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Wstęp 

Niniejszy tekst przedstawia miejsce turystyki pośród zadań w jakie ustawo-
dawca wyposażył jednostki samorządu terytorialnego. Jest to obszar o tyle ciekawy, 
że zadania te choć ważne dla wielu jednostek nie wynikają wprost z przepisów pra-
wa a stanowią częściej sferę działań dobrowolnych tych jednostek i ich społecz-
ności.  

Tekst dokonuje analizy przepisów w tym zakresie zestawiając to z narzędziami 
jakimi w tym obszarze dysponują jednostki samorządu terytorialnego. Stąd elemen-
tem pracy jest także wskazanie roli planów zagospodarowania przestrzennego dla 
całości rozwoju gospodarczego, także rozwoju w sferze turystyki. Zatem jako meto-
dę badawcza zastosowano metodę obserwacyjną i studium indywidualnych przypad-
ków. 

Opisany w pracy kazus rozwoju gminy Władysławowo nie tylko teoretycznie, 
ale i praktycznie obrazuje instrumenty prawne oraz działania natury społeczno-
politycznej jakie ta jednostka podejmuje w zakresie rozwoju gospodarki turystycz-
nej. Co ważne, podkreślono tu także rolę właściwego projektowania przestrzeni 
publicznych i terenów zielonych, co w opisywanej gminie i jej wybranych reali-
zacjach jest zasługą studentów i absolwentów Wydziału Architektury Sopockiej 
Szkoły Wyższej.  

1. Turystyka pośród zadań jednostek samorządu terytorialnego 

1.1. Model samorządu terytorialnego w Polsce 

Samorząd to struktura organizacyjna i działalność, w której określone pod-
mioty, niezależnie od zwierzchniej władzy mają możliwość i dokonują samo-decy-
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dowania o istotnych dla nich sprawach. Najczęściej zakres ten jest określonych 
ramami prawa publicznego oraz wewnętrznego danej organizacji. Najbardziej roz-
powszechnionymi rodzajami samorządu są samorządy funkcjonalne zrzeszające 
przedstawicieli określonych zawodów zaufania publicznego1 oraz samorząd tery-
torialny. 

Samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały 
z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego 
wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożli-
wiające realizację nałożonych nań zadań. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego 
jest efektem ale i narzędziem decentralizacji państwa, czyli przenoszenia jego zadań 
na te szczeble administracji, które są najbliżej odbiorców usług publicznych, czyli 
bliżej lokalnego społeczeństwa2.  

Samorząd terytorialny, nie funkcjonujący w okresie PRL3, został w Polsce 
reaktywowany w roku 19904. Jednakże dopiero reforma z 1998 roku przywróciła, 
od 1 stycznia 1999 roku jego trójstopniowy podział na wzór tego z okresu II RP. 
Do istniejącego szczebla wojewódzkiego i gminnego podziału terytorialnego dodano 
pośredni szczebel powiatu5. Nowy podział terytorialny z założenia odpowiadał 
strukturze samorządu terytorialnego. Celem reformy było wszakże, przede wszyst-
kim, zbudowanie samorządności, przybliżenie władz do obywateli6.  

Ilość województw została zmniejszona z 49 do 16, a znaczna część miast 
tracących wówczas prawa siedzib wojewodów skorzystała z możliwości uzyskania 
statusu miasta na prawach powiatu7. Reformę samorządową z 1998 roku zwery-

                                                        
1 Powstałe na gruncie dyspozycji art. 17 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, 
(Dz.U. 2009, 114, 946). Więcej: P. Antkowiak, Samorząd zawodowy w Polsce, Elipsa, 
Warszawa 2012. 
2 Więcej: E. J. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji 
publicznej, LexisNexis, Warszawa 2010. 
3 Nie należy mylić samorządu terytorialnego z podziałem terytorialnym kraju, który 
funkcjonował w PRL w różnych formach. 
4 Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594 
z późn. zm.), funkcjonująca pierwotnie pod nazwą „ustawa o samorządzie terytorial-
nym” z uwagi, iż ówczesny samorząd terytorialny obejmował jedynie szczebel gminny. 
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia 
powiatów, (Dz. U. Nr 103, poz. 652 z późn. zm.). 
6 Więcej: P. Chmielnicki (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, LexisNexis, 
Warszawa 2009, s. 183-184. 
7 Prawo uzyskania praw powiatu przyznano miastom, które do 31 grudnia 1998 roku 
były siedzibami wojewodów, chyba że właściwa rada miasta prawa takiego się zrzekła, 
co miało miejsce w przypadku Sieradza. Poza tymi, miastami na prawach powiatu, stały 
się gminy miejskie o populacji na dzień 31 grudnia 1998 roku większej niż 100 tysięcy 
mieszkańców oraz, na zasadzie wyjątku, inne którym to prawo przyznano wprowadzając 
nowy podział terytorialny kraju, w tym Sopot i Świnoujście. Miasto Wałbrzych nato-
miast wpierw takie prawo przyjęło, po czym z niego zrezygnowało aby zadeklarować 
od 01.01.2014 na nowo przyjęcie praw powiatu. 
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fikowano, zgodnie z delegacją ustawową, pod koniec roku 2000. W wyniku tego 
przeglądu powstało kilka dodatkowych powiatów8. Stąd aktualnie podział tery-
torialny Polski i równoległy system samorządu terytorialnego obejmuje 16 woje-
wództw samorządowych, 380 powiatów9 oraz 2479 gmin10. 

Organami uchwałodawczo-kontrolnymi poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego są: rada gminy11, rada powiatu oraz sejmik województwa. Natomiast 
organami wykonawczymi poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego są: 
wójt12, zarząd powiatu13 oraz zarząd województwa14. 

1.2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzglę-
dnieniem rozwoju turystyki 

Zadania z zakresu administracji publicznej między organy administracji rządo-
wej i samorządowej rozdzielono po raz pierwszy, zaraz po przywróceniu samorządu 
terytorialnego w formie gmin15. Normy ustawowe aktualnie regulujące podział tych 
zadań posługują się tu klasycznym podziałem na zadania własne i zlecone przez 
administrację rządową, przy czym co podkreśla B. Dolnicki, w dość nieścisły 
i chaotyczny sposób posługują się zamiennie różnymi zwrotami językowymi, co jest 
dość rzadkie w precyzyjnym, z założenia, systemie prawa16. 

Rozwój turystyki pośród zadań własnych województwa samorządowego nie 
występuje bezpośrednio w zapisach ustawowych17. Samorząd województwa określa 
wszakże strategię rozwoju województwa, co jest priorytetem jego działalności, 
uwzględniającą w szczególności takie cele jak pobudzanie aktywności gospodarczej, 
podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, 
zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu 
potrzeb przyszłych pokoleń18, ale nie ma pośród nich konkretnych zadań zwią-

                                                        
8 Między innymi w województwie pomorskim powiat sztumski został wydzielony 
z powiatu malborskiego. 
9 W tym 314 powiatów ziemskich i 66 powiatów grodzkich. 
10 W rym 306 gmin miejskich, 597 miejsko-wiejskich i 1578 gmin wiejskich. 
11 W przypadku gmin miejskich oraz gmin na prawach powiatu jest to rada miasta. 
12 W przypadku gmin wiejsko-miejskich i miejskich o populacji do 100 tysięcy 
mieszkańców jest to burmistrz, w przypadku pozostałych gmin miejskich i gmin na 
prawach powiatu prezydent miasta. 
13 Na czele którego stoi starosta. 
14 Na czele którego stoi marszałek. 
15 Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w usta-
wach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw, (Dz.U. z 1990 r.,Nr. 34, poz. 198 z późn. zm.). 
16 Są to zamiennie „kompetencje”, „zadania” i „sprawy”. Zobacz: B. Dolnicki, Samorząd 
terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006, s. 64. 
17 Art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, 
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.). 
18 Jest to umocnienie tezy, że warto aby rozwijana turystyka realizowała także cele 
i założenia zrównoważonego rozwoju, gdyż wówczas tylko wpływa ona pozytywnie 
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zanych z turystyką. Jednocześnie samorząd województwa prowadzi politykę roz-
woju województwa, na którą składa się m.in. tworzenie warunków rozwoju gospo-
darczego, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury, wspieranie rozwoju kultury oraz 
sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzysty-
wanie, promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa, co także jedy-
nie pośrednio wskazuje na rozwój turystyki. Wszakże w ustawie jest mowa19, iż sa-
morząd województwa wykonuje zadania określone dalszymi ustawami m.in. 
w szczególności w zakresie kultury fizycznej i turystyki, ale dotyczy to innych 
działań20. 

Ustawa o samorządzie powiatowym21 wskazuje na kulturę fizyczną i turystykę 
pośród zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, jakie wykonuje powiat 
obok edukacji ponadgimnazjalnej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pomocy 
rodzinie, infrastruktury i walki z bezrobociem. Jednakże zwrot ten nie jest ani ostry, 
ani szczegółowo rozwinięty, czy to w doktrynie, czy orzecznictwie. Dość powszech-
nie powiaty realizują to zadanie poprzez udział finansowy w realizacji inwestycji 
infrastruktury turystycznej o charakterze ponadgminnym, jak np. drogi rowerowe, 
utrzymaniu miejsc pamięci, czy bezpośrednie wsparcie sportu i realizacji zadań 
reklamowo-promocyjnych. 

Konstrukcja katalogu zadań własnych gminy jest o tyle szeroka, że sama Kons-
tytucja RP mówi, iż to gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego 
nie zastrzeżone dla innych jednostek22. Stąd zasadą rozdziału takich zadań jest przy-
pisanie ich gminie, a wyjątkiem jest przeniesienie ich do kompetencji powiatu czy 
województwa samorządowego. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje szeroki 
katalog działań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty jakie 
należą do zadań własnych gminy23. Zadania własne gmina wykonuje we własnym 
imieniu, jak również czyni to na własną odpowiedzialność w taki sposób, jaki został 

                                                                                                                                         
i długotrwale na rozwój regionalny i dobrobyt lokalnej społeczności. Więcej: T. Bojar-
Fijałkowski, Sport dla zdrowia, ekoturystyka dla środowiska naturalnego. Aspekty zrów-
noważonego rozwoju, [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu 
życia, W. W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), WSTiH, Gdańsk 2008, s. 79-84.  
19 Art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.). 
20 Zadania rejestracji i nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospo-
darczą w zakresie organizowania turystki i pośrednictwa w zakupie usług turystycznych, 
czy certyfikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek według ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 884 z późn. zm.). 
21 Art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.). 
22 Ust. 3 art. 164 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, (Dz.U. z 2009 r., Nr 114, 
poz. 946). 
23 Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.). 
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przewidziany w ustawach. Wykonywane przez gminy zadania bardzo ogólnie moż-
na też podzielić na trzy zasadnicze grupy:24 

– W dziedzinie socjalno–kulturalnej, które wiążą się z opieką zdrowotną, spo-
łeczną, kulturą i sztuką oraz szkolnictwem szczebla podstawowego i gim-
nazjalnego. 

– W dziedzinie komunalnej, które wiążą się z zaopatrywaniem w wodę, utrzyma-
niem zieleni, cmentarzy komunalnych, dróg gminnych czy też oczyszczania 
ścieków25. 

– W dziedzinie administracji publicznej, które wiążą się m.in. z opodatkowaniem 
mieszkańców, ewidencją ludności, planowaniem przestrzennym, utrzymaniem 
ładu i porządku publicznego. 

Są więc pośród nich te istotne dla rozwoju turystyki, jak planowanie przestrze-
ni publicznej, w tym tworzenie infrastruktury i jakże ważnego dla turystyki trans-
portu, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, coraz istotniejszej dla 
wizerunku gmin zieleni gminnej i zadrzewień oraz wskazanej bezpośrednio turysty-
ki, ze wskazaniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Katalog ten 
zamyka promocja gminy najczęściej dokonywana przy użyciu pełnego wachlarza 
narzędzi marketingowych.  

Zdarza się także, że gminom, powiatom czy województwom przypada rola 
gospodarza wielkiej imprezy turystycznej, co pośrednio wynika z ich zadań ustawo-
wych, acz fakultatywnych, a nie obligatoryjnych. Wówczas niektóre z zadań, jeśli 
przekraczają możliwości jednej jednostki samorządu terytorialnego są realizowane 
wspólnie przez kilka, razem z administracją rządową. Przyjmuje to różnorakie for-
my prawno-organizacyjne oraz opiera się, czasem, na specjalnych przepisach26. Inną 
formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego są porozumienia, które 
mają na celu wspólne wykonywanie zadań publicznych. Ustawy o samorządzie tery-
torialnym dopuszczają w ramach współpracy tworzenie związków międzygmin-
nych27, zawieranie porozumień i stowarzyszeń. Przedmiotem takich działań mogą 
być zarówno zadania własne, jak i zlecone. Współdziałanie takie jest także możliwe 
                                                        
24 M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, 
Warszawa 2007, s. 164. 
25 Zobacz: T. Bojar-Fijałkowski, Gospodarka odpadami komunalnymi jako ekologiczny 
instrument estetyki w gminie – uwagi prawne, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 
2/II/2012, s. 31-40. 
26 Zobacz: T. Bojar-Fijałkowski, Specjalne regulacje prawne na UEFA EURO 2012 
w Polsce, [w:] EURO 2012 Polska-Ukraina. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne, 
M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2012, s. 13-22. 
27 Związków komunalnych, które np. jak Komunalny Związek Gmin Zatoki Puckiej 
mają wykonywać zadania gmin członkowskich w zakresie ochrony wód i właśnie 
promocji turystyki czy inne, które np. organizują i eksploatują wspólnie instalacje 
przetwarzania odpadów, jak Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” właś-
ciciel Ekodoliny Sp. z o.o., czy wręcz wspólnie tworzą infrastrukturę i organizują system 
gospodarowania odpadami komunalnymi, jak Związek Gmin Wierzyca. 
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na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, na przykład wspólnie i gmin, 
i powiatów28.  

Zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego wykonują w oparciu 
o własną osobowość prawną i na własną odpowiedzialność. Jest to wyrazem jej 
samodzielności, której przypisuje się zarówno publiczno-prawny, jak i prywatno-
prawny charakter29. Samorządom, bowiem, umożliwiono uczestnictwo w życiu 
gospodarczym. Posiadają one i zarządzają majątkiem, mogą powoływać podmioty 
prawa handlowego, obejmować w nich udziały, w celu realizacji przez takie 
podmioty własnych zadań jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Rozwój turystyki w gminie Władysławowo 

2.1. Ogólna charakterystyka gminy Władysławowo 

Władysławowo jest gminą miejską, zajmującą 39,22 km2 powierzchni cią-
gnących się wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz Zatoki Puckiej. Populacja 
niecałych 15 tysięcy mieszkańców zamieszkuje w sumie 12 jednostek pomocni-
czych gminy: Cetniewo, Chałupy, Chłapowo, Hallerowo, Jastrzębia Góra, Karwia, 
Ostrowo, Rozewie, Szotland, Śródmieście, Tupadły i Żwirowa. Władysławowo30 
może poszczycić się historią datowaną od XII wieku, natomiast prawami miejskimi 
od roku 1963. 

Gospodarka gminy opiera się na przemyśle turystycznym oraz, w coraz mniej-
szym zakresie, morskim i rybackim. W 1938 roku utworzono tu port, który jest 
aktualnie największym portem rybackim na Morzu Bałtyckim. Na terenie gminy 
zlokalizowanych jest 15 kąpielisk morskich. Największymi atrakcjami turystyczny-
mi gminy są jej plaże, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, aleja 
gwiazd sportu oraz kempingi zlokalizowane na Półwyspie Helskim. Z historią 
gminy kojarzona jest miedzy innym osoba generała Józefa Hallera, a z teraźniej-
szością, kompozytora i jej honorowego obywatela, Krzysztofa Pendereckiego. 
Większość mieszkańców zawodowo związanych jest z obsługą ruchu turystycznego 
oraz działalnością na jego rzecz. Gmina Władysławowo, w oparciu o swoje walory 
przyrodnicze i klimatyczne oraz eksploatowane w przeszłości złoża solanki planuje 
ubieganie się o status uzdrowiska31. 

                                                        
28 Przykładem mogą być tu dwa funkcjonujące w Pomorskiem związki metropolitalne: 
Gdański Obszar Metropolitalny (zakładka „Metropolia dla turystyki”) oraz Metropoli-
talne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA (zespół ds. promocji turys-
tycznej), które także do swoich celów wpisują promocję członków związki i wspoma-
ganie rozwoju gospodarki, w tym turystycznej. 
29 Zobacz: L. Klat-Wertelecka, Problem samodzielności gmin a ochrona praw podmio-
towych jednostki, Samorząd Terytorialny 1998, nr 10, s. 3 i następne.  
30 Do 1962 roku pod nazwą Wielka Wieś. 
31 W rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, 
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.). Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Prawo uzdro-



73 

2.2. Wybrane instrumenty administracyjno-prawne gminy służące roz-
wojowi turystyki na przykładzie Władysławowa 

Możliwości jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju turystyki 
obejmują jedynie instrumenty pośrednie, zachęty i tworzenie ram dla działalności 
sektora prywatnego. Takim narzędziem kształtowania, pod kątem rozwoju we 
wszelkich aspektach, gmin i województw, są plany zagospodarowania przestrzen-
nego. Odgrywają one kluczową rolę w rozwoju turystyki i stanowią podstawowe 
narzędzie planistyczne. W wiążący sposób ustalają bowiem, będąc powszechnie 
obowiązującym prawem miejscowym32, przeznaczenie terenu, rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego oraz określają sposoby zagospodarowania i warunki 
zabudowy. To organ wykonawczy gminy, czyli wójt, przygotowuje projekty planów 
a zatwierdza je uchwałą rada gminy33. Proces ten jest z uwagi na swój ustawowo 
uregulowany przebieg nie tylko długotrwały, ale i kosztowny.  

W praktyce nie wszystkie gminy takie plany posiadają, dlatego też w interesie 
ich mieszkańców jest doprowadzenie do uchwalenia planów z uwzględnieniem przy 
ich opracowywaniu postulatów zainteresowanych mogących, zgodnie z prawem, 
takowe zgłaszać w trakcie konsultacji społecznych. Duże znaczenie przy uchwalaniu 
planu miejscowego mają regulacje prawa ochrony środowiska, szczególnie obszaro-
wej ochrony przyrody34 i krajobrazu kulturowego, w tym zamieszczenie ustaleń 
wynikających z innych dokumentów, opracowań dotyczących obszarów o ograni-
czonym zagospodarowaniu a także prognoza oddziaływania na środowisko zaplano-
wanych inwestycji. We Władysławowie rozwój turystyki w znaczeniu na przykład 
budowy obiektów hotelowych, promenady nadmorskiej, rozwoju pól campingo-
wych, czy choćby potrzebnej windy na plażę w Jastrzębiej Górze ogranicza Obszar 
Natura 2000 oraz Rezerwat Przyrody Słone Łąki35.  

Należy dodać, że plan zagospodarowania przestrzennego jest jednocześnie 
bardzo ważnym źródłem informacji zarówno dla gminy, jak i dla potencjalnych 
inwestorów. Jego zapisy decydują m.in. o tym, czy dana działka budowalna może 
być zabudowana, czy też nie. Ustalenia zawarte w tym planie przesądzają o kierun-

                                                                                                                                         
wiskowe w Polsce – stan i perspektywy, [w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, 
M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2011, s. 219-229. 
32 W przypadku gminy tworzonym według zapisów rozdziału 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 647 z późn. zm.). 
33 Więcej: W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia 
administracyjno-prawne, TNOiK, Toruń 2004, s. 19-109. 
34 Więcej: J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski, Obszary chronione w prawie 
międzynarodowym, europejskim i polskim na przykładzie Doliny Rozpudy, [w:] Prawo 
międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileu-
szowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-
Małusecka (red.), UŚ, Katowice 2009, s. 130-145.  
35 Więcej: T. Augustyniak, T. Bojar-Fijałkowski, Bariery rozwoju turystyki w polskim 
prawie ochrony przyrody, [w:] Turystyka biznesowa, WSTiH, Gdańsk 2007, s. 100-108.  
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kach i strategii rozwoju gminy36. Informacje wypływające z planu, kształtujące 
obraz gminy jako terytorium, którego wspólnota samorządowa pożąda także w za-
kresie rozwoju przedsiębiorczości, zebrane i przekazane wybranym osobom stano-
wią instrument promocyjny. Promować gminę będą także dane o planowanym roz-
woju przestrzennym pozyskiwane przez przedsiębiorców samodzielnie, pod warun-
kiem jednak, że rozwój ten będzie dla nich korzystny. Nie mniej jednak, promocyjna 
funkcja planu ma szansę stać się funkcją istotną dopiero w chwili rozpoczęcia  
działań składających się na tak zwany marketing przestrzeni37.  

Niestety dla wielu gmin koszty sporządzenia tego dokumentu stanowią duże 
obciążenie finansowe i dlatego też z tego właśnie powodu wiele przedsięwzięć 
inwestycyjnych na ich terenach nie zostaje zrealizowanych. Jak słusznie podkreśla 
się w doktrynie, zarządzający gminami nie dostrzegają potencjalnych korzyści 
ekonomicznych i społecznych płynących z uchwalenia nowych miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego38. Do korzyści tych należy zaliczyć na 
przykład darowizny inwestorów na ściśle określony cel w gminie, należy bowiem 
zaznaczyć, że właściciel gruntu nie może finansować miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego sporządzonego dla siebie. Innym rozwiązaniem tego pro-
blemu jest możliwość wykorzystanie przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-
prywatnym39.  

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż nieodzownym elementem plano-
wania przestrzennego powinna stać się stała współpraca z przedsiębiorcami. Zgod-
nie z poglądem L. Patrzałka „planowanie urbanistyczne, przestrzenne coraz bardziej 
się ekonomizuje i jest traktowane jako permanentna procedura negocjacyjna między 
obecnymi i przyszłymi użytkownikami przestrzeni a organami samorządu tery-
torialnego”40. Należy dodać, że w procesie planowania przestrzennego istotne są 
kompleksowe oceny atrakcyjności terenów przeznaczonych pod działalność gospo-
darczą. Procedury ich sporządzania nie mogą się ograniczać wyłącznie do prostej 
wyceny wartości. Muszą one analizować atrakcyjność działek uwzględniając 

                                                        
36 Porównaj: Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne w systemie zadań samorządu 
terytorialnego. Zagadnienia administracyjnoprawne, PWN, Warszawa 1994, s. 40 
i następne; L. Pietrzak, Planowanie lokalnego rozwoju w warunkach samorządności 
terytorialnej, [w:] Lokalne inicjatywy w sferze rozwoju gospodarczego, Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994, s. 38. 
37 Zobacz: A. Sztando, Progospodarcza polityka przestrzenna gmin, Gospodarka lokalna 
w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 979, 
Wrocław 2005, s. 193 i następne. 
38 Zobacz: J. Szreder, Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy, Sukces 
organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne Nr 2, Prace i materiały Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 2. 
39 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 
z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.). Zobacz: T. Bojar-Fijałkowski, M. Dziedzic, 
Zakres umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na gruncie ustawodawstwa 
polskiego, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 1/I/2012, s. 95-104. 
40 L. Patrzałek, Op. Cit., s. 38 i następne. 
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niezbędne nakłady inwestycyjne, jakie należy ponieść, aby uruchomić na nich 
działalność. Niestety, władze lokalne często nie zdają sobie sprawy z poziomu 
faktycznej atrakcyjności przeznaczonych pod działalność gospodarczą gruntów, 
co może wpłynąć na rozwój turystyki w gminie. Łatwo sobie wyobrazić konsekwen-
cje takiego postępowania biorąc pod uwagę, iż walka o inwestycje prowadzona 
między ośrodkami lokalnymi krajów wysoko rozwiniętych osiągnęła już wymiar 
międzynarodowy41.  

Dlatego też gmina Władysławowo kontynuuje proces planowania przestrzen-
nego. Na dzień 17 marca 2014 roku 78% powierzchni gminy było już objęte 
uchwalonymi planami, a jeden z ostatnich dotyczył terenów zlokalizowanych przy 
wjeździe do Władysławowa od strony Pucka42. Ogólną intencją działań gminy 
w tym zakresie jest zamiana dominującej funkcji takich miejscowości jak Tupadły, 
Chłapowo czy Ostrowo z zabudowy zagrodowo-mieszkalnej, która wiązała się ściśle 
z charakterem rolniczym tych miejscowości. W wyniku zmian zachodzących w roz-
woju miasta, rolniczo-osadniczy charakter miejscowości został wyparty poprzez 
rozwój turystyki, co swoje odzwierciedlenie znajduje również w aktualnie tworzo-
nych i obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
Główne założenia planistyczne w obowiązujących planach określają przeznaczenie 
powiązane z realizacją szeroko rozumianej funkcji turystycznej. Przeznaczenie 
na zabudowę mieszkalno-zagrodową zostało wyparte przez zabudowę mieszka-
niowo-usługową. Powyższe ma bezpośrednie powiązanie z rozwojem szerokiej 
gamy usług stanowiących odpowiedź na potrzeby rynku turystycznego, co z kolei 
wymaga właściwego określenia przeznaczenia terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Nieuporządkowany charakter zabudowy, zwłaszcza estetyka obiektów sezono-
wych, realizowanych na podstawie zgłoszenia obiektów tymczasowych na 120 dni, 
stały się bardzo dużym problemem w świetle wyżej przywołanych standardów ładu 
przestrzennego. Niska jakość obiektów tymczasowych coraz częściej zamiast 
przyciągać turystów, staje się powodem do dyskusji na temat oceny zaniżenia 
jakości wypoczynku oraz estetyki miasta. Problem niskiego standardu wykonaw-
czego obiektów związany jest bezpośrednio z charakterem obiektu. Jego tymczaso-
wość nie zachęca inwestorów do ponoszenia wysokich kosztów budowy, a stosun-
kowo niski wkład inwestycyjny pozwala na osiągniecie większych korzyści lub 
ogranicza ryzyko poniesienia strat. Problem ten dotyczy większości miast turystyki 
sezonowej, której krótkotrwały okres sezonu sprzyja takiemu postępowaniu. W celu 
zahamowania wyżej opisanego procesu oraz wprowadzenia zmian w niepożądanym 
zagospodarowaniu przestrzenią, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
jako akt prawa miejscowego wprowadza stosowne uregulowania określając nastę-
                                                        
41 A. Sztando, Op. Cit., s. 8. 
42 Uchwała Nr XLVI / 433 / 2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 września 
2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do 
granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo, 
(Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 19.11.2013 poz. 3993). 
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pujące zasady realizacji tymczasowej zabudowy usługowo–handlowej43. W ocenie 
planistów wprowadzenie powyższych standardów do treści planów miejscowych, 
w długofalowym procesie będzie pozytywnie kształtować przestrzeń publiczną, 
a tym samym przyczyni się do pożądanych zmian w zagospodarowaniu przestrzen-
nym podnosząc jakość oferty gminy w aspekcie estetycznym i wizerunkowym.  

Osobnym obszarem, za pomocą którego gmina może stymulować określone 
indywidualne decyzje gospodarcze na swoim terenie, jest polityka fiskalna. Upraw-
nieniem gminy jest określanie, w granicach prawa, wysokości lokalnych opłat i po-
datków jak44: opłata miejscowa45, opłata targowa46, czy podatek od nieruchomości.   

2.3. Działania faktyczne gminy służące rozwojowi turystyki na przy-
kładzie Władysławowa 

Rozwój, w tym turystyczny, jednostek samorządu terytorialnego, także gminy 
Władysławowo, uzależniony jest od uwarunkowań ponadlokalnych oraz regio-
nalnych. Głównymi uwarunkowaniami, które sprzyjają rozwojowi gminy, w tym 
rozwojowi turystycznemu, są między innymi atrakcyjne warunki środowiska 
przyrodniczego, kulturowa atrakcyjność regionu, rezerwy terenowe pod budow-
nictwo, szczególnie służące realizacji funkcji turystycznych oraz możliwość uzyska-
nia środków na rozwój infrastruktury w tym turystycznej z funduszy Unii Euro-
pejskiej. 

Kluczem dla rozwoju każdej miejscowości turystycznej są inwestycje infra-
strukturalne mające na celu zwiększenie jej atrakcyjności w oczach poszczególnych 
grup docelowych odbiorców. Dla przykładu w miejscowościach uzdrowiskowych są 
to sanatoria, które przyciągają seniorów, na południu Polski rozbudowana sieć 
wyciągów narciarskich, która kusi amatorów zimowego szaleństwa. Infrastruktura ta 
jest najczęściej własnością prywatną, rzadziej publiczną, jak w przypadku parków 
uzdrowiskowych. Dzieje się tak, gdyż w niewielkim zakresie, aktualne przepisy 

                                                        
43 Obiekty winny posiadać zapewniony dostęp pieszy, rowerowy i dla osób niepełno-
sprawnych, maksymalna wysokość obiektów, powierzchnia zabudowy: w zależności od 
przeznaczenia – minimum: 5,0 m2 – maksimum: 50,0 m2), dach dwu– lub wielospadowy 
o nachyleniu połaci 22 stopni, obiekty winny być wykonane w jednorodnej formie, stylu 
i charakterze. W wykończeniu elewacji należy zastosować szkło i deskowanie poziome, 
wyklucza się zastosowanie płyt OSB i podobnych materiałów oraz folii, plandek czy 
saidingu.   
44 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, 
(t.j. Dz. U. 2010, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 
45 Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę 
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach 
o korzystnych właściwościach klimatycznych, walorach krajobrazowych oraz warun-
kach umożliwiających pobyt osób w tych celach, stąd powszechnie nazywa się ją opłatą 
klimatyczną. 
46 Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowiskach. 
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oparte na obowiązującej doktrynie społeczno-ekonomicznej, umożliwiają podejmo-
wanie przed jednostki samorządu terytorialnego stricte komercyjnej działalności 
gospodarczej. Takowa jest ograniczona jedynie do świadczenia usług publicznych, 
w czym nie mieści się większość usług turystycznych.  

Stąd, przy niewielkiej możliwości bezpośredniego inwestowania gminy 
w sektor turystyczny, we Władysławowie, który jest predysponowany to rozwoju 
turystyki wypoczynkowej, kwalifikowanej i biznesowej, w ostatnich latach domi-
nuje trend nadawania niewykorzystanym i pomijanym miejscom, funkcji rekre-
acyjno-wypoczynkowych. Jest to realizacja funkcji wspomagającej rozwój turystyki 
w sposób niebezpośredni. Spora część z tych przedsięwzięć finansowana jest przy 
tym z funduszy europejskich i przy współpracy przedstawicieli władz samorzą-
dowych z organizacjami pożytku publicznego. Za przykład niech posłuży zrewi-
talizowany w 2013 roku skwer imienia generała Józefa Hallera.  

Spory pas zieleni rozpościerający się między ulicą Brzozową i Spokojną, na 
którym znajduje się pomnik generała Hallera, przysłonięty chaotyczną i przypad-
kową zielenią, przez wiele lat marnował swój potencjał. Dopiero zacieśnienie 
współpracy gminy z Wydziałem Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej oraz 
działającym na nim kołem naukowym zaowocowało ciekawą i nowoczesną koncep-
cją zagospodarowania tej przestrzeni. Dodatkowo współdziałanie z opiekującym się 
pomnikiem Towarzystwem Przyjaciół Hallerowa zaowocowało innowacyjnym 
projektem przebudowy skweru i sporządzeniem wniosku o dofinansowanie nowej 
koncepcji ze środków zewnętrznych. Realizacja inwestycji pochłonęła 600 tyś 
złotych, przy dofinansowaniu 509 tyś.. Pozostałą kwotę wyłożyła? gmina w ramach 
puli na inwestycje w przestrzeń publiczną i zieleń miejską, czyli zadania własne. 
Powstał plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci, zewnętrzne urządzenia 
gimnastyczne, stoliki do gry w szachy, wkomponowano nowe ławki, śmietniczki 
i inne elementy małej architektury. Całość wykonała spółka należąca do gminy47 co 
dodatkowo dało pozytywny efekt ekonomiczny i społeczny. Zainteresowanie 
mieszkańców i odwiedzjących, omijanym dotąd miejscem, przerosło wszelkie 
oczekiwania.  

Projekt ten odbił się pozytywnym echem w społeczności lokalnej. Ideę pozys-
kania funduszy z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia związane z tworzeniem 
nowych miejsc rekreacji szybko wykorzystało Stowarzyszenia Rozwoju Władysła-
wowa, które sporządziło wniosek o dofinansowanie stworzenia podobnej strefy 
rekreacji w najstarszej dzielnicy miasta – na Szotlandzie. Ideą przedsięwzięcia było 
stworzenie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców i turystów, powiązanego 
z tożsamością kulturową dawnego Władysławowa przy jednoczesnym pokazaniu 
walorów przyrodniczych i widokowych terenu położonego nad Zatoką Pucką, 
a zwłaszcza znajdujących się tam naturalnych zasobów chronionych rezerwatu 
„Słone Łąki”. W projekcie, autorstwa absolwentki Wydziału Architektury Sopockiej 

                                                        
47 Zobacz: T. Bojar-Fijałkowski, Gospodarka komunalna jako instrument zrównowa-
żonego rozwoju w gminie na przykładzie Władysławowa, Białostockie Studia Prawnicze 
Zeszyt 14, Białystok 2013, s. 53-64. 
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Szkoły Wyższej arch. kraj. Agaty Niedziałek, zaplanowano posadowienie starej 
łodzi rybackiej oraz urządzeń nawiązujących do historii dzielnicy Szotland. 
Kolejnym atutem inwestycji jest powstanie strefy rekreacyjnej, z której będą mogli 
korzystać zarówno małe dzieci, ich rodzice oraz seniorzy. Pojawi się tam zew-
nętrzna siłownia oraz boisko do siatkówki, a także plac zabaw. Na terenie skweru 
wyznaczono strefę piknikową wyposażoną w stoły z ławami i altany. W dalszej 
części zostanie zlokalizowany taras widokowy dający możliwość obserwowania 
Zatoki Puckiej i jego bogactwa naturalnego. Opracowany wniosek o dofinansowanie 
uzyskał bardzo wysoką ocenę w Północnokaszubskiej Lokalnej Grupie Rybackiej, 
co poskutkowało podpisaniem przez Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Szotland 
i Właścicieli Rezerwatu „Słone Łąki” umowy o dofinansowanie projektu opiewającą 
na kwotę 1,28 mln złotych przy 25 % wkładzie gminy na zasadach podobnych jak 
na skwerze generała Hallera. Inwestycja, zakończona w pierwszym etapie pod 
koniec 2013 roku, została całkowicie oddana do użytku przed sezonem letnim 2014. 

Tak ważna gałąź życia społecznego mieszkańców Władysławowa, jaką 
niewątpliwie jest turystyka, nie może opierać się wyłącznie na wspomnianej wyżej 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kolejnym, tym razem samodzielnym, 
przedsięwzięciem o dużym znaczeniu była budowa Letniej Estrady Koncertowej 
między portem a siedzibą Urzędu Miejskiego, co jest zadaniem własnym w zakresie 
infrastruktury i kultury. W tegorocznym sezonie pełniła ona rolę centralnej areny 
wakacyjnych wydarzeń, a gdy ten dobiegnie końca, stanie się miejscem do rekreacji 
i wypoczynku dla mieszkańców, gdyż projekt zakłada także zagospodarowanie 
przyległego terenu. Na realizację inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie 
z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w wysokości 1,5 mln złotych. 
Całe przedsięwzięcie ma się zamknąć w kwocie około 7 mln złotych. 

Jako, że ustawa o samorządzie gminnym ujmuje pośród zadań własnych gminy 
także promocję ze środków budżetu miasta Władysławowa organizowane są także 
kampanie reklamowe. Ostatnią z nich była kampania prowadzona w pojazdach 
komunikacji publicznej w największych miastach w Polsce oraz na ekranach 
w salonach fryzjerskich. W ubiegłym roku przez cały okres wakacji letnich wszyscy 
mieli także okazję podglądać na żywo to, co dzieje się na władysławowskiej plaży 
dzięki znajdującej się tam kamerze jednej z ogólnopolskich stacji informacyjnych. 

Zmieniła się zarówno przestrzeń miejska, jak i pomysły na promocję, co było 
możliwe z uwagi na przypisanie tych działań do zadań własnych gminy. Wzmożona 
praca służb komunalnych w zakresie oczyszczania miasta oraz projektowania 
i utrzymania miejskiej zieleni także daje się zauważyć48. Stąd działania podejmo-
wane w ostatnich latach przez gminę w tych obszarach zostały nagrodzone w roku 
2013 laurem konkursu „Teraz Polska” w kategorii najlepszy samorząd. 

                                                        
48 Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego mogą być bowiem realizowane 
także przez należące do nich spółki prawa handlowego. Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, 
Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na przykładzie Abruko 
Sp. z o.o. we Władysławowie, [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, A. Koło-
mycew, B. Kotarba (red.), UR, Rzeszów 2012, s. 429-443. 
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Zakończenie 

Z powyższego wywodu wysnuć można kilka uwag natury generalnej oraz 
wniosków: 

1. Gmina jest, w aktualnym trójstopniowym modelu samorządu terytorialnego, 
jednostką podstawową. Na niej opiera swoje funkcjonowanie współczesne, 
zdecentralizowane państwo. 

2. Pośród licznych zadań własnych w jakie ustawodawca wyposaża jednostki 
samorządu terytorialnego rozwój turystyki nie zajmuje należnego mu miejsca. 
Zapisy ustawowe dość ogólnie mówią najczęściej o zadaniach w zakresie 
„kultury fizycznej i turystyki”. 

3. Stąd wpływ jednostek samorządu terytorialnego na rozwój turystyki na swoim 
obszarze odbywa się w sposób pośredni, za pomocą takich instrumentów 
administracyjno-prawnych jak plany zagospodarowania przestrzennego, czy 
opłaty i podatki lokalne. Szczególnie planowanie przestrzenne zdaje się być 
kluczowe dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego we wszelkich 
aspektach ich funkcjonowania.  

4. Posiadające osobowość prawną jednostki samorządu terytorialnego dokonują 
inwestycji służących rozwojowi turystyki, ale wtedy kiedy są one powiązane 
z innymi zadaniami, jak zarządzanie przestrzenią publiczną, utrzymanie zieleni 
czy promocja. 

5. Przykład Władysławowa doskonale ukazuje poziom trudności formalnych 
jakim sprostać musi gmina chcąca aktywnie stymulować rozwój gospodarczy, 
w tym turystykę, ale i trudności dotykających każdego inwestora realizującego 
projekty budowlane.  

6. Inwestycje takie jak skwer imienia generała Józefa Hallera, skwer w dzielnicy 
Szotland czy Letnia Estrada Koncertowa we Władysławowie są przykładami 
przemyślanych interdyscyplinarnych projektów jakie może współrealizować 
jednostka samorządu terytorialnego, szczególnie we współpracy ze społecz-
nością lokalną, organizacjami pozarządowymi i jednostkami naukowo-badaw-
czymi, w tym szkołami wyższymi, przy wykorzystaniu środków Unii 
Europejskiej.   
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Streszczenie 

Niniejszy tekst przedstawia miejsce rozwoju turystyki pośród zadań w jakie ustawo-
dawca wyposażył jednostki samorządu terytorialnego. Pierwsza część artykułu 
wskazuje jakie, konkretnie, obowiązki i uprawnienia nadano gminom, powiatom 
i województwom w zakresie rozwoju turystyki. Część druga konfrontuje to ze szcze-
gółowo opisanym kazusem Władysławowa przedstawiając wybrane instrumenty 
administracyjno-prawne, w tym planistyczne, i faktyczne działania podejmowane 
przez samorząd gminy w celu stymulowania i wspomagania rozwoju turystyki tej 
nadmorskiej miejscowości ze wskazaniem ich podstaw prawnych. Całość kończą 
wnioski oraz postulaty mające na celu ułatwienie rozwoju turystyki przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Tekst oparto na literaturze administracyjnego prawa 
materialnego i prawa samorządowego oraz aktach prawnych aktualnych na dzień 
28 lutego 2014 roku.  

Summary 

The text presents place of development of tourism among duties delegated by the 
legislator to the local governments. First part of the article points what obligations 
and rights were given to communities, counties and regions in terms of development 
of tourism. Second part confront that with described case of Władysławowo 
showing some legal and administrative instruments, including zone planning, as well 
as actions taken by local government for stimulating and supporting tourism 
development, including legal base for it, in this city by the sea. All is finished with 
conclusions proposals which shall simplify tourism development made by local 
governments. Text is based on legal literature of material administrative law and 
communal law literature and as well as acts of law valid on February 28st of 2014. 
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