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WSTĘP – rola i znaczenie dokumentu, zakres ustaleń 

 Kierunki zagospodarowania przestrzennego stanowią drugą (z dwóch zasadniczych: 
uwarunkowania i kierunki określonych w Ustawie) część prac nad Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz.  

Na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. 
(t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1945, ze zm.) – Art. 10. pkt. 2: 

„2.  W studium określa się w szczególności: 

1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 

7 lit. d: 

a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego, 

b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 

przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 

2) (uchylony); 

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w 

tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej; 

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne; 

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2120); 

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 

14a) obszary zdegradowane; 

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 

2a.  Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w 

zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich 

rozmieszczenie.” 
 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17027058_art(10)_3?pit=2018-11-08
https://sip.lex.pl/#/document/16835168?cm=DOCUMENT
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 Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań oraz założeń projektowych 
omówionych w rozdziale 1 niniejszego opracowania sformułowano kierunki rozwoju 
przestrzennego, w tym m.in.: 

 zasady ochrony i kształtowania cennych wartości środowiska przyrodniczego, 
kulturowego i krajobrazu; 

 wskazano kierunki rozwoju systemów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej 

 wskazano kierunki zmian w zagospodarowaniu oraz określono tereny pod nowe 
inwestycje. 

 
 Studium wiąże organa miasta (Burmistrza, Radę) przy sporządzaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, nie jest jednak aktem prawa miejscowego  i nie 
obowiązuje wprost właścicieli nieruchomości czy inwestorów, nie może być wprost podstawą 
do wydawania decyzji administracyjnych. Studium powiązane jest z innymi dokumentami 
strategicznymi miasta, takimi jak strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, programami 
ochrony środowiska, opieki nad zabytkami, programami rozwoju infrastruktury czy dróg 
lokalnych. Dokument w zakresie informacyjno-opisowym stanowi także syntezę aktów 
planowania stanowionych przez inne organy, a dotyczących miasta i obowiązujących na 
terenie miasta. Zawarte w dokumencie wytyczne dotyczące kształtowania 
zagospodarowania, uszczegółowiane następnie w planach miejscowych, służyć mają 
koordynacji ustaleń planistycznych, zapewniając integrację różnorodnych działań 
(w obszarze miasta funkcjonują i funkcjonować mogą plany dla wybranych fragmentów 
miasta). Studium może pełnić także funkcje promocyjne  poprzez wskazywanie terenów, 
przestrzeni atrakcyjnych inwestycyjnie lub turystycznie, jest też elementem informacyjnej, 
marketingowej miasta – informuje o planowanych zamierzeniach samorządu, wyraża filozofię 
rozwoju przestrzenno-gospodarczego miasta. Ze względu na pełnioną rolę dokument nie 
powinien być zbyt szczegółowy w swoich zapisach, gdyż celowym jest pozostawienie pewnej 
elastyczności, zwłaszcza przy sporządzaniu już konkretniejszych opracowań, jakimi są 
miejscowe plany. Istotne jest cykliczne, okresowe (wg ustawy co najmniej raz w kadencji) 
analizowanie czy dokument spełnia oczekiwania, czy jest w swoich zapisach aktualny i czy  
odpowiada potrzebom rozwojowym miasta.  
 
 Studium może być zmieniane także w części, obowiązuje wówczas forma scalona 
dokumentu.   
Zgodnie z ustawą: 

„ Art. 9. 3.  Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. 

3a.  Zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części 

tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku 

wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności zmian w zakresie określonym 

w art. 10 ust. 1.”  
 
 Forma i zakres merytoryczny studium regulowane są ustawą oraz rozporządzeniem, 
studium składa się z części graficznych i tekstowych. Część stanowiąca uwarunkowania ma 
znaczenie informacyjne i diagnostyczne, część pt. „Kierunki zagospodarowania. Polityka 
przestrzenna” ma znaczenie regulacyjne, zawiera tzw. ustalenia studium.   
  
 Sporządzanie i uchwalanie studium wymaga zachowania ustalonej przepisami 
procedury, w tworzeniu dokumentu mogą brać udział różne organy administracji, rozmaite 
podmioty, właściciele nieruchomości jak i sami mieszkańcy poprzez wnioski, głos 
w dyskusjach i konsultacjach społecznych oraz poprzez uwagi. Dokument poddawany jest 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w której zapewniony jest udział 
społeczeństwa. Studium obowiązuje od dnia uchwalenia, nie podlega publikacji w dzienniku 
urzędowym województwa (nie jest aktem prawa miejscowego), ale podlega publikacji na 
stronach internetowych miasta.   
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1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

1.1. Cele rozwoju . Potrzeby wynikające ze strategii rozwoju miasta.  
 Polityka przestrzenna to wyraz generalnych zasad rozwoju i kierunków, w jakich 
zmieniać się będzie funkcjonowanie miasta w zakresie użytkowania i zagospodarowania 
terenów. Władze samorządowe muszą same rozstrzygnąć, jak najefektywniej wykorzystać 
i powiększać trwałą bazę materialną rozwoju oraz zasoby naturalne miasta. Określone 
w studium zasady polityki przestrzennej stanowią deklarację działań Burmistrza i Rady 
w poszczególnych dziedzinach. Studium zatem, zwłaszcza polityka przestrzenna, będzie 
zawierać istotne informacje o zmianach, które prawdopodobnie będą zachodzić w mieście. 
Dlatego też istotne jest upowszechnienie treści zapisów Studium, ponieważ rzetelna 
informacja buduje poczucie stabilności mieszkańców i inwestorów oraz pozwala skutecznie 
kierować rozwojem miasta. 
 
 Środki i możliwości działania samorządu mające wpływ na stan zagospodarowania 
przestrzennego i realizacji polityki przestrzennej w mieście mogą być zróżnicowane; mogą to 
być na przykład:  
a)  prawo lokalne - tj. uchwały Rady, plany miejscowe i ich zakres przestrzenny oraz 
przedmiotowy, podatki i ulgi podatkowe lokalne, referenda mieszkańców itp. 
b)  obsługa administracyjna - np. dostępność informacji, poziom obsługi interesantów, 
jakość promocji miasta itp. 
c)  opieka komunalna - tj. działalność instytucji gminnych usługowych i ochronnych, 
udział w komercyjnym zagospodarowaniu gruntów itp. 
d)  możliwości organizatorskie - współpraca międzygminna, z administracją rządową, 
z powiatem, z inwestorami prywatnymi, mobilizowanie społeczności lokalnych, lokalne 
przedsięwzięcia grupowe itp. 
e)  gospodarka finansowa - tj. skala i zaangażowanie finansowe miasta wyrażone 
odpowiednią strukturą budżetu miasta i jej jednostek organizacyjnych w realizowanie polityki 
przestrzennej, organizacja finansowania poszczególnych przedsięwzięć itp. 
f)  gospodarka mieniem - tj. sposób wykorzystania gruntów, budynków, lokali, określenie 
standardów zagospodarowania (np. w planach miejscowych), programy rewaloryzacji, 
rewitalizacji, celowość pozyskiwania i zbywania mienia itp.  
 
 W zależności od lokalnych uwarunkowań – możliwości i ograniczeń działania - można 
wyróżnić następujące rodzaje polityk przestrzennych: 

 polityka ochronna w stosunku do cennych elementów zagospodarowania, gdzie 
działania ochronne mają wagę nadrzędną nad pozostałymi działaniami - dla Skórcza 
ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w jednostkach obejmujących historyczny 
układ urbanistyczny  -Stare Miasto oraz część Nowego Miasta i Osiedla Młodych; 

 polityka wyrównawcza, polegająca na niwelowaniu różnic w poszczególnych 
elementach zagospodarowania, poprawie obecnych warunków życia mieszkańców- 
w Skórczu szczególnie istotna w jednostce Osiedle Młodych, w obszarze rewitalizacji 
(Górne Miasto) oraz w obszarze zdegradowanym Starego Miasta  ; 

 polityka rozwoju, czyli tworzenie warunków rozwoju, realizacja nowych przedsięwzięć 
- głównie w jednostce Górne Miasto oraz Nowe Miasto, a także w części Osiedla 
Młodych w obszarze planowanych terenów inwestycyjnych  . 

 
 Polityka przestrzenna powiązana powinna być ze Strategią rozwoju miasta, ustaloną 
wg niej wizją miasta oraz wyznaczonymi celami ogólnymi oraz operacyjnymi. (omówiono to 
w rozdz.2.4 w części Uwarunkowania). 
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 Dla Skórcza wskazano, iż jednym z celów jest stworzenie warunków przestrzennych 
dla wzrostu konkurencyjności gospodarczej poprzez  uporządkowanie i wyznaczenie nowych 
terenów inwestycyjnych dla różnego rodzaju działalności usługowych, produkcyjnych, ale 
także mieszkaniowych, przy wykorzystaniu walorów położenia oraz potencjału i walorów 
kulturowych i historycznych miasta (zabytki). Nowe tereny rozwojowe oraz rozwój systemów 
komunikacyjnych i infrastrukturalnych mają poprawić atrakcyjność osiedleńczą  miasta oraz 
podnieść standardy środowiska.  
 
 Ze sporządzonej w 2015 r. strategii rozwoju miasta Skórcza do roku 2020 „Skórcz 
2020”  wynikają mi. Inn. następujące potrzeby dotyczące zagospodarowania przestrzennego: 
 
- potrzeba wskazania nowych znaczących terenów inwestycyjnych, gdyż miasto już 
wyczerpało swoje dotychczasowe rezerwy dla lokowania nowych inwestycji (a rezerwa na 
funkcje przemysłowe w sąsiedztwie „Fast-u” jest wskazywana na potrzeby tego zakładu) a 
teren miejski w rejonie cmentarza nie jest jeszcze w pełni uzbrojony  
- potrzeba wykorzystania na cele gospodarcze dawnych terenów kolejowych  
- potrzeba realizacji bazy dla rozwoju turystyki (np. nowe hotele) oraz infrastruktury 
towarzyszącej np. realizacji ścieżek rowerowych  
- potrzeba poprawy stanu powietrza w mieście (poprawa np. poprzez rozwój sieci 
ciepłowniczej i gazowej, poprawę efektywności energetycznej budynków)  
- potrzeba poprawy stanu opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym  i do 2,5 roku 
życia  
- poprawa stanu technicznego istniejącego zaplecza dla usług kultury, potrzeba 
realizacji nowej hali sportowej oraz modernizacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych  
- potrzeba dalszej modernizacji dróg lokalnych oraz poprawy stanu technicznego 
infrastruktury dla pieszych (stan techn. części chodników wymaga modernizacji)  
- potrzeba realizacji dalszej części obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr  
231 w kierunku autostrady A1 i wyprowadzenie części ruchu tranzytowego poza miasto co 
poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz dostępność zewn. miasta  
- potrzeba budowy nowych mieszkań, zwłaszcza  na wynajem , w celu poprawy 
atrakcyjności osiedleńczej Skórcza, zapobiegnięciu odpływowi młodych mieszkańców   
 
W sporządzonej analizie SWOT dla miasta przedstawiono następujące zagadnienia jako 
szanse rozwojowe miasta: 
- Przebudowa kluczowych powiązań drogowych (DW 222), powstanie drugiej części 
obwodnicy miasta  
- Środki zewnętrzne np. unijne  
- Rozwój współpracy z sąsiednimi gminami  
- Rozwój turystyki lokalnej zwłaszcza aktywnej 
- Wzrost liczby inwestycji mieszkaniowych  
- Wzrost aktywności mieszkańców, partycypacja, udział w zarządzaniu 
- Zmiany postaw społecznych, rozwój edukacji 
- Rozwój ekonomii społecznej 
- Promocja zdrowego aktywnego trybu życia i profilaktyki 
 
Strategia sformułowała wizję miasta: 
„Skórcz – miastem wysokiej jakości życia i współpracy na Kociewiu, atrakcyjnym dla 
turystów i inwestorów, rozwijającym się w oparciu o wielowiekową tradycję, walory 
środowiska, wysokiej jakości infrastrukturę oraz aktywnych, wykształconych i 
przedsiębiorczych mieszkańców”.  
 
Przyjęto 3 cele główne, rozwojowe: 
cel 1- Wysoka konkurencyjność gospodarcza  
cel 2- Atrakcyjna przestrzeń i czyste powietrze 
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cel 3- Aktywne i rozwijające się społeczeństwo  
 
Cele 1 i 2 mogą mieć znaczenie przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego.  
Dla celu 1 wskazano cele operacyjne : tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji i 
podnoszenia atrakcyjności gospodarczej miasta, promocja przedsiębiorczości i jej 
wspieranie, efektywne wykorzystanie potencjału naturalnego, historycznego i kulturowego na 
potrzeby rozwoju turystyki.  
  
Wynikające stąd możliwe kierunki rozwoju przestrzennego to np.:  
 Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych  
 Uzbrojenie  terenów inwestycyjnych  
 Rozwój współpracy z inwestorami 
 Zwiększenie pokrycia planami  i określenie stref rozwoju 
 Oznakowanie zabytków  
 
Dla celu 2 wskazane cele operacyjne to: poprawa funkcjonalności i atrakcyjności przestrzeni 
w mieście, podniesienie atrakcyjności osiedleńczej miasta poprzez budowę i przebudowę 
infrastruktury technicznej i drogowej, poprawa środowiska przyrodniczego w tym jakości 
powietrza, rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.  
  
Wynikające stąd kierunki rozwoju przestrzennego to np.: 
- Przebudowa dróg lokalnych wraz z infrastrukturą (chodniki, ścieżki rowerowe)  
- Dalszy ciąg budowy sieci wod-kan , przebudowa sieci wodociągowych 
- Gospodarka osadowa w oczyszczalni  
- Budowa kanalizacji deszczowej  
- Budowa sieci ciepłowniczej (zasilanej gazem skroplonym) 
- Modernizacja kotłowni, termomodernizacja, odnawialne źródła energii 
- Rozwój infrastruktury sportowej i związanej z usługami kultury 
- Budowa nowego przedszkola  
 
 

1.2. Wnioski z prognoz demograficznych  

Prognoza demograficzna przedstawiona została w w rozdz. 3.7.6 Uwarunkowań). 

 Prognoza demograficzna do roku 2045 wskazuje na stabilizację liczby ludności a 
nawet zmniejszenie liczby ludności, z obecnych ok. 3545 (stan na koniec 2016) do 
3421(prognoza 2030) i 3038 (prognoza 2045). Na koniec okresu prognozowanego liczba 
ludności może zmniejszyć się aż do 14% w stosunku do stanu obecnego. Ze względu na 
dugi okres prognozowania wielkości te należałoby zweryfikować np. po upływie kolejnych 
najbliższych 5-10 lat.   

 Na zmiany liczby ludności wpływ będą miały procesy migracyjne, można je jedynie 
częściowo modyfikować poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków życia, w tym pracy 
i zamieszkania, osłabiając chęć wyprowadzki osób młodych poza miasto, w tym do 
większych ośrodków  czy nawet za granicę.  

 Prognozuje się zmiany w strukturze wiekowej mieszkańców, w tym wzrost udziału 
grup wiekowych tzw. poprodukcyjnych, co będzie generowało popyt na innego rodzaju 
usługi. Ze względu na zmiany w grupie osób w wieku tzw. „produkcyjnym” wpłynąć to może 
także na rynek pracy w mieście (spadek o ok. 25% liczby aktywnych zawodowo w roku 2045 
w stosunku do stanu obecnego). Malejąca grupa wiekowa przedprodukcyjna nie będzie 
generowała w kolejnych latach potrzeb realizacji nowych obiektów oświatowych, szkolnych.  
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 Mimo prawdopodobnego zmniejszenia ogólnej liczby ludności nie zmieni się 
w znaczny sposób liczba gospodarstw domowych (obecnie  szacowana liczba to 1180-1200, 
prognozowana w roku 2030 - 1210, w roku 2045 - 1160), zmieni się jednak ich struktura 
(mniej osób w jednym gospodarstwie domowym, w tym część gospodarstw 
jednoosobowych). Wraz z zakładanym, postulowanym podniesieniem standardów 
zamieszkiwania, w tym zwiększeniem powierzchni użytkowej przypadającej na 1 osobę do 
poziomu co najmniej 30-35m2/os, może to generować potrzeby realizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej.  
 

1.3. Wnioski z bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę o którym 

mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 
Bilans stanowi materiał sporządzony do projektu Studium, opracowanie stanowi część 
dokumentacji planistycznej Studium.  
 
 Sporządzony bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę wskazał, iż mimo 
prognozowanego spadku liczby ludności oraz sporej jeszcze rezerwy niezabudowanych 
działek mieszkaniowych wg obowiązujących planów miejscowych uzasadnione jest 
wskazanie także zupełnie nowych terenów rozwojowych dla zabudowy mieszkaniowej. 
Uwzględnić należy bowiem specyfikę miasta, z jej historyczną zabudową w części już nie 
przystającą do współczesnych potrzeb i oczekiwań i często niezadawalającą pod względem 
jakości (dość duża intensywność zabudowy w centralnej części miasta, niewielkie ilości 
terenów zieleni osiedlowej, niezadawalająca struktura mieszkań i ich standard, spora część 
mieszkańców żyje w przegęszczonych mieszkaniach, samodzielność zamieszkiwania jest 
mała, nadal stosunkowo niewielka jest powierzchnia mieszkań w historycznych częściach 
miasta), brak jest też oferty mieszkaniowej dla średniozamożnych i biedniejszych.  
 
 Zgodnie z literaturą1 w mniejszych miastach tereny mieszkaniowe dla zabudowy 
jednorodzinnej zajmują średnio od 60-80% całkowitej powierzchni terenów 
zainwestowanych, a obecnie wg danych ewidencyjnych na koniec 2016r w Skórczu tereny 
mieszkaniowe ogółem to ok. 45,20ha gruntów (przy ogólnej pow. terenów zainwestowanych 
ok. 130 ha). Planowane nowe tereny mieszkaniowe zwiększają o ok. 25% wielkość 
dotychczasowych terenów mieszkaniowych, wydaje się to adekwatne do prognozowanych 
potrzeb w zakresie poprawy standardów zamieszkiwania.  
 
 Zapotrzebowanie na nowe tereny dla różnego rodzaju funkcje gospodarcze: 
produkcyjne, składowe, magazynowe, usługowe komercyjne jest trudne do oszacowania, 
prognozowanie w tym zakresie jest  obarczone  znaczną niepewnością. Proporcje pomiędzy 
poszczególnymi rodzajami przeznaczeń w miastach  kształtują się różnie w zależności od 
wielkości i rangi jednostek osadniczych, a nawet położenia geograficznego danego miasta. 
Analizując te dane, można jednak stwierdzić występowanie charakterystycznych 
prawidłowości. Przyjęto, podobnie jak to się przyjmuje w literaturze dla miast małych 
wielkość terenów zainwestowanych innych niż mieszkaniowe  mogłoby, w celu prawidłowego 
funkcjonowania miasta, wynosić od 20-40% całkowitej powierzchni terenów 
zainwestowanych2, stąd uzasadnienie dla zwiększenia obecnej powierzchni takich terenów 
(obecnie –stan na koniec 2016r wg ewidencji gruntów– tereny przemysłowe to ok. 12ha, inne 
zabudowane nie mieszkaniowe ok. 9,70ha, inne zurbanizowane niezabudowane lub 
w trakcie budowy ok. 5,20ha, podczas gdy wszystkie tereny zainwestowane w mieście to 
łącznie ok. 130ha tj. ok. 35,80% ogólnej powierzchni miasta). Wielkości nowoprojektowanych 

                                                           
1
 Z. Ziobrowski: Urbanistyczne wymiary miast, 2012 

2
 Z. Ziobrowski: Urbanistyczne wymiary miast, 2012 
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terenów inwestycyjnych nie mieszkaniowych wskazano w oparciu o składane wnioski i biorąc 
pod uwagę obecne uwarunkowania (własnościowe, środowiskowe i kulturowe – z silnymi 
ograniczeniami w strefach ochrony konserwatorskiej). Uznano, iż nie można pozbawiać 
miasta możliwości wskazania własnej oferty inwestycyjnej, nawet jeśli wskazane tereny 
okazałyby się nie do końca trafione pod względem rynkowym i w najbliższych latach nie 
zostały w pełni wykorzystane.  
 
 Uzasadnione jest wykorzystanie potencjału istniejącej zieleni (zadrzewienia, 
niewielkie lasy poza lasami w granicach OCHK) w granicach miasta dla poprawy standardów 
wyposażenia miasta w tereny zieleni urządzonej na potrzeby mieszkańców (oczywiście 
standardy te zależą od lokalnych tradycji i uwarunkowań, w wypadku Skórcza decyduje tu 
bezpośrednia bliskość leśnych w tym obszarów chronionego krajobrazu), przyjmuje się iż dla 
miast małych tereny takie powinny zajmować ok. 5-10% powierzchni terenów 
zainwestowanych. W Skórczu brak jest tego typu terenów (tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe wg ewidencji to tylko ok. 10,60ha gruntów tj. 2,9% pow. miasta), stąd 
propozycja  przekształcenia na tereny miejskich ogólnodostępnych parków terenów 
oznaczonych symbolami 23.ZP i 24.ZP oraz wskazanie nowego terenu zieleni urządzonej w 
Os. Leśnym przy ul. Cisowej 27.ZP.  
 

2. KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURY FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNEJ  

2.1. Główne kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym  

 Przyjęto główne zasady rozwoju przestrzennego miasta: 

- uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych, w tym potrzeby ochrony i wzmocnienia 

lokalnej osnowy ekologicznej (maksymalne zachowanie terenów w dolinie Szorycy jako 

nie inwestycyjnych, rolnych lub docelowo dla zieleni o głównie ekologicznym 

charakterze), zachowania jako bezinwestycyjnych terenów o znacznych spadkach terenu 

- utrzymanie, zachowanie większości areałów gruntów rolnych o wysokich walorach dla 

rolnictwa, a  położonych  z dala od istniejącej infrastruktury jako niezabudowanych 

-  uwzględnienie wymogu ochrony walorów kulturowych, krajobrazowych miasta oraz 

priorytetu wymagań konserwatorskich w kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania 

terenów w ustanowionych strefach ochrony konserwatorskiej 

- zachowanie zwartej struktury przestrzennej, etapowanie zagospodarowywania nowych 

terenów, zaczynając od położonych najkorzystniej pod względem wyposażenia w 

infrastrukturę techniczną (sieci wod-kan)   

- sukcesywna poprawa standardów obsługi oraz atrakcyjności osiedleńczej miasta, w tym 

poprzez przygotowanie oferty inwestycyjnej (w tym przygotowanie prawne poprzez 

sporządzenie i uchwalenie miejscowych planów) dla różnego rodzaju funkcji, także 

mieszkaniowej  

- efektywne wykorzystanie terenów zurbanizowanych – poprzez wtórne wykorzystywanie 

terenów dla nowych funkcji, zagospodarowywanie w pierwszej kolejności przestrzeni 

zaniedbanych, typu „brownfields” (pokolejowych, poprzemysłowych), intensyfikacji 

użytkowania przestrzeni, wymiany jej funkcji i formy dla bardziej ekonomicznego 

użytkowania, wspomaganie procesów modernizacji i rewitalizacji obszarów 

- poprawa standardów dla ruchu pieszego – modernizacje, poprawa bezpieczeństwa 
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- zapewnienie wielofunkcyjności miasta – wskazanie terenów dla różnorodnych funkcji 

(życie, praca, wypoczynek), form zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinna)  

- poprawa standardów środowiskowych, szczególnie w zakresie stanu powietrza (program 

gospodarki niskoemisyjnej) 

 

Utrzymuje się dotychczasowe główne funkcje miasta – mieszkalnictwo i obsługa 
mieszkańców, a także zakłada dalszy rozwój funkcji gospodarczych, w tym przemysłowych, 
drobnej wytwórczości.  
 

2.2. Podział miasta na strefy funkcjonalnoprzestrzenne  
 
 W Studium uwzględnia się przyjęty podział miasta na jednostki urbanistyczne 

ustalony przy okazji sporządzania lokalnego programu rewitalizacji (LPR). W granicach 

miasta wyróżniono następujące strefy funkcjonalno-przestrzenne - jednostki urbanistyczne: 

A – Stare Miasto  

B - Nowe Miasto 

C - Osiedle Młodych  

D – Osiedle Leśne 

E – Górne Miasto – strefa poszerzona o nowe tereny rozwojowe w stosunku do granicy wg 

LPR  

F - strefa rolo-leśna – obejmująca tereny leśne i rolne z utrzymaniem dotychczasowego 

użytkowania  

 

W wyżej wymienionych strefach-jednostkach uwzględniono: 

- istniejące zagospodarowanie i  zabudowę, w tym jej jednorodność charakter,  

- dominujące funkcje i przeznaczenia terenów, w tym wynikające z obowiązujących 

miejscowych planów 

- istniejące ograniczenia prawne oraz środowiskowe – przyrodnicze oraz kulturowe 

wynikające z wymogów ochrony zabytków 

- główne uwarunkowania  i przydatność dla rozwoju nowych funkcji 

- podjęte przez miasto decyzje przestrzenne, w tym wynikające z uwzględnionych wniosków   

 

Strefa F (rolno-leśna) powinna pozostać jako tereny nieinwestycyjne, gdzie dopuszczalne 

jest sytuowanie tylko niezbędnej infrastruktury technicznej bądź inwestycji nie zmieniającej 

dotychczasowego leśnego bądź rolnego przeznaczenia terenów.   
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Charakterystyka jednostek- stref funkcjonalno-przestrzennych  
 

Symbol, nazwa  
jednostki- strefy  

Charakterystyka  Podstawowe 
uwarunkowania 
przekształceń i 
rozwoju  

Generalne dyspozycje funkcjonalno-
przestrzenne  

Kierunki 
przekształceń oraz 
nowe tereny 
inwestycyjne  

Dominujący sposób 
zagospodarowania  
i główne funkcje  

Najistotniejsze 
ograniczenia i 
wykluczenia  

1 2 3 4 5 6 

A- Stare Miasto  Historyczne centrum miasta z 
przewagą zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej ; 
zabudowa zwarta  

Znaczna część zabudowy  
o walorach zabytkowych ; 
możliwe uzupełnienia, 
przekształcenia 
funkcjonalno-przestrzenne 
istniejącej zabudowy .  
Wymagany priorytet 
wytycznych 
konserwatorskich . 

Zabudowa mieszkaniowo-
usługowa, w tym 
historyczne centrum 
miasta ; zabudowa 
głównie w formie zwartej, 
typu kamienice  

Ograniczenia kulturowe i 
krajobrazowe związane z 
wpisem do rejestru 
zabytków układu 
urbanistycznego miasta  
oraz występowaniem 
terenów o znacznych 
spadkach- 
proponowanych do 
zachowania jako 
nieinwestycyjne –
wyłączone spod 
zabudowy ; zachowanie 
jako nieinwestycyjnych 
terenów tworzących 
korytarz ekologiczny 
Szorycy  

Dopełnianie 
zainwestowania, 
przekształcenia 
funkcjonalne , ewentualne 
powiększenie terenów 
usługowych w rejonie ul. 
Schornaka (teren dla 
szkoły i hali sportowej), 
przy wschodniej granicy 
administracyjnej miasta  

B- Nowe Miasto  Tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, w 
tym nowej- wielorodzinnej oraz 
jednorodzinnej o średniej 
intensywności (szeregowa0  

Położenie wzdłuż nowej 
trasy obwodnicy, spory 
udział gruntów 
komunalnych ; nowe 
tereny inwestycyjne o 
ustalonych planami 
miejscowymi funkcjach  

Funkcje mieszkaniowo-
usługowe , w tym dla 
zabudowy wielorodzinnej  

Ograniczenia ze względu 
na strefę wokół cmentarza 
oraz strefy ochrony 
konserwatorskiej  

Nowe funkcje 
mieszkaniowe, usługowe i 
gospodarcze- zgodne z 
mpzp  

C- Osiedle 
Młodych  

Tereny  zabudowy 
mieszkaniowej z przewagą 
jednorodzinnej i 
uzupełniającymi usługami  

W części – tereny o 
ustalonym wg mpzp 
przeznaczeniu  

Funkcje mieszkaniowe 
głownie jednorodzinne 
oraz uzupełniające 
usługowe 

Zachować przed 
zainwestowaniem  tereny 
lokalnej osnowy 
ekologicznej  (korytarza 
ekologicznego) wzdłuż 
Szorycy oraz tereny o 
niekorzystnych dla 
zainwestowania  
warunkach  

Dopełnienie 
zainwestowania , 
wskazane wyznaczenie i 
urządzenie nowych 
terenów ogólnodostępnej 
zieleni np. w formie 
parków kieszonkowych lub 
zagospodarowania 
rekreacyjnego- 
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topograficznych (duże 
nachylenia) 
Uwzględnić strefy ochrony 
konserwatorskiej  

spacerowego terenów nad 
Szorycą 
Nowe tereny inwestycyjne- 
zgodnie z mpzp  

D – Osiedle 
Leśne  

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  

Obszar w znacznej części 
już zabudowany o 
niewielkich możliwościach 
inwestycyjnych , do 
wykorzystania grunty 
komunalne  

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna , 
uzupełniające usługi  w 
tym także usługi o 
publicznym charakterze 
np. z zakresu usług 
opiekuńczych  

Ograniczone możliwości – 
niewielka powierzchnia 
możliwych do zabudowy 
terenów  

Dopełnienie  
zainwestowania , 
wskazane 
zagospodarowanie w 
miejskie ogólnodostępne  
założenia parkowe lub 
tereny zielone-rekreacyjne 
istn. zadrzewień w rejonie 
ul. Spacerowej oraz skwer 
przy Cisowej 

E – Górne 
Miasto  

Tereny o dominujących 
funkcjach usługowych, 
gospodarczych, przemysłowych 
oraz istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej (w tym 
wskazywanej do humanizacji, 
podniesienia standardów i 
jakości zagospodarowania)   

Tereny poza 
ustanowionymi strefami 
ochrony konserwatorskiej 
o największych 
możliwościach 
rozwojowych  

Utrzymanie 
dotychczasowego 
charakteru jednostki, 
dopełnienie istniejących 
struktur , w tym nowe 
tereny mieszkaniowe dla 
zabudowy jedno i 
wielorodzinnej  oraz 
usługowe ; nowe tereny 
inwestycyjne o istotnych 
jeszcze rezerwach (rejon 
ulic Ogrodowa, Malinowa, 
Czereśniowa)  

W nowym 
zagospodarowaniu 
uwzględnić tereny o 
niekorzystnych 
uwarunkowaniach  
środowiskowych – 
pozostawiając je jako 
tereny wyłączone spod 
zabudowy  
Wymóg uzbrojenia 
inżynieryjnego nowych 
terenów .  

Przekształcenia związane 
z realizacją Lokalnego 
Programu Rewitalizacji  
Nowe tereny inwestycyjne 
dla funkcji przemysłowych, 
gospodarczych, 
usługowych , w tym 
zgodnie z obowiązującymi 
mpzp  oraz w obszarach 
postulowanych nowych 
planów miejscowych ; w 
rejonie ul. Zielonej – nowe 
tereny mieszkaniowe w 
tym także dla zabudowy 
wielorodzinnej  

F – strefa rolno-
leśna  

Obejmuje tereny leśne , w tym 
objęte forma ochrony przyrody 
(OCHK i obszar Natura 2000)  
oraz grunty rolne nie 
przewidywane do zabudowy  

Wymagane uwzględnienie  
ograniczeń - ze względu 
na wymogi prawne , duże 
walory agroekologiczne  i 
ekologiczne (lasy- element 
osnowy ekologicznej;  
 

Rolnicze wykorzystanie 
terenów  

Tereny istotnych 
ograniczeń w zabudowie 
(grunty leśne, chronione) 
oraz grunty rolne 
wyłączne spod zabudowy  
Uwzględnić strefy ochrony 
konserwatorskiej- ochrony 
archeologicznej oraz 
ochrony krajobrazu 

Utrzymanie 
dotychczasowych funkcji  i 
sposobów 
zagospodarowania ; 
grunty rolne 
niezabudowane tereny 
stanowiące rezerwę 
rozwojowa miasta na 
okres po kierunkowy (po 
2030- 2045 roku) 
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2.3. Kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych  
 
 Wskazano tereny do przekształceń funkcjonalno-przestrzennych: istniejące tereny 
poprzemysłowe – przy ul. Pomorskiej w jedn. Górne Miasto, objęte obowiązującym planem 
na cele mieszkalno-usługowe, dawnego tartaku- na cele usługowo-produkcyjne- teren 
19.P/U, zmiany terenów istniejącej zieleni nieurządzonej (w tym semileśnych, istn. 
zadrzewień) na tereny zieleni urządzonej – tereny 23.ZP i 24.ZP,  wyznaczenie nowych 
planowanych terenów mieszkaniowych z dopuszczeniem usług o publicznym charakterze 
teren 10.M (w zamian projektuje się teren skweru 27.ZP przy ul. Cisowej), a także wskazanie 
nowego sposobu użytkowania dla terenu przy istniejących zespołach zabudowy 
wielorodzinnej w rejonie ul. Pomorskiej- 28.ZP. 
  

2.4. Tereny istniejącej zabudowy i zainwestowania  – zasady przekształceń i 

uzupełniania zabudowy  
 
 W terenach istniejącej już zabudowy i zainwestowania dopuszcza się uzupełnianie, 
dopełnianie zabudowy funkcjami analogicznymi lub uzupełniającymi, nie będącymi w kolizji z 
istniejącą zabudową. Możliwe jest to na przykład w drodze indywidualnych decyzji o 
warunkach zabudowy lub inwestycji celu publicznego, na zasadzie kontynuacji  
dotychczasowych sposobów zabudowy i zagospodarowania, przy zachowaniu podobnych 
wskaźników, parametrów, gabarytów, linii zabudowy, wielkości działek, rodzaju stosowanych 
form architektonicznych, a także dla większości miasta wymagań konserwatorskich. 
Kontynuację funkcji należy przy tym traktować szeroko, nie wymaga się przy projektowaniu 
nowych inwestycji prostego powielania cech i charakterystyki zabudowy istniejącej na terenie 
sąsiednim. Istotne jest jednak uwzględnienie uwarunkowań konserwatorskich oraz nie 
powodowanie nadmiernych uciążliwości dla istniejących funkcji mieszkaniowych.  
 
 Dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów, w zależności od położenia 
i dominującej funkcji określono podstawowe wskaźniki i zasady zagospodarowania, przy 
czym dla obszarów posiadających obowiązujące miejscowe plany zakłada się generalnie 
utrzymanie dotychczas ustalonych wskaźników i parametrów, z dopuszczeniem ich korekt  
(z tolerancją do 10%) w uzasadnionych uwarunkowaniami np. własnościowymi czy 
kulturowymi  sytuacjach.  
  

2.5. Obszary z obowiązującymi planami miejscowymi - zasady 

przekształceń 
 
 Zakłada się generalnie utrzymanie funkcji, przeznaczeń terenów określonych 
w dotychczas obowiązujących miejscowych planach. Dopuszcza się drobne modyfikacje, 
zmiany wynikające z pojawiania się nowych potrzeb. Wskazuje się obszary planistyczne do 
zmiany – rejon ul. Osiedlowej (plan w trakcie sporządzania) i w rejonie ul. Zielonej –
Ogrodowej (postulat wskazania terenu dla domu opieki dla osób starszych lub podobnych 
funkcji).  Wskazuje się na potrzebę zmiany części ustaleń planistycznych w obszarze planu 
w rejonie ul. Schornaka- jednostka Osiedle Młodych w celu powiększenia terenu dla usług 
oświaty, wskazania choćby niewielkich terenów publicznej zieleni, wzbogacającej strukturę 
obszaru.   
 
 Dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z istn. hodowlą przy ul. 
Hallera we wschodniej części obszaru objętego obowiązującym planem, w sąsiedztwie 
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granicy administracyjnej miasta i obszaru wiejskiego, jednakże z ograniczeniem możliwości 
rozwoju istniejącej hodowli, ze względu na sąsiedztwo terenów mieszkaniowych. Docelowo 
dopuszcza się zmianę przeznaczenia terenu zabudowy zagrodowej i otaczających gruntów 
rolnych np. na funkcje inwestycyjne np. usługowe lub mieszkalno-usługowe  (w bilansie 
terenów przewidzianych na zabudowę pominięto  tę rezerwę , ma ona znaczenie po okresie 
prognozowanym 2030-35).  
 

2.6. Obszary ważne dla jakości życia mieszkańców  
 
 Proponuje się zmiany i przekształcenia terenów istniejącej zieleni, w tym leśnej, na 
cele miejskich ogólnodostępnych terenów parkowych lub innych zielonych –rekreacyjnych, 
gdyż w granicach miasta tego typu tereny występują na bardzo niewielkich powierzchniach i 
nie zapewniają zalecanych np. w literaturze standardów terenów zieleni.   
  
 Ze względu na występujące istotne braki w wyposażeniu jednostki Osiedle Młodych w 
ogólnodostępne tereny zieleni dla mieszkańców (wg Lokalnego Programu Rewitalizacji na 
lata 20180-2023 jednostka ta jest najsłabiej wyposażona w tego typu tereny) postuluje się 
docelowe zagospodarowanie części doliny Szorycy jako terenów zieleni, z ciągiem 
spacerowym prowadzącym w kierunku parku miejskiego). Postuluje się także wskazanie 
nowych terenów zieleni urządzonej (np. tzw. „parki kieszonkowe”, zieleńce) w obszarze 
planowanych nowych terenów mieszkaniowych w tej jednostce – w rejonie ulicy Schornaka; 
wiązać musiałoby się to ze zmianą części dotychczasowych ustaleń planu miejscowego 
(obecnie w opracowaniu zmian planu). Parki kieszonkowe (ang. pocket park, także parkette, 
mini-park, vest-pocket park, vesty park) – to publicznie dostępne niewielkich rozmiarów 
parki, zieleńce. Za maksymalny rozmiar takiego zieleńca uważa się 5000 m2. Są one często 
tworzone na pojedynczej małej niezabudowanej parceli lub na niewielkim fragmencie gruntu 
o nieregularnym kształcie między działkami budowlanymi. Mogą być również tworzone jako 
składnik nieruchomości w ramach większych projektów deweloperskich na podstawie 
wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Park kieszonkowy stanowi 
swoistą enklawę w mniej lub bardziej zwartej zabudowie. Tego typu park-skwer projektuje się 
w rejonie ul. Cisowej w Osiedlu Leśnym- teren 27.ZP. Wskazuje się także nowy teren dla 
zieleni i funkcji sportowo-rekreacyjnej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej - 28.ZP.   
 
 Wyznacza się, zgodnie z miejscowym planem teren dla powiększenia cmentarza. 
Zgodnie z LPR planuje się modernizację i podniesienia standardów istniejących terenów 
sportowo-rekreacyjnych  przy ul. Leśnej.  
 
 Wskazuje się powiększenie terenów dla usług publicznych – z terenem dla budowy 
nowej hali sportowej wzbogacającej program użytkowy terenów szkolnych (teren 
wskazywany w miejscowym planie –obecnie w trakcie sporządzania zmiany planu – plan dla 
obszaru pomiędzy ulicami Hallera, 27 Stycznia, Norwida i wschodnią granicą administracyjną 
miasta Hallera)  
 
 W okresie po 2030-35 dopuszcza się zmiany funkcji, przekształcenie ogrodów 
działkowych w tereny miejskich ogólnodostępnych terenów zieleni parkowej.   
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2.7. Obszary lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000m2 
 Nie wyznacza się obszarów lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2, gdyż z racji skali miasta tego typu obiekty handlowe miałyby negatywny 

wpływ na istniejące obiekty handlu detalicznego o lokalnym znaczeniu.  

 

2.8.Tereny rozwojowe wyznaczone w Studium . Kierunki zmian w 

obszarach rozwojowych.  

  Nowe tereny rozwojowe wyznaczone w Studium to tereny oznaczone symbolami 

cyfrowo literowymi, gdzie cyfra oznacza numer porządkowy, a litery – dominujące, główne 

przeznaczenie, dominującą funkcję : 

Lp  Nr i symbol 
terenu  

Pow. w ha  Uwagi, wskazówki, wytyczne  

1 1.M  0,64 Zabudowa jednorodzinna, z dopuszczeniem usług 
uzupełniających, nieuciążliwych; położenie w strefie 
ochrony konserwatorskiej, uwzględnić sieci 
elektroenergetyczne napowietrzne, w 
zagospodarowaniu uwzględnić walory krajobrazowe i 
punkt widokowy – ekspozycje na kościół pw. 
Wszystkich Świętych  

2 2.M 0,51 Zabudowa jednorodzinna; położenie w strefie 
ochrony konserwatorskiej,   

3 3.M 0,69 Zabudowa jednorodzinna, położenie w strefie 
ochrony konserwatorskiej, uwzględnić sąsiedztwo 
cmentarza i tereny  niekorzystnych 
uwarunkowaniach ze względu na nachylenia  

4 4.M 0,33 Zabudowa jednorodzinna, z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych, położenie w strefie ochrony 
konserwatorskiej  

5 5.M 2,17 Zabudowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług, 
uwzględnić sąsiedztwo cmentarza  - teren objęty 
opracowaniem mpzp (zmiana planu z 2012r ), teren 
położony w strefie ochrony konserwatorskiej  

6 6.M 0,37 Zabudowa jednorodzinna , uzupełnienie istn. struktur 
wzdłuż ul. Osieckiej, położenie w strefie ochrony 
konserwatorskiej,  uwzględnić powiazania z 
sąsiedztwem terenów zieleni w korytarzu 
ekologicznym Szorycy 

7 7.M 0,38 Zabudowa jednorodzinna, położenie w strefie 
ochrony konserwatorskiej, uwzględnić powiazania z 
sąsiedztwem terenów zieleni w korytarzu 
ekologicznym Szorycy ; wskazany wspólny plan 
miejscowy z terenem 12.U  

8 8.M 0,55 Zabudowa jednorodzinna , uzupełnienie istn. struktur 
wzdłuż ul. Osieckiej, położenie w strefie ochrony 
konserwatorskiej,  uwzględnić powiazania z 
sąsiedztwem terenów zieleni w korytarzu 
ekologicznym Szorycy 

9 9.M 3,40 Zabudowa jedno i wielorodzinna, z uzupełniającymi 
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usługami, uwzględnić powiazania z terenem 
sąsiednich planów miejscowych  Pomorska- Zielona 
oraz zieleń izolującą od terenów usługowo-
produkcyjnych ;  teren położony w strefie ochrony 
konserwatorskiej 

10 10.M 1,00 Zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług 
uzupełniających, w tym także usług publicznych,- 
teren zmiany dotychczasowych funkcji,  teren 
położony w strefie ochrony konserwatorskiej 

11 11.M 0,71 Zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług, 
wskazane powiazanie z sąsiednim terenem  
przekształceń funkcjonalno-przestrzennych (dawny 
tartak- 19.P/U), zapewnić izolację zielenią od 
potencjalnie uciążliwego sąsiedztwa  

Łącznie tereny 
mieszkaniowe (1-11)  

10,45  

12 12.U 0,45 Usługi komercyjne nieuciążliwe lub usługi o 
publicznym charakterze , położenie  w strefie 
ochrony konserwatorskiej, uwzględnić powiazania z 
sąsiedztwem terenów zieleni w korytarzu 
ekologicznym Szorycy ; wskazany wspólny plan 
miejscowy z terenem 7M 

13 13.U 0,32 Usługi nieuciążliwe z zielenią, zapewnić min 
50%powierzchni jako zieleń urządzona – skwer, park 
teren położony w strefie ochrony konserwatorskiej  

14 14.U 2,64 Usługi komercyjne , wskazane ograniczenie 
uzupełniających funkcji mieszkaniowych,  teren 
położony w strefie ochrony konserwatorskiej, w 
zagospodarowaniu uwzględnić powiązania  
widokowe z terenami otwartymi  

15 15.U 0,28 Usługi o publicznym charakterze –przedszkole itp. , 
powiązać z sąsiednim obszarem objętym planem 
obowiązującym dla zabudowy mieszkaniowo-
usługowej oraz terenem 9M ; teren położony w 
strefie ochrony konserwatorskiej 

16 16.U 0,95 Usługi komercyjne , z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej integralnie związanej z usługą ; 
uwzględnić położenie w obszarze chronionym 
przyrodniczo  

17 20.U 1,03 Teren funkcji usługowych, uzupełnienie, dopełnienie 
sąsiednich terenów, uwzględnić zieleń izolująca od 
terenów sąsiednich o funkcjach mieszkaniowych,  
Część terenu jest położona  w strefie ochrony 
konserwatorskiej  

18 26.U 0,42 Powiększenie terenów szkoły, dla rozbudowy 
programu użytkowego m.inn o halę sportową i 
parking przyszkolny  

Łącznie tereny 
usługowe  (12-18) 

6,09  

19 17.P/U 5,06 Teren pokolejowy, do przekształceń i rewitalizacji, 
dla funkcji usługowych, produkcyjnych, składowych 
itp., z ograniczeniem lub wykluczeniem 
towarzyszących funkcji mieszkaniowych; obsługa 
komunikacyjna   wymaga kompleksowego 
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rozwiązania  i uzgodnień z zarządcą drogi 
wojewódzkiej , uwzględnić położenie w stosunku do 
ustanowionych stref ochrony konserwatorskiej 
zgodnie z decyzją o wpisie zespołu urbanistycznego 
miasta do rejestru zabytków; 
Teren wraz z pozostałościami zabudowań 
pokolejowych, stanowiący  lokalne wartości i zasoby 
dziedzictwa kulturowego i krajobrazu, wskazany jest 
do objęcia ochroną, do uwzględnienia w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego; 
 w zagospodarowaniu uwzględnić bliskie sąsiedztwo 
strefy ochrony archeologicznej  oraz rozwiązania 
minimalizujące ew. negatywny wpływ na krajobraz 
miasta; wskazane by nowa zabudowa kubaturowa 
sytuowana była w sąsiedztwie zabudowań 
kolejowych w rejonie ronda jako uzupełnienie 
istniejącej zabudowy;  
dopuszczalne adaptowanie budynków kolejowych 
ujętych w GEZ i terenu do nowych funkcji, 
wprowadzanie nowej zabudowy na zasadzie dobrej 
kontynuacji, nowe obiekty powinny nawiązywać  
gabarytami (wysokość , powierzchnia rzutu ) i forma 
do historycznej zabudowy kolejowej (kolorystyką, 
materiałem – np. cegła, tynk, elewacje z 
podkreśleniem podziałów horyzontalnych i/lub 
wertykalnych, na pokryciach dachowych dachówki, 
papa, nachylenia połaci dachowych jak dla 
zabudowy kolejowej - w budynkach produkcyjnych 
administracyjnych, biurowych, a dla hal jak dla 
zabudowy magazynowej; dachy dwuspadowe, w tym 
także ze ścianką kolankową, nawiązujące do 
tradycyjnej zabudowy; 
wskazane pozostawienie wglądów w tereny 
rezerwatu krajobrazu kulturowego poprzez  
pozostawienie przestrzeni wolnej od zabudowy 
kubaturowej  

20 18P/U 11,74 Teren dla nowych funkcji gospodarczych, 
składowych, magazynowych, usługowych ; 
uwzględnić ograniczenia środowiskowe , obsługa 
komunikacyjna i infrastrukturalna wymaga 
kompleksowego rozwiązania,  

21 19.P/U 2,84 Teren poprzemysłowy (dawny tartak) do 
przekształceń funkcjonalno-przestrzennych i 
rewitalizacji, na funkcje produkcyjno-usługowe , w 
zagospodarowaniu uwzględnić konieczność 
powiązań komunikacyjnych z sąsiednimi terenami 
mieszkaniowymi oraz zieleń izolującą;  

22 21.P 3,27 Nowe tereny produkcyjne, magazynowe, składowe 
itp. uwzględnić dopuszczalne powiązania z terenami 
produkcyjnymi Fast-U i terenami przekształceń 
terenów pokolejowych,  teren położony w strefie 
ochrony konserwatorskiej, w zagospodarowaniu 
uwzględnić bliskie sąsiedztwo strefy ochrony 
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archeologicznej  oraz rozwiązania minimalizujące 
ew. negatywny wpływ na krajobraz miasta  (pasy 
zieleni izolacyjno-krajobrazowej) 
Dopuszcza się w granicach terenu rozmieszczenie 
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wraz z 
ich strefą ochronną – dotyczy elektrowni, farmy 
fotowoltaicznej na dz. 445 i 446    

23 29.P 1,56 Obszar rozmieszczenia urządzeń wytwarzających 
energie elektryczną z odnawialnych źródeł energii o 
mocy przekraczającej 100kW wraz z ich strefa 
ochronna – dla zespołu ogniw fotowoltaicznych  wraz 
z towarzysząca infrastrukturą; w zagospodarowaniu 
uwzględnić rozwiązania minimalizujące negatywny 
wpływ na krajobraz miasta – poprzez np. pas zieleni 
izolacyjno-krajobrazowej od strony drogi 
wojewódzkiej   

łącznie tereny 
produkcyjno-
usługowe (19-22)  

24,47  

24 22.IT 0,23 Teren infrastruktury technicznej związanej z 
gospodarka komunalną miasta – PSZOK   

    

25 23.ZP 5,88 Teren przekształceń istniejącej zieleni w miejskie 
ogólnodostępne założenie parkowe lub tereny 
zielone-rekreacyjne  

26 24.ZP 3,54 Teren przekształceń istniejącej zieleni w miejskie 
ogólnodostępne założenie parkowe lub tereny 
zielone-rekreacyjne; powiązać ciągami spacerowymi  
z sąsiednimi terenami mieszkaniowymi  

27 27.ZP 0,14 Park kieszonkowy, skwer w Os. Leśnym  

28 28.ZP 0,09 Teren zieleni oraz sportowo-rekreacyjny w 
sąsiedztwie istn. zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej  

Łącznie tereny 
zieleni urządzonej  
(24-26) 

9,65   

28 25.ZC 0,41 Teren planowanego powiększenia cmentarza; teren 
położony w strefie ochrony konserwatorskiej 

Ogółem (1-28) 51,07  

 
 Część z wyżej wymienionych terenów obecnie jest już co najmniej w części  

zainwestowanych (tereny do przekształceń, zmian funkcjonalno-przestrzennych), jedynie 

niektóre to obecnie niezabudowane grunty rolne, przewidywane jako tereny urbanizacji, 

docelowego zainwestowania.  

 
Wyznacza się obszary, dla których dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł  energii o mocy  przekraczającej 100kW wraz z ich strefami 
ochronnymi: 
1) dla lokalizacji elektrowni słonecznej/ farmy fotowoltaicznej. Obszar ten obejmuje dz. geod. 
445 oraz 446, tj. rejon w sąsiedztwie obecnego zakładu produkcyjnego „Fast” SA, teren 
oznaczony symbolem 21.P (pow. ok. 3,27ha) oraz teren obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie „Fast-u” ( wg uchwały Nr XXXVI/205/2006 
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Rady Miejskiej w Skórczu z dn. 07.09.2006r. – publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007r nr 21 
poz. 492), łącznie ok. 6,73 ha. Z zainwestowania na cele paneli fotowoltaicznych wykluczyć 
należy tereny podmokłe, a od strony południowej oraz północnej przewidzieć pas zielni 
izolacyjno-krajobrazowej wzdłuż istniejących i projektowanych  terenów zabudowy usługowej 
oraz mieszkaniowo-usługowej,  
2) dla zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 29.P 
(pow. ok. 1,56ha), od strony drogi wojewódzkiej wskazany pas zieleni izolacyjno-
krajobrazowej,    
Oba tereny dla urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii 
pokazano  na zał. graficznym 2C- „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”. 
 
W innych obszarach miasta dopuszcza się lokalizację urządzeń tego typu (instalacje 
fotowoltaiczne) w terenach o funkcjach produkcyjnych, przemysłowych, magazynowych, 
infrastruktury technicznej oraz  obsługi komunalnej, pod warunkiem zachowania wymagań 
wynikających z ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego miasta, w szczególności zasad 
ochrony określonych w granicach wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego 
miasta Skórcza.   

2.9. Tereny, obszary o ograniczeniach w zabudowie  i wyłączone spod 

zabudowy  
 
 Na terenie miasta Skórcz obszarami wskazanymi do ograniczenia bądź wyłączenia 

spod zabudowy są tereny o funkcji ekologicznej: 

strefa rolnicza – o dominującej funkcji użytkowania rolniczego i zieleni ekologicznej, 

w północnej i północno-zachodniej części miasta, o najlepszych warunkach 

agroekologicznych dla rolnictwa oraz o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych do 

zainwestowania;   

strefa leśna – o dominującej funkcji ekologicznej lasów, objęta formami ochrony przyrody; 

- strefa lokalnego korytarza ekologicznego rzeki Szorycy – obejmująca tereny parku 

miejskiego (funkcja rekreacyjna) oraz tereny naturalnej zieleni w północnej i w południowo-

wschodniej części miasta, w dolinie Szorycy, gdzie obowiązuje zasada zachowania trwałości 

cieku wodnego, dopuszcza się  wzmocnienie funkcji ekologicznych. 

 

 Na obszarach wyżej wymienionych jako priorytetowe uznaje się działania służące 

wzmocnieniu osnowy ekologicznej miasta, działania ochronne środowiska przyrodniczego 

i krajobrazu. Dopuszcza się lokalizację dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

a także urządzenie ciągów pieszo-rowerowych – przy zachowaniu zasady minimalizacji 

negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i krajobraz. 

 

Inne obszary ograniczeń i tereny wyłączone spod zabudowy w mieście Skórcz: 

 tereny położone w granicach obszarów objętych formami ochrony przyrody – 

obowiązują ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów odrębnych (ustaw, 

rozporządzeń); 

 tereny stanowiące lokalne podmokłości, mokradła, łąki i pastwiska o niekorzystnych 

warunkach gruntowo-wodnych do zainwestowania;  

 strefa ochrony sanitarnej wokół istniejącego cmentarza (50 m i 150 m) – zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25sierpnia 1959 r. (Dz. 

U. Nr 52, poz. 315); 
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 tereny potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych i o wysokich spadkach 

terenu (o nachyleniach powyżej 10 stopni); 

 tereny narażone na hałas, drgania i zanieczyszczenia komunikacyjne – wzdłuż 

głównych dróg istniejących i projektowanych (drogi wojewódzkie) - inwestowanie 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg, rozporządzenia dotyczącego 

dopuszczalnego poziomu hałasu; warunków techniczno-budowlanych; 

 tereny narażone na promieniowanie elektromagnetyczne – wzdłuż linii 

elektroenergetycznej WN 110kV – pas technologiczny szerokości 40 m wzdłuż linii  

  tereny położone w strefach ochrony archeologicznej, w szczególności w strefie 

bezwzględnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej obszaru wpisanego do 

rejestru zabytków archeologicznych woj. pomorskiego 

 w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistycznego miasta 

Skórcza, w tym tereny położone w strefach stanowiących otoczenie zabytku (strefa 

B1 i B2) obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy  i wymóg ochrony walorów 

krajobrazu stanowiącego otoczenie i ekspozycję zespołu wpisanego do rejestru- 

zabytku ;  

 w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta chronione są także relacje 

przestrzenne, w tym obszary niezabudowane, elementy historycznego 

zagospodarowania terenu (np. ogrodzenia, krzyże przydrożne), zieleń komponowana 

czy historyczne podziały własnościowe, a także punkty i otwarcia widokowe, ciągi 

widokowe, przedpola widokowe, co wiązać może się z ograniczeniami lub nawet 

wykluczeniami dla nowej zabudowy; ważne punkty i otwarcia widokowe wewnątrz 

miasta oraz ciągi widokowe, wymagające  uwzględnienia np. w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego pokazano na zał. graficznym 2B - „Ochrona 

dziedzictwa kulturowego”; są to ciąg widokowy ul. Dworcowej na odcinku od wieży 

ciśnień do granic miasta, ul. Osiedlowa, ul. 27 Stycznia od ul. Starogardzkiej do ul. 

Gniewskiej, ul. gen J. Hallera, osie widokowe: ul. Główna od ul.3 Maja do ul. 

Kościelnej, ul. Kościelna, ul. Spokojna, ul. gen. Hallera od nr 22 do ul. Parkowej, ul. 

Parkowa odcinek od zakrętu do ul. Jana II Sobieskiego, droga nr 234 – ul.27 Stycznia 

do ul. Polnej, ul. Jana III Sobieskiego od ul. gen. J. Hallera do Placu Wolności; teern 

Parku Miejskiego jest punktem widokowym , platforma widokową i zarazem 

przedpolem.  

3. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA, 

WYTYCZNE DLA PLANÓW MIEJSCOWYCH 
 
 Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 

zapisach dotyczących zasad kształtowania zabudowy konieczne jest uwzględnienie 

ustanowionych stref ochrony konserwatorskiej wg decyzji o wpisie do rejestru zabytków. 

Wskazane jest, by nowa zabudowa nawiązywała do form i cech budownictwa regionalnego 

(ważne np. w zakresie proporcji bryły, kształtu dachów, wysokości zabudowy).   

 

 Ustala się dla poszczególnych rodzajów przeznaczeń zalecane wskaźniki 

zagospodarowania i zabudowy. Wskaźniki te należy traktować jako ramowe, w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest ich modyfikacja pod 
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warunkiem uargumentowanego (występowaniem szczególnych uwarunkowań)  uzasadnienia 

odstępstwa od zaleceń.  

 
Dla terenów mieszkaniowych: 
dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – wysokość zabudowy do dwóch  kondygnacji 

nadziemnych, z ograniczeniami w zależności od położenia w strefach ochrony 

konserwatorskiej (tam wg wskazań konserwatorskich), dla zabudowy wolnostojącej 

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 500-600m2, (w strefach ochrony 

konserwatorskiej dopuszczalne korekty w zależności od uwarunkowań lokalizacji, w tym 

odpowiednio mniejsze), min powierzchnia biologicznie czynna 50% (w granicach wpisu do 

rejestru dopuszcza się odstępstwa uwarunkowane lokalnie, historycznie); wskaźnik 

parkingowy – min 1, a zalecane 1,5 miejsca na 1 dom (w granicach wpisu do rejestru 

zabytków dopuszcza się odstępstwa uwarunkowane lokalnie, historycznie). 

W granicach wpisu do rejestru zabytków nie dopuszcza się sytuowania nowej zabudowy 

mieszkaniowej szeregowej.  

 
Dla zabudowy wielorodzinnej - wysokość zabudowy nie wyżej jak trzech  kondygnacji 

nadziemnych, z ograniczeniami w zależności od położenia w strefach ochrony 

konserwatorskiej (tam wg wskazań konserwatorskich), minimalna powierzchnia nowo 

wydzielanej działki 1500m2 (w strefach ochrony konserwatorskiej, zwłaszcza w strefie 

śródmiejskiej, dopuszczalne korekty w zależności od uwarunkowań lokalizacji i formy 

zabudowy np. kamienica na działce uwzględniającej historycznie ukształtowane podziały), 

minimalna powierzchnia  biologicznie czynna 25%; wskaźnik parkingowy – minimum 1 

miejsce / 1 lokal a zalecane 1,2 miejsca na 1 mieszkanie (w granicach wpisu do rejestru 

dopuszczalne odstępstwa uwarunkowane lokalnie) 

 
Dla terenów usługowych:  min. nowo wydzielana działka – nie określa się , gdyż zależy to od 
rodzaju usługi i uwarunkowań lokalizacji, min pow. biologicznie czynna – 5-20%, wskaźniki 
parkingowe:  
- 0,75 msc na 1 pokój gościnny, hotelowy i dodatkowe miejsca dla osób zatrudnionych 
min 1 msc / 4 zatrudnionych 
- 1msc na 50m2 pow. użytkowej usług oraz dodatkowe miejsca dla osób zatrudnionych,  
w ilości zależnej od rodzaju usługi  
- hale widowiskowe, sportowe, stadiony i boiska otwarte-  min 15 msc na 100msc 
siedzących oraz  msc dla autokarów i rowerów 
- szkoły – min 0,5 msc na 1 osobę zatrudnioną  
- obiekty dydaktyczne, przedszkola, świetlice itp. –min 3 msc na 1 oddział 
- - rzemiosło usługowe – min 3 msc na 100m2 pow. użytkowej lub odpowiednio 
wg ilości osób zatrudnionych 
 
W granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków dopuszcza się odstępstwa od w/wym 
wskaźników, dostosowane do uwarunkowań lokalizacji, w tym także dopuszcza się 
możliwość zakazu sytuowania miejsc parkingowych lub ustalenia maksymalnej 
dopuszczalnej liczby miejsc parkingowych naziemnych w granicach danego terenu.   
 
W granicach wpisu do rejestru zabytków, w poszczególnych strefach ochrony 
konserwatorskiej na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego możliwe  jest wskazanie terenów  z zakazem zabudowy, w wyniku wniosków 
lub wytycznych konserwatorskich, ze względu na potrzebę ochrony  układu urbanistycznego 
i jego struktury przestrzennej.   
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Dla terenów produkcyjnych, przemysłowych, składowych itp. : 
wskaźniki parkingowe : obiekty usługowo-przemysłowe, hale, magazyny, place składowe, 
hurtownie -  4,5 msc na 1000 m2 pow. użytkowej obiektu lub odpowiednio wg ilości 
zatrudnionych w zależności od rodzaju obiektu. 
W granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków dopuszcza się odstępstwa od w/wym 
wskaźników, dostosowane do uwarunkowań lokalizacji, w tym także dopuszcza się 
możliwość zakazu sytuowania miejsc parkingowych lub ustalenia maksymalnej 
dopuszczalnej liczby miejsc parkingowych naziemnych w granicach danego terenu.   
 
W granicach wpisu do rejestru zabytków, w poszczególnych strefach ochrony 
konserwatorskiej na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego możliwe  jest wskazanie terenów  z zakazem zabudowy, w wyniku wniosków 
lub wytycznych konserwatorskich, ze względu na potrzebę ochrony  układu urbanistycznego 
i jego struktury przestrzennej.   
 
 Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenów 

mieszkaniowych w okresie do 2030-2035 roku uwzględnić należy dla prognozowanej liczby 

mieszkańców zalecane standardy: żłobki dla 0,3 % liczby mieszkańców, przedszkola – dla 

4% mieszkańców, szkoły podstawowe dla nie mniej niż 6% mieszkańców. Obiekty te 

powinny być usytuowane w zasięgu dogodnego dojścia pieszego (nie przekraczającym ok. 

500 m, a dla szkoły nie większym jak 1000m). Standardy po roku 2030-35 powinny być 

odpowiednio zaktualizowane i dostosowane do uaktualnionej prognozy demograficznej.  

  

 Zabudowie mieszkaniowej powinna towarzyszyć zieleń wypoczynkową i izolacyjną. 

W ramach terenów brutto, w promieniu dojścia nie większym niż 300 m, zalecany jest ogród 

dziecięcy, plac zabaw, a w promieniu dojścia nie większym niż 500 m – ogólnodostępne 

tereny wypoczynku w postaci: parku, skweru, ogrodu wypoczynkowego i zespołu sportowo-

rekreacyjnego (np. boisk sportowych).  Zalecane wskaźniki 20 m2 terenów zieleni i rekreacji 

na 1 mieszkańca.  

4. OBSZARY SPECJALNYCH DZIAŁAŃ  

4.1. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub 

remediacji  
 
Przyjmuje się następujące definicje pojęć:  
 
Rewitalizacja – całokształt działań, proces mający na celu przeciwdziałanie degradacji 
przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie do rozwoju i zmian 
jakościowych przez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska 
zamieszkania i ochronę dziedzictwa kulturowego przy zachowaniu zasad zrównoważonego 
rozwoju  
 
Rewitalizacja historycznej kompozycji przestrzennej - całokształt działań 
podporządkowanych przywróceniu i utrwaleniu historycznie ukształtowanych walorów 
zawartych w zespole przestrzennym z nadaniem mu współczesnych treści, przy zachowaniu 
istniejących elementów historycznego zagospodarowania; często proces połączony z 
konserwacja, adaptacją, modernizacją  
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Rehabilitacja – całokształt działań w obszarach postępującej dekapitalizacji zabudowy, 
przestrzeni urbanistycznej i infrastruktury technicznej, także takie gdzie występują problemy 
społeczne, na obszarach podawanych rehabilitacji powinna być zachowana dotychczasowa 
funkcja; rehabilitacja polega na likwidacji zidentyfikowanych problemów zarówno w sensie 
technicznym, jak i gospodarczym, przestrzennym oraz społecznym; działania naprawcze 
mają prowadzić do trwałej odnowy obszaru poprzez poprawę jakości życia mieszkańców, 
poprawę stanu środowiska i zabudowy 
 
Tereny, obszary wskazywane do specjalnych działań - rehabilitacji, przekształceń, 

rewitalizacji to: 

 tereny pokolejowe – wskazywane do przekształceń, jako tereny nowych funkcji 

usugowo-produkcyjnych,-17P/U, wymagające nowego zagospodarowania, z 

uwzględnieniem ich położenia w stosunku do ustanowionych stref ochrony 

konserwatorskiej i sąsiedztwa strefy ochrony archeologicznej wpisanej do rejestru 

zabytków, a także uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony konserwatorskiej ze 

względu na lokalne wartości i zasoby dziedzictwa kulturowego i krajobrazu; zasięg 

strefy ochrony konserwatorskiej zespołu pokazano na zał. graficznym 2B  „Ochrona 

dziedzictwa kulturowego”,  

 tereny dawnego tartaku- 19.P/U – wskazywane do przekształceń, rewitalizacji, z 

uwzględnieniem zachowanych budynków o walorach historyczno-kulturowych, w tym 

ujętych w ewidencji zabytków, 

 tereny jednostki Górne Miasto – wskazywane wg Lokalnego Programu Rewitalizacji  

do kompleksowych, różnorodnych działań rewitalizacyjnych, w tym związanych z 

poprawą jakości i standardów zabudowy mieszkaniowej, nowymi terenami usługowo-

mieszkaniowymi (w tym na dawnych terenach poprzemysłowych wzdłuż ul. 

Pomorskiej, objętych planem miejscowym), uzupełnianych nowymi usługami oraz 

terenami rozwojowymi,  

 teren jednostki Stare Miasto wskazuje się jako obszar postulowanych działań 

rehabilitacyjnych oraz rewitalizacyjnych historycznej kompozycji przestrzennej - ze 

względu na uwarunkowania kulturowe oraz różnorodnych działań podnoszących 

standard i jakość zagospodarowania i zabudowy (wg Lokalnego Programu 

Rewitalizacji jednostka ta to także tzw. „obszar zdegradowany” o stosunkowo niskich 

standardach) 

 

Nie wskazuje się w granicach miasta terenów do rekultywacji (nie występują tereny 

eksploatacji złóż, a dawny teren składowiska odpadów został już zrekultywowany) lub 

remediacji. 

 

4.2. Obszary do rewitalizacji  

 Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym dla miasta Skórcz sporządzono i 

uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2018- 2023 (dalej zwany LPR), nie jest to 

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) w rozumieniu przepisów ustawy o rewitalizacji. Nie 

wyznaczono w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz nie 

ustanowiono obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Ponieważ LPR nie jest gminnym 

programem rewitalizacji sporządzanym wg ustawy o rewitalizacji, nie można na jego 

podstawie sporządzić miejscowego planu rewitalizacji. 
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 Zgodnie z LPR dla miasta Skórcza jako obszar do rewitalizacji wskazano jednostkę 

urbanistyczną „Górne Miasto”, w której zlokalizowane są najważniejsze zakłady 

przemysłowe „Iglotex” Szarafin, Fast, różnego rodzaju tereny usługowe wzdłuż ulicy 

Pomorskiej, tereny poprzemysłowe przy Pomorskiej - Zielonej, a zabudowa mieszkaniowa 

skupiona jest przy ul. Ogrodowej (zabudowa wielorodzinna z lat 60 i 70 XX w.).   

Granice obszaru wskazywanego jako obszar do rewitalizacji wg LPR na lata 2018-2023 

 

 Uchwalony LPR dla Skórcza nie wymaga zmian w obowiązujących planach 

miejscowych (są to plany miejscowe dla terenów przemysłowych „Iglotex-u” i „Fast-u” oraz 

plan dla terenów mieszkaniowo-usługowych na terenach poprzemysłowych w rejonie ulic 

Pomorska-Zielona) w granicach wskazywanego obszaru - nie są one przeszkodą w realizacji 

przedsięwzięć związanych z LPR.  

 Zgodnie z przyjętym LPR w obszarze Górnego Miasta planowane są różne działania 

nieinwestycyjne o charakterze społecznym, a także przedsięwzięcia infrastrukturalne takie 

jak: 

 poprawa bezpieczeństwa pieszych w obrębie ul. Pomorskiej (modernizacje przejść 

dla pieszych, oznakowania poziome i pionowe w ul. Pomorskiej, dodatkowe 

doświetlenia przejść, sygnalizacja świetlna, poprawa bezpieczeństwa przejść), 

 modernizacja stadionu miejskiego, 

 zagospodarowanie terenów poprzemysłowych m. in. poprzez budowę centrum 

handlowo-hotelowego i kulturalnego, nowych obiektów biurowo-handlowych oraz 

przedszkola (są to tereny posiadające obowiązujący miejscowy plan)  

4.3. Obszary eksploatacji surowców naturalnych  
 

 W granicach miasta nie występują obszary eksploatacji surowców mineralnych, nie 

występują bowiem udokumentowane złoża.  

 Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze w sytuacji udokumentowania nowych złóż kopalin, konieczne jest ich 

ujawnienie w dokumencie Studium. 

4.4. Tereny zamknięte i ich strefy ochronne  
 W granicach miasta nie występują tereny zamknięte ani ich strefy ochronne. Dawna 
linia kolejowa, nieczynna, zlikwidowana, nie jest terenem zamkniętym.  
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4.5. Obszary zagrożone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych 

 W granicach miasta nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

Skórcz nie jest ujęty na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego 

opublikowanych  w 2015 r. 

 W granicach miasta nie występują zarejestrowane osuwiska. Zgodnie z informacjami 

zawartymi na mapach opracowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w obrębie 

zboczy rynny subglacjalnej - w północnej i w południowej części miasta występują tereny 

predysponowane do występowania ruchów masowych, mapy te mają jednak charakter 

poglądowy, a szczegółowe rozpoznanie osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych 

ruchami masowymi dotychczas nie zostało wykonane dla Skórcza.  

    

4.6. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny  
 W granicach miasta nie występują obszary ani tereny górnicze.  
 

4.7. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące w 

nich ograniczenia 
 W granicach miasta nie występują pomniki zagłady ani ich strefy ochronne. 
 

4.8. Regulacje własne miasta w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu  
 
 W związku z nowelizacją przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

dokonaną ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774 - zwana dalej „ustawą 

krajobrazową”) w ustaleniach miejscowych planów nie można regulować zakresu 

określonego w art. 15 ust. 3 pkt 9, to jest nie będzie możliwe ustalenie zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, gdyż 

został on uchylony; przepis ten brzmiał: 

„9) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z 

jakich mogą być wykonane;”   

 Na mocy przepisów „ustawy krajobrazowej” rada gminy może ustalić w formie 

uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (art. 37a ust. 1 u.p.z.p.). Tak podjęta 

uchwała jest aktem prawa miejscowego (art. 37a ust. 4 u.p.z.p.), choć różnym od planu 

miejscowego. Uchwała „reklamowa” zastępuje regulacje planu miejscowego w zakresie 

reklam, ogrodzeń, małej architektury.  

 Jak dotąd Rada Miasta nie zainicjowała prac nad sporządzeniem regulacji 

dotyczących reklam na terenie miasta, nie jest także planowane w najbliższym czasie 
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przystąpienie do takich prac. Ze względu na walory krajobrazowe miasta podjęcie prac nad 

stworzeniem tego typu regulacji jest uzasadnione i wskazane.  

5. KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  

5.1.Generalne kierunki ochrony środowiska w mieście 
 

 Podstawą do określania kierunków ochrony środowiska przyrodniczego jest zasada 

zrównoważonego i trwałego rozwoju wskazująca na konieczność określania kierunków 

zagospodarowania pozwalających na zachowanie zasobów środowiska przyrodniczego, przy 

jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu jego walorów. 

 Zgodnie z przyjętym Programem ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Skórcz na 

lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2030 priorytetowe cele i zadania w zakresie 

ochrony środowiska to: 

- w zakresie poprawy jakości powietrza: 

zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza do dopuszczalnych poziomów, zgodnie 

z programem ochrony powietrza i programem gospodarki niskoemisyjnej, 

redukcja emisji liniowych poprzez modernizacje, przebudowy i utwardzanie dróg, 

ograniczanie i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej, termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej oraz we własności prywatnej, wymiana systemów 

grzewczych opartych o paliwa stale na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, 

OZE, instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i paneli 

fotowoltaicznych, pomp ciepła itp.) 

-  w zakresie ograniczenia hałasu: modernizacja, przebudowa, utwardzane dróg, 

zgodnie  z programem ochrony przed hałasem, 

-  ograniczenie zanieczyszczania wód podziemnych, 

- ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych – poprzez opracowanie 

i przyjęcie planu gospodarowania wodami, bieżącą konserwację rzeki, 

- w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej: dalsze podłączenia do sieci 

wodociągowej i do sieci kanalizacji sanitarnej, budowa brakujących odcinków sieci, 

- w zakresie gospodarki odpadami: wdrażanie prawidłowej segregacji odpadów, 

działania edukacyjne i informacyjne, 

- w zakresie utrzymywania obszarów cennych przyrodniczo: przygotowanie i przyjęcie 

programu ochrony przyrody we współpracy z Nadleśnictwem Starogard Gdański. 

 

Nadrzędnym celem środowiskowym polityki przestrzennej miasta Skórcz jest zachowanie 

i poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez: 

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,  

- zabezpieczenie terenów o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych 

przed niewłaściwym ich zagospodarowaniem 

- zachowanie różnorodności biologicznej oraz ciągłości systemu przyrodniczego, 

- nietworzenie kolejnych barier  antropogenicznych  

- ochronę walorów krajobrazowych,  

- ochronę i wzmocnienie, wzbogacenie terenów zieleni miejskiej, 

- kształtowanie korzystnych warunków aerosanitarnych, 
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- utrzymanie i poprawę jakości powietrza, poprawę klimatu akustycznego. 

 

 Kierunki dotyczące ochrony środowiska we wszelkiej działalności inwestycyjnej, 

oprócz zapisów ustaleń studium w zakresie kierunków zmian w przeznaczeniach terenów, 

dotyczą również zagadnień technicznych, technologicznych i organizacyjnych w mieście, 

a wynikają z przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.  

 

Generalne założenia są następujące: 

- gromadzenie i usuwanie odpadów stałych powinno odbywać się zgodnie 

z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych, z uwzględnieniem 

selektywnej zbiórki odpadów; 

- działania w zakresie gospodarki ściekowej należy prowadzić przede wszystkim 

w kierunku dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej, ze względu na położenie 

w granicach ustanowionej Aglomeracji Skórcz; wykluczyć należy stosowanie 

indywidualnych rozwiązań (np. przydomowych oczyszczalni czy zbiorników 

bezodpływowych dla nowoprojektowanego zainwestowania);  

- obszar strefy ochronnej ujęcia wody Ryzowie wymaga bezwzględnie wyposażenia 

w kanalizację sanitarną, niezbędne jest współdziałanie z gminą wiejską Skórcz 

w tym zakresie, powinno to być warunkiem koniecznym dla realizacji 

projektowanych w granicach strefy ochronnej funkcji nierolniczych  

- zaleca się korzystanie z odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym 

jako tzw. rozwiązań prosumenckich ; 

- zaleca się przestrzeganie w gospodarce rolniczej zasad biotechniki zapewniając 

wydolność środowiska naturalnego, odnawialność zasobów przyrodniczych, 

trwałość świata roślinnego i zwierzęcego oraz różnorodność i indywidualność 

przyrody i krajobrazu,  

- zagospodarowanie terenu powinno odbywać się zgodnie z zasadą racjonalnego 

wykorzystania terenu, oznaczającą w szczególności zachowanie odpowiednich 

proporcji pomiędzy powierzchniami: zabudowy i biologicznie czynną;  

- wszystkie inwestycje mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na obszary 

Natura 2000 (w tym związane z rozwojem rekreacji i turystyki) oraz w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu (inwestycje związane z modernizacją, przebudową 

i rozbudową terenów rekreacyjno-sportowych) powinny zostać poddane 

odpowiedniej procedurze oceny wpływu oddziaływania na te obszary; 

- należy przestrzegać wszelkich zakazów i nakazów dla terenów prawnie 

chronionych; 

- na granicach funkcji chronionych np. terenów zabudowy mieszkaniowej muszą być 

spełnione wszystkie określone przepisami normy; co jest szczególnie istotne przy 

projektowaniu nowych terenów usługowych, przemysłowych, składowych  i dla 

różnorodnej działalności gospodarczej; 

- przy realizacji ustaleń studium należy uwzględnić przepisy dotyczące ochrony 

gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów; 

- należy dążyć do zapewnienia ładu przestrzennego i estetyzacji krajobrazu między 

innymi przez dbałość o formę nowej architektury, jej odpowiednie gabaryty i detal 

architektoniczny oraz zachować cenne krajobrazowo ciągi i otwarcia widokowe, 

strefy ochrony ekspozycji zabytkowego układu urbanistycznych miasta Skórcza 
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- w zagospodarowaniu przestrzennym należy uwzględniać istniejące 

uwarunkowania środowiskowe i dostosować planowane zagospodarowanie, 

użytkowanie do warunków środowiskowych, uwzględniając: formy istniejące 

i planowane ochrony przyrody, osnowę ekologiczną miasta; 

- należy zaktualizować i zweryfikować opracowania dotyczące inwentaryzacji 

i waloryzacji środowiska przyrodniczego miasta. 

   

5.2. Osnowa ekologiczna miasta - zasady i kierunki kształtowania  
 
 Osnowę ekologiczną miasta tworzą elementy rangi regionalnej – tj. regionalny płat 

ekologiczny Borów Tucholskich (są to głównie tereny leśne w granicach OChK Borów 

Tucholskich oraz w granicach obszaru Natura 2000) oraz rangi lokalnej: 

- korytarz ekologiczny rzeki Szorycy,  

- płaty ekologiczne terenów zieleni urządzonej , w tym park miejski, zieleń cmentarna, 

większe trawniki,  

- drobne płaty ekologiczne zadrzewień i hydrogenicznych zagłębień terenu, ogrodów 

działkowych i sadów.  

 

 Wszystkie te elementy wymagają ochrony, działań pielęgnacyjnych (podtrzymanie 

istniejącego stanu), restytucyjnych (przywracanie naturalnego stanu struktur przyrodniczych), 

rewaloryzacyjnych (przywracanie bioróżnorodności, zmiany funkcji) i rekultywacyjnych. 

Osnowa ta wymaga także wzmocnienia poprzez poprawę jej ciągłości przestrzennej- 

wprowadzenie nowych elementów i naturalizację istniejących barier antropogenicznych, 

wzbogacenie bioróżnorodności.  

 

We wskazanych w Studium granicach płatów ekologicznych oraz w korytarzu ekologicznym 

rzeki Szorycy wskazane jest ograniczenie terenów inwestycyjnych a także wzmocnienie 

istniejących struktur przyrodniczych. 

 
 

5.3. Kierunki i zasady ochrony przyrody w obszarach objętych formami 

prawnej ochrony oraz proponowane nowe formy ochrony 
 
 W granicach miasta występują: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich (OChK) – obejmuje on kompleksy 

leśne, wraz ze stadionem „Pomorzanka”, w południowej części miasta; 

- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009 – obejmuje 

on część kompleksów leśnych w południowo-zachodniej części miasta;  

 
Obszary te stanowią fragment regionalnego płata ekologicznego Borów Tucholskich.  
 
Granice ustanowionych form ochrony przyrody pokazano na załącznikach graficznych 
Studium.  
 
 W obszarach tych obowiązują przepisy prawa powszechnego, ustawy o ochronie 

przyrody, rozporządzeń dot. obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz przepisy prawa 

miejscowego – w OChK - Uchwały Sejmiku Woj. Pomorskiego Nr 259/XXIV/16 z dnia 25 
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lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. 2016, poz. 2942), w obszarze Natura 2000 – Zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Pom. 2015 

poz. 1161).  

 

Obszar chronionego krajobrazu 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenach położonych w granicach 

obszarów chronionego krajobrazu, ograniczenia dotyczą przede wszystkim: 

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zakaz ten nie 

dotyczy:  realizacji przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawa lub remontem 

urządzeń wodnych; 

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka; 

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych. 

 
 Zakazy określone w w/wym uchwale Sejmiku nie dotyczą inwestycji celu publicznego, 

czy też zadań związanych z bezpieczeństwem państwa czy działaniami ratowniczymi.   

Uchwała ponadto określa działania czynnej ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych 

łąkowych i wodnych w OCHK. Mają one zastosowanie także w odniesieniu do miasta 

Skórcz.  

 
Szczególnie ważne dla obszaru miasta Skórcz są następujące działania dot. 
gospodarki przestrzennej:  

 utrzymanie spójności przestrzennej i trwałości ekosystemów leśnych, ograniczeni ich 

fragmentacji, ograniczanie zmian przeznaczania na cele nieleśne, niedopuszczanie 

do przeeksploatowania zasobów leśnych, 

 zwiększanie pokrycia drzewostanami, tworzenie nowych zwartych kompleksów 

leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej,  

 wykorzystanie lasów do celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych – 

w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, 

wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej 

z otoczeniem.  
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 Ustalenia ochrony dla OChK wynikające z ustawy oraz w/wym uchwały Sejmiku 

wymagają uwzględnienia w planach miejscowych oraz w decyzjach wzizt na obszarach bez 

planu (decyzje takie uzgadnia się z RDOŚ w Gdańsku).  

 

Obszar Natura 2000 
 W obszarach Natura 2000  zabronione jest podejmowanie działań, które  mogłyby 

osobno lub w powiazaniu z innymi działaniami znacząco negatywnie oddziaływać na cele 

ochronne obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których 

wyznaczono obszar, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których obszar został wyznaczony, 

pogorszyć integralność obszaru lub jego powiązania z innymi obszarami.  

 
 Dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie obowiązuje „Plan zadań ochronnych” 

ustanowiony Zarządzeniem Dyrektora RDOŚ, w ramach którego zapisano: 

- dla wybranych gatunków ptaków (bąk, bączek, błotniak stawowy, żuraw, perkoz, 

perkozek, gągoł, dudek) zapobiegnięcie utracie siedlisk lęgowych poprzez 

zachowanie szuwarów w rejonie występowania tych gatunków, przy czym miasta 

Skórcza dotyczą zasady ochronne dla dudka (pozostawienie w zadrzewieniach 

śródpolnych, śródłąkowych wszystkich drze dziuplastych, zachowanie lak, pastwisk 

i nieużytków), 

- wskazano konieczność ujęcia obszaru w Studium miasta, zapewnienie 

nielokalizowania ferm norki amerykańskiej w obszarze Natura 2000.  

 
 Obszar Natura 2000 obejmuje jedynie niewielki fragment lasów położonych 

w granicach miasta, zatem ustanowione przepisy nie są ograniczeniami o istotnym dla 

rozwoju miasta znaczeniu. Ustalenia ochrony wynikające z ustawy, rozporządzeń, planu 

zadań ochronnych wymagają uwzględnienia w planach miejscowych oraz w decyzjach 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dec wzizt) na obszarach bez planu 

(decyzje takie uzgadnia się z RDOŚ w Gdańsku).  

 

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów  
 Na obszarze miasta Skórcz, tak jak i w całej Polsce, obowiązują przepisy dot. 

ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów (odpowiednie rozporządzenia Ministra 

Środowiska). W granicach miasta występuje wiele cennych gatunków. Informacje o 

występowaniu chronionych roślin i zwierząt można znaleźć w opracowaniu „Inwentaryzacja i 

waloryzacja przyrodnicza gminy Skórcz” (1996 r), opracowanie to wymaga aktualizacji i 

weryfikacji.   

 

Proponowane formy ochrony przyrody 
 Zgodnie z dotychczasowymi opracowaniami dot. środowiska przyrodniczego miasta  
(inwentaryzacja z 1996 r.) proponowane jest ustanowienie pomników przyrody dla 
następujących drzew: 

- klon jawor- koło stacji kolejowej,  

- lipa drobnolistna  - przy skrzyżowaniu k. Kapliczki św. Rocha, Orzechowa-Ogrodowa 

- wierzba biała – przy ul. Osieckiej (lokalizacja na granicy z gmina wiejską) 
 
 W zakresie zagospodarowania przestrzennego w stosunku do pomników przyrody, 
ograniczenia dotyczą przede wszystkim: 
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 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym 
albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń 
wodnych; 

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

 zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

 umieszczania tablic reklamowych. 
 
 Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Miasta, w której 

określa się nazwę obiektu, jego położenie. sprawującego nadzór oraz szczególne cele 

ochrony, w razie potrzeby zakazy spośród wymienionych w ustawie (art. 45). Wskazana jest 

weryfikacja zasadności utworzenia pomnika przyrody dla w/wym obiektów, przy okazji 

aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej miasta.  

 

Tereny zieleni i zadrzewień  
 W mieście Skórcz występujące zadrzewienia w formie grup drzew, szpalerów i alei 

wzdłuż dróg oraz pojedynczych okazałych drzew podlegają ochronie na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody. Ustawa reguluje także zasady ich wycinek, wymagania co do 

uzyskiwania zgód na wycinkę oraz kary za nieprzestrzeganie zakazów. Wymagają one 

ochrony, pielęgnacji i w razie potrzeby uzupełniania. Cenne i konieczne do ochrony są 

ponadto zadrzewienia w parku, na cmentarzu.  

 
Wskazuje się na potrzebę wzmocnienia ekologicznego lokalnego korytarza ekologicznego 
rzeki Szorycy oraz kompleksów ekologicznych hydrogenicznych.  
 
Proponuje się zmiany zagospodarowania i realizację nowych ogólnomiejskich terenów 
zieleni: 

- wykorzystanie istniejących zadrzewień w rejonie ul. Spacerowej jako 
ogólnodostępnego założenia parkowego, 

- wykorzystanie istniejących zadrzewień na północ od drogi wojewódzkiej nr 214 
pomiędzy terenami „Iglotex-u” a tartaku jako ogólnodostępnego terenu o parkowym 
charakterze  

- utworzenie skweru-parku kieszonkowego w rejonie ul. Cisowej – teren 27.ZP . 
 
Utrzymuje się funkcje ogrodów działkowych w rejonie ulicy Zielonej, docelowo, np. po 
okresie prognozowanym (po 2030-2045) tereny te mogłyby zostać przekształcone w miejskie 
ogólnodostępne tereny zieleni parkowej, poprawiające bilans terenów i standardy obsługi 
mieszkańców w zieleń miejską.  
 
 

5.4. Kierunki kształtowania ekologicznych warunków życia mieszkańców 
 
 Jednym z głównych celów współczesnego planowania przestrzennego jest 

kształtowanie korzystnych, ekologicznych warunków życia ludzi. Ekologiczne warunki życia 

ludzi w strukturach osadniczych zdeterminowane są przez:  
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 stan czystości środowiska (warunki aerosanitarne i akustyczne, czystość wody, 

promieniowanie elektromagnetyczne, drgania podłoża, stan powierzchni ziemi);  

 powierzchnię i jakość terenów aktywnych biologicznie, w tym terenów rekreacyjnych; 

 warunki bioklimatyczne; 

 jakość wody pitnej i produktów spożywczych uzyskiwanych w jednostce osadniczej 

i w jej otoczeniu (w strefie żywnościowej); 

 przyrodnicze zjawiska katastroficzne, przede wszystkim powodzie; (raczej 

w  niewielkim stopniu dotyczy miasta Skórcza)  

 potencjał percepcyjny środowiska, a zwłaszcza jego walory krajobrazowe (istotne dla 

Skórcza ze względu na położenie i uwarunkowania historyczne dziedzictwa 

kulturowego). 

 

W mieście Skórcz występują następujące strefy ekologicznych warunków życia ludzi:  

 tereny przemysłowo-składowe i ich bezpośrednie otoczenie o niekorzystnych 

ekologicznych warunkach życia ludzi (zanieczyszczenie atmosfery, hałas i inne 

uciążliwości) – obejmujące głównie zachodnią część miasta oraz tereny 

w sąsiedztwie nieczynnej linii kolejowej; proponuje się ograniczenia wprowadzania 

w te rejony funkcji mieszkalnych, a dla istniejącej już zabudowy proponuje się 

wprowadzenie  lub wzmocnienie odpowiednio kształtowanej zieleni izolacyjnej;   

 strefy nasilenia uciążliwości środowiskowych związanych z komunikacją 

(zanieczyszczenie atmosfery i hałas), o niekorzystnych ekologicznych warunkach 

życia ludzi – wzdłuż głównych tranzytowych ciągów komunikacji samochodowej 

(drogi wojewódzkie); 

 rejon zabudowy „śródmiejskiej” o umiarkowanych i mało korzystnych ekologicznych 

warunkach życia ludzi, wynikających m.in. z występowania licznych źródeł emisji 

niskiej i osłabionego przewietrzania (położenie w dnie doliny Szorycy); istotne dla 

tych części miasta jest utrzymanie powierzchni biologicznie czynnych, ograniczenie 

nowych terenów inwestycyjnych, zachowanie i wzmocnienie korytarza ekologicznego 

rzeki Szorycy;    

 rejony dominacji jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej o korzystnych 

i umiarkowanych ekologicznych warunkach życia ludzi (głównie tereny położone 

w południowej i wschodniej części miasta); dla tej części miasta istotne jest 

utrzymywanie powierzchni biologicznie czynnych w terenach zabudowanych, 

powiększenie i wzmocnienie oraz odpowiednie zagospodarowanie rekreacyjne  

terenów zieleni ogólnodostępnej.  

 
W ramach kształtowania ekologicznych warunków życia ludzi na obszarze miasta Skórcz 
należy: 
 uzyskać pożądany stan czystości środowiska w zakresie jego abiotycznych 

składowych (warunki aerosanitrane, akustyczne, czystość wody, promieniowanie 

elektromagnetyczne, drgania, stan powierzchni ziemi) – kontynuować należy proces 

porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w obrębie aglomeracji Skórcz, ograniczyć 

emisję zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zmiany technologiczne lub instalacje  urządzeń 

redukujących, wdrażanie przyjętych programów ochrony środowiska, w tym programów 

dotyczących gospodarki niskoemisyjnej (m. inn. budowa nowego źródła ciepła oparta o układ 

kogeneracyjny, budowa miejskiej sieci ciepłowniczej, doprowadzenie gazu ziemnego do 

miasta i budowa sieci gazowej na terenie miasta, termomodernizacje budynków, 

modernizacje systemów grzewczych),  
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 ukształtować pożądany system osnowy ekologicznej, zachować  i wzmocnić tereny 

aktywne biologicznie, w tym tereny rekreacyjne – parki (istniejący miejski oraz projektowany 

w zachodniej części miasta, tereny sportowo-rekreacyjne oraz tereny zieleni w korytarzu 

ekologicznym rzeki Szorycy (z maksymalnym zachowaniem zieleni o naturalnym 

charakterze, ew. wzmocnieniem bioróznorodności),   

 stymulować kształtowanie się korzystnych warunków bioklimatycznych, ograniczyć 

oddziaływania uciążliwości akustycznych i aerosanitranych komunikacji – sprzyjać temu 

będzie realizacja nowej drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 proponowanej po trasie 

dawnej linii kolejowej w kierunku autostrady A1 oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań 

technicznych oraz pasów zieleni wzdłuż nowej trasy drogi wojewódzkiej, a także rozwój sieci 

dróg rowerowych w mieście   

 poprawić jakość wody pitnej (poprzez dalsze regulowanie gospodarki wodno-

ściekowej także na terenie gminy wiejskiej), zabezpieczyć wody podziemne przed 

zanieczyszczeniami  (szczególnie ważne dla strefy ochronnej ujęcia Ryzowie)   

 zwiększyć potencjał percepcyjno-behawioralny środowiska przyrodniczego, 

zrewitalizować ekologicznie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

w większym stopniu wprowadzić do nich tereny zielone w formie skwerów, niewielkich 

parków, zadrzewień przyulicznych (np. poprzez odpowiednie ustalenia planistyczne, czy 

zmiany obowiązujących planów miejscowych). 

 

5.5. Kierunki  ochrony i kształtowania środowiska w kompleksach 

rekreacyjnych  
 
 W mieście Skórcz najlepszymi warunkami dla rozwoju funkcji rekreacyjnej, 

turystycznej jest fragment południowo-zachodni miasta, leśny, objęty formami ochrony 

przyrody (Obszar Natura 2000 i OCHK Borów Tucholskich). W obszarach chronionych 

prawnie priorytetem powinna być ochrona wartości przyrodniczych. Nie jest wskazana 

nadmierna eksploatacja tych obszarów, konieczne jest dbanie o odpowiednią formę obiektów 

służących rekreacji, odpowiednią estetykę zagospodarowania terenów. Zagospodarowanie 

turystyczne w postaci szlaków turystycznych pieszych, rowerowych powinno być powiązane 

z zagospodarowaniem sąsiednich gmin, zwłaszcza gminy Osiek i gminy wiejskiej Skórcz.  

 
 

5.6. Inne ograniczenia prawne dotyczące ochrony środowiska oraz kierunki 

wykorzystania zasobów użytkowych środowiska przyrodniczego  
 
Cmentarz 
 Wokół istniejącego na terenie miasta cmentarza, zgodnie z obowiązującymi nadal 

przepisami Rozp. Min. Komunalnej z 25.08.1959 r. w sprawie określenia jakie tereny pod 

względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze wokół cmentarzy w strefie min 150 m 

obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły 

żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących żywność. 

Odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 m 

do 150 m od cmentarza posiada sieć wodociągową w wszystkie budynki korzystające z wody 

są do tej sieci podłączone. W stanie istniejącym wokół cmentarza istniejące budynki są 

włączone do sieci wodociągowej.   
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 Istotne dla zachowania walorów istn. cmentarza jest zachowanie historycznej zieleni 

i ewentualne jej uzupełnienie. Planowane jest niewielkie powiększenie terenu cmentarza 

w kierunku południowym, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (plan dla rejonu ul. Osiedlowej3). Przy powiększeniu cmentarza konieczne 

jest zachowania wymagań ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz w/wym 

rozporządzenia. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych jest zadaniem własnym 

gminy.  

 
Strefa ochronna ujęć wód podziemnych  
 Na terenie miasta w jego granicach administracyjnych nie występują strefy ochronne 

ujęć wód, strefa taka położona jest poza granicami miasta, w bezpośrednim jego sąsiedztwie 

w obrębie Ryzowie.  

 
Ochrona gruntów rolnych  

 Ograniczenia w zmianach przeznaczenia gruntów rolnych wysokich klas 

bonitacyjnych nie dotyczą gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast, 

jednakże ze względu na stan istniejący (znaczna część gruntów rolnych stanowi własność 

prywatną związaną z prowadzeniem gospodarstw rolnych, stosunkowo korzystne warunki 

dla produkcji rolniczej, brak potrzeby zajmowania większych areałów gruntów rolnych na cele 

inwestycyjne) utrzymuje się rolnicze użytkowanie gruntów w północnej i północno-zachodniej 

części miasta.  

 W istniejących kompleksach gruntów rolnych do ochrony wskazane są kompleksy 

ekologiczne hydrogeniczne (obejmując em. inn. grunty organiczne, z pierwszym poziomem 

wody gruntowej poniżej 1 m ppt) – należy je pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu, 

ewentualnie lokalnie wzbogacić  kępowymi zadrzewieniami i zakrzewieniami. 

 Tereny gruntów rolnych usytuowanych na stromych zboczach o niekorzystnych 

warunkach topograficznych (np. nachylenia powyżej 10 stopni) należy pozostawić 

w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym, ewentualnie wzbogacając w zadrzewienia 

i zakrzewienia, przy zachowaniu uwarunkowań krajobrazowych – są to tereny położone 

w strefach ochrony ekspozycji układu urbanistycznego miasta Skórcza, w północnej części 

miasta (na zachód od ul. Starogardzkiej) i w południowej części miasta (rejon ul. 

Kociewskiej). 

 
Ochrona gruntów leśnych   Zgodnie z ustawą 3 lutego 1995r  o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych zmiana przeznaczenia gruntów leśnych wymaga uzyskania odpowiednich 

zgód – dla gruntów Skarbu Państwa - ministra właściwego do spraw środowiska, dla lasów 

prywatnych - zgody Marszałka województwa.  

Lasy na terenie miasta Skórcza mają charakter lasów ochronnych, nie przewiduje się zmian 

w ich przeznaczeniu na cele inwestycyjne.  

                                                           
3
 plan sporządzany w wyniku Uchwały Nr XXX/149/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miasta Skórcz przy ul. Osiedlowej (zmiana planu z 2010r). 
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6. KIERUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 

6.1.Uwagi ogólne dotyczące ochrony dziedzictwa i zabytków miasta Skórcza  
 
 Uwarunkowania wynikające z walorów środowiska kulturowego miasta są dla Skórcza 

szczególnie istotne. Ochrona dziedzictwa kulturowego jest ważnym interesem publicznym 

i stanowi stały element zrównoważonego rozwoju miasta. W planach miejscowych oraz 

w  decyzjach wzizt konieczne jest uwzględnianie zabytków rejestrowych, ewidencyjnych, 

archeologicznych oraz ustanowionych w decyzji o wpisie układu urbanistycznego Skórcza do 

rejestru zabytków stref konserwatorskich.  Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami historyczny układ urbanistyczny to  przestrzenne 

założenie miejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy 

zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych 

i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg. Strefy ochrony konserwatorskiej obejmują niemal 

całe miasto w jego granicach, a otoczenie zabytku jakim jest układ urbanistyczny miasta 

obejmuje także część gruntów otaczającej gminy wiejskiej. Otoczenie zabytku – wg definicji 

ustawowej to  teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do 

rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed 

szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.  

 

 W Studium uwzględnia się m. inn. gminny program opieki nad zabytkami.  

 

Gminny program opieki nad zabytkami  
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek sporządzenia programu opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy). 

Przyjęty przez Radę Miasta w formie uchwały gminny program opieki nad zabytkami jest 

elementem polityki samorządowej. Powinien służyć podejmowaniu planowych działań 

dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony 

zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa 

kulturowego.  Istotną sprawą w tych działaniach jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju, 

ładu przestrzennego i ochrony środowiska przyrodniczego. Program powinien być w miarę 

możliwości tworzony przy współudziale właścicieli i użytkowników zabytków. Program winien 

służyć rozwojowi miasta, poprawie stanu zachowania zabytków, eksponowaniu walorów 

krajobrazu kulturowego, zwiększeniu atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, 

gospodarczych i edukacyjnych. Winien też pomóc w aktywnym zarządzaniu tym 

specyficznym zasobem jakim są zabytki.  

 Wskazane w programie działania ukierunkowane powinny być na poprawę stanu 

zachowania zabytków, ich adaptację i rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich 

mieszkańców, turystów i inwestorów.  Efekty tych działań winny przyczynić się do 

zwiększenia atrakcyjności miasta, podniesienia konkurencyjności oferowanych produktów 

turystycznych, a także do szerszego od dotychczasowego wykorzystania potencjału 

dziedzictwa kulturowego.  

 

 Gminny program opieki nad zabytkami jest opracowywany na okres 4 lat.  Z realizacji 

programu Burmistrz co 2 lata sporządza sprawozdanie, które przedstawia Radzie Miasta. 

Program powinien być cyklicznie aktualizowany. Zgodnie z wymaganiami ustawowymi jego 

zapisy powinny być odpowiednio stosowane w praktyce planistycznej gminy.    
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„Art.87. 2. Programy, o których mowa w ust. 1, mają na celu, w szczególności: 

  1)  włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

  2)  uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 

  3)  zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 

  4)  wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

  5)  podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych 

na opiekę nad zabytkami; 

  6)  określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 

związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

  7)  podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami”  

 

3. Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio sejmik 

województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

4. Programy, o których mowa w ust. 3, są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

5. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, 

radzie powiatu lub radzie gminy. 

 

Z ustawy dot. ochrony zabytków wynika:  
Art. 21. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez 

województwa, powiaty i gminy. 

 

Art. 22.5. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 

1)   zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

2)   inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

3)   inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 

Miasto Skórcz posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 

przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skórczu nr XV/78/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r, 

oparty o gminną ewidencję zabytków (określona zarządzeniem Burmistrza Miasta w 2016r).  

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami  

 

Program będzie wymagał wkrótce aktualizacji (mija okres jego ważności) . Wskazane jest 

skonkretyzowanie działań na kolejne lata obowiązywania programu.  

 

6.2. Cele i zadania ochrony  środowiska kulturowego i krajobrazu 
 Celem programu opieki nad zabytkami na lata 2016-2019 jest określenie 

zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w mieście 

Skórcz. Główne tezy programu to: 

- umożliwienie finansowania i racjonalnego wykorzystania środków finansowych na 

utrzymanie krajobrazu kulturowego oraz ratowanie obiektów o szczególnych 

wartościach historycznych, 

- wspieranie i kreowanie różnorodnych form i metod umożliwiających ochronę 

zabytków i opiekę nad zabytkami 
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- stymulowanie zasad partnerstwa oraz odpowiedzialności właścicieli obiektów 

o podstawowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Skórcz,  

- podnoszenie walorów zabytkowych i wykorzystanie ich w promocji kultury i dla 

rozwoju turystyki w mieście i okolicy, a zwłaszcza jako czynnika wpływającego na 

rozwój gospodarczy terenu, 

- poszukiwanie i wspieranie projektów związanych z kreowaniem i wdrażaniem nowych 

form opieki nad zabytkami i ich promocji (np. szlaki turystyczno-historyczne, 

ożywianie zabytków), 

- włączenie kultury i dziedzictwa kulturowego w obszar interwencji i wsparcia zgodnie 

z zasadami planowania i wdrażania programów prorozwojowych, stosownie do 

oczekiwań mieszkańców miasta poprzez uznanie znaczenia dziedzictwa kulturowego 

w rozwoju społeczno-ekonomicznym Miasta Skórcz i Powiatu Starogardzkiego. 

 

 W celu wypełnienia celów i tez zapisanych w Programie wyodrębniono 3 priorytety, 

w ramach których ujęto kierunki działań i zadania. W ramach priorytetu nr 1 „Zarządzanie 

dziedzictwem kulturowym miasta” wskazano m.in. na podejmowanie starań o uzyskanie 

środków zewnętrznych na rewaloryzację zabytków będących własnością miasta.  

 

6.3. Chroniony zasób środowiska kulturowego - zabytki wpisane do rejestru 

oraz ujęte w ewidencji zabytków oraz kierunki ich ochrony 
 
 W niniejszym Studium uwzględniono chroniony zasób – zabytki wpisane do rejestru 
zabytków oraz figurujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków i w gminnej ewidencji 
zabytków. Ewidencja zabytków jest zbiorem otwartym, okresowo aktualizowanym.  Do 
ewidencji zawartej w gminnym programie na lata 2016-2019 dodano budynki znajdujące się 
w zespole dawnego tartaku przy ul. Leśnej , ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków (stan 
na marzec 2019r).  
 
 Na terenie miasta Skórcz obowiązuje decyzja o wpisie do rejestru zabytków układu 
urbanistycznego miasta Skórcza - Dec Urzędu Woj. Wydz. Kultury i Sztuki, L.dz. 
II/9113/1/79 z dnia 05.06.1979 r. - wpis do rejestru zabytków woj. gdańskiego pod nr 958 (wg 
dawnego rejestru nr 817) - zespół urbanistyczny miasta Skórcza w granicach i ze strefami 
ochrony wg zał. graficznego do decyzji.   
 
W strefach tych ustanowiono rygory konserwatorskie, określone w legendzie do zał. 
graficznego stanowiącego integralną część w/w decyzji, tj. określenia dot. ograniczeń dla 
nowej zabudowy: 

 w strefie ochrony konserwatorskiej A1 – w obszarze objętym decyzja rezerwat 
krajobrazu kulturowego – obowiązuje ścisła ochrona krajobrazu kulturowego;  

 w strefie ochrony konserwatorskiej A2 - strefa konserwacji urbanistycznej – 
„obowiązuje ścisła ochrona struktury przestrzennej, w skali architektonicznej restauracja 

istniejącej substancji /w uzasadnionych przypadkach wymiana substancji i rekompozycja 

historycznej bryły budynku; wszelkie projekty i realizacje  winny być uzgadniane z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków” 

 w strefie ochrony konserwatorskiej A3 - strefa restauracji urbanistycznej – „obowiązuje 

ochrona struktury przestrzennej; w skali architektonicznej dopuszczalne są nowe uzupełnienia 

z następującymi zastrzeżeniami:- ograniczenie modułu przestrzennego do wymiarów rzutu 9 m 

(od linii pierzei) x 12 m i wysokości 9 m (wraz ze stromym dachem), architektura stosująca 

strome dachy, wykusze, nowoczesne materiały elewacyjne wysokiej klasy, zakaz stosowania 
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projektów typowych; wszelkie projekty i realizacje winny być uzgadniane z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków”  

 w strefie ochrony otoczenia zespołu zabytkowego B1- „obowiązuje strefa ograniczenia 

gabarytów zabudowy-  dopuszczalny maksymalny wymiar rzutu 12 x 24 m, wysokość 10 m” 

 w strefie ochrony otoczenia zespołu zabytkowego B2- strefa ochronna krajobrazu – 
„obowiązuje ochrona ekspozycji biernej zespołu zabytkowego, absolutny zakaz zabudowy 

przedpola obiektami kubaturowymi lub innymi niekorzystnie wpływającymi na sylwetę miasta 

oraz obniżającymi walory ekspozycyjne zespołu zabytkowego” 
   
 Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18.12.2014 r. stwierdzono 
nieważność ustanowionych wyżej opisanych rygorów konserwatorskich. Jednakże nadal 
wpisany do rejestru zabytków jest układ urbanistyczny miasta Skórcza wraz z 
otoczeniem, Strefy A (1-3) stanowią zabytek w rozumieniu ustawy, a strefa B (1-2) 
otoczenie zabytku.  
 
Zasięgi stref pokazano na załącznikach graficznych Studium.  
 
 Przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi określa ustawa z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W stosunku do obszarów i 

obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje priorytet wymagań 

konserwatorskich, tj. uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na 

prowadzenie wszelkich robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy 

obiektach oraz na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, a także w ich otoczeniu. 

 
Art. 6. 1. Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: 

 
Art. 36. 1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga: 

1)   prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru; 

2)   wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 

3)   prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru; 

4)   prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru; 

5)   prowadzenie badań archeologicznych; 

6)   przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 

7)   trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego 

tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje; 

8)   dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru; 

9)   zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku; 

10)  umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz 

napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1; 

11)  podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany 

wyglądu zabytku wpisanego do rejestru; 

12)  poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, 

przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. 

 
 Dla obszaru miasta Skórcz szczególne znaczenie ma poza samym obszarem wpisu 

układu urbanistycznego (zabytek) także otoczenie zabytku („teren wokół lub przy zabytku 

wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych 

zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych”), jakim jest 

historyczny układ urbanistyczny miasta Skórcza. W przypadku wpisu obszarowego ochronie 

konserwatorskiej podlegają  zewnętrzne cechy obiektów budowlanych, takie jak na przykład: 

liczba kondygnacji, rodzaj i kolor elewacji, geometria dachu, bryła, szczególnie 
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wyeksponowane wejście, użyte materiały budowlane, przy czym ochronie konserwatorskiej 

podlegają nie tylko obiekty istniejące o wartościach historycznych, ale również obiekty nowe, 

mające znaczenie dla kompozycji przestrzennej całego obszaru. Ochronie podlega ponadto 

ukształtowanie terenu oraz zieleń komponowana oraz historyczne podziały własnościowe.  

 

 W granicach wyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej, w tym stanowiących 

otoczenie zabytku, prawo nakłada obowiązek uzyskiwania pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych. Decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków.  

 
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego:  
 
Art. 29. 4.  Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie 

budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

 
Art. 39. 1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 

zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o 

pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być 

wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego 

obiektu z rejestru zabytków. 
 
Poza układem urbanistycznym do rejestru zabytków są wpisane:  

Nr 
Nr Rejestru Zabytków 

Województwa 
Pomorskiego 

Obiekt Lokalizacja 

1 322 z dn. 10.09.1962 kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych ul. Kościelna 

2 1887 z dn. 06.06.2012 kamienica wraz z działką ul. Sobieskiego 10 

Lokalizacja w/wym obiektów została pokazana na planszach graficznych Studium.  

 

Obiekty zabytkowe ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków: 
W ewidencji zabytków ujęto różnego rodzaju obiekty w tym obiekty mieszkalne, 

gospodarcze, kościół, cmentarz, kaplica.  Ze względu na otwarty charakter ewidencji dodano 

(marzec 2019) kilka budynków z dawnego zespołu tartaku przy ul. Leśnej. Łącznie ewidencja 

zawiera 130 pozycji.  

 
Wykaz obiektów zabytkowych przedstawiono w części uwarunkowania – rozdz. 3.4 
oraz na zał. graficznym –Studium kulturowe miasta.  
 
 Zasób GEZ i wymogi jego ochrony należy uwzględniać przy sporządzaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ustalenia planu miejscowego są 

jedną z ustawowych form ochrony zabytków), a w obszarach nie posiadających miejscowych 

planów decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania (wydawane w sytuacji braku 

miejscowego planu) w stosunku do obiektów lub obszarów figurujących w gminnej ewidencji 

zabytków wymagają uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 53 ust 4 pkt 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) . Zgodnie z przepisami ustawy 

prawo budowlane:  
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Art.39. 3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru 

zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 

obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. 

 

 Dla obiektów zamieszczonych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz w przyszłej 

(wymagającej sporządzenia) Gminnej Ewidencji Zabytków  należy: 

 ochraniać i zachować historyczne cechy budynków i obiektów takie jak: bryła, forma 

architektoniczna, kształt dachu, pokrycie dachu, kąt nachylenia głównych połaci, 

dyspozycja ścian (rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, podziały 

architektoniczne elewacji), detal architektoniczny (w tym kształt, wielkość okien, podziały 

stolarki okiennej i drzwiowej, obramienia otworów itp.), kolorystykę,  

 wszelkie działania w obrębie elementów chronionych prowadzić w zakresie uzgodnionym 

z właściwym konserwatorem zabytków;  

 dopuścić wymianę technicznie zużytych elementów budynku (okien, drzwi itd.) 

w zakresie uzgodnionym z właściwym konserwatorem zabytków 

 zachować w przypadku remontów, historyczny detal architektoniczny i o ile występują – 

historyczne  elementy wyposażenia wnętrz . 

 zachować historyczne relacje przestrzenne i obiekty wspomagające (np. zabudowa 

gospodarcza towarzysząca) oraz zieleń w obrębie działek 

 
 Dla zachowanej zabudowy towarzyszącej, gospodarczej  - utrzymywać w należytym 

stanie technicznym, z dopuszczeniem podniesienia standardów wyposażenia, 

a w przypadku wymiany obiektów w katastrofalnym stanie technicznym nową zabudowę  

dostosować gabarytami i lokalizacją do likwidowanych obiektów.  

Dla obiektów małej architektury – kapliczek, przydrożnych krzyży, murów, elementów bram 

itp. – ustala się wymóg ochrony przed dewastacją, nakaz bieżących prac konserwacyjnych, 

z maksymalnym zachowaniem pierwotnego wyrazu architektonicznego.  

 Ponieważ co do zasady zabytek podlega ochronie niezależnie od jego stanu 

technicznego, rozbiórka obiektów o walorach historyczno - kulturowych możliwa jest tylko 

w wypadkach szczególnie uzasadnionych, np. zagrożenia zdrowia i mienia ludzi, w oparciu 

i  na podstawie ekspertyzy wydanej przez osobę upoważnioną po wykonaniu 

przedrozbiórkowej dokumentacji architektonicznej - inwentaryzacyjnej. Każdorazowo 

wymaga to uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

 

 Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 27 tej 
ustawy)  dla zabytków wskazane jest uzyskiwanie dla zamierzeń budowlanych  wytycznych, 
zaleceń  konserwatorskich. 
 

Art. 27. Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wojewódzki konserwator zabytków 

przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z 

zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres 

dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku. 
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6.4. Strefy ochrony konserwatorskiej, zasady dot. kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania  
 

 Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obszarów położonych w granicach stref ochrony konserwatorskiej (w szczególności dla stref 

stanowiących zabytek- tj. A1,A2 A3 wg decyzji z 1979r.) ustala się obowiązek sporządzania  

szczegółowej analizy zasobu zabytkowego i priorytetu ustaleń konserwatorskich. 

Współcześnie wznoszone budowle w bezpośrednim sąsiedztwie budynków zabytkowych 

należy kształtować w sposób zapewniający ochronę zasobu historycznego . Podstawowymi 

zagrożeniami dla wartości krajobrazu kulturowego miasta Skórcza mogą być wszelkie 

przekształcenia zmieniające jego fizjonomię poprzez likwidowanie lub zniekształcenie cech 

stanowiących o jego wartościach, w tym stosowanie agresywnych rozwiązań funkcjonalnych, 

komunikacyjnych oraz przestrzennych.  

 Celem działań w strefach ochrony konserwatorskiej tworzących zabytkowy układ 

urbanistyczny jest zachowanie i utrzymanie oraz uczytelnienie oryginalnych, historycznych 

struktur przestrzennych poprzez działania takie jak: konserwacja, restauracja oraz w 

zależności od sytuacji rewitalizacja zabytkowych obiektów i obszarów, wprowadzanie 

nowych obiektów na zasadzie kontynuacji cech i utrzymania wartości historycznej 

przestrzeni, właściwe zagospodarowanie terenów niezabudowanych, ochrona zieleni 

komponowanej, historycznych podziałów własnościowych,  czy innych zachowanych 

elementów  historycznego zagospodarowania .  

 Celem działań w strefach stanowiących otoczenie zabytku jakim jest układ 

przestrzenny wpisany do rejestru zabytków jest zachowanie historycznych panoram  miasta, 

zapewnienie ekspozycji czynnej i biernej zabytkowych struktur z dopuszczeniem 

zagospodarowania niepowodującego zagrożeń dla zachowania lub poprawy stanu 

przestrzeni w granicach wpisu, wyznaczenie terenów wyłączonych spod zabudowy lub 

określenie zasad ich zagospodarowania nie kolidującego z ekspozycją zabytku. 

Podejmowane w związku z tym działania to np. sporządzanie analiz widokowych 

przesądzających o dopuszczalnym działaniach  inwestycyjnych oraz określających warunki 

zagospodarowania, określenie zasad zagospodarowania sąsiedztwa  zabytkowego układu, 

w tym dopuszczalnych form i gabarytów zabudowy, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami  

konserwatorskimi. Wytyczne i zalecenia dotyczące obszarów w strefach ochrony 

konserwatorskiej powinny być przesłanką do formułowania regulacji i ustaleń planów 

miejscowych obejmujących tereny położone w granicach ustanowionego zabytku i w jego 

chronionym otoczeniu. Nowa zabudowa w strefach objętych ochroną powinna kontynuować 

tradycję budowlaną właściwą dla miasta.  

 Przesłanka ograniczenia nowej zabudowy w strefie ochrony otoczenia zabytkowego 

układu była jedną z ważniejszych, decydujących o pozostawieniu części gruntów rolnych 

w północno-zachodniej i zachodniej części miasta jako terenów nieinwestycyjnych, nadal 

rolnych.  

W Studium wskazano także strefę ochrony konserwatorskiej obejmującą dawne tereny 
kolejowe z pozostałościami zabudowy pokolejowej, jako obszar zespołu o lokalnych 
wartościach i zasobach kulturowych do ochrony i uwzględnienia w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Zasięg strefy pokazano na zał. graficznym 2B „ Ochrona 
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dziedzictwa kulturowego” a zasady zagospodarowania określono w tabeli dla terenu 17.P/U 
w pkt. 2.8. dot. terenów rozwojowych.  
 

Poza obiektami zabytkowymi (wpisanymi do rejestru zabytków lub ujętymi w ewidencji 

zabytków) na terenie miasta występują obiekty historyczne współtworzące charakter 

zabudowy miasta, na etapie sporządzania planów miejscowych w zależności od ich stanu i 

potrzeb danego obszaru mogą być one objęte  ochroną w celu właściwego kształtowania 

struktury przestrzennej miasta.  

 

6.5. Ochrona zabytków archeologicznych  
 
 W granicach miasta Skórcza występują wymienione w cz. uwarunkowania stanowiska 
archeologiczne, w tym o nieustalonej lokalizacji.  

Stanowiska archeologiczne o znanej lokalizacji to 

 Skórcz 8 -  wpisane do rejestru zabytków archeologicznych województwa 
pomorskiego pod  nr C-223 (dec. WKZ w Gdańsku KI.IV/6200/4559/71 z dnia 
21.111971r., dawny nr rej. zab. 168/A) – osada wielokulturowa, datowana na 
wczesną epokę żelaza, okres wczesno i późnośredniowieczny, położona w obrębie 
miasta po zachodniej stronie toru kolejowego linii Skórcz-Starogard 

 Skórcz 9 – obszar historycznego miasta Skórcz  

 
Stanowiska o lokalizacji nieznanej:  
 
Tabl. Wykaz stanowisk archeologicznych na obszarze miasta (ujętych w  wojewódzkiej ewidencji 
zabytków archeologicznych) 
Nr stanowiska  Funkcja Chronologia Uwagi  
1 Cmentarzysko grobów skrzynkowych 

Cmentarzysko grobów skrzynkowych   
Okres halsztacki 
Wczesny i środkowy okres 
lateński  

Lokalizacja nieznana 

2 Cmentarzysko grobów skrzynkowych Wczesna epoka żelaza ? Lokalizacja nieznana  

3 Cmentarzysko grobów skrzynkowych Wczesna epoka żelaza ? Lokalizacja nieznana 

4 Cmentarzysko grobów skrzynkowych 
Znalezisko luźne 
Znalezisko luźne 

Wczesna epoka żelaza 
Neolit 
Wczesny i środkowy okres 
lateński 

Lokalizacja nieznana  

5 Cmentarzysko (?) Wczesna epoka żelaza (?) Lokalizacja nieznana  

6 Znalezisko luźne Wczesna epoka żelaza (?) Lokalizacja nieznana 

7 Cmentarzysko grobów skrzynkowych 
Cmentarzysko grobów skrzynkowych  

Wczesna epoka żelaza  
Okres halsztacki D 

Lokalizacja nieznana 

8 Osada (?) 
Osada (?) 
Osada (?) 
Ślad osadnictwa  

Wczesna epoka żelaza (?) 
Wczesne średniowiecze 
Późne średniowiecze 
Neolit  

Rej. zab. nr C-223 

9 Miasto historyczne Średniowiecze-
współczesność  

 

  
Ustala się następujące strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

 strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru 

zabytków – oznaczona na rysunkach Studium wydzielonym symbolem graficznym, 

 strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ujętego w ewidencji 

zabytków –historycznego miasta Skórcz , tożsama ze strefami A2 i A3 (oznaczenia z 

dec o wpisie do rejestru zabytków)  

Dla stref ochrony archeologicznej ustala się następujące zasady ochrony: 
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- w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ujętego w 

ewidencji zabytków- historycznego miasta Skórcz dopuszczalna jest działalność 

budowlana pod warunkiem wykonania wyprzedzających badań wykopaliskowych, 

których celem jest udokumentowanie reliktów osadnictwa pradziejowego i 

średniowiecznego; zakres tych prac określa każdorazowo wojewódzki konserwator 

zabytków, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

- po wykonaniu badań teren może być trwale zainwestowany, 

- w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego 

wpisanego do rejestru zabytków obowiązuje zakaz zainwestowania oraz prac 

ziemnych; ponadto zasady ochrony ustalają przepisy odrębne. 

  

 Zabytki archeologiczne figurujące w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 

wymagają odpowiedniego uwzględnienia w zapisach planów miejscowych 

sporządzanych przez miasto. Szczegółowe warunki dotyczące procesu realizacji inwestycji 

na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne tj. w obrębie stref ochrony 

archeologicznej regulują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami.  

 

7. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  

7.1.Układ komunikacji drogowej  
  
 Miasto Skórcz położone jest peryferyjnie w stosunku do głównych ośrodków 

województwa, ale w paśmie oddziaływania korytarza transportowego związanego z 

autostradą A1. Miasto ma dobre powiazania lokalne oraz ponadlokalne drogami 

wojewódzkimi. Drogi wojewódzkie przebiegające przez miasto mają najistotniejsze 

znaczenie, zatem szczególnie ważny jest ich stan techniczny oraz organizacja ruchu na 

trasach, tym bardziej, że obsługują one także ruch tranzytowy  (głównie droga 214 i 231). 

Drogi te powiązane z siecią dróg gminnych stanowią szkielet transportowy miasta.     

 

 W zakresie przebudowy/modernizacji dróg wojewódzkich planuje się: 

-  nowy przebieg trasy drogi 231 na odcinku od miasta  (od ronda przy ul. Pomorskiej) w 

kierunku węzła autostradowego, z wykorzystaniem rezerwy terenowej po nieczynnej linii 

kolejowej nr 218 (Szlachta-Prabuty) dalej poza miastem z obejściem m. Ryzowie i Miryce; 

droga ta tworzy infrastrukturę drogową szczególnie ważną dla dostępności wewnętrznej 

województwa; ustalenia dotyczące nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 nie są 

wprost ustaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa (2016), 

mogą stanowić jedynie wytyczną dla przyszłych rozwiązań, a  termin realizacji ww. inwestycji 

nie jest jeszcze znany   

- utrzymanie rezerwy terenowej dla ewentualnego wariantu drogi wojewódzkiej  - tzw. etap III 

obwodnicy miasta zachodniej od skrzyżowania ul. Nowodworcowej (DW222) do 

skrzyżowania z ul. Pomorską.   

 

Hierarchizacja dróg wojewódzkich na terenie miasta: drogi główne (G) – nr 214, nr 231, drogi 

zbiorcze (Z) - pozostałe odcinki dróg wojewódzkich w granicach województwa. 
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 Prace związane  z przebudową i modernizacją istniejącego układu ulicznego Skórcza 

można oprzeć o koncepcję usprawnień ruchu z roku 2003, w której wskazano proponowane 

rozwiązania  (np. modernizacje skrzyżowań, uporządkowanie przekroju poprzecznego ulic, 

wykonanie usprawnień dla ruchu pieszego czy propozycje lokalizacji zatok postojowych, 

ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, większych 

parkingów).  

 

 Zgodnie z opracowaniami regionalnymi dla Skórcza przewiduje się realizację  

przedsięwzięcia strategicznego, zapisane w – zał. do Uchwały nr 951/275/13 Zarządu 

Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013r - Regionalny Program Strategiczny w 

zakresie transportu Mobilne Pomorze: „przebudowa DW nr 231 wraz z obwodnicą Skórcza”) 

Pakiet działań związanych z dostępem do autostrady A1 (przebudowa DW nr 222, 222+229, 

224, 226, 521, przebudowa DW nr 231 wraz z obwodnicą Skórcza). 

 

Planowane przedsięwzięcie  dotyczy rozwoju dróg regionalnych szczególnie ważnych 

dla poprawy dostępności wewnętrznej województwa. Rozwój regionalnego układu sieci 

drogowej będzie polegał m. inn na: 

− przebudowie połączeń drogowych między miastami powiatowymi a Trójmiastem, 

− likwidacji tzw. „wąskich gardeł” w ciągu regionalnych układów drogowych, w tym 

wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości poprzez 

budowę obwodnic lub obejść miejscowości, 

− przebudowie połączeń drogowych między miastami powiatowymi, 

− wprowadzaniu rozwiązań zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu, 

− prowadzeniu prac analitycznych i studialnych dotyczących sieci drogowej w województwie.  

 

7.2. Parkowanie  pojazdów i komunikacja zbiorowa 
 
Komunikacja zbiorowa  
 Ze względu na brak linii kolejowej lukę w transporcie zbiorowym wypełnić musi  

komunikacja autobusowa, gwarantująca powiązania z sąsiednimi ośrodkami miejskimi takimi 

jak Gdańsk, Starogard Gdański, Grudziądz czy też takimi ośrodkami jak Smętowo 

Graniczne, Osiek, Gniew.  Przystanki autobusowe zlokalizowane są na ulicach Gniewska, 

Leśna, Hallera, Pomorska, Plac Wolności, Dworcowa.   

 Zakłada się utrzymanie stanu istniejącego, ew. wzrost częstotliwości kursów 

transportu zbiorowego. 

 
 Parkowanie -   
 Wskazane jest uporządkowanie parkowania w pobliżu miejsc, punktów usług 

użyteczności publicznej. Utrzymuje się istniejące ogólnodostępne miejsca parkingowe , ich 

lokalizację pokazano na planszy graficznej  (oznaczenie: „większe parkingi”). Parkingi wraz z 

infrastrukturą drogową obsługująca przyległy teren należy przewidywać w terenach 

rozwojowych, zwłaszcza w sytuacji planowanych nowych terenów usługowych czy 

mieszkaniowo-usługowych (rejon ul. Zielonej, ul. Kociewskiej, ul. Osiedlowej- okolice 

cmentarza, czy też nowe usługi w rejonie ul. Pomorskiej, parking w rejonie poczty).  
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Postulowane wskaźniki parkingowe do uwzględnienia w zależności od programu 

funkcjonalnego  nowych terenów:  

- 1,5 msc na 1 lokal mieszkalny jednorodzinny 

- 1,2 msc na 1 lokal mieszkalny wielorodzinny  

- 0,75 msc na 1 pokój gościnny, hotelowy i dodatkowe miejsca dla osób zatrudnionych 

min 1 msc / 4 zatrudnionych 

- 1msc na 50m2 pow. użytkowej usług oraz dodatkowe miejsca dla osób zatrudnionych,  

w ilości zależnej od rodzaju usługi  

- hale widowiskowe, sportowe, stadiony i boiska otwarte-  min 15 msc na 100msc 

siedzących oraz  msc dla autokarów i rowerów 

- szkoły – min 0,5 msc na 1 osobę zatrudnioną  

- obiekty dydaktyczne, przedszkola, świetlice itp. –min 3 msc na 1 oddział 

- obiekty usługowo-przemysłowe, hale, magazyny, place składowe, hurtownie -  4,5 

msc na 1000 m2 pow. użytkowej obiektu lub odpowiednio wg ilości zatrudnionych w 

zależności od rodzaju obiektu 

- rzemiosło usługowe – min 3 msc na 100m2 pow. użytkowej lub odpowiednio wg ilości 

osób zatrudnionych  

 

Zastosowanie w planie miejscowym innych niż wyżej podane wskaźników wymaga 

uzasadnienia uwarunkowaniami lokalizacji (np. związane z zabytkami, historycznym układem 

urbanistycznym) lub specyfiką funkcji. W granicach wpisu do rejestru zabytków dopuszcza 

się odstępstwa od w/wym wskaźników.  

 

 Miejsca postojowe należy przewidywać w granicach działki lub terenu związanego z 
planowanymi obiektami, a jedynie uzupełniająco także w pasach drogowych. Wskaźniki 
miejsc postojowych obowiązują także dla rozbudowy, nadbudowy, zmian sposobów 
użytkowania jeżeli ze względu na swój charakter lub rozmiary mogą powodować zwiększenie 
potrzeb parkingowych. Miejsca parkingowe można realizować także w formie  garaży.   

 W sytuacji planowania większych parkingów  (np. powyżej 25 msc) dopuszcza się 
sytuację, by jeden parking obsługiwał, spełniał wymagania dla kilku obiektów, pod 
warunkiem, że obiekty te funkcjonują w różnych porach doby lub innych dniach tygodnia (np. 
szkoła i boisko).  
  

7.3. Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, ruch pieszy, strefy ruchu 

uspokojonego 
 

 W mieście ze względu na skalę i zachowany historyczny charakter układu 
przestrzennego istotne znaczenie ma ruch pieszy, a ruch rowerowy powinien mieć większe 
niż obecnie znaczenie. Główne cele podróży na terenie miasta to szkoły, kościół, placówki 
handlowe, tereny zakładów pracy. Najistotniejsze znaczenie w podróżach lokalnych mają 
ulice 27 Stycznia, 3-go Maja, Pomorska, Hallera, Główna.  

 Wskazane jest zwiększenie udziału ruchu rowerowego  w codziennych podróżach (m. 
inn. do pracy, szkoły na zakupy itp.) . Ze względu na stan istniejący (wąskie pasy drogowe w 
historycznym centrum miasta) nowe trasy rowerowe poza jezdnią, jako wydzielone drogi 
rowerowe możliwe są do wyznaczenia jedynie w niektórych miejscach, przede wszystkim 
wzdłuż ciągów ulic Nowodworcowej (DW 222 do skrzyżowania z rondem i dalej w kierunku 
autostrady A1) i proj. Obwodnica Zachodnia.   
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 Nowa droga rowerowa mogłaby być wydzielona i urządzona w dolinie Szorycy, 
wiążąc tereny rekreacyjne miasta, a także wzdłuż ul. Zielonej wiążąc osiedla mieszkaniowe  
z resztą obszaru miasta.   

 Ścieżki rowerowe, zwłaszcza planowane w terenach rekreacyjnych należy wyposażyć 
dodatkowo w miejsca wypoczynku, punkty informacyjne, parking dla rowerów, wiaty itp. 
infrastrukturę.  

Na terenie miasta planowana sieć dróg i szlaków turystycznych rowerowych ponadlokalnych 
to:  

- trasa międzynarodowa – nr 4 wg planu zagosp. przestrzennego woj. pomorskiego 
(Trasa Tysiąca Jezior)  (….) Kaliska-Lubichowo-Skórcz-Skórcz (m) –Morzeszczyn-
Gniew itd.  

- trasa regionalna – nr 123 wg planu zagosp. przestrzennego woj. pomorskiego: 
Starogard Gd. (m)- Starogard Gd. –Bobowo-Skórcz –Skórcz (m) –Osiek 

 Proponuje się w celu zmniejszenia uciążliwości ze strony ruchu samochodowego 
oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu wprowadzenie stref ruchu uspokojonego dla ruchu 
lokalnego, bez ruchu tranzytowego wewnętrznego i zewnętrznego Układ  uliczny strefy ruchu 
uspokojonego tworzyć mogą ulice lokalne i dojazdowe, a ich przebieg (geometria  planu 
sytuacyjnego) i środki uspokojenia ruchu (np. mini ronda, progi zwalniające, wyniesione 
przejścia dla pieszych, zwężenia jezdni itp.) mają zniechęcać kierowców do przejazdów 
tranzytowych.  

Planowane strefy ruchu uspokojonego w obszarze miasta wg koncepcji z 2003r przedstawia 
schemat: 

 

Rys – Schemat proponowanych stref ruchu uspokojonego w mieście wg koncepcji „Trafik” sc z 2003r  

 

7.4. Rekomendacje dotyczące działań i opracowań planistycznych dot. 

systemów komunikacyjnych w mieście  
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Wskazane są wieloetapowe działania planistyczne i realizacyjne związane 
z modernizacją i poprawą układu komunikacyjnego w mieście: 

- wspieranie wszelkich działań związanych z budową dalszego ciągu ul. Nowodworcowej 
w ciągu drogi DW231 w kierunku autostrady A1 

- postulaty dalszych  analiz i ew. budowy obwodnicy zachodniej , ewentualnie wykonanie  
koncepcji programowo- przestrzennej  takiej drogi   (we współdziałaniu z zarządcami 
dróg wojewódzkich i władzami regionalnymi) – rezerwa terenu na przebieg takiej drogi 
nie wydaje się jednak obecnie uzasadniona, stąd nie wskazano takiej w części graficznej 
Studium  

- wykonanie usprawnień  doraźnych na ulicach miasta, szczególnie związanych z poprawą 
bezpieczeństwa ruchu, głównie pieszych  

- dalsze prace modernizacyjne związane z przebudowami istn ulic , w tym z utwardzaniem 
nawierzchni  dróg, w tym z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych na tego typu 
działania  

- wydzielanie i urządzenie dróg w obszarach rozwojowych w tym wynikających 
z przyjętych planów miejscowych 

- realizacja nowych tras rowerowych (we współdziałaniu z sąsiednimi gminami oraz 
samorządem wojewódzkim)  

- prace związane z modernizacja dróg miejskich można prowadzić w oparciu 
o odpowiednio zaktualizowane opracowania studialne z roku 2003 (oprac. „Trafik”sc. 
Gdańsk, 2003) 

- współpraca z zarządcą dróg wojewódzkich w zakresie przebudowy dróg w tym 
poprawiających bezpieczeństwo ruchu (np. dotyczy to podjętych działań dot. drogi 
wojewódzkiej nr 222 - ul. Pomorskiej, w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych czy 
remontów chodników przy ulicach w pasie drogi wojewódzkiej nr 231 przy ulicy Głównej 
i ulicy Hallera)  

 Przy tworzeniu projektów przebudowy i modernizacji dróg mających znaczenie dla 
zachowania odpowiedniej, a nawet poprawy komunikacji w regionie, konieczne jest 
tworzenie projektów obejmujących rożne zagadnienia: poprawę parametrów technicznych 
określających klasę drogi, organizacji ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz samych 
użytkowników, szczególnie w obszarach zurbanizowanych, miejscach rekreacji, w pobliżu 
obiektów użyteczności publicznej.  

 Obszary szkolne należy objąć szczególną strefą specjalną ochrony pieszych i należy 
zaplanować urządzenia ponadstandardowej powodujące ochronę pieszych. Zaleca się 
opracować mapę dojścia dzieci do szkół i zapewnić bezpieczną drogę do szkoły poprzez 
urządzenia uspokojenia ruchu, strefę ograniczonej prędkości.  

 Przy realizacji obiektów usługowych, magazynowych, produkcyjnych o większych 
powierzchniach lub innych generujących znaczne natężenie ruchu drogowego należy 
wykonać analizę wpływu inwestycji na przyległy układ drogowy. Analiza powinna wykazać 
czy istniejąca infrastruktura zapewni sprawną i bezpieczną obsługę transportową obiektu, 
czy może należy wskazać niezbędne inwestycje zapewniające poprawne funkcjonowanie 
i inwestycji i przyległej sieci ulicznej.  

 Mając na uwadze odpowiednie zagospodarowanie istniejących i planowanych 
szlaków turystycznych, w tym rowerowych  konieczne są działania w celu wyposażenia ich 
w  elementy małej architektury: miejsca widokowe, infrastrukturę techniczną towarzyszącą. 
Konieczne jest również właściwe oznakowanie, poprawa nawierzchni, przystosowanie do 
całorocznego wykorzystania obiektów czy ciągów komunikacyjnych pieszych i rowerowych. 
Działania te powinny odbywać się we współpracy z różnymi partnerami np.: sąsiednimi 
gminami (Skórcz, Osiek) administracją lasów, szkołami, PTTK i innymi organizacjami 
działającymi na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji. 
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8. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

8.1.Zaopatrzenie w wodę 
 
 Zaopatrzenie w wodę jest obecnie w mieści na poziomie dobrym, ponad 98,3% 
mieszkańców  korzysta z instalacji wodociągowych. Zasoby ujęcia wody w Ryzowiu są 
wystarczające i zapewniają możliwości dalszego rozwoju miasta, istotne jest jednak 
zabezpieczenie strefy ochronnej ujęć wód przed potencjalnymi zanieczyszczeniami (pilna 
konieczność budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca wyznaczone i urbanizujące się 
tereny w gminie Skórcz w granicach ujęcia), a także prowadzenie monitoringu w strefie. 
 
  Ze względu na ograniczenia przestrzenne Skórcza (niewielka powierzchnia miasta 
w granicach administracyjnych) i raczej umiarkowany dotychczasowy rozwój, od wielu lat 
właściwie już zdefiniowany, rozbudowa systemu wodociągowego w zakresie projektowania 
i realizacji odbywa się  na bieżąco, stosownie do potrzeb.  Stan techniczny sieci jest dobry 
lub zadawalający.  
 
Dalsze kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę powinny skupić się na: 

- działaniach zmierzających do utrzymania stanu istniejącego w dobrym stanie 
technicznym  w celu zapewnienia niezawodności w  dostawie wody  o dobrej jakości, 
zgodnej z normami  poprzez bieżące remonty i drobne modernizacje  

- sukcesywnej wymianie odcinków sieci z rur azbestowo-cementowych na inny materiał 

- sukcesywnej rozbudowie sieci wodociągowych w obszarach rozwojowych, w tym 
objętych przyjętymi planami miejscowymi  (głównie wschodni fragment miasta)  

 
Rozbudowa istniejących sieci i budowa nowych – zgodnie z sukcesywnie przyjmowanymi  
wieloletnimi planami rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  
Należy zapewnić  odpowiednia ilość wody  do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie 
z wymaganiami przepisów prawa.   
 

8.2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa, odprowadzanie wód deszczowych   
 
 System kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w mieście systematycznie się rozwija 
poprzez modernizacje i budowy nowych odcinków sieci.  
Wg danych statystycznych  (GUS za 2016) 99,1% mieszkańców miasta korzysta z instalacji  
kanalizacyjnej. 3500 osób (na 3545 łącznie wg danych GUS w granicach miasta za rok 
2016), czyli niemal 100%, korzysta z oczyszczalni ścieków, a na terenie miasta 
zaewidencjonowano 3 oczyszczalnie przydomowe i 34 zbiorniki bezodpływowe na ścieki 
sanitarne.  
Całe miasto jest objęte zasięgiem aglomeracji ściekowej z oczyszczalnią w Skórczu, 
oczyszczalnia planowana jest do modernizacji i rozbudowy (wydane decyzje celu 
publicznego), w tym w zakresie gospodarki osadami. 
Główne kierunki rozwojowe miasta uwzględniają planowane rozbudowy sieci kanalizacyjnych 
w ramach aglomeracji Skórcz, uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych ze względu na ich  
wielkość oraz położenie w strukturze miasta nie wymaga zasadniczych zmian 
w dotychczasowym istniejącym i planowanym  układzie kanalizacji sanitarnej.    
 
Dalsze kierunki rozwoju systemu: 

- utrzymanie stanu istniejącego w dobrym stanie technicznym  

- sukcesywny rozwój, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zwłaszcza w terenach 
rozwojowych, w tym w obszarach objętych przyjętymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego 
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- rozbudowa sieci w kierunku zachodnim, w celu objęcia kanalizacją także terenów 
istniejących i nowo planowanych funkcji gospodarczych na granicy z gminą wiejską, 
na północ od drogi wojewódzkiej nr 214  

 
Rozbudowa istniejących sieci i budowa nowych – zgodnie z sukcesywnie przyjmowanymi  
wieloletnimi planami rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  
Rozbudowa oczyszczalni ścieków realizowana będzie w drodze współpracy z gminą wiejską, 
zgodnie z porozumieniem z 2016r zawartym z Gminą Skórcz, dotyczącym wspólnej realizacji 
inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu”.    
 
 Wody deszczowe  z miasta Skórcza odprowadzane są do głównie do rzeki Szorycy 
i do Liski oraz do rowów melioracyjnych w ich zlewniach. System istniejący kanalizacji 
deszczowej jest sukcesywnie rozbudowywany modernizowany przy okazji przebudowy, 
modernizacji ulic miejskich.  
 
Dla poprawy stanu istniejącego niezbędne są działania: 

- budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej oraz  rozbudowa istniejących sieci 

- sukcesywna likwidacja odcinków sieci ogólnospławnej  

- utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej istniejących  sieci oraz rowów 
melioracyjnych będących odbiornikami wód deszczowych 

- sukcesywna instalacja urządzeń oczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej 
do odbiorników 

- rozbudowa sieci w terenach rozwojowych, w tym zgodnie z przyjętymi planami 
miejscowymi  

 
 Przy planowaniu nowych terenów inwestycyjnych wskazane jest ograniczanie ilości 
wód wymagających odprowadzenia do kanalizacji deszczowej poprzez właściwe 
zagospodarowywanie terenów inwestycyjnych, promowanie rozwiązań umożliwiających 
zatrzymanie wód deszczowych w obrębie własnego terenu  (drenaż rozsączający, własne 
zbiorniki retencyjne wód opadowych, tworzenie tzw. zielonej infrastruktury, odpowiednio 
większe powierzchnie biologicznie czynne, renaturalizację cieków wodnych, w tym rzeki 
Szorycy).  
  

8.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

 Zaopatrzenie istniejących i projektowanych terenów inwestycyjnych będzie odbywać 
się poprzez rozbudowę istniejącej sieci średniego napięcia oraz niskiego napiecia i budowę, 
w miarę potrzeb, stacji transformatorowych. Wzdłuż linii napowietrznych SN-15 kV 
obowiązuje pas ochrony funkcyjnej o szerokości 14 m (po 7 m od osi linii). 
Zagospodarowanie w obszarze pasa ochrony funkcyjnej należy uzgodnić z właścicielem linii. 
Planowane zagospodarowanie terenu należy dostosować do istniejącej sieci 
elektroenergetycznej. Usunięcie wszelkich kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną 
przebiegającą przez działki winno nastąpić kosztem i staraniem inwestorów kolidujących z 
siecią obiektów. Konieczna jest rozbudowa sieci SN i nn, postuluje się budowę nowych 
odcinków jako sieci kablowych, zwłaszcza w obrębie historycznej części Skórcza, w 
granicach wpisu do rejestru zabytków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się budowę sieci napowietrznych.  
 
 W granicach miasta ani w jego najbliższym sąsiedztwie nie przewiduje się lokalizacji 
sieci energetycznych wysokich napięć ani najwyższych napięć 220 kV i 400 kV. W granicach 
miasta Skórcz nie wskazuje się obszarów rozmieszczenia urządzeń produkujących energię 
elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 100 kW.  
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 Planowany jest nowy GPZ Skórcz 110/15kV w Skórczu, bezpośrednio przy granicy 
miasta i obszaru wiejskiego oraz nowa linia 110kV prowadząca do tego GPZ. Lokalizacja 
planowanego GPZ pokazana została na załączniku graficznym  Studium.  
 
 Wskazuje się w granicach miasta obszary rozmieszczenia urządzeń produkujących energię 
elektryczną z odnawianych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW – w sąsiedztwie 
zakładów przemysłowych „Fast” i „Iglotex”, zasięgi takich obszarów pokazano na zał. 
graficznym 2C „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.  
 

8.4. Zaopatrzenie w gaz, ciepło, gospodarka nieskoemisyjna 
 
 Wg informacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  Oddział w Gdańsku planowane 

jest zaopatrzenie miasta  w gaz, w latach 2018-2019  planuje się gazyfikacje miasta siecią 

gazową średniego ciśnienia, realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania 

dofinansowania ze środków unijnych. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział 

Gazowniczy w Gdańsku uzyskała (listopad 2018) decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia 

pn. Gazyfikacja Skórcza, w ramach którego planuje się w tzw. etapie III (gazyfikacja 

Starogard Gdański-Skórcz łącznie z miastem Skórcz) budowę odcinka gazociągu wysokiego 

ciśnienia, stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz gazociągu średniego ciśnienia wraz z 

infrastrukturą techniczną towarzyszącą. Na terenie miasta Skórcza zaplanowano wykonanie 

sieci gazowych m. inn w ul. Starogardzkiej i Głównej, Pomorskiej (w rejonie „Iglotex SA”), w 

rejonie ulicy Ogrodowej i Zielonej (Ogrodowa, Malinowa, Jagodowa) , na Osiedlu Młodych 

(ul. Schornaka, Mickiewicza, Żeromskiego, Konopnickiej) oraz na Osiedlu Leśnym. Nowa 

sieć gazowa planowana jest w obszarach posiadających już obowiązujące miejscowe plany, 

a poza planami realizowana będzie na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, w marcu 2019 inwestor wystąpił o taką decyzję.  

 Zgodnie z przyjętym „Planem gospodarki nieskoemisyjnej dla gminy miejskiej Skórcz 

na lata 2016-2020” planowane są liczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza 

i zwiększenie wykorzystania OZE (odnawialne źródła energii) w mieście. Miasto przyjęło 

uchwałę dot. regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac 

związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Skórcz 

w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – Miasto Skórcz” (edycja 2018). Miasto 

przystąpiło do partnerstwa z Powiatem Starogardzkim oraz partnerami prywatnymi w ramach 

projektu instalacji ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła  oraz do projektu partnerskiego 

z inwestorem prywatnym pn. "Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę 

istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej - I element 

wyspy energetycznej". Celem strategicznym planu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla  

o min. ok. 11,60% w stosunku do roku 2015.  

 
Inne urządzenia instalacje związane z energetyką odnawialną , w tym rozwiązania 
prosumenckie przewidywane w mieście : 

 dopuszcza się wykorzystanie energii wiatru w przydomowych elektrowniach 
wiatrowych (energetyka rozproszona) poza strefami wpisanymi do rejestru zabytków,  
lokalizacji tego typu nie wskazuje się w dokumencie Studium 

 dopuszcza się wykorzystanie energii słońca w indywidualnych gospodarstwach 
domowych oraz obiektach użyteczności publicznej (np. lokalizacja kolektorów słonecznych 
oraz instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków), w tym realizacji inwestycji w ramach 
zawartych partnerstw miasta Skórcz i Starostwa Powiatowego oraz podmiotów prywatnych 
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z rejonu miasta w ramach projektu „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła 
w Skórczu, celem  ograniczenia emisjo CO2 oraz wzrostu produkcji energii z OZE –II 
element wyspy energetycznej”   

 dopuszcza się możliwość budowy urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do 
produkcji energii elektrycznej – ogniw fotowoltaicznych w zespołach, tzw. farmach solarnych, 
na gruntach rolnych niezabudowanych, poza obszarami wyznaczonymi jako rozwojowe 
w mieście i poza strefami ochrony krajobrazu ze względu na wpis układu urbanistycznego 
miasta do rejestru zabytków , tam gdzie badania środowiska wykażą potencjał do produkcji 
energii ze słońca oraz gdzie będzie możliwość odprowadzenia wytworzonej energii do sieci 
elektroenergetycznej oraz gdzie nie będzie to kolidowało z wymogami ochrony krajobrazu 
oraz z ochroną przyrody; 

- dopuszcza się sytuowanie urządzeń wytwarzających energię elektryczna z odnawialnych 
źródeł – instalacji fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w terenach o 
funkcjach produkcyjnych, przemysłowych, magazynowych, infrastruktury technicznej oraz  
obsługi komunalnej, pod warunkiem zachowania wymagań wynikających z ochrony 
zabytków i krajobrazu kulturowego miasta, w szczególności zasad ochrony określonych w 
granicach wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego miasta Skórcza.   

 dopuszcza się sytuowanie urządzeń energetyki tzw. rozproszonej przy zastosowaniu 
różnych źródeł energii odnawialnej (w tym np. geotermalnej), pod warunkiem zachowania 
wymogów ochrony przyrody i ochrony środowiska; 

 dopuszcza się różnego rodzaju działania związane z realizacją Uchwały Nr 
XXII/105/2016 Rady Miejskiej W Skórczu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020 np. 
ograniczenie ruchu samochodowego, budowa ścieżek rowerowych i propagowanie 
transportu rowerowego, prace termomodernizacyjne w tym budynków komunalnych, 
mieszkaniowych  oraz użyteczności publicznej, modernizacje systemów grzewczych, 
modernizacja oświetlenia ulicznego.   
 

8.5. Gospodarka odpadami 
 Na terenie miasta nie znajduje się aktualnie żadne składowisko odpadów. Do roku 

2010 funkcjonowało w granicach administracyjnych miasta Skórcz, niedaleko granicy 

z gminą wiejską, składowisko odpadów firmy „Iglotex”, zostało ono zamknięte decyzją 

Starosty Starogardzkiego z dnia 22 lutego 2010 r., poddane rekultywacji, zakończonej 

w 2012 r.   

 

 Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w "Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Pomorskiego 2018" przyjętego Uchwałą Nr 3/107/12 Zarządu Województwa 

Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2012 roku (wg Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018”) ustalono regiony gospodarki odpadami 

komunalnymi. Miasto Skórcz znalazła się w tzw. Regionie Południowym gospodarki 

komunalnej obsługiwanym przez RIPOK Stary Las (zlokalizowany na terenie gminy 

Starogard Gdański).   

Zgodnie z obecnie obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa 

Pomorskiego 2022 (WPGO 2022) przyjętym Uchwałą Nr 321/XXX/16 Sejmiku Woj. 

Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. miasto Skórcz jest zlokalizowane w regionie 

południowym i właściwymi dla niego regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów 

komunalnych (RIPOK) są: RIPOK Stary Las, RIPOK Gostomie, RIPOK Nowy Dwór, RIPOK 

Przechlewo, RIPOK Kos-Eko.  
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Na terenie miasta planowany jest PSZOK  (wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego dla tego przedsięwzięcia)- teren inwestycyjny oznaczony jako 22.IT.   

 

8.6. Telekomunikacja, łączność publiczna   
 

 Infrastruktura telekomunikacyjna na terenie miasta zapewnia mieszkańcom, 

podmiotom gospodarczym dostęp do telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do 

internetu w wystarczającym stopniu. Jakość połączeń oraz stan linii telefonicznych jest 

dobry.  W mieście znajdują się stacje bazowe telefonii komórkowej operatorów Plus, Orange 

i T-Mobile, Play. Internet na ternie miasta dostarczany jest przez lokalnego dostawcę, 

w znacznej części drogą radiową. 

 Na terenie miasta znajdują się stacje bazowe telefonii komórkowej – lokalizacje 

pokazano na planszy graficznej Uwarunkowań. Stacje bazowe są źródłem promieniowania 

elektromagnetycznego, jednak jego zasięg dotyczy miejsc niedostępnych dla ludzi ze 

względu na wysokość montowania anten. Ze względu na specyfikę miasta, w szczególności 

jego walory historyczne, zabytkowe i krajobrazowe wskazane jest wykluczenie obszar 

wpisany do rejestru zabytków z możliwości lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii 

komórkowych, ewentualne takie lokalizacje powinny być uzasadnione odpowiednimi 

analizami krajobrazowymi i uzgodnione ze służbami konserwatorskimi. 

 Dopuszcza się dalszy rozwój  sieci telekomunikacyjnych  oraz sieci internetowych, 

w tym szerokopasmowego internetu. Inwestycje muszą być zgodne z przepisami odrębnymi. 

Rozwój sieci ma zapewnić techniczną i przestrzenna dostępność do systemów 

telekomunikacyjnych  i teleinformatycznych. Do systemów infrastruktury telekomunikacyjnej 

zalicza się: telekomunikacyjne urządzenia końcowe, linie telekomunikacyjne, kanalizacje 

kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt. 

  

9. OBSZARY REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  

9.1. Inwestycje celu publicznego o lokalnym, miejskim charakterze 
 
 Inwestycjami celu publicznego, zgodnie z definicją określoną w ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami mogą być działania stanowiące realizację celów takich jak: 

- drogi publiczne i drogi wodne, linie kolejowe, lotniska, obiekty i urządzenia transportu 

publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji, ich budowa i utrzymanie 

- ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania płynów, pary, gazów 

i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania 

z tych przewodów i urządzeń, 

- publiczne urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, 

przesyłania i oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów, 

- obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska, zbiorniki i inne urządzenia wodne 

służące zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, 
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a także regulacja i utrzymanie wód oraz melioracji wodnych, będących własnością 

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, 

- opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

- ochrona pomników zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru 

komunistycznego, 

- pomieszczenia dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, 

państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów 

ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, pomieszczenie niezbędne dla realizacji obowiązków w zakresie 

świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych - ich 

budowa i utrzymanie, 

- obiekty i urządzenia niezbędne dla potrzeb obronności państwa, ochrony granicy 

państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym zakłady 

karne oraz zakłady dla nieletnich - ich budowa i utrzymanie, 

- poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących 

własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą 

odkrywkową 

- cmentarze – ich zakładanie i utrzymywanie, 

- miejsca pamięci narodowej – ich ustanawianie i ochrona, 

- ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody, 

- inne cele publiczne określone w odrębnych przepisach. 

 

 Wyżej wymienione cele mogą być realizowane na terenie miasta w różnych 

lokalizacjach, w tym także na podstawie decyzji wzizt . Najistotniejsze  to: 

- nowe drogi – wskazano je w obszarach objętych planami miejscowymi lub 

proponowanych do objęcia planami –rozwojowych, w tym w części wschodniej miasta 

w nowych terenach mieszkaniowo-usługowych; modernizacje i przebudowy 

istniejących ulic (np. Grzybowa, Myśliwska, Prusa, Żeromskiego, cd. ul. Schornaka, 

Złota, Dworcowa) 

- powiększenie cmentarza w kierunku południowym – zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

- nowe tereny zieleni urządzonej, parkowej – wykorzystujące tereny leśne 

i zadrzewione- rejon ulicy Spacerowej oraz rejon na północ od drogi wojew. 214 

pomiędzy terenem Iglotex-u a terenami dawnego tartaku 

- nowe tereny zieleni ekologicznej- w dolinie rzeki Szorycy, z ew. ścieżkami pieszo-

rowerowymi 

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Gniewskiej 

- tereny sportowo-rekreacyjne osiedlowe – rejon ulic Długa-Szkolna 

- modernizacja i rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych – rejon stadionu 

„Pomorzanka”, rewaloryzacja, przebudowa stadionu, teren Parku Miejskiego (dalsze 

prace wzbogacające program użytkowy i zagospodarowanie) 

-  budowa przedszkola miejskiego (w obszarze obowiązującego planu miejscowego)  

- budowa hali sportowej w sąsiedztwie szkoły  

- remonty, modernizacje  budynków szkolnych 
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- zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej – poprawa jakości, podniesienie 

standardów- m. inn Rynek Maślany z pompą i fontanną  

- budowa ścieżek rowerowych, chodników, modernizacja istniejących ciągów pieszych, 

budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Leśnej i w sąsiedztwie poczty 

- budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK) 

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej, Hallera, kanalizacji sanitarnej 

w rejonie ul. Leśnej         

 
 W Studium przewiduje się realizację urządzeń i obiektów oraz sieci inżynieryjnego 

uzbrojenia związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem ścieków, kanalizacją  

deszczową, siecią cieplną związaną z nowym źródłem kogeneracyjnym na terenie „Iglotex-

u”, z ew. siecią gazową  w obszarze całego miasta, sukcesywnie w miarę potrzeb. 

 

 Dla nowych projektowanych terenów inwestycyjnych, w tym tzw. terenów 

rozwojowych zgodnie z obowiązującymi i przyszłymi proponowanymi planami miejscowymi 

mogą okazać się niezbędne realizacje dróg publicznych lokalnych i dojazdowych, a także 

lokalnych ciągów rowerowych i pieszych. Lokalizacja inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu lokalnym będzie następowała na podstawie ustaleń takich planów miejscowych  

lub na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sytuacji braku 

planu miejscowego. 

 

 W Studium przewiduje się także realizację urządzeń i obiektów oraz sieci 

inżynieryjnego uzbrojenia związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem 

ścieków na terenie całego miasta. Lokalizację nowych elementów komunikacji i infrastruktury 

technicznej o charakterze lokalnym dopuszcza się na wszystkich terenach inwestycyjnych 

oraz na terenach rolnych i leśnych (po spełnieniu wymagań przepisów dotyczących ich 

ochrony). Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym będzie następowała 

na podstawie ustaleń planu miejscowego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w sytuacji braku planu miejscowego. 

 

9.2. Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym  dotyczące miasta  
 
 Nie występują na  terenie miasta Skórcz zadania rządowe, nie przewiduje się na 

terenie gminy realizacji ponadlokalnych celów publicznych w rozumieniu art. 48  ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  (Art. 48. 1. „Ministrowie i centralne organy 

administracji rządowej, w zakresie swojej właściwości rzeczowej, sporządzają programy zawierające 

zadania rządowe, zwane dalej "programami", służące realizacji inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu krajowym. 

2. Programy podlegają zaopiniowaniu przez sejmiki właściwych województw. 

3. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, programy, uwzględniając w szczególności 

cele i kierunki, o których mowa w art. 47 ust. 2.”) 

 

 Rada Ministrów, przyjmując Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 

2030, ustala, w jakim zakresie koncepcja ta będzie stanowiła podstawę sporządzania 

programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 (art. 47 ust. 3 zdanie drugie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), w KPZK 2030 stwierdzono: "Ze względu 

na strategiczną rolę dokumentu KPZK 2030 nie formułuje ustaleń i zaleceń odnoszących się 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcz 
 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Polityka przestrzenna.  Strona 58 
 

do przygotowania i wyznaczania programów zadań celu publicznego o charakterze 

inwestycyjnym, pozostawiając to (...) dokumentom strategicznym i realizacyjnym 

pozostającym domeną poszczególnych ministrów oraz jednostek samorządu terytorialnego". 

Do tej pory nie zostało wydane żadne rozporządzenie na podstawie art. 48 ust. 3 u.p.z.p. 

 

W nowym planie zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego 2030 (PZWP 2030) 

wskazano inwestycje ponadlokalne, które  mogą dotyczyć miasta Skórcza, w tym działania 

i przedsięwzięcia polityki przestrzennej, służące realizacji wskazanych w PZPW 2030 

kierunków:  

 ponadregionalne i regionalne trasy rowerowe, na które składają się: 

międzynarodowa – nr 4 (Trasa Tysiąca Jezior)  (….) Kaliska-Lubichowo-Skórcz-

Skórcz (m) –Morzeszczyn-Gniew itd. ; regionalna – nr 123:Starogard Gd. (m)- 

Starogard Gd. –Bobowo-Skórcz –Skórcz (m) –Osiek itd. 

 budowa głównego punktu zasilania 110/15 kV w Skórczu 

 rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach aglomeracji 

ściekowych powyżej 2000 RLM – m. inn w Skórczu, budowa i modernizacja 

kanalizacji sanitarnej wraz z układem tłocznym i modernizacja przepompowni – m. 

inn. w Skórczu; zgodnie z Programem Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 

91/271/EWG 

 przebudowa dróg wojewódzkich nr 222, 222+229, 224, 226, 521, 231 wraz 

z budową Obwodnicy Skórcza –etap II – zgodnie z kierunkami rozwoju sieci 

transportowej woj. pomorskiego  

 
Rys. Planowana przebudowa dróg wojewódzkich dot. miasta Skórcza – schemat  
 
Część z inwestycji ww. nie stanowi  inwestycji,  o których mowa w art. 39 ust 3 pkt 3 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 

Art. 39. 3.  W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się 

ustalenia strategii rozwoju województwa oraz rekomendacje i wnioski zawarte w audycie 

krajobrazowym, oraz określa się w szczególności:/…/  

3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 

 
.  
W obszarze miasta Skórcz,  poza istniejącymi elementami,  które mogą stanowić inwestycje 

ponadlokalne celu publicznego (modernizacje dróg wojewódzkich, zwłaszcza drogi 

wojewódzkiej nr 231) mogą być realizowane takie inwestycje jak: 

-  plany ochronne dla obszarów Natura 2000 
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-  budowa obwodnic – obejść drogowych miejscowości w ramach modernizacji dróg 

wojewódzkich – nr 222- wskazana jest analiza ew. docelowego przebiegu wariantu 

tzw. obwodnicy zachodniej miasta zgodnie z wcześniejszymi studiami i analizami 

komunikacyjnymi w tym zakresie, ew. podjęcie decyzji o całkowitej rezygnacji 

z rezerwy terenowej dla takiej trasy  

- budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, szerokopasmowego Internetu 

-  budowa kompleksowych zintegrowanych systemów informacji turystycznej na 

poziomie regionu, powiatu  

 

Jako obszary i obiekty o znaczeniu ponadlokalnym wskazane do ujęcia w programach 

ponadlokalnych, w tym powiatowych i wojewódzkich kwalifikują się: 

- realizacja ścieżek rowerowych, tras turystycznych regionalnych oraz powiatowych, w tym 

wspólnie z innymi gminami powiatu,  

- ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu Kociewia (obszar miasta, w tym układ 

urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków wraz z ustanowionymi strefami ochrony 

otoczenia zabytku; wymagana współpraca co najmniej z gminą wiejską Skórcz 

i konserwatorem zabytków powiatowym)  

10. WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW 

10.1.Obszary dla których sporządzania planu miejscowego jest 

obowiązkowe  
 
 Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa obowiązkowe jest sporządzanie miejscowych 

planów jeżeli wynika to z przepisów odrębnych, dla obszarów wymagających 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także dla obszarów przestrzeni 

publicznej, wskazanych w dokumencie Studium. Obowiązek taki (na podstawie art. 10 ust. 2 

pkt 8 ustawy) powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku.  

 

 Nie wskazuje się obszarów do sporządzenia obowiązkowego planu miejscowego ze 

względu na konieczność scaleń i podziału nieruchomości ani ze względu na wyróżniony 

obszar przestrzeni publicznej, w rozumieniu definicji z ustawy (wg art. 2 pkt 6 - „6) „obszarze 

przestrzeni publicznej” - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu 

kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, 

określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;”).  

  
 W Studium nie wskazuje się obszarów do przeprowadzania scaleń i podziałów, 

ani nowych obszarów przestrzeni publicznych.  

 

Z przepisów odrębnych wynikają obowiązki sporządzenia planów  dla: 

1) strefy A ochrony uzdrowiskowej  - nie dotyczy miasta Skórcz, 

2) nieruchomości zajętych pod byle lotniska wojskowe, przekazanych właściwym 

jednostkom samorządu terytorialnego – nie dotyczy miasta Skórcz,  

3) terenów objętych planem generalnym (na podstawie  ustawy prawo lotnicze) – 

nie dotyczy miasta Skórcz,   
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4) dla obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej – nie dotyczy miasta 

Skórcz,  

5)  dla obszarów na których utworzono park kulturowy - nie dotyczy miasta 

Skórcz,  nie wskazano w studium  i nie utworzono żadnego parku kulturowego 

6) nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej – nie 

dotyczy miasta Skórcz,   

7) dla realizacji niektórych specyficznych inwestycji:  

- takich jak obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 (lokalizacje 

te należy uprzednio wskazać w studium) – ze względu na skalę miasta nie 

wskazuje się takich lokalizacji  

- takich jak elektrownie wiatrowe – art. 3 ustawy z 20 maja 2016 r. stanowi 

bowiem, iż „lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” – nie wskazuje się takich 

inwestycji w granicach miasta. 

10.2.Obszary dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe  
 
 Do terenów, dla których miasto zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego należą przede wszystkim wszystkie wyznaczone 

w Studium nowe tereny rozwojowe usytuowane na dotychczasowych gruntach rolnych lub 

leśnych, które wymagają zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 

i nieleśne, zatem zgodnie z ustawą należy dla nich sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

 W Studium wskazuje się następujące obszary, dla których miasto zamierza 

sporządzić plany miejscowe: 

 obszary, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowych 

planów – fragment obszaru w rejonie cmentarza i ul. Osiedlowej (zmiana planu 

dotychczasowego) w jednostce Nowe Miasto – w celu wskazania terenów dla 

zabudowy wielorodzinnej oraz korekty zapisów dla gruntów miejskich 

przeznaczanych na cele działalności gospodarczych4 

 zmiana planu miejscowego dla rejonu ulic Schornaka i Hallera (plan dotychczasowy 

z 2012r) w celu korekty niektórych zapisów oraz wskazania terenu dla budowy hali 

sportowej przy szkole5 

 zmiana planu miejscowego w rejonie ulic Ogrodowa i Zielona (plan dotychczasowy 

z 2010r) w celu korekty niektórych zapisów, zmiany niektórych funkcji 6 

 plan miejscowy dla nowych terenów mieszkaniowych oraz usługowych w jednostce 

Górne Miasto, dotychczas nieobjęte planami – rejon ul. Zielonej, obejmujący m. inn. 

tereny 9.M, 20. U i 15.U 

 nowe tereny inwestycyjne w jednostce Górne Miasto dla funkcji usługowych, 

gospodarczych na północ od ul. Pomorskiej, obejmujący m. inn. tereny 13.U, 21.P, 

14.U  

                                                           
4
 plan uchwalono – Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dn. 20.12.2018r –Dz. Urz. Woj. Pom. z 

31.01.2019r poz. 549  
5
 plan uchwalono – Uchwała Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dn. 27 sierpnia 2019r  

6
 przewidywana sesja uchwalająca plan- w październiku 2019r  
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 tereny do przekształceń funkcjonalno-przestrzennych w jednostce Górne Miasto – na 

północ od ul. Leśnej , obejmujący m. inn. tereny 18.P/U, 19.P/U czy 11.M oraz tereny 

pokolejowe 17.P/U 

 obszary planowane do zainwestowania dotychczas nie objęte planami, w tym np. 

nowe tereny mieszkaniowe takie jak 2.M – rejon ul. Norwida, 3.M –rejon ul. Polnej, 

4.M, 6.M i 8.M rejon ul. Osieckiej  czy tereny 7.M i 12.U w rejonie ul. Hallera 

 obszary leśne i istniejących zadrzewień do przekształceń i zmiany na funkcje zieleni 

urządzonej, parkowej  - 23.ZP i 24.ZP, 28.ZP  

 obszar obejmujący teren zakładu „Iglotex” wraz z terenem 29.P (dla urządzeń 

produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych) – będący nowym 

opracowaniem planistycznym (zastąpi plan obowiązujący z 2006r)7 

 Nie ustala się wymaganej kolejności sporządzania planów miejscowych, priorytetowe 

powinny być plany miejscowe dla tych obszarów które pozwolą na realizację ważnych dla 

miasta celów np. społecznych czy gospodarczych, poprawę standardów zamieszkiwania czy 

przynoszących w efekcie wzrost dochodów miasta. Sporządzanie planów dla nowych 

terenów mieszkaniowych na gruntach prywatnych powinno być skorelowane z realizacją 

sieci uzbrojenia inżynieryjnego, tak by nie obciążać budżetu miasta nadmiernymi kosztami 

ewentualnych skutków finansowych uchwalonego planu miejscowego.    

 Granice obszarów opracowania miejscowych planów należy każdorazowo 

doprecyzować w uchwale inicjującej prace, w oparciu o analizę o której mowa w art. 14 ust 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 Plany miejscowe można sporządzać także w wyniku przeprowadzonej zgodnie 

z art.32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analizy zmian 

w zagospodarowaniu i oceny aktualności opracowań planistycznych, sporządzanych 

cyklicznie.  Dokument analizy i oceny aktualności planów miejscowych zgodnie z art.32 ust.2 

należy sporządzić co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady. W odniesieniu do 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można 

sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb, aktualizować/ zmieniać dotychczasowe 

plany miejscowe, tak by zakres ich ustaleń dostosować do aktualnego stanu prawnego oraz 

bieżących potrzeb miasta.  

 Dopuszcza się w ramach zmian i aktualizacji obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego korekty, modyfikacje ustaleń tych planów, w tym także 

zmiany ustalonych przeznaczeń poszczególnych terenów – przy zachowaniu dominującego 

przeznaczenia wskazanego w Studium.  

 

10.3. Wskazówki dotyczące badania zgodności planu miejscowego ze 

studium  
 

 Ustalenia planów miejscowych powinny być niesprzeczne z zapisami Studium, 

zgodne z głównymi celami rozwojowymi miasta i zasadami określonymi w dokumencie 

Studium i uwzględniać w stosownej skali opracowania dokładności istniejące 

uwarunkowania, zwłaszcza kulturowe i przyrodnicze. Ze względu na skale i rodzaj 

                                                           
7
 planowane podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania mpzp – wrzesień lub październik 2019r  
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dokumentu Studium nie może być utożsamiane z dawnym planem ogólnym miasta, 

zgodności planu ze studium nie należy traktować dosłownie. Plan powinien rozwijać 

i uszczegóławiać rozwiązania przyjęte w Studium.    

 Nie należy przenosić wprost ustaleń graficznych, w tym zasięgów poszczególnych 

terenów, rodzajów funkcji czy przeznaczeń z załączników graficznych sporządzanych na 

mapach topograficznych w skali 1:10 000 czy 1:5000 na mapy 1:1000 czy 1:500 zasadnicze, 

wykorzystywane dla potrzeb sporządzania planów miejscowych. Każdorazowo należy 

dokonać odpowiedniej do istniejących uwarunkowań oraz skali opracowania korekty, 

z uwzględnieniem, np. stanu własności (mapa topograficzna będąca podstawą części 

graficznej studium nie jest w pełni zgodna z innymi podkładami geodezyjnymi, w tym z mapą 

zasadniczą).  

 W obszarach objętych ochroną prawną ze względu na wpis do rejestru zabytków 

układu urbanistycznego (w granicach zabytku i w jego ustanowionym otoczeniu- w strefach 

ochrony konserwatorskiej)  priorytetowe powinny być wytyczne i wnioski konserwatorskie.   

 Zasięgi poszczególnych form użytkowania mogą w planie miejscowym ulec drobnym 

korektom po szczegółowym rozpoznaniu uwarunkowań danego obszaru planistycznego.  

 Wskaźniki określone w Studium mają znaczenie ramowe, do uściślenia 

w odpowiednich miejscowych planach, po uszczegółowieniu uwarunkowań danego obszaru 

planistycznego, przy czym można je odpowiednio weryfikować w obszarach wpisu do 

rejestru zabytków w celu uwzględnienia wytycznych, wniosków konserwatorskich.  

 Wiążące dla ustaleń planów miejscowych są ustalenia Studium dotyczące: 

 obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, ochrony 

krajobrazu kulturowego; 

 obszarów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

 obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o charakterze lokalnym 

i ponadlokalnym; 

 obszarów wymagających zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze, dla których zamierza 

się sporządzić plan miejscowy (przy czym granice poszczególnych planów miejscowych 

należy ustalać po analizie- zgodnie z art. 14 ust 5 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym);  

 obszarów wskazanych do przekształceń, rehabilitacji, rewitalizacji.  

Inne zapisy studium mają charakter informacyjny, diagnostyczny, koncepcyjny. Stanowić 

powinny zalecenie, postulat lub informację, uwarunkowanie dla rozwiązań planistycznych.  

 Drobne korekty zasięgów polityk przestrzennych czy przeważających form 

użytkowania, funkcji o ile nie naruszają zasad rozwiązań układów liniowych, logiki 

niezbędnych rezerw terenowych i generalnej struktury przestrzennej (pokazanej na zał. 

graficznym) nie stanowią sprzeczności z regulacjami  zapisanymi w studium, nie naruszają 

jego ustaleń.  

 Określona w studium podstawowa dominująca funkcja, przeznaczenie terenu nie 

oznacza na danym obszarze wyłączności czy konkretnego, mierzalnego udziału tytułowego 

przeznaczenia, lecz powinna przeważać ilościowo. Dopuszcza się projektowanie terenów 

wielofunkcyjnych pod warunkiem, że projektowane funkcje nie są ze sobą w oczywistej 
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kolizji. Główna dominująca funkcja wpływa na obwiązujące na danym terenie standardy, np. 

środowiskowe, obsługi komunikacyjnej czy na charakter zabudowy .  

 W ramach terenów o przeważającej funkcji czy sposobie użytkowania należy 

uwzględnić funkcje uzupełniające, towarzyszące, np. funkcje usługowe, zieleni, a także 

niezbędne rozwiązania obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej. 

11. ZASADY  I KIERUNKI DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I 

LEŚNEJ PRZESTRZENI  PRODUKCYJNEJ  

11.1.Zagospodarowanie, wykorzystanie gruntów rolnych  (w tym średnie 

gospodarstwo rolne na terenie miasta)  
 
 Gospodarka rolna w granicach miasta ze względu an spory areał gruntów rolnych 

w ogólnej strukturze  użytków miasta i ich spory potencjał agroekologiczny (korzystne 

warunki dla rozwoju produkcji rolnej) nadal będzie miała znaczenie w kolejnych latach , tym 

bardziej, że wśród gruntów rolnych przeważają grunty osób fizycznych prowadzących 

gospodarstwa rolne.  

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego na terenie miasta to obecnie  3,4811 ha.  

 

Główne kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

 utrzymanie dotychczasowego rolniczego przeznaczenia gruntów o najlepszych 

warunkach agroekologicznych, głownie w części północno-zachodniej miasta, 

z ograniczeniem sytuowania nowej zabudowy siedliskowej, zagrodowej 

 preferencje dla rolnictwa ekologicznego, zrównoważonego 

 we wszystkich rodzajach użytków należy różnicować środowisko przyrodnicze – 

wprowadzać zadrzewienia i zakrzewienia na terenach nieodpowiednich dla produkcji 

rolniczej, kształtować miedze śródpolne, chronić nieużytki hydrogeniczne, urozmaicać 

strukturę upraw, chronić istniejące zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 

powiększać ich udział powierzchniowy 

 utrzymanie istniejących zbiorników wodnych, terenów łąk, rowów, niewielkich cieków 

 zachowanie terenów o stromych zboczach (o spadkach powyżej 10stopni) jako 

bezinwestycyjnych, z możliwością wzmocnienia ich bioróżnorodności w elementy 

ekologiczne - zadrzewienia, zakrzewienia itp., z uwzględnieniem uwarunkowań 

krajobrazowych  

 dla kompleksów rolnych i ekologicznych hydrogenicznych – o niekorzystnych 

warunkach dla zainwestowania (ze względu na występowanie gruntów organicznych 

i wysoki poziom wód gruntowych)  wskazanie dla utrzymania  użytkowania rolnego 

(użytki zielone) z możliwością wzbogacenia o elementy ekologiczne  np. kępowe 

zadrzewienia i zakrzewienia 
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11.2. Zagospodarowanie gruntów leśnych  
 

 Istniejące tereny leśne w granicach miasta to głównie lasy ochronne, w tym 

wchodzące w skald obszarów objętych ochroną przyrody (OChK i obszar Natura 2000). 

Obowiązują dla nich przepisy odrębne  ustawy o ochronie przyrody i prawo miejscowe.  

Ustala się utrzymanie ich dotychczasowych funkcji , ogranicza się ich wykorzystanie na cele 

rekreacyjne i turystyczne wyłącznie do sposobów zgodnych z przepisami o ochronie 

przyrody. 

 Dopuszcza się i wskazuje rekreacyjne wykorzystanie terenów leśnych pokazanych  

jako kierunkowe nowe tereny rekreacyjne, przy czym w ramach ich zagospodarowania 

dopuszcza się lokalizacje inwestycji które nie zmieniają leśnego przeznaczenia i nie 

wymagają zgód na zmiany przeznaczenia na cele nieleśne. 

 Tereny istniejących zadrzewień i fragmenty lasów w sąsiedztwie terenów 

zainwestowanych proponuje się przeznaczyć docelowo, kierunkowo na zieleń parkową – są 

to tereny oznaczone na planszy graficznej Studium symbolami 23.ZP i 24.ZP.  Grunty leśne 

w granicach tych terenów zmieniające przeznaczenie na nieleśne wymagają uzyskania 

formalnych zgód w procedurze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.     

 

12. REKOMENDACJE , POSTULATY  

12.1. Zalecane instrumenty gospodarowania przestrzenią inne niż plany 

miejscowe  
 
 Inne, nie będące planami miejscowymi, instrumenty polityki przestrzennej, do 

zastosowania w mieście Skórcz  dla realizacji wyznaczonych celów oraz kierunków rozwoju 

przestrzennego to m.in.:  

 różnego rodzaju regulacje takie jak: normatywy, standardy, plany użytkowania terenu 

opracowane dla wybranych fragmentów miasta lub itp., zalecane zwłaszcza dla 

nowych terenów przewidywanych do intensywnego zagospodarowania, np. 

produkcyjno-usługowego, usługowego, mieszkaniowego; 

 instrumenty zarządzania ekonomicznego - subwencje, ulgi, podatki, obligacje, 

programy finansowe itd., wspierające działalności korzystne dla zagospodarowania 

przestrzennego miasta  

 instytucje - np. korporacje, agendy rozwojowe, ośrodki pomocy technicznej dla 

lokalnej społeczności itd., ewentualnie tworzone wraz z sąsiednią gminą wiejską;  

 inne plany rozwoju lokalnego - np. plany struktury, plany operacyjne, plany działań, 

programy, strategie, programy rozwoju infrastruktury, plany „tematyczne”, studia 

i projekty urbanistyczne, projekty związane z rewitalizacją, ochroną zabytków czy 

ochrona krajobrazu miasta itd.; 

 marketing urbanistyczny – przykłady to np. promocja, oferty lokalizacyjne, 

kształtowanie produktu lokalnego, strategie rynkowe, analizy rynkowe itd.- zwłaszcza 

dla nowych terenów inwestycyjnych; 
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 informacja i komunikacja - miejskie lokalne rejestry, katastry, np. zabytków, 

obserwacja, monitoring rozwoju przestrzennego, bazy danych, systemy informacji 

przestrzennej o terenie, programy edukacyjne dot. rozwoju przestrzennego miasta; 

 działania bezpośrednie - specjalne projekty inwestycyjne miasta czy publiczno-

prywatne, programy rozwoju infrastruktury powiązane z planami wieloletnimi, 

pozyskiwanie terenów, zbywanie nieruchomości, „dostrajanie” terenu do potrzeb 

inwestycyjnych. 

 

Zalecenia dotyczące sporządzenia dodatkowych opracowań: 

- aktualizacja, weryfikacja dotychczasowych opracowań dotyczących inwentaryzacji 

i waloryzacji przyrodniczej miasta, w tym weryfikacja zasadności proponowanego 

ustanowienia pomników przyrody; 

- każdorazowo szczegółowe studia środowiska kulturowego powinny być sporządzane 

w fazie przedprojektowej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a ich 

wyniki „skonsumowane” w ustaleniach tych planów. Dopiero plan miejscowy, stanowiący 

przepis prawa lokalnego stanowić może skuteczne narzędzie ochrony cennych walorów 

środowiska kulturowego, gdyż ustalenia ochrony w planie miejscowym są jedną z form 

ochrony zabytków;  

- aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami (obecny dotyczy okresu 2016-

2019) oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków (dodanie nowych obiektów ujętych w 

wojewódzkiej ewidencji-stan na marzec 2019)   

- sporządzenie materiałów studialnych i uchwalenie lokalnych przepisów tzw. 

reklamowych w formie prawa miejscowego - w związku z wprowadzeniem tzw. ustawy 

krajobrazowej  gminy zyskały nowe narzędzia w zakresie ochrony krajobrazu. Na mocy art. 

37a-37e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym samorządy mogą 

wprowadzić w formie uchwały przepisy regulujące kwestie, np. zasad i warunków sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 

gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą 

być wykonane. W Skórczu, ze względu na  zabytkowy charakter układu przestrzennego 

i jego walory kulturowe i krajobrazowe przepisy takie są szczególnie ważne, zwłaszcza 

wobec tego, że zasad takich nie można już ustalać w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Skórcz bez własnych przepisów tego typu jest zatem 

obecnie pozbawiony jakichkolwiek możliwości oddziaływania na kształt przestrzeni 

publicznych  i krajobraz miasta.  

- sporządzenie studium ochrony wartości kulturowych miasta, jako aktualizacji 

dotychczasowych opracowań i dokumentacji konserwatorskich miasta z lat 80-tych XX w. 

(oprac. Pracownia Konserwacji Zabytków w Gdańsku), kompleksowo opisującego i 

waloryzującego obszar miasta, pozwalającego na sprecyzowanie wniosków 

konserwatorskich do ochrony zachowanych elementów historycznego zagospodarowania  i 

ustalenia zakresu ochrony, w szczególności dla obszarów nie posiadających jeszcze 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego       
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12.2. Postulaty, propozycje dot. zagospodarowania i polityk przestrzennych 

gmin sąsiednich  
 

 Otaczająca gmina wiejska Skórcz prowadzi własną politykę przestrzenną, jednakże 

ze względu na istniejące uwarunkowania przyrodnicze oraz prawne (strefy ochrony 

konserwatorskiej związane z wpisem układu przestrzennego miasta do rejestru zabytków)  

obejmują miasto oraz graniczące z miastem sołectwa gminy - niezbędna jest współpraca obu 

samorządów. Jest to korzystne ze względów ekonomicznych, społecznych, technicznych 

i środowiskowych. Wspólnych rozwiązań wymagają w szczególności: miejsko-gminne 

koncepcje docelowych rozwiązań odprowadzenia ścieków w ramach aglomeracji 

ustanowionej na mocy prawa wodnego (w tym niezbędny wieloletni program rozwoju 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych), rozwiązań komunikacyjnych drogowych 

(powiązania istniejące oraz nowoprojektowane, zachowanie rezerw terenowych na przebieg 

obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 231 w kierunku autostrady A1), pieszych, 

rowerowych, transportu publicznego, obiektów infrastruktury społecznej obsługujących oba 

samorządy, zagospodarowania rekreacyjnego otoczenia miasta. 

Postuluje się następujące działania: 

- wskazane jest wspólne z gminą wiejską Skórcz oraz gminą Osiek zagospodarowanie 

szlaków i tras turystycznych, w tym rowerowych oraz wspólne działania promocyjne 

i marketingowe w tym zakresie  

- wspólne z gminą wiejską działania dot. wyposażenia obszarów rozwoju funkcji 

nierolniczych w sąsiedztwie i w granicach strefy ochronnej ujęcia wód w Ryzowiu 

w infrastrukturę kanalizacji sanitarnej . 

 Rozważenia i ewentualnych dalszych studiów oraz analiz wymagałaby kwestia 

ewentualnego rozszerzenia granic administracyjnych miasta o część gminy wiejskiej. 

Pozwoliłoby to miastu na objęcie zarządzaniem terenów urbanizujących się a położonych 

w bezpośrednim sąsiedztwie granic administracyjnych (sąsiedztwo Osiedla Leśnego, 

kształtująca się i planowana nowa zabudowa, głównie mieszkaniowa wzdłuż dróg 

wylotowych z miasta, czy w granicach strefy ochronnej ujęć wód zaopatrujących miasto). 

 Procedura ewentualnej zmiany granic wiąże się z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, zmiana taka powinna być szeroko i dobrze uzasadniona. Procedura zmiany 

granic wymaga sporządzenia odpowiednich studiów i analiz (dotyczących np. statystyki 

zagadnień demograficznych, zatrudnienia, szacunku kosztów jednorazowych i stałych 

wprowadzenia zmiany, szacunku finansowego zmian budżetowych obu gmin), a przede 

wszystkim przeprowadzenia konsultacji społecznych w obu jednostkach samorządowych. 

Starania o zmianę granic muszą być poparte przez ministerstwo, a zmiany ostatecznie być 

zatwierdzone przez Radę Ministrów. Należy wykazać rzeczywiste, niepodważalne 

merytoryczne przesłanki uzasadniające potrzebę czy konieczność zmiany granic 

administracyjnych, gdyż należy się liczyć z nieprzychylnym stanowiskiem gminy wiejskiej. 

W przypadku miasta Skórcza np. prognoza demograficzna nie jest i nie może być 

argumentem za poszerzaniem granic administracyjnych. Zazwyczaj propozycja zwiększenia 

powierzchni miasta kosztem terenów sąsiedniej gminy wiejskiej jest powodem licznych 

konfliktów między samorządami, gdyż podłożem ich są głównie kwestie finansowe, a często 

ambicjonalne. Gmina wiejska podnosi zazwyczaj argumenty, iż w wyniku procedury 
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administracyjnej zmiany granic traci majątek i terytorium, co kłóci się ich zdaniem 

z konstytucyjną stabilnością granic gmin. W obecnym stanie prawnym dotyczącym 

finansowania samorządów to miasto jednak jest „obciążane”  obsługą terenów wiejskich, nie 

rekompensowaną  odpowiednio i nic dziwnego, iż dąży do polepszenia swego statusu na 

przykład poprzez zwiększenie możliwości inwestycyjnych. 

 Rekomendowane jest jednak ostrożne podejście do kwestii poszerzenia granic 

miasta, wszelkie działania należy poprzedzić odpowiednimi analizami finansowych skutków 

takich zmian. Na pewno warto oszacować i rozważyć wszelkie skutki także ekonomiczne i to 

nie tylko te wymagane przez samą procedurę z obowiązujących przepisów rozporządzenia 

(np. wymiany dokumentów, zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie 

nowych terenów w najbliższych okresach itd.). Wskazane jest prowadzenie stałego 

monitoringu zagospodarowania obszaru miasta, wobec słabego systemu statystyki 

państwowej prowadzenie własnych analiz popytu inwestycyjnego, analiz lokalnego rynku 

nieruchomości, a także analiz dotyczących ruchu budowlanego (ile wydawanych pozwoleń, 

w jakich obszarach, dla jakich rodzajów inwestycji). 

 


