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1. Wstęp – ogólna charakterystyka miasta Skórcza  

 Miasto Skórcz to niewielki ośrodek miejski w południowej części powiatu 

starogardzkiego, graniczący z gminą wiejską Skórcz oraz gminą Osiek. Ma powierzchnię ok 

367ha, ludność  to ok. 3545 osób (stan na 2016r), tj. ok. 2,8% ludności powiatu, gęstość  

ludności to 977 os /km 2. Liczba ludności od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Miasto stanowi ośrodek obsługi mieszkańców i rolnictwa z terenu miasta oraz otaczającej 

gminy wiejskiej.  

 W Skórczu usytuowane są obiekty usługowe, w tym usług publicznej administracji 

(dla miasta i dla gminy wiejskiej), oświaty, ochrony zdrowia, kultury. Ze względu na położenie 

na skraju Borów Tucholskich oraz zabytkowy charakter układu urbanistycznego (wpisany do 

rejestru zabytków), liczne obiekty zabytkowe, Skórcz ma potencjał do rozwoju funkcji 

turystycznej, znajduje się na szlaku ponadlokalnych tras turystycznych, w tym rowerowej 

rangi międzynarodowej. Ograniczeniem dla rozwoju turystyki jest bark odpowiedniej bazy 

turystycznej, zwłaszcza noclegowej, ale także skromne usługi gastronomiczne.  W mieście 

funkcjonują zakłady produkcyjne, stanowiące miejsca pracy także dla okolicznych gmin, 

największy to „Iglotex SA” (ponad 700 miejsc pracy), a także inne podmioty zatrudniające od 

50 do 250 osób (np. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Szarafin, firma Fast SA, Bank 

Spółdzielczy, Hurtownia Budowlana Arkada, GS Samopomoc Chłopska). Funkcje 

produkcyjne, gospodarcze, składowe, usługowe usytuowane są głównie w części zachodniej 

miasta. 

 Miasto jest dobrze skomunikowane z całym powiatem i województwem drogami 

wojewódzkimi biegnącymi przez obszar miasta: DW 214, 222, 231, 234, dogodnie położone 

w stosunku do węzła autostradowego A1. Brak jest powiazań kolejowych, gdyż linia 218 

została zlikwidowana i nie planuje się jej odtworzenia. Skórcz ma bardzo dobrze rozwiniętą 

sieć wodno-kanalizacyjną, w całości objęty jest zasięgiem aglomeracji z oczyszczalnią w 

Skórczu, która posiada jeszcze rezerwy dla obsługi większej liczby równoważnej 

mieszkańców. Sieci wod-kan obejmują niemal wszystkie tereny zainwestowane. Brak jest jak 

dotąd sieci gazowej przewodowej, ta jest planowana przez zarządcę sieci w najbliższych 

latach do realizacji (sieć średniego ciśnienia). Stan uzbrojenia infrastrukturalnego nie jest 

istotną barierą rozwojową miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta planowana jest ok. 

roku 2023 realizacja w miejscu dotychczasowego punktu zasilania (PZ) energetycznego 

głównego punktu zasilania (GPZ) 110kV/15 kV. 

 Miasto ma bogate tradycje sportowe, a także dość dobrze rozwiniętą bazę 

rekreacyjną, choć wymagającą modernizacji ze względu na stan techniczny. Społeczność 

Skórcza jest dobrze zintegrowana, zaangażowana w życie społeczne miasta,  świadczy o 

tym znaczna liczba organizacji pozarządowych.  

 Ruch budowlany w mieście jest umiarkowany ze względu na skalę ośrodka i jednak 

dość peryferyjne położenie w skali województwa i powiatu. Miasto posiada ok. 17,52% 

powierzchni objętej obowiązującymi planami miejscowymi, wszystkie plany są sporządzone 

po roku 2003, większość nowych wskazywanych planami miejscowymi terenów 

inwestycyjnych to tereny mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe i produkcyjne.  

 Tereny zabudowane i zurbanizowane bez terenów komunikacji i zabudowy 

zagrodowej zajmują łącznie ok. 17,18% powierzchni w granicach administracyjnych miasta, 
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a wraz z zabudowa zagrodowa ok. 22,23%. Tereny zabudowane wraz z terenami 

komunikacyjnymi to łącznie  ok. 32,95% powierzchni miasta. Potencjał suburbanizacyjny 

miasta jest duży, najwięcej potencjalnych terenów inwestycyjnych usytuowanych jest w 

zachodniej i północno-zachodniej części miasta, przy czym część gruntów rolnych tam 

występujących ma wysokie klasy bonitacyjne, brak jest też w tej części miasta infrastruktury 

technicznej i drogowej mogących obsłużyć wyznaczane tam nowe tereny inwestycyjne .  

 Nadal sporą część zajmują grunty rolne – ponad 50% ok. 201ha, z czego grunty orne 

ok. 176ha, łąki ok. 7ha, pastwiska i sady ok. 12ha. Wśród gruntów rolnych dominują grunty o  

znacznej przydatności dla rolnictwa, potencjał agroekologiczny miasta jest wysoki. 

Praktycznie brak jest wód powierzchniowych (ogółem mniej niż 1% powierzchni miasta) poza 

rzeką Szorycą i niewielkimi zbiornikami, nie występują złoża surowców mineralnych, lasy 

zajmują jedynie niewielki fragment miasta, są to głównie lasy ochronne objęte dodatkowo 

formami ochrony przyrody jako OCHK Botów Tucholskich i obszar Natura 2000.   

2. Studium miasta – podstawa prawna, przebieg procedury, zakres 

aktualizacji dokumentu. 

 Dokument Studium stanowi całościową aktualizację dotychczasowego Studium 

miasta Skórcza (z 2002 ze zmianą dla fragmentów z 2006 i 2012r), nową jego edycję. 

Problematyka i zakres opracowania oparte są o ustawę z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy wykonawcze do ustawy. Uwzględniono 

wymagany bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, bilans jest częścią dokumentacji 

planistycznej Studium.  

 Podstawą dla prac nad aktualizacją Studium była uchwala nr XV/77/2016 Rady 

Miejskiej w Skórczu z dnia 28 kwietnia 2016r w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Skórcz.  Prace oraz procedura formalna prowadzone były zgodnie z wymaganiami ustawy, 

dodatkowo poszerzono procedurę o dodatkowe konsultacje społeczne oraz uwzględniono 

obowiązujące programy i opracowania własne miasta, w tym związane z przyjętym Lokalnym 

Programem rewitalizacji na lata 2018-2023. 

 Politykę przestrzenną miasta Skórcza, wyrażoną w dokumencie Studium, oparto o 

obowiązującą Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego miasta do roku 2020, 

uwzględniając także opracowania regionalne (w tym strategię rozwoju województwa 

pomorskiego oraz nowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 

2030) i krajowe oraz studium sąsiednich gmin (wiejska gmina Skórcz oraz gmina Osiek).  

 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.  Dokument Studium pełnić może różne role w procesach 
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zarządzania miastem, jedną z nich jest rola koordynacyjna związana z planami miejscowymi 

(te powinny być sporządzane zgodnie z zapisami studium, nie mogą naruszać ustaleń 

studium).  

3. Synteza uwarunkowań. Cele polityki przestrzennej miasta.  

Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i 

uzbrojenia terenu, własności: 

- dość zwarta struktura przestrzenna miasta, skupiona przy historycznych ciągach 

komunikacyjnych,  nowa zabudowa – głównie jednorodzinna realizowana w osiedlach 

poza historycznym układem (Osiedle Leśne),  

- niewielka skala przestrzenna miasta, mała powierzchnia,  

- przebieg przez miasto dróg wojewódzkich, nieczynna linia kolejowa stanowi 

potencjalny teren inwestycyjny, 

- w użytkowaniu gruntów nadal spora część to grunty rolne, lasy stanowią niewielki 

udział, są objęte formami ochrony przyrody; a tereny zurbanizowana i zabudowane to 

ok. 30% powierzchni 

- część historyczna wyróżnia się w strukturze i kompozycji miasta, usługi o publicznym 

charakterze usytuowane są w centralnej części miasta, mało jest ogólnodostępnych 

terenów zielonych 

- sieć wodno-kanalizacyjna jest dobrze rozwinięta, ok. 98,3% ludności korzysta z 

instalacji wodociągowych, 99,15%  ludności korzysta z instalacji kanalizacyjnej, sieć 

wodociągowa to ok. 20,2km, sieć kanalizacyjna to ok. 29,6km  

- miasto leży w granicach aglomeracji z oczyszczalnią w Skórczu, ujęcia wody 

położone są poza granicami administracyjnymi miasta, brak sieci gazowych, stan 

sieci elektroenergetycznych jest dobry 

- dominuje własność prywatna, własność komunalna to tylko ok. 15,70% powierzchni 

miasta, przy czym ok. 52% tych terenów to grunty już zabudowane; wśród gruntów 

prywatnych własność  osób fizycznych wchodząca w skład gospodarstw rolnych to aż 

53ha tj. ok. 14,6% powierzchni miasta   

 

Uwarunkowania demograficzne, obsługa mieszkańców :    

- liczba ludności – 3536 osób (stan na 2015 wg GUS) 3545 (wg GUS 2016), gęstość 

zaludnienia wyższa niż średnia gęstość w gminach miejsko-wiejskich województwa, 

przyrost naturalny niższy niż przeciętny w gminach wiejskich województwa, wyższy 

niż w porównywalnych miastach, ruch migracyjny jest niewielki, wskaźniki salda 

ujemne, struktura wieku relatywnie młoda (21,2% osób w wieku przedprodukcyjnym, 

tylko 14,5 % w wieku poprodukcyjnym, 55 osób  w wieku nieprodukcyjnym na 100 w 

wieku produkcyjnym, bezrobocie systematycznie spada 

- ilość miejsc pracy na terenie miasta oraz ilość działających podmiotów 

gospodarczych  systematycznie rośnie, stanowi optymistyczny prognostyk, rozwój 

przedsiębiorczości na terenie miasta ma charakter stabilny, choć jest to poziom 

umiarkowany; w bilansie zasobów pracy (stan na koniec 2015) szacuje się liczbę 

aktywnych zawodowo na 1600 osób, w tym pracujących w podmiotach powyżej 9 

osób zatrudnionych – ok. 1260 osób, liczba miejsc pracy na terenie miasta pokrywa 

potrzeby lokalnego rynku pracy, ok. 150 osób dojeżdża do Skórcza     
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- standardy zamieszkiwania obecnie są niskie, współczynnik samodzielności 1,1, pow. 

uż na osobę  25,6m2 , przeciętnie 3,3 os na mieszkanie, średnie mieszkanie 84,6m2 

(ale znaczna część mieszkań to mieszkania w zabudowie historycznej)  

- prognozuje się utrzymanie i niewielki spadek ludności w perspektywie do roku 2045 

(3038 osób), a także dalsze starzenie społeczności (wzrost udziału grup w wieku 

poprodukcyjnym, spadek udziału grup w wieku szkolnym), zmiany w strukturze 

gospodarstw domowych przy zbliżonej do stanu obecnego ilości gospodarstw 

- wyposażenie w usługi o publicznym charakterze jest na poziomie zadawalającym , 

dość dobrym   

 

Stan ładu przestrzennego: 

- plany miejscowe obejmują ponad 17% powierzchni miasta, zawierają jeszcze część 

terenów niezainwestowanych (są to rezerwy do wykorzystania) 

- stan zabudowy i przestrzeni publicznych w historycznej części miasta jest 

zróżnicowany, część budynków wymaga remontów, stan przestrzeni publicznych nie 

jest w pełni zadawalający, brak regulacji lokalnych dotyczących sytuowania, form 

małej architektury, reklam, ogrodzeń  

- osiedla współczesnej zabudowy charakteryzują się zróżnicowaniem form i gabarytów 

- ilość i zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni miejskiej, parkowej jest 

niewystarczająca  

- dostępność usług publicznych – dobra   

 

Uwarunkowania stanu środowiska przyrodniczego: 

- ukształtowanie terenu- urozmaicone, atrakcyjne krajobrazowo, warunki klimatyczne 

dobre, roślinność i fauna na terenie miasta słabo rozpoznana , jedynie niewielka 

część miasta objęta formami ochrony przyrody (OCHK, obszar Natura 2000), lokalna 

osnowa ekologiczna słaba, wymagająca wzmocnienia i ochrony 

- zróżnicowana struktura środowiska przyrodniczego, o różnym stopniu odporności na 

obciążenia antropogeniczne  i o różnych zdolnościach do regeneracji, najmniej 

odporne- tereny zagrożone erozją , o znacznych nachyleniach oraz w zagłębieniach 

wytopiskowych bezodpływowych.; generalnie  odporność środowiska Skórcza na 

obciążenia jest umiarkowana i lokalnie mała  

- stan aerosanitarny- wymagający poprawy jakości powietrza, hałas komunikacyjny w 

sąsiedztwie dróg ponadlokalnych, stan wód podziemnych i powierzchniowych- 

zadawalający, niewystarczająca wielkość terenów zieleni miejskiej, zły stan zieleni 

przyulicznej 

- zagrożenia przyrodnicze – nie występuje zagrożenie powodzią, występują (na 

niewielkiej powierzchni) tereny potencjalnie zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

(o spadkach powyżej 10 stopni), tak jak w innych miastach należy przewidywać 

zagrożenia związane ze zmianami klimatu i nasileniem się ekstremlanych zjawisk 

pogodowych 

- istniejące na terenie miasta zakłady przemysłowe nie należą do obiektów 

stwarzających nadzwyczajne zagrożenia środowiska     

- potencjał transurbacyjny (przyrodnicze warunki przestrzennego rozwoju) - duży, 

wodny – mały, agroekologiczny - duży, rekreacyjny- mały, surowcowy- zerowy 

 

Uwarunkowania środowiska kulturowego: 
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- układ urbanistyczny miasta wpisany jest do rejestru zabytków, decyzja o wpisie z 

1979 r. ustanawia strefy ochrony konserwatorskiej (obszar zabytku jakim jest układ 

urbanistyczny oraz otoczenia zabytku)  

- na terenie miasta znajdują się 2 budynki- zabytki rejestrowe oraz liczne  obiekty 

figurujące w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 15 stanowisk 

archeologicznych 

- lista obiektów ujętych w ewidencji zabytków liczy 130 pozycji, jest to zbiór otwarty 

wymagający okresowej aktualizacji  

- miasto sporządziło Gminny program opieki nad zabytkami  na okres 2016-2019  

- tylko dla części obszaru wpisanego do rejestru zabytków obowiązują plany 

miejscowe,  brak jest lokalnych przepisów dotyczących sytuowania reklam, malej 

architektury, ogrodzeń  

 

 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 – 

szczególnie istotna w jednostce Osiedle Młodych, w obszarze rewitalizacji (Górne Miasto)  

• 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). 

Strategia rozwoju miasta Skórcza określa wizję miasta: 
 

 
 
Polityka przestrzenna miasta powinna być oparta o strategię rozwoju i umożliwiać realizację 

wskazanych w niej celów i docelowej wizji miasta. 

 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 
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kulturowych i historycznych miasta (zabytki). Nowe tereny rozwojowe oraz rozwój systemów 

komunikacyjnych i infrastrukturalnych mają poprawić atrakcyjność osiedleńczą  miasta oraz 

podnieść standardy środowiska. 

4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Nowe tereny 

inwestycyjne oraz tereny do przekształceń, rewitalizacji. Tereny 

ograniczeń w zabudowie.  

 W studium wskazano tereny do przekształceń i rewitalizacji (omówiono to w pkt 8 

syntezy), określając w nich zasady zagospodarowania, uwzględniono dotychczas planowane 

a dotąd nie w pełni zainwestowane tereny zgodnie z przyjętymi planami miejscowymi oraz 

wyznaczono nowe tereny inwestycyjne. Wielkość terenów inwestycyjnych  określono biorąc 

pod uwagę istniejące uwarunkowania, złożone wnioski w toku procedury i prowadzonych 

konsultacji społecznych, a także potrzeby wskazania oferty inwestycyjnej rozwojowej 

podnoszącej atrakcyjność gospodarcza i osiedleńcza miasta. Założono utrzymanie 

dotychczasowej głównej funkcji miasta, poszerzono ofertę dla inwestycji gospodarczych, 

usługowych, produkcyjnych, magazynowych. W terenach istniejącej już zabudowy i 

zainwestowania dopuszczono uzupełnianie, dopełnianie zabudowy funkcjami analogicznymi 

lub uzupełniającymi, nie będącymi w kolizji z istniejącą zabudową.  

 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 

- zapewnienie wielofunkcyjności miasta – wskazanie terenów dla różnorodnych funkcji 

(życie, praca, wypoczynek), a także dla różnych form zabudowy mieszkaniowej (jedno i 

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

gospodarki niskoemisyjnej) 

 

 W oparciu o prognozę demograficzną, sporządzone analizy dot. bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę oszacowano także potrzeby w zakresie nowych terenów 

mieszkaniowych, wielkość oszacowanych nowych potrzeb ograniczono jednak do wielkości 

wynikających z uwarunkowań przestrzennych i wniosków.  Uwzględniono podział miasta na 

jednostki zgodnie z przyjętym wg LPR miasta na lata 2018-2023, większość nowych terenów 

inwestycyjnych wskazując w jednostce Górne Miasto.  

 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 
archeologicznej  oraz rozwiązania minimalizujące 
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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 
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 
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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.   
 

 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. 

 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); 

• 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  
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•  tereny położone w strefach ochrony archeologicznej, w szczególności w strefie 

bezwzględnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej obszaru wpisanego do rejestru 

zabytków archeologicznych woj. pomorskiego; 

 strefy ochrony konserwatorskiej stanowiące zabytek oraz jego otoczenie, a także  

strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca tereny pokolejowe (zespół o lokalnych 

wartościach kulturowych  do ochrony i uwzględniania w miejscowych planach)  

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej. 

 Wskazuje się przebieg trasy etapu II obwodnicy miasta Skórcza- w ciągu drogi 

wojewódzkiej 231  w kierunku węzła autostradowego (trasa po nieczynnej linii kolejowej, jako 

kontynuacja zrealizowanej już obwodnicy miasta), budowa tej drogi  jest elementem poprawy 

dostępności wewnętrznej województwa, pozwoli także na wyprowadzenie części ruchu 

tranzytowego poza tereny ściśle zabudowane. Drogi wojewódzkie w granicach miasta to 

drogi klasy technicznej G – nr 214, 231 oraz Z (pozostałe drogi wojewódzkie).   

 Planowane są sukcesywne modernizacje dróg gminnych oraz budowa nowych 

odcinków (w tym zgodnie z obowiązującymi i przyszłymi planami miejscowymi, w 

szczególności ul. Schornaka), poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ulic miejskich, 

porządkowanie parkowania w mieście z budową nowych parkingów ogólnodostępnych (rejon 

ul. Zielonej, Kociewskiej, Osiedlowej, Pomorskiej, koło poczty), określa się postulowane 

standardy –wskaźniki parkingowe do stosowania w planach miejscowych. Zgodnie z 

dotychczasowymi koncepcjami studialnymi część ulic miasta z istniejącą zabudową 

mieszkaniową planuje się zorganizować jako strefy ruchu uspokojonego.  

 Wskazuje się na potrzebę dalszej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

(sanitarnej oraz deszczowej), sukcesywne włączanie do niej wszystkich 

nowoprojektowanych terenów inwestycyjnych. Zgodnie z przyjętymi programami dla 

aglomeracji Skórcz planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków.   

 Postuluje się, by w ramach modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych 

sukcesywnie zmieniać sieci napowietrzne na kablowe podziemne, zwłaszcza w obrębie 

historycznego układu urbanistycznego.  W kolejnych latach planowana jest przez zarządcę 

sieci gazowych budowa sieci gazowych  średniego ciśnienia i objęcie nią większości terenów 

już zainwestowanych.  

Planowana jest sieć gazowa która obsłuży niemal cale miasto. 

Miasto realizuje także budowę sieci cieplnej w ulicach Pomorska, Zielona, Spacerowa, 

Ogrodowa.  Planowane przedsięwzięcie będzie związane z istniejącym zakładem  IGLOTEX 

SA, na terenie którego usytuowana jest  stacja regazyfikacji LNG. Miasto przyjęło do 

realizacji na kolejne lata (2016-2020) plan gospodarki niskoemisyjnej, w ramach którego 

samodzielnie oraz we współpracy z różnymi podmiotami oraz powiatem przewiduje się 

rożnego rodzaju przedsięwzięcia poprawiające stan jakości powietrza oraz zwiększenie 

wykorzystania OZE.  
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 Na terenie miasta planowana jest realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, miasto obsługiwane jest w zakresie gospodarki odpadami  przez RIPOK Stary 

Las.   

6. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym oraz inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym. 

 Studium wskazuje obszary dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym, między innymi: planowane nowe drogi publiczne lokalne w nowych terenach 

inwestycyjnych, modernizacje i przebudowy istniejących dróg gminnych, teren dla 

powiększenia cmentarza, nowe tereny ogólnomiejskiej zieleni urządzonej-parkowej, tereny 

dla zieleni ekologicznej wzmacniającej korytarz ekologiczny Szorycy, tereny dla realizacji 

usług o publicznym charakterze (np. przedszkole), modernizacja oczyszczalni ścieków, 

realizacja punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, budowa ścieżek rowerowych, 

parkingów ogólnomiejskich, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowa 

sieci cieplnej i gazowej.  

 W granicach miasta nie przewiduje się realizacji zadań rządowych. Zgodnie z nowym 
planem zagospodarowania przestrzennego województwa oraz opracowaniami regionalnymi 
w Skórczu wskazano inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadloklanym:  

- międzynarodowa trasa rowerowa nr 4 (Trasa Tysiąca Jezior - o przebiegu Kaliska-
Lubichowo-Skórcz-Morzeszczyn- Gniew,  

- regionalna trasa rowerowa nr 123 Starogard-Bobowo-Skórcz-Osiek, 

- budowa głównego punktu zasilania 110/15kV w Skórczu (przy granicy 
administracyjnej, w obszarze gminy wiejskiej Skórcz), 

- przebudowa drogi wojewódzkiej 231 wraz z budowa obwodnicy Skórcza –etap Ii w 
kierunku węzła autostradowego A1, jednak nie jest znany termin jej realizacji, a 
wskazany w studium przebieg ma charakter wytycznych . 

 
 Wskazana jest analiza ewentualnego docelowego przebiegu tzw. obwodnicy 
zachodniej miasta w ciągu drogi wojewódzkiej 222, planowanej w dotychczasowych 
opracowaniach studialnych  komunikacyjnych dla Skórcza bądź decyzja o ostatecznej 
rezygnacji z rezerw terenowych dla takiej drogi – ze względu na  brak zapisów w nowym 
planie województwa pomorskiego (PZWP2030) zrezygnowano z pokazywania w części 
graficznej Studium Skórcza przebiegu rezerwy terenowej dla tej drogi. 
 
 W obszarze miasta mogą być realizowane ponadto: plany ochronne dla obszaru 
Natura 2000, budowa infrastruktury telekomunikacyjnej szerokopasmowego internetu, 
budowa kompleksowych, zintegrowanych systemów informacji turystycznej na poziomie 
regionu, powiatu, realizacja ścieżek rowerowych i tras turystycznych o znaczeniu 
powiatowym, międzygminnym, różnego rodzaju działania związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazu Kociewia (wspólnie z sąsiednimi gminami, powiatem czy 
województwem).  

7. Polityka planistyczna miasta. 

 Brak jest przesłanek do wskazywania w granicach miasta obszarów wymagających 

obowiązkowego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie 

wyznacza się obszarów wymagających scaleń i podziałów, obszarów przestrzeni publicznej 
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do sporządzenia planu, obszarów dla realizacji obiektów handlowych o pow. sprzedaży 

powyżej 2000m2, obszarów planowanych parków kulturowych, obszarów dla inwestycji  typu 

elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 100kW).  

 W Studium uwzględniono obowiązujące miejscowe plany oraz obszary, dla których 

przystąpiono do sporządzania planów (zmiana planu w rejonie ul. Osiedlowej, zmiana planu 

w rejonie ulic Zielona-Ogrodowa, plan w rejonie ulic Hallera, Schornaka)1.  

 Obszary dla których miasto zamierza sporządzić nowe plany miejscowe to: 

- plany dla nowych terenów mieszkaniowych oraz usługowych i dla funkcji gospodarczych 
w jednostce Górne Miasto: tereny 9.M, 20. U, 15.U, rejon ul. Zielonej, 

- nowe tereny inwestycyjne w jednostce Górne Miasto: tereny 13.U, 21.P, 14.U  

- tereny do przekształceń funkcjonalno-przestrzennych w jednostce Górne Miasto, na 
północ od ul. Leśnej: 18.P/U, 19.P/U, 11.M oraz obejmujące dawne tereny kolejowe 
17.P/U 

- nowe tereny mieszkaniowe uzupełniające strukturę: 2.M, 3.M,4.M, 6.M, 7.M, 8.M, 12.U 

- obszary do przekształceń w ogólnomiejskie tereny zieleni parkowej (m. inn. zmiana 
przeznaczenia lasów na cele nieleśne)- 23.ZP, 24.ZP, 28.ZP (zieleń i tereny sportowo-
rekreacyjne towarzyszące istn. zabudowie wielorodzinnej) 

- 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)2 

 

 Nie ustala się wymaganej kolejności sporządzania planów miejscowych, 

każdorazowo granice opracowań należy określać na podstawie analizy o której mowa w art. 

14 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

8. Obszary o specjalnych uwarunkowaniach.  

 Wskazuje się w granicach miasta: 

- obszary do przekształceń funkcjonalno-przestrzennych : dawne tereny pokolejowe teren 

17.P/U dla nowych funkcji gospodarczych, usługowo-produkcyjnych, tereny dawnego 

tartaku- 19.P/U dla funkcji gospodarczych usługowo-produkcyjnych, 

- obszary do rewitalizacji – jednostka Górne Miasto – zgodnie z przyjętym Lokalnym 

Programem Rewitalizacji na lata  2018-2023,  

- teren jednostki Stare Miasto – jako obszar postulowanych działań rehabilitacyjnych oraz 

rewitalizacyjnych historycznej kompozycji przestrzennej  (wg LPR miasta Skórcza jest to 

fragment tzw. obszaru zdegradowanego)  

 Nie wskazuje się w granicach miasta obszarów do rekultywacji, nie występują 

obszary eksploatacji surowców naturalnych, ani obszary dla których wyznacza się w złożu 

filar ochronny, nie występują tereny zamknięte ani ich strefy ochronne, nie występują pomniki 

zagłady i ich strefy,  nie występują obszary zagrożone powodzią wyznaczone na podstawie 

                                                           
1
 część tych planów już uchwalono np. plan w rejonie ul. Osiedlowej – Uchwala III/14.2018 Rady Miejskiej w 

Skórczu z dn. 20.12.2018r –Dz. Urz. Woj. Pom. z 31.01.2019r poz. 549 , plan w rejonie ul. Hallera- uchwala Nr 
X/61/2019 z dn. 27.08.2019r , zmiana mpzp w rejonie ul.Ogrodowej –Zielonej Uchwala Nr X/60/2019 z dn. 
27.08.2019r -  
2
 planowane podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania mpzp – wrzesień lub październik 2019r  
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map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, nie występują zarejestrowane 

osuwiska. Dla fragmentów miasta występują tereny potencjalnie zagrożone ruchami 

masowymi ziemi ze względu na spadki terenów, informacje dotyczące tego zagrożenia mają 

jednak charakter poglądowy i wymagają uściślenia oraz szczegółowego rozpoznania.  

9. Rekomendacje, postulaty do działań samorządu 

 Studium zaleca stosowanie także innych niż plany miejscowe  instrumentów realizacji 

polityki przestrzennej, takich jak np. własne miejskie regulacje, normatywy, standardy 

urbanistyczne, rożnego rodzaju instrumenty zarządzania ekonomicznego, lokalne instytucje 

rozwojowe, plany rozwoju lokalnego i programy np. sektorowe czy tematyczne, studia i 

analizy np. dotyczące ochrony zabytków, marketing urbanistyczny, różnego rodzaju działania 

informacyjne i związane z komunikacja społeczną, wreszcie działania bezpośrednie np. w 

formie projektów inwestycyjnych miasta czy przedsięwzięć publiczno-prywatnych, 

odpowiednie gospodarowanie nieruchomościami. 

 Proponuje się sporządzenie dodatkowych opracowań: inwentaryzacji i waloryzacji 

przyrodniczej miasta, studiów środowiska kulturowego w powiązaniu z gminnym programem 

opieki nad zabytkami, w tym studium wartości kulturowych dla całego miasta Skórcza 

(aktualizacja opracowań z lat 80-tych XX w.), aktualizację gminnego programu opieki nad 

zabytkami (obecny dotyczy okresu 2016-2019), studiów i analiz dotyczących reklam, 

ogrodzeń, małej architektury i przygotowanie własnej uchwały – prawa miejscowego tzw. 

uchwały reklamowej.   

 

 


