapewnienie
nowoczesnego sprzętu dla
OSP
Modernizacja bazy
lokalowej OSP

Program operacyjny 3.4
Kształtowanie i promocja
aktywnych postaw na
3.4.1
rzecz zdrowego i
aktywnego stylu życia
Stworzenie punktu
dziennej opieki dla osób
3.4.2
starszych
i niepełnosprawnych
3.4.3

Profilaktyka zdrowotna

Program operacyjny 3.5
Stworzenie programów
doszkalających w zakresie
obsługi nowoczesnych
3.5.1
urządzeń, Internetu,
walka z wykluczeniem
społecznym
Rozwój infrastruktury
3.5.2 społeczeństwa
informacyjnego
3.5.3

3.5.4

Wspieranie rozwoju espołeczeństwa
Promocja postaw
ekologicznych
CEL STRATEGICZNY 4
Program operacyjny 4.1

0
Budowa remizy
strażackiej w
miejscowości
Żydowo

x

Program
aktywizujący
seniorów z terenu
gminy Polanów

x

Inwestycja
rozpoczęta w
2016 r.

765.000
Aktywne i zdrowe starzenie się

20.000

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

200.000

765.000

220.000

0

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

0
Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning)

BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
0
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
BRAK
ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ

0

0

0
REWITALIZACJA
Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy
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4.1.1

Przeciwdziałanie
bezrobociu i aktywizacja
lokalnego rynku pracy

4.1.2

Kształtowanie nowych
wzorców zachowań w
grupach osób
zagrożonych
bezpośrednio
wykluczeniem aby
wzbudzić w nich potrzebę
zmiany swojej sytuacji
życiowej

4.1.3

Konstruktywna,
długofalowa pomoc
ludziom słabym i
bezradnym

Zakres działań
zostanie
opracowany na
podstawie Diagnozy
Obszarów
Zdegradowanych w
Gminnym
Programie
Rewitalizacji
Zakres działań
zostanie
opracowany na
podstawie Diagnozy
Obszarów
Zdegradowanych w
Gminnym
Programie
Rewitalizacji
Zakres działań
zostanie
opracowany na
podstawie Diagnozy
Obszarów
Zdegradowanych w
Gminnym
Programie
Rewitalizacji
Zakupsamochodu
typu bus do
przewozu osób
niepełnosprawnych
ze Środowiskowego
Domu Samopomocy
OAZA w Krągu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.2.1

Uporządkowanie
struktury urbanistycznej
w Polanowie

0

Koszt działań
zostanie
oszacowany w
Gminnym
Programie
Rewitalizacji

0

Koszt działań
zostanie
oszacowany w
Gminnym
Programie
Rewitalizacji

0

x

93.000
Rewitalizacja przestrzenna i funkcjonalna

Program operacyjny 4.2
Zakres działań
zostanie
opracowany na
podstawie Diagnozy
Obszarów
Zdegradowanych w

Koszt działań
zostanie
oszacowany w
Gminnym
Programie
Rewitalizacji

x

x

x

x

80.000

173.000
Koszt działań
zostanie
oszacowany w
Gminnym
Programie
Rewitalizacji

0

63

Gminnym
Programie
Rewitalizacji

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Zakres działań
zostanie
opracowany na
Remonty i
podstawie Diagnozy
unowocześnienie
Obszarów
substancji mieszkaniowej
Zdegradowanych w
na terenie gminy
Gminnym
Programie
Rewitalizacji
Budowa mieszkań
komunalnych
Zakres działań
Modernizacja
zostanie
zagospodarowania
opracowany na
przestrzeni publicznych
podstawie Diagnozy
(parki, place, ulice) w
Obszarów
Polanowie i dostosowanie Zdegradowanych w
ich do potrzeb
Gminnym
mieszkańców
Programie
Rewitalizacji
Zakres działań
Wykonanie niezbędnych
zostanie
prac remontowych w
opracowany na
obiektach zabytkowych w podstawie Diagnozy
gminie oraz stała dbałość Obszarów
o ich dobrą kondycję
Zdegradowanych w
techniczną w celu ochrony Gminnym
dziedzictwa kulturowego Programie
Rewitalizacji

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koszt działań
zostanie
oszacowany w
Gminnym
Programie
Rewitalizacji

x

0
5 500 000

Koszt działań
zostanie
oszacowany w
Gminnym
Programie
Rewitalizacji

x

Koszt działań
zostanie
oszacowany w
Gminnym
Programie
Rewitalizacji

x

RAZEM 15.801.000 6.557.000

3.563.000

600.000

0

0
34.779.000
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3.4 POWIĄZANIA PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI
REALIZOWANYMI NA TERENIE
GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA
W niniejszym rozdziale dokonano prezentacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Polanów
w latach 2016 – 2020 na tle innych dokumentów strategicznych – przede wszystkim Strategii
Rozwoju Kraju 2020 i Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategii Rozwoju
Województwa

Zachodniopomorskiego

oraz

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Analiza wykazuje zbieżność Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla dotyczącymi
Gminy.

3.4.1

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020, DŁUGOOKRESOWA
STRATEGII ROZWOJU KRAJU POLSKA 2030

Ze względu na korzystną sytuację w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej Plan
Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów nie poświęca tym zagadnieniom zbyt wiele uwagi.
Natomiast wykazuje pełną zbieżność z dokumentami o charakterze krajowym, które wskazują
konieczność zrównoważonego rozwoju rolnictwa i leśnictwa. Plan rozwija tematykę
nowoczesności w produkcji rolnej i rozwojowi przetwórstwa rolnego. Ponadto poświęca wiele
uwagi zmianie pojęcia „wiejskości”, w tym w znacznej mierze konieczności uzupełnienia
dotychczasowej produkcji rolnej innymi działaniami.

3.4.2

RAPORT POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE

Raport Polska 2030 przedstawia wyzwania jakie powinniśmy podjąć w perspektywie roku
2030 tj.:


Wzrost i konkurencyjność,



Sytuacja demograficzna,



Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy,



Odpowiedni potencjał infrastruktury,



Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne,



Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego,



Solidarność i spójność regionalna,



Poprawa spójności społecznej,



Sprawne państwo,



Wzrost kapitału społecznego Polski.

Realizacja celów strategicznych określonych w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy
Polanów przyczyni się do urzeczywistniania tych wyzwań w skali pojedynczej gminy.

3.4.3

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
2030

W KPZK 2030 rozwój kraju traktowany jest w sposób kompleksowy. Oznacza to, że zadaniem
zagospodarowania przestrzennego jest godzenie interesów różnych użytkowników przestrzeni
(mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, państwa). Powinno być spójne z decyzjami
podejmowanymi w innych obszarach dotyczących np. inwestycji infrastrukturalnych, potrzeby
rozwoju miast, ochrony terenów zielonych.
KPZK wskazuje najpilniejsze problemy zagospodarowania polskiej przestrzeni i konkretne
działania naprawcze w sześciu obszarach tematycznych dla:


Poprawy konkurencyjności największych miast i powiązań między nimi,



Tworzenia warunków równomiernego rozwoju poza dużymi miastami,



Rozwoju

infrastruktury

transportowej

i

telekomunikacyjnej

(np.

sieci

szerokopasmowe),


Poszanowania

środowiska

naturalnego

i walorów krajobrazowych, a także

kulturowych,


Wzmacniania odporności Polski na zagrożenia związane z bezpieczeństwem
energetycznym (np. poprzez budowanie połączeń energetycznych z sąsiednimi
państwami) czy ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi (np. powodziami),



Systematycznej budowy i utrzymania skutecznego systemu planowania przestrzennego
(np. eliminowania chaotycznego sposobu zabudowy przedmieść).

Koncepcje zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów zawierają założenia
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
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3.4.4

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020:
REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE

Główny cel strategiczny polityki regionalnej określony w Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2010-2020 to:


Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych
potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia
i spójności w horyzoncie długookresowym.

Realizacja tego celu jest możliwa dzięki koncentracji środków w obszarach i działaniach, które
największym stopniu będą przyczyniały się do realizacji celów szczegółowych tj.:


Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów,



Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów
problemowych,



Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów będzie realizować założenia Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.

3.4.5

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO DO ROKU 2020

Spójność

dokumentów

strategicznych

Gminy

wymaga

połączenia

celów

Strategii

z dokumentem nadrzędnym, jakim jest strategia województwa. Spójność ta realizowana jest
na poziomie celów strategicznych obu dokumentów, które przekładają się dalej na konkretne
zadania inwestycyjne.
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów poprzez wykonanie zaplanowanych
programów rozwojowych, realizować będzie cele strategiczne wyznaczone w Strategii
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 o nazwach:
 Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania,
 Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego,
 Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu,
 Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami,
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 Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności,
 Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.

3.4.6

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Strategicznym celem zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego
jest zrównoważony rozwój przestrzenny, służący integracji przestrzeni regionalnej
z przestrzenią europejską i krajową, spójności wewnętrznej województwa, zwiększeniu jego
konkurencyjności oraz podniesieniu poziomu i jakości życia mieszkańców do średniego
poziomu w Unii Europejskiej.
Programy operacyjne Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów są zbieżne z celami
szczegółowymi

Planu

Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa

Zachodniopomorskiego.

3.5 SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU
W celu efektywnego i sprawnego wdrażania Programu niezbędna jest koordynacja działań na
poziomie gminy. Rolę koordynatora pełnić będzie powołany zespół zadaniowy, składający się
z przedstawicieli samorządu gminnego. Zespół ten spotykać się będzie co najmniej raz na 6
miesięcy w celu zweryfikowania dotychczasowej działalności w dziedzinie realizacji projektów.
W pracach zespołu zadaniowego mogą brać udział również partnerzy społeczni i gospodarczy,
zaangażowani w realizację poszczególnych projektów oraz Radni. Do zadań zespołu należeć
będzie w szczególności:


opiniowanie i rekomendowanie uzupełnienia programu, propozycji jego zmian oraz
kolejności wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów,



monitorowanie postępu prac w zakresie realizacji bieżących zadań,



promocja Planu Rozwoju Lokalnego,



ocena efektów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego,



sporządzanie materiałów informacyjnych dla Rady Miejskiej (realizacja bieżąca oraz
zadania zakończone),



udzielanie informacji dla mediów,



pozyskiwanie partnerów do realizacji poszczególnych projektów,
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monitorowanie działań związanych z promocją unijnego źródła dofinansowania
projektu.

Funkcję kontrolną w czasie wdrażania Programu pełnić będzie Rada Miejska, informowana
okresowo przez zespół zadaniowy o stanie zaawansowania prac nad Planem i osiąganiu
efektów założonych w Planie Rozwoju Lokalnego.
Bezpośrednią realizacją poszczególnych zadań zajmie się Urząd Miejski w Polanowie.
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4 ZAŁĄCZNIKI
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1.

Dokumenty strategiczne Gminy powiązane ze Planem Rozwoju Lokalnego:


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025;



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta
Polanów.



Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Polanów (Operat Generalny).



Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta i Gminy
Polanów na lata 2008-2032.



Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Polanów na lata 2014-2017
z perspektywą na lata 2018-2021.

Aktualne dokumenty strategiczne są dostępne na stronach internetowych Gminy.
2.

3.

Zaproszenie do konsultacji zostało skierowane do ogółu mieszkańców poprzez:


zamieszczenie na stronie internetowej Gminy



zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Skład Zespołu ds. Strategii oraz opracowywanego Planu Rozwoju Lokalnego zawierającego
szczegółowe opisy inwestycji::


Grzegorz Lipski – Burmistrz Polanowa,



Piotr Górniak – Zastępca Burmistrza,



Renata Gierszewska – Skarbnik,



Dorota Buczkowska – Sekretarz Gminy,



Monika Krasnosielska-Żak – Inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy –
samodzielne stanowisko,

4.



Bogumił Badurak – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego,



Kazimierz Bodo – Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zespół Remedis SA
 Krzysztof Nowak – Prezes Zarządu


Krzysztof Mrowicki – Dyrektor



Marcin Wyszogrodzki – Dyrektor ds. Sektora Publicznego



Bartosz Baranowski – Specjalista ds. Sektora Publicznego



Natalia Stępień – Specjalistka ds. Metodyki i Badań
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