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1. Wstęp 

Dokument diagnozy został opracowany w ramach projektu Centrum Wsparcia 

Doradczego Plus Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, który ma na celu:  

1. Wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych 

do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. 

2. Inicjowanie i realizacja kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć 

rozwojowych. 

3. Sieciowanie i wymiana wiedzy. 

Opracowanie diagnostyczne „Partnerstwo Międzywojewódzkiego Obszar 

Funkcjonalny Żuławy” przedstawia aktualny potencjał społeczno-ekonomiczny 

Partnerstwa.  

1.1. Metodologia prac 

Raport diagnostyczny Partnerstwa Żuławy powstał w okresie maj-październik 2022 

roku we współpracy doradców Związku Miast Polskich (ZMP) oraz członków 

Partnerstwa – przedstawicieli Rady Partnerstwa i Grupy Roboczej. Diagnoza 

wykorzystuje podstawowe dane statystyczne i porusza wybrane, najważniejsze dla 

rozwoju obszaru Partnerstwa zagadnienia, obrazuje potencjał społeczno-

ekonomiczny Żuław z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowo-

infrastrukturalnych oraz identyfikuje kluczowe problemy i główne potrzeby 

rozwojowe, decydujące o kierunkach rozwoju obszaru Partnerstwa. 

Diagnoza kontekstowa Partnerstwa została przeprowadzona w trzech wymiarach: 

• społecznym - obejmującym procesy demograficzne, usługi publiczne - 

edukacja i wychowanie, kultura, sport i rekreacja, aktywność i integrację 

społeczną mieszkańców (w tym opieka społeczna), bezpieczeństwo (w tym 

zdrowotne) oraz mieszkalnictwo; 

• gospodarczym - obejmującym rynek pracy, strukturę gospodarczą, 

atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność obszaru w skali regionu, 

przedsiębiorczość, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rolnictwa, 

finanse komunalne, politykę podatkową i inwestycyjną, sytuację materialną 

mieszkańców; 
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• środowiskowo-przestrzennym - obejmującym zasoby wodne i 

gospodarowanie wodą, jakość i ochronę powietrza, leśnictwo i obszary 

chronione, usługi komunalne - infrastrukturę wod-kan, infrastrukturę 

drogową, infrastrukturę kolejową, ścieżki rowerowe, dostępność 

komunikacyjną obszaru, organizację transportu publicznego. W wymiarze 

środkowiskowo-przestrzennym analizowano także dziedzictwo kulturowe 

i przyrodnicze.  

Ostatnią częścią raportu diagnostycznego jest analiza potencjałów i problemów 

Partnerstwa, będąca wynikiem dwóch warsztatów strategicznych. Część analityczną 

zamyka analiza czynników warunkujących rozwój (analiza SWOT) oraz 

podsumowanie w formie listy wyzwań rozwojowych dla Żuław. 

Prace diagnostyczne, analityczne i badawcze dotyczyły spersonalizowanego dla 

danego Partnerstwa obszaru zagadnień i objęły szeroki zasób źródeł: danych, 

informacji i dokumentów, z wykorzystaniem specjalnie dedykowanych temu 

procesowi narzędzi badawczych i analitycznych, opracowanych przez doradców 

ZMP. 

W raporcie diagnostycznym uwzględniono zasób źródeł zastanych (tzw. wtórnych) 

i wywołanych (tzw. pierwotnych): 

• ogólnodostępne lub dostarczone przez Partnerów zastane/istniejące dane 

i opracowania o charakterze strategicznym; 

• dostępne dane statystyczne gromadzone przez GUS (Bank Danych 

Lokalnych), Urzędy Skarbowe, Urzędy Pracy; 

• Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL) zbudowany w ZMP jako hurtownia 

danych zasilana z wielu źródeł publicznych i posiadająca 4 moduły 

analityczne: 

http://partnerstwa.monitorrozwoju.pl  

https://gminy.monitorrozwoju.pl/ 

https://analizy.monitorrozwoju.pl/ 

https://przedsiebiorczosc.monitorrozwoju.pl/  

• zasób kartograficzny ZMP umożliwiający wizualizację danych generowanych 

przez MRL - analizy i prezentacje w ujęciu przestrzennym danych i zjawisk 

w formie kartogramów, map i ikonografik pozyskanych z rejestrów 

publicznych, np. POLTAX, ZUS, KRUS;  

• informacje wygenerowane w trakcie procesu na podstawie badań 

społecznych: 

o Badanie opinii oraz planów życiowych młodzieży  

http://partnerstwa.monitorrozwoju.pl/
https://gminy.monitorrozwoju.pl/
https://analizy.monitorrozwoju.pl/
https://przedsiebiorczosc.monitorrozwoju.pl/
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Badania, przeprowadzone online w czerwcu i wrześniu 2022 r. za pomocą 

dedykowanego systemu elektronicznego ZMP, objęły uczniów 

przedostatnich i ostatnich klas szkół ponadpodstawowych mieszkających na 

obszarze partnerstwa (odpowiedzi na pytania udzieliło 536 uczniów). 

Ankieta koncentrowała się na kwestiach związanych z planami życiowymi 

i zawodowymi uczniów, postawami przedsiębiorczymi oraz postrzeganiem 

przez młodzież obszaru Partnerstwa, jako miejsca do życia.  

Badanie przeprowadzono przy aktywnym udziale szkół i ich organów 

prowadzących. 

o Badanie opinii mieszkańców gmin obszaru partnerstwa 

Badania przeprowadzono online za pomocą dedykowanego systemu 

elektronicznego ZMP w dniach 25.08 – 18.09.2022 r. (odpowiedzi na pytania 

udzieliło 841 mieszkańców). 

W ankiecie poruszono tematy postrzegania partnerstwa jako miejsca 

do życia, sposobu korzystania z usług na terenie partnerstwa i poza nim 

oraz zapotrzebowania na przedsięwzięcia, które powinny zostać 

zrealizowane w latach przyszłych. 

Badanie przeprowadzono przy udziale członków GR i pracowników 

właściwych urzędów, którzy zadbali o rozpowszechnienie inforamacji 

o ankiecie i prowadzili aktywne działania zachecajace mieszkańców 

do udziału w badaniu. 

o Badanie opinii lokalnych liderów (VIP) 

Badanie było skierowane do 4 kategorii liderów lokalnych reprezentujących 

samorząd lokalny, organizacje społeczne, środowisko przedsiębiorców 

i liderów opinii, zostało przeprowadzone online na celowej próbie 33 liderów 

w dniach 08.06 - 22.06.2022 r. 

Ankieta zebrała „ekspercką” wiedzę liderów na temat obszaru, przepływu 

mieszkańców między gminami w celu realizacji usług oraz przedsięwzięć 

koniecznych dla dalszego rozwoju Partnerstwa 

• informacje wygenerowane w trakcie procesu na podstawie kwestionariuszy 

i formularzy: 

o matryca bilansu usług na terenie obszaru partnerstwa 

Badania samorządów w zakresie bilansu usług, będące analizą przepływów 

usług pomiędzy gminami oraz lokalizacji centrów poszczególnych kategorii 

usług na terenie partnerstwa uzupełniły  indywidualne wywiady z wójtami, 

starostami i burmistrzami, konsultacje z GR i RP oraz wyniki badań 

mieszkańców i liderów; 

o arkusz „Podstawowe pytania dotyczące przedsiębiorczości” 
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Badanie diagnozowało warunki/klimat w Partnerstwie do rozwoju 

przedsiębiorczości za pomocą analizy wypełnionego przez gminy arkusza. 

o drzewo problemów 

Drzewo problemów to narzędzie pozwalające na zidentyfikowanie kluczowych 

problemów wspólnych dla całego obszaru Partnerstwa oraz przyczyn i skutków 

tych problemów. 

• informacje wygenerowane podczas warsztatów, wywiadów indywidualnych 

i grupowych, cotygodniowych spotkań Grupy Roboczej oraz dwóch spotkań 

Rady Partnerstwa (12.07.2022 r. w Nowym Dworze Gdańskim i 02.08.2022 r. 

w Pruszczu Gdańskim). 

Sposób organizacji badań, opierający się na dużym zaangażowaniu partnerów 

i lokalnych liderów oraz formuła badania opinii publicznej zapewniły procesowi 

diagnostycznemu walor społecznej partycypacji mieszkańców. Otwartość metod 

badawczych na bieżący udział mieszkańców w procesie opracowania diagnozy 

obszaru Partnerstwa umożliwił odbiór i wdrożenie, po stosownej analizie, 

zgłaszanych uwag, obserwacji i komentarzy pochodzących z różnych grup 

interesariuszy.  

Kompleksowe wyniki badań ankietowych (młodzieży – Załącznik nr 1, mieszkańców 

– Załącznik nr 2, liderów – Załącznik nr 3) stanowią integralną część niniejszej 

Diagnozy obok Raportów z dwóch warsztatów strategicznych (Załącznik nr 4 i nr 5) 

oraz raportu z badania Warunki Rozwoju Przedsiębiorczości (Załącznik nr 6) i 

badania Bilans usług (Załącznik nr 7). 

Wśród analizowanych dokumentów znalazły się także: 

− Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 

− Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

− Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 

− Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko 

Mazurskiego 2030 

− Kontrakt Programowy dla Województwa Pomorskiego 

− Kontrakt Programowy dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego 

− Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 

− Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 

Tekst raportu diagnostycznego została opracowana zgodnie ze standardami 

dostępności. 
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Raport ma charakter wywoławczy, wstępny i jest tzw. raportem otwarcia. Jego treść 

może podlegać modyfikacji pod wływem reflekcji w toku dalszych prac nad Strategią 

dla Żuław na okres 2023-2027, z perspektywą do 2050 roku. 
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2. Charakterystyka partnerstwa 

Żuławy to obszar o powierzchni około 1.700 km2, położony w północnej części 

Polski, w delcie Wisły i w ponad jednej czwartej położony poniżej poziomu morza. 

Największe obszary depresyjne na podstawie najnowszych badań znajdują się 

w miejscowości Marzęcino i sięgają do 2,07 m p.p.m. Dla porównania najwyższy 

punkt na Żuławach zlokalizowany został w miejscowości Grabiny Zameczek (14,6 m 

n.p.m.).  

Obszar Żuław swoim kształtem jest przybliżony do odwróconego trójkąta, którego 

wierzchołek znajduje się w rozwidleniu Wisły i Nogatu, w okolicy miejscowości Biała 

Góra, podstawę tego trójkąta wyznacza teren Mierzei Wiślanej. Żuławy zajmują 

zaledwie około 2 procent powierzchni Polski, jednak spotkamy tam niepowtarzalny 

krajobraz, środowisko przyrodnicze, a także wyjątkową historię i dziedzictwo 

kulturowe. Żuławy warte są szczególnej uwagi jako dzieło rzeki, morza, wiatru 

i człowieka.  



16 
 

Rysunek 1 Obszar partnerstwa - orientacja na mapie 

 
Źródło: opracowanie własne ZMP 

Ze względu na uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, w tym hydrologiczne, 

w granicach Żuław Wiślanych leżą Żuławy Właściwe, w skład których wchodzą:  

− Żuławy Gdańskie  (na zachód od Wisły) – o powierzchni około 390 km2, 

obejmujące gminy: Suchy Dąb, Cedry Wielkie oraz częściowo: miasta Gdańsk 

i Pruszcz Gdański oraz gminy: Pruszcz Gdański, Pszczółki i Tczew,  

− Żuławy Wielkie (od Wisły do Nogatu) – o powierzchni około 830 km2, 

obejmujące gminy: Lichnowy, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, 

Ostaszewo, Stegna, Sztutowo oraz częściowo miasto oraz gmina Malbork i 

Sztum; część z nich znajduje się pod znaczącym wpływem Zalewu Wiślanego,  

− Żuławy Elbląskie (na wschód od Wisły) – o powierzchni około 480 km2, 

obejmujące gminy: Elbląg, Stare Pole, Gronowo Elbląskie, Markusy i 

częściowo miasto Elbląg oraz gminy: Dzierzgoń, Rychliki, Stary Targ, Pasłęk1 

                                                      
1 Podkreślono gminy tworzące w projekcie CWD Plus Partnerstwo OF Żuławy.  
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Każdy z tych obszarów różni się od pozostałych głównie warunkami gruntowymi, 

wysokościowymi, bliskością Wisły i jej warunków hydrologicznych, przyleganiem 

do Wysoczyzn (gdańskiej i elbląskiej) lub występowanie linii brzegowej wód Zatoki 

Gdańskiej lub Zalewu Wiślanego. Także strategiczne położenie gmin partnerstwa 

w układzie osi komunikacyjnej Gdańsk – Elbląg wpływa na warunki rozwoju 

społecznego i gospodarczego. 

Mimo braku formalnego herbu charakterystycznym dla Żuław jest wiatrak, związany 

z osadnictwem holenderskim, których kilka ostatnich egzemplarzy można spotkać 

w regionie, a niektóre także zwiedzić. W przeszłości wiatraki były wykorzystywane 

do mielenia ziarna a także do odwadniania terenów depresyjnych.  

2.1. Podstawowe informacje o partnerstwie 

Partnerstwo OF Żuławy tworzą łącznie 22 jednostki samorządu terytorialnego 

szczebla gminnego i powiatowego: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański, Miasto 

i Gmina Nowy Staw, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Miasta Krynica Morska, Gmina 

Ostaszewo, Gmina Stegna, Gmina Sztutowo, Gmina Pszczółki, Gmina Pruszcz 

Gdański, Gmina Suchy Dąb, Gmina Lichnowy, Miasto Malbork, Gmina Malbork, 

Gmina Miłoradz, Gmina Stare Pole, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Elbląg, Gmina 

Markusy (wniosek o przystąpienie do Partnerstwa złożono do lidera Partnerstwa - 

gminy Nowy Dwór Gdański w dniu 26.09.2022 r.), Powiat Nowodworski, Powiat 

Malborski, Powiat Gdański, Powiat Elbląski. 
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Rysunek 2 Obszar partnerstwa i otoczenie bliższe  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Państwowego Rejestru Granic 

Powołanie i zawiązanie Partnerstwa ma na celu zacieśnienie współpracy JST, a także 

wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie zarządzania strategicznego 

oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych - jednostek 

samorządu terytorialnego tworzących Obszar Funkcjonalny Żuławy. Członkowie 

Partnerstwa podpisali dnia 20 marca 2015 r. porozumienie na rzecz opracowania 

listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Żuławskiego Obszaru 



 

19 
 

Funkcjonalnego. Na okres trwania projektu doradczego został opracowany Plan 

pracy partnerstwa2. 

Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Żuławy obejmuje dwa województwa: 

pomorskie i warmińsko – mazurskie. W 2021 roku na obszarze Partnerstwa 

zamieszkiwało łącznie 168 998 osób. Wielkość gmin pod względem liczby ludności 

w latach 2011 – 2021 przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 1 Ludność i dynamika zmian w gminach OF Żuławy w latach 2011-2021 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

2.2. Delimitacja obszaru funkcjonalnego w strukturze przestrzennej 

województwa  

Terytorialny wymiar polityki rozwoju przejawia się w programowaniu rozwoju 

i podejmowaniu działań w stosunku do obszarów strategicznej interwencji 

wskazanych co do rodzaju i wstępnie zdelimitowanych na poziomie 

średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju oraz wyznaczone w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, 

a uszczegółowianych na poziomie regionu.  

Na poziomie krajowym wyznaczono dwa główne typy terytoriów stanowiących OSI: 

obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje 

                                                      
2 Zatwierdzenie Planu Pracy Partnerstwa przez Radę Partnerstwa nastąpiło w dniu 31 

maja 2022 roku. 

 

Gmina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Różnica Dynamika

Cedry Wielkie 6788 6826 6848 6865 6868 6924 6979 6947 6965 6986 6995 207 3,05

Elbląg 7198 7216 7208 7266 7439 7474 7522 7518 7563 7593 7613 415 5,77

Gronowo Elbląskie 5170 5178 5181 5180 5167 5138 5132 5127 5127 5115 5051 -119 -2,30

Krynica Morska 1353 1349 1351 1335 1323 1323 1302 1303 1286 1290 1294 -59 -4,36

Lichnowy 4813 4801 4782 4725 4731 4707 4648 4627 4613 4618 4571 -242 -5,03

Malbork 39325 39252 39022 38950 38931 38848 38723 38570 38345 38101 37693 -1632 -4,15

Malbork 4549 4620 4651 4687 4728 4739 4791 4792 4831 4858 4938 389 8,55

Markusy 4219 4206 4210 4197 4182 4159 4133 4085 4048 4021 4020 -199 -4,72

Miłoradz 3415 3365 3376 3415 3396 3385 3397 3387 3348 3341 3308 -107 -3,13

Nowy Dwór Gdański 18252 18252 18169 18084 18079 17951 17883 17780 17695 17607 17510 -742 -4,07

Nowy Staw 7990 7926 7821 7783 7807 7626 7651 7695 7637 7580 7507 -483 -6,05

Ostaszewo 3269 3243 3213 3209 3223 3233 3234 3216 3216 3206 3163 -106 -3,24

Pruszcz Gdański 22345 23454 24734 25856 26976 28001 29186 30232 31321 32184 32940 10595 47,42

Pszczółki 8618 8731 8837 9005 9136 9235 9425 9568 9713 9927 10170 1552 18,01

Stare Pole 4729 4733 4719 4697 4718 4706 4701 4677 4696 4706 4681 -48 -1,02

Stegna 9945 9946 9949 9949 9844 9827 9817 9779 9749 9713 9625 -320 -3,22

Suchy Dąb 4148 4142 4149 4159 4212 4208 4201 4223 4223 4248 4296 148 3,57

Sztutowo 3652 3669 3650 3677 3685 3684 3655 3668 3634 3622 3623 -29 -0,79

Suma 159778 160909 161870 163039 164445 165168 166380 167194 168010 168716 168998
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społeczno-gospodarcze. Obszary te wspierane będą z poziomu kraju oraz regionu 

za pomocą specjalnie dedykowanych instrumentów. 

W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030 (przyjętej uchwałą 

376/XXXI/21 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r.) 

potencjały i bariery rozwojowe obszaru także zostały scharakteryzowane w sposób 

przestrzenny, a podejście terytorialne jest istotne dla prowadzenia polityki 

regionalnej.  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego3 wyznacza 

m.in. „strefy wielofunkcyjne – przede wszystkim obejmujące obszary wiejskie i małe 

miasta, które z uwagi na specyfikę położenia geograficznego szczególnego zjawiska 

w skali makroregionalnej: Strefa Przybrzeżna, Żuławy”4 

Zasięg przestrzenny OF Żuławy na obszarze województwa pomorskiego obejmuje 

miasta: Gdańsk, Krynica Morska, Malbork, Pruszcz Gdański, gminy miejsko-wiejskie: 

Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw oraz gminy wiejskie: Cedry Wielkie, Lichnowy, 

Malbork, Miłoradz, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Stare Pole, Stegna, Suchy 

Dąb i Sztutowo5. Zasięg obszaru pokrywa się częściowo (miasto Gdańsk, Krynica 

Morska, gmina miejsko-wiejska Nowy Dwór Gdański i gminy wiejskie Stegna 

i Sztutowo) z OF Strefa Przybrzeżna. Powierzchnia obszaru Żuław na terenie 

województwa pomorskiego wynosi 1 847 km2. 

                                                      
3 PZPWP przyjęty uchwałą Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 

29 grudnia 2016 r. 

4 SRWP do 2030 r., str. 120 

5 Podkreślono gminy tworzące w Projekcie CWD Plus Obszar Funkcjonalny Żuławy. 
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Rysunek 3 Wymiar terytorialny polityki regionalnej woj. pomorskiego 

 

Źródło: opracowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Regionalne Biuro 

Planowania Przestrzennego 

Należy zaznaczyć, że w strefie obszaru funkcjonalnego Żuławy funkcjonuje także 

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Malbork – Sztum. Zasięg MOF za wyjątkiem 

gminy miejsko-wiejskiej Sztum, zawiera się w OF Żuławy.  

Łącznie na obszarze woj. pomorskiego zidentyfikowano: 

− 9 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF), na których będą wdrażane 

mechanizmy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

− 5 Obszarów Funkcjonalnych (OF), na których będzie wdrażany mechanizm 

Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (ZPT) 

− Lokalne Grupy Działania i Lokalna grupy Rybackie (w trakcie wyboru), 

na których będzie wdrażany mechanizm RLKS. 

Wsparcie dla Obszarów Funkcjonalnych na terenie woj. pomorskiego zostało 

zdefiniowane w treści 4 celu polityki przestrzennego zagospodarowania 

województwa Uruchomione potencjały rozwojowe obszarów funkcjonalnych. 
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„Podstawą do sformułowania celu były m.in. niewykorzystane potencjały 

rozwojowe endogeniczne poszczególnych części województwa, niewystarczająca 

współpraca samorządów w układach funkcjonalno – przestrzennych, słabe 

dostosowanie interwencji publicznej do szczegółowych kontekstów terytorialnych”6. 

Wyzwanie rozwojowe dla Obszaru Funkcjonalnego Żuławy opisano w ramach 

kierunku rozwoju 4.2 Koordynacja polityki przestrzennej na obszarach szczególnych 

zjawisk w skali makroregionalnej jako „kompleksowe zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe i ograniczanie emisji zanieczyszczeń do środowiska w celu 

wykorzystania szans rozwojowych, wynikających z unikatowych walorów 

krajobrazowych i kulturowych oraz korzystnego położenia względem układu 

transportowego poprawiającego dostępność zewnętrzną, jako silnych bodźców 

do rozwoju turystyki oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki rolnej i 

rybackiej, stanowiących podstawę bazy ekonomicznej obszaru”.7 

Dla OF Żuławy w PZPWP do 2030 r. wskazano następujące zasady 

zagospodarowania przestrzennego: 

1) Zasada dostosowywania przeznaczenia, sposobu i intensywności 

zagospodarowania terenu na obszarach występowania do charakteru, skali 

i rodzaju zagrożeń naturalnych, w szczególności powodziowych. 

2) Zasada ograniczania zabudowy na obszarach produkcji rolnej (zachowania 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej niezbędnej dla rozwoju rolnictwa) – 

przeciwdziałania urbanizacji sprzecznej z krajobrazową i przyrodniczą 

charakterystyką poszczególnych fragmentów obszaru (strefy krawędziowej, 

obszarów zurbanizowanych, Mierzei Wiślanej, obszarów polderowych). 

3) Zasada utrzymania i ochrony zadrzewień śródpolnych jako wiatrochronów 

i elementów istotnych dla krajobrazu kulturowego oraz różnorodności 

biologicznej. 

4) Zasady ochrony panoram i dominant historycznych wsi o lokacji 

średniowiecznej. 

5) Zasada ochrony dziedzictwa kulturowego i uwzględnienia walorów 

krajobrazowych przy lokalizowaniu stref inwestycyjnych przy węzłach 

drogowych w ciągu drogi ekspresowej S7. 

6) Zasada ochrony przed lokalizacją siłowni wiatrowych i innych elementów 

znacząco wpływających na krajobraz przedpola najcenniejszych panoram 

obszaru, w tym w szczególności Zespołu Zamkowego w Malborku. 

7) Zasada ochrony urozmaiconych form rozplanowania wsi, obrazujących 

rozwój cywilizacyjnokulturowy Żuław. 

                                                      
6 PZPWP do 2030 r. str. 181 

7 PZPWP do 2030 r., str. 204 
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8) Zasada priorytetu wykorzystania pod działalność gospodarczą terenów 

poprodukcyjnych (w tym popegeerowskich), w szczególności na potrzeby 

przetwórstwa rolno-spożywczego. 

9) Zasada uwzględnienia ograniczeń wynikających z ustanowienia obszaru 

ograniczonego użytkowania wokół lotniska wojskowego w Królewie 

Malborskim. 

OF Żuławy posiada swą kontynuację na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego (m.in. gminy Elbląg, Gronowo – Elbląskie i Markusy).  

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 20308 wskazano osiem obszarów funkcjonalnych, w tym cztery 

o znaczeniu ponadregionalnym oraz cztery o znaczeniu regionalnym. Dla każdego 

z obszarów określono kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego. Żuławy, 

w skład których wchodzą: gmina miejska Elbląg, gmina miejsko – wiejska Pasłęk, 

gminy wiejskie: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy9 i Rychliki są zdefiniowane 

jako obszar funkcjonalny o znaczeniu ponadregionalnym. Powierzchnia obszaru 

Żuław na terenie woj. warmińsko – mazurskiego to 867 km2. 

                                                      
8 PZPWWM przyjęty uchwałą Nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

9 Podkreślono gminy tworzące w Projekcie CWD Plus Partnerstwo OF Żuławy. 
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Rysunek 4 OF Żuławy na terenie woj. warmińsko - mazurskiego 

 
Źródło: opracowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego 

Przestrzennie  Obszar Funkcjonalny Żuławy na terenie woj. warmińsko – 

mazurskiego nakłada się na inne obszary funkcjonalne: 

− Przygraniczny OF (wszystkie gminy),  

− Przybrzeżny OF (gminy miejska i wiejska Elbląg),  

− MOF OR Elbląga (gminy miejska i wiejska Elbląg, gmina miejsko-wiejska 

Pasłęk, gminy wiejskie Gronowo Elbląskie i Markusy). 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego do 2030 wskazano, że głównymi funkcjami obszaru Żuław są funkcja 

gospodarcza (rolnicza, turystyczna) i funkcja przyrodnicza. „Obszar wyróżnia się 

w skali Polski i Europy położeniem w delcie Wisły, w otoczeniu wysoczyzn 

morenowych oraz wału mierzejowego, wysokimi wartościami przyrodniczymi, 

żyznymi glebami pochodzenia aluwialnego, znacznym udział obszarów depresyjnych 
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i specyficznym układem hydrograficznym”10.  Żuławy Elbląskie zostały zaliczone 

do obszarów najcenniejszych krajobrazowo jako „obszary o własnej specyfice 

kulturowej i krajobrazowej, cenne ze względu na swoje wartości przyrodnicze, 

kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe. (…) Teren (…) unikatowy w skali 

Europy o wyjątkowych walorach dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego 

i przyrodniczego. Geneza terenu związana ze sztucznym osuszaniem Żuław silnie 

uzależniła je od sprawnego funkcjonowania systemu melioracyjnego i sztucznego 

odwadniania, gwarantującego bezpieczeństwo powodziowe mieszkańcom. 

Na atrakcyjność krajobrazu wpływa wzajemne funkcjonowanie systemu 

przyrodniczo-technicznego, którego uzupełnieniem jest specyficzna sieć układu 

osadniczego z samotniczymi gospodarstwami budowanymi na sztucznie usypanych 

wśród kanałów, rowów, wałów wyniesieniach (terpach). W krajobrazie dominują 

charakterystyczne zadrzewienia wierzbowe i olchowe (szpalery). Obszar o bardzo 

urodzajnych glebach wykorzystywanych głównie rolniczo. W centralnej części 

znajduje się jezioro Drużno o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Obszar 

wyróżniają stanowiska archeologiczne (Weklice – stanowisko Gotów, Janowo – 

osada „Truso”)” 11. 

W rozdziale V Planu określono następujące kierunki i zasady zagospodarowania 

przestrzennego dla Żuław: 

1) Ochrona przed powodzią oraz ograniczanie skutków jej wystąpienia. 

2) Racjonalne gospodarowanie przestrzenią przyrodniczą m.in. poprzez 

stosowanie rozwiązań służących podnoszeniu jakości przyrodniczej. 

3) Ochrona dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Żuław Wiślanych. 

4) Rozwój turystyki na obszarze Żuław. 

5) Rozwój gospodarki rolnej. 

6) Rozwój infrastruktury technicznej. 

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław 

Struk skierował pismo do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Pana Grzegorza 

Pudy wskazując gotowość samorządów tworzących partnerstwo „Obszar 

Funkcjonalny Żuławy” do udziału w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus.  

Podstawą działania Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Żuławy” jest Porozumienie 

z dnia 20 marca 2015 roku na rzecz opracowania listy przedsięwzięć przewidzianych 

do realizacji w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do Porozumienia 

przystąpiło 14 gmin oraz 3 powiaty z województwa pomorskiego. Na późniejszym 

                                                      
10 PZRWWM do 2030 r. str. 209 

11 PZPWWM do 2030 r., str. 50 
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etapie do partnerstwa dołączyło Miasto Malbork z województwa pomorskiego 

oraz gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy i Powiat Elbląski z województwa 

warmińsko – mazurskiego. 

Określenie wspólnego celu polityki przestrzennej województw w stosunku 

do zidentyfikowanych obszarów funkcjonalnych wiąże się z koncentracją całego 

spectrum działań rozwojowych na wzmacnianiu wewnętrznych potencjałów 

i przełamywaniu zasadniczych barier. Podobne podejście będzie zaprezentowane 

w treści przygotowywanej strategii. 
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3. Portret obszaru partnerstwa – diagnoza 

na podstawie danych statystycznych, 

badań ilościowych i jakościowych  

3.1. Ogólny wskaźnik rozwoju partnerstwa. 

3.1.1. Metoda oceny ogólnego potencjału rozwoju potencjału obszaru  

Dla oceny potencjału rozwoju obszaru partnerstwa analizie poddano zjawiska 

mające istotny wpływ na życie i rozwój lokalnych społeczności. Zgodnie z teorią 

zrównoważonego rozwoju wyodrębniono trzy wymiary rozwoju: gospodarczy, 

społeczny i środowiskowo-przestrzenny, a w ramach każdego z wymiarów od 3 do 5 

obszarów mających kluczowy wpływ na sytuację w wymiarze. Łącznie 

wyodrębniono 12 obszarów charakteryzujących główne sfery funkcjonowania 

społeczności lokalnej. 

 

Obszary podzielone są na dodatkowe podobszary (od 2 do 5) – jest ich łącznie 48. 

Podobszary charakteryzowane są przez wybrane wskaźniki. Łącznie poddano 

analizie 152 wskaźniki, dla których wartości wyliczono w oparciu o dane dostępne 

w statystyce publicznej. 

Wskaźnik ogólny partnerstwa 

Wskaźnik społeczny Wskaźnik gospodarczy Wskaźnik środowiskowy 

1. Dostępność i jakość 

infrastruktury  

2. Dostępnośc i jakość 

zasobów 

mieszkaniowych w 

gminie 

3. Zasoby 

instytucjonalne, 

integracja i kapitał 

społeczny 

4. Poziom 

bezpieczeństwa 

5. Sytuacja 

demograficzna 

6. Potencjał i 

konkurencyjność lokalnej 

gospodarki 

7. Rynek pracy i kwalifikacje 

siły roboczej 

8. Sytuacja materialna 

mieszkańców 

9. Stan finansów lokalnych 

(zdolność finansowania 

rozwoju) 

10. Dostępność 

komunikacyjna 

(wewnętrzna i 

zewnętrzna) 

11. Ład i struktura 

przestrzenna obszaru 

12. Lokalne środowisko 

przyrodnicze 
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Monitor Rozwoju Lokalnego pozwala na analizę poszczególnych wskaźników 

zarówno syntetycznych, jak i indywidualnych, zawsze na tle grupy porównawczej. 

Grupy stanowią gminy o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju, a zatem 

o podobnych uwarunkowaniach rozwojowych. Wydzielenia grup porównawczych 

dokonano na podstawie opracowania zrealizowanego w Instytucie Geografii i 

Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii 

Nauk przez profesorów Przemysława Śleszyńskiego i Tomasza Komornickiego 

dla celów monitoringu planowania przestrzennego. Grupa porównawcza stanowi 

punkt odniesienia, zatem jest to pokazanie stanu gminy na tle innych gmin, które 

charakteryzują się podobnym położeniem w stosunku do centrów regionalnych, 

dominującą na jej terenie funkcją, wielkością i formą prawną.  Profesorowie 

P. Śleszyński i T. Komornicki wydzielili 10 grup funkcjonalnych gmin. Na ten podział 

Związek Miast Polskich nałożył siatkę podziału gmin na poszczególne ich typy 

(miasta na prawach powiatów, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy 

wiejskie). W ten sposób uzyskano 24 grupy porównawcze, o liczebności od 10 

jednostek (grupa J1) do 491 jednostek (grupa I3). Taka liczebność grup pozwala 

na poprawne stosowanie wielkości statystycznych (średnia, mediana, odchylenie 

standardowe itp.) 

Wskaźniki syntetyczne dla gmin wyznacza średnia wartość odchyleń standardowych 

wskaźników bazowych wchodzących w skład danego wskaźnika syntetycznego 

w relacji do innych gmin wchodzących do tej samej grupy porównawczej. Wartość 

wskaźnika dla partnerstwa wyznacza średnia ważona (udziałem liczby ludności 

gminy w ogólnej liczbie ludności partnerstwa) wartości wskaźnika syntetycznego 

poszczególnych gmin partnerstwa. 

Głównym punktem odniesienia analizy jest przeciętna wartość analizowanego 

wskaźnika dla grupy porównawczej (odchylenie standardowe równe 0), przyjęta 

jako wartość charakteryzująca całą grupę jednostek o zbliżonej charakterystyce 

funkcjonalnej i uwarunkowaniach rozwojowych. Podstawą analizy jest wartość 

(dodatnia lub ujemna ) wskaźnika wyznaczająca silne i słabe strony gmin i obszarów 

funkcjonalnych oraz różnica wartości wskaźnika w czasie określająca zmianę 

(poprawę lub pogorszenie sytuacji w relacji do podobnych gmin i obszarów) sytuacji 

w gminie lub obszarze funkcjonalnym. 

3.1.2. Ocena ogólnego potencjału rozwoju obszaru partnerstwa 

Wartość ogólnego wskaźnika rozwoju partnerstwa OF Żuławy w latach 2017 – 2020 

jest dodatnia, co potwierdza dobrą sytuację w partnerstwie w relacji do innych 

obszarów składających się z podobnych gmin. Tylko w 2016 roku wskaźnik miał 

wartość minimalnie poniżej zera, w kolejnych latach wskaźnik przyjmował wartości 

dodatnie. Niewielkie wahania wartości wskaźnika w analizowanych latach 
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potwierdzają to, że wypadkowa zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej 

na Żuławach była podobna do zmian zachodzących w innych podobnych obszarach.  

Wartość ogólnego wskaźnika rozwoju partnerstwa Obszar Funkcjonalny Żuławy 

w 2020 roku jest dodatnia, co oznacza dobrą, sytuację w partnerstwie w relacji 

do innych podobnych obszarów . 

Wykres 1 Syntetyczny wskaźnik rozwoju OF Żuławy w latach 2016-2020 - wskaźnik ogólny 
oraz na tle kraju 

 

 

Źródło: MRL 

3.1.3. Rozkład wartości wskaźnika ogólnego potencjału rozwoju gmin 

partnerstwa Żuławy. 

Rozkład wartości ogólnego wskaźnika rozwoju gmin partnerstwa potwierdza silny 

potencjał rozwoju i poprawę sytuacji większości gmin partnerstwa.  

W partnerstwie OF Żuławy mamy dużą ilość gmin o różnych funkcjach 

i zróżnicowanej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Gminy partnerstwa 

zakwalifikowane zostały do kilku grup funkcjonalnych. Do partnerstwa wchodzą 

gminy miejskie, miejsko wiejskie i wiejskie o zróżnicowanej charakterystyce: 

Tabela 2 Funkcje wiodące OF Żuławy 

Gmina Kod funkcja wiodąca 

Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw H3 
gminy miejsko-wiejskie z intensywnie rozwiniętą 
funkcją rolniczą 
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Lichnowy, Malbork, Stare Pole, Markusy H4 
gminy wiejskie z intensywnie rozwiniętą funkcją 
rolniczą 

Cedry Wielkie, Pszczółki, Pruszcz Gdański B4 
gminy wiejskie - strefy zewnętrzne OF ośrodków 
wojewódzkich 

Miłoradz, Ostaszewo, Gronowo Elbląskie I4 gminy wiejskie z umiarkowaną funkcją rolniczą 

Krynica Morska G2 gminy miejskie funkcje pozarolnicze 

Stegna, Sztutowo G4 gminy wiejskie funkcje pozarolnicze 

Elbląg D4 
gminy wiejskie strefy zewnętrzne OF miast 
subregionalnych 

Malbork E2 gminy miejskie ośrodki wielofunkcyjne 

Suchy Dąb J4 gminy wiejskie gospodarka ekstensywna 

Źródło: opracowanie własne 

Żadna z Gmin Obszaru Funkcjonalnego Żuławy nie pełni wobec pozostałych roli 

nadrzędnej. Spoiwem obszaru są uzupełniające się funkcje występujące na obszarze 

partnerstwa (i wynikające z nich powiązania) a także wspólne wyzwania (problemy) 

w sferze społeczno-gospodarczej i przestrzenno – środowiskowej. 

Wykres 2 Pozycja gmin OF Żuławy - ogólny wskaźnik rozwoju 

 
Źródło: MRL 

Wartości wskaźników dla każdej z gmin partnerstwa są określone poprzez 

odniesienie do wartości przeciętnych dla grup funkcjonalnych, do których należą 
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poszczególne gminy. Największa ilość gmin tworzących OF Żuławy lokuje się 

w I ćwiartce (dodatnie wartości na osi X i Y) wykresu co oznacza, że wartości 

ogólnego wskaźnika rozwoju są powyżej przeciętnych dla tych gmin w ich grupach 

porównawczych oraz, że sytuacja uległa poprawie w okresie analizy w relacji 

do gmin w ich grupach porównawczych. Trzy gminy lokują się w II ćwiartce 

(dodatnie wartości na osi X i ujemne na osi Y) co oznacza że ogólny wskaźnik 

rozwoju tych gmin jest ponad przeciętną dla grup porównawczych, ale ich pozycja 

uległa osłabieniu. Cztery gminy lokują się w III ćwiartce wykresu ( ujemne wartości 

na osi X i dodatnie wartości na osi Y) co oznacza że wartości ogólnego wskaźnika 

rozwoju są poniżej przeciętnych wartości dla grup funkcjonalnych, do których należą 

te gminy, ale ich sytuacja się poprawiła w relacji do wartości przeciętnej 

w analizowanym okresie. Dwie gminy lokują się w IV ćwiartce wykresu (ujemne 

wartości na osi X i Y) co oznacza, że ich pozycja jest poniżej przeciętnej sytuacji 

w grupach porównawczych i w okresie analizy uległa osłabieniu. 

Tabela 3 Ogólny wskaźnik rozwoju w ujęciu terytorialnym 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL; monitorrozwoju.pl 

wartość 

2020

zmiana 

2020-2016

Cedry Wielkie gmina wiejska -0,29 -0,12

Elbląg gmina wiejska -0,33 0,01

Gronowo Elbląskie gmina wiejska -0,37 0,03

Krynica Morska gmina miejska 0,16 -0,03

Lichnowy gmina wiejska 0,01 0,20

Malbork gmina miejska 0,03 0,12

Malbork gmina wiejska 0,28 0,08

Markusy gmina wiejska -0,34 0,07

Miłoradz gmina wiejska -0,06 0,17

Nowy Dwór Gdański gmina miejsko-wiejska 0,38 0,21

Nowy Staw gmina miejsko-wiejska 0,02 0,16

Ostaszewo gmina wiejska 0,02 -0,10

Pruszcz Gdański gmina wiejska 0,08 -0,21

Pszczółki gmina wiejska -0,16 -0,02

Stare Pole gmina wiejska 0,31 0,14

Stegna gmina wiejska 0,08 0,12

Suchy Dąb gmina wiejska 0,11 0,08

Sztutowo gmina wiejska 0,26 0,18

Nazwa gminy Typ gminy

ogólny wskaźnik 

rozwoju
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3.1.4. Stopień zrównoważenia potencjału rozwoju 

Ocena ogólnego potencjału rozwoju partnerstwa w 12 obszarach sytuacji społeczno-

ekonomicznej pozwala ocenić, na ile zrównoważony jest potencjał rozwoju całego 

obszaru. Wykres ilustruje zróżnicowany potencjał partnerstwa w poszczególnych 

12 obszarach. Analiza wartości i zmian wartości dla poszczególnych obszarów 

potwierdza ponadprzeciętny potencjał rozwoju partnerstwa dla zdecydowanej 

większości. Pomiędzy rokiem 2016 a 2020 pozycja partnerstwa została utrzymana 

w dwóch obszarach, w siedmiu obszarach uległa poprawie a w trzech uległa 

pogorszeniu. 

W dalszej części analizy i na przeprowadzonych warsztatach poddano analizie 

sytuację w poszczególnych wymiarach i analizie pogłębionej kluczowych dla rozwoju 

Żuław procesów społeczno-ekonomicznych dla identyfikacji przyczyn i skutków 

potencjałów i problemów obszaru. Będą one podstawą identyfikacji kluczowych 

dla partnerstwa wspólnych projektów rozwoju. 

Wykres 3 Zrównoważenie rozwoju OF Żuławy w 12 podobszarach 

 
Źródło: MRL, monitorrozwoju.pl 
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Tabela 4 Wartość wskaźników OF Żuławy w podobszarach oraz zmiana 2016-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podst. MRL, monitorrozwoju.pl 

Na ogólnie dobrą sytuację na Żuławach wpływa dobra pozycja konkurencyjna 

lokalnej gospodarki, której podstawą jest wyższy aniżeli przeciętnie poziom 

przedsiębiorczości mieszkańców (rosnąca liczba podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w bazie REGON oraz rosnące dochody budżetów gmin z tytułu 

udziału w PIT), wyższy aniżeli w grupie porównawczej poziom konkurencyjności 

i zdywersyfikowania struktury podmiotów gospodarczych (brak dużego przemysłu, 

wysoki odsetek osób zatrudnionych w usługach, w tym w pobliskich ośrodkach 

miejskich). Dostępność i jakość usług (szkoły, przedszkola, turystyka, sport, 

rekreacja) oraz infrastruktury jest wyższa aniżeli w gminach z grupy porównawczej, 

rosną także wydatki na rozwój w tych obszarach. Rosną inwestycje mieszkaniowe, 

choć wyłącznie sektora prywatnego, ale dostępność mieszkań mierzona 

wskaźnikiem powierzchni, jaką można kupić za przeciętne wynagrodzenie maleje 

(cena m kw. powierzchni mieszkaniowej rośnie w stosunku do przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia). Aktualna sytuacja demograficzna na Żuławach jest 

dobra w relacji do innych podobnych obszarów, choć tendencje zmian na przyszłość 

są niekorzystne. Wysoki udział terenów prawnie chronionych oraz parków, 

zieleńców i zieleni osiedlowej dają Żuławom przewagę konkurencyjną także 

w obszarze Ład i struktura przestrzenna.  

Wyniki badań społecznych wskazują, że ogólnie Żuławy są dobrym miejscem 

do życia i rozwoju w opinii liderów, mieszkańców oraz młodzieży. 

Żuławy 2016 2017 2018 2019 2020

zmiana 

2016-2020

1. Potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki  0,34 0,36 0,39 0,4 0,4 0,06

2. Rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej -0,02 0,05 0,03 0,07 0 0,02

3. Sytuacja materialna mieszkańców -0,16 -0,13 -0,15 -0,16 -0,16 0

4. Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju)  -0,04 -0,04 0,11 0,03 -0,07 -0,03

5. Dostępność i jakość usług oraz infrastruktury 0,19 0,38 0,24 0,32 0,3 0,11

6. Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie  0,08 0,25 0,12 0,24 0,1 0,02

7. Zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy -0,51 -0,39 -0,46 -0,33 -0,44 0,07

8. Poziom bezpieczeństwa -0,68 -0,71 -0,53 -0,5 -0,43 0,25

9. Sytuacja demograficzna 0,36 0,45 0,35 0,45 0,31 -0,05

10. Dostępność komunikacyjna (zewnętrzna i wewnętrzna)  -0,05 0 -0,01 0,06 0,03 0,08

11. Ład i struktura przestrzenna obszaru 0,48 0,49 0,5 0,5 0,48 0

12. Lokalne środowisko przyrodnicze -0,14 -0,14 -0,21 -0,3 -0,17 -0,03

wskażniki 

gospodarcze

wskaźniki 

społeczne

wskaźniki 

środowiskowe
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Tabela 5 Syntetyczne wyniki badań społecznych na Żuławach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

3.2. Diagnoza sytuacji społecznej  

3.2.1. Wskaźnik rozwoju społecznego 

W wymiarze społecznym na wyniki gromadzone i przetwarzane w MRL badaniu 

podlegają wyniki rozwoju gmin tworzących partnerstwo Żuławy w obszarach: 

− Dostępność i jakość infrastruktury  

− Dostępnośc i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie 

− Zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny 

− Poziom bezpieczeństwa 

− Sytuacja demograficzna  

Ujemny wskaźnik rozwoju Żuław w obszarze społecznym (-0,01) w 2020 roku 

(oraz w latach 2016 i 2018 roku, które wynosiły odpowiednio -0,08 i -0,04), 

wskazuje na gorszą pozycję konkurencyjną gmin tworzących OF Żuławy 

w porównaniu do sytuacji obszarów składających się z podobnych gmin. 

W latach 2017 i 2019 Partnerstwo OF Żuławy osiągało dodatnie wskaźniki 

rozwoju w obszarze społecznym (wartości wskaźników wynosiły odpowiednio 

0,01 i 0,05) i potwierdzały one dobrą sytuację w partnerstwie w relacji do innych 

obszarów składających się z podobnych gmin. 

Należy podkreślić minimalne odchylenia wartości, które przyjmuje wskaźnik 

w poszczególnych latach analizowanego okresu i podsumowując można przyjąć, 

że wartość syntetyczna wskaźnika społecznego jest bliska wartości przeciętnej 

dla gmin z grup porównawczych. 

Czy obszar Partnerstwa opisany powyżej jest 

Pana/i zdaniem dobrym miejscem do życia i 

rozwoju? Młodzież Liderzy Mieszkańcy

Tak i raczej tak 62,50   90,91   77,17   
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Wykres 4 Syntetyczny wskaźnik rozwoju OF Żuławy w wymiarze społecznym w latach 
2016-2020 oraz na tle kraju 

 

 

Źródło: MRL 

Wykres 5 Syntetyczne wskaźniki rozwoju OF Żuławy w podobszarach społecznych w latach 
2016-2020 

Źródło: MRL 

Na wykresie kolumnowym przedstawiono wartości wskaźników dla Żuław w 5 

obszarach społecznych w okresie 2016-2020. Poszczególne wyniki składają się na 

wynik ogólnego wskaźnika rozwoju partnerstwa w obszarze społecznym. Analiza 

poszczególnych obszarów wchodzących w skład wymiaru społecznego pokazuje, że 

silne strony OF w wymiarze społecznym to dostępność i jakość infrastruktury, 

dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie oraz sytuacja 



36 
 

demograficzna. Do słabych stron Partnerstwa w obszarze społecznym należą 

obszary: zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny oraz poziom 

bezpieczeństwa, choć w obu tych obszarach występuje poprawa sytuacji 

w analizowanym okresie. 

Wykres 6 Zrównoważenie rozwoju OF Żuławy w podobszarach społecznych 

 
Źródło: MRL, monitorrozwoju.pl 

W samym 2020 roku wśród gmin tworzących partnerstwo OF Żuławy dodatnie 

wartości wskaźników rozwoju (położenie gmin na prawo od osi Y) dla obszaru 

społecznego zostały wyliczone dla gmin: Miłoradz, Stare Pole, gmina Malbork, 

Miasto Malbork, Nowy Dwór Gdański, Sztutowo i Krynica Morska. Wartości 

wskaźników rozwoju dla obszaru społecznego (położenie gmin poniżej osi X) 

pogorszyły się w badanym okresie w gminach: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Cedry 

Wielkie, Ostaszewo i Pruszcz Gdański. Gminy te (poza Krynicą Morską) odnotowują 

jednocześnie ujemne wskaźniki w tym obszarze, co oznacza tendencję spadkową 

ich pozycji konkurencyjnej względem podobnych gmin.  

Należy zauważyć, że rozkład wartości wskaźnika społecznego w poszczególnych 

gminach nie odbiega znacząco od rozkładu wartości wskaźnika ogólnego 

dla Partnerstwa. 
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Wykres 7 Pozycja gmin OF Żuławy w obszarze społecznym 

 
Źródło: MRL 

3.2.2. Rozwój demograficzny  

Sytuacja demograficzna na Żuławach w odniesieniu do porównywalnych obszarów 

jest dość dobra. W 2021 roku we wszystkich gminach na obszarze partnerstwa 

Żuławy zamieszkiwało łącznie 168 998 osób a dynamika wzrostu ogólnej liczby 

ludności w obszarze Partnerstwa w okresie 11 lat wyniosła 2,46%. 

Tabela 6 Liczba ludności w gminach OF Żuławy w latach 2011-2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL; monitorrozwoju.pl 

Gmina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Różnica Dynamika

Cedry Wielkie 6788 6826 6848 6865 6868 6924 6979 6947 6965 6986 6995 207 3,05

Elbląg 7198 7216 7208 7266 7439 7474 7522 7518 7563 7593 7613 415 5,77

Gronowo Elbląskie 5170 5178 5181 5180 5167 5138 5132 5127 5127 5115 5051 -119 -2,30

Krynica Morska 1353 1349 1351 1335 1323 1323 1302 1303 1286 1290 1294 -59 -4,36

Lichnowy 4813 4801 4782 4725 4731 4707 4648 4627 4613 4618 4571 -242 -5,03

Malbork 39325 39252 39022 38950 38931 38848 38723 38570 38345 38101 37693 -1632 -4,15

Malbork 4549 4620 4651 4687 4728 4739 4791 4792 4831 4858 4938 389 8,55

Markusy 4219 4206 4210 4197 4182 4159 4133 4085 4048 4021 4020 -199 -4,72

Miłoradz 3415 3365 3376 3415 3396 3385 3397 3387 3348 3341 3308 -107 -3,13

Nowy Dwór Gdański 18252 18252 18169 18084 18079 17951 17883 17780 17695 17607 17510 -742 -4,07

Nowy Staw 7990 7926 7821 7783 7807 7626 7651 7695 7637 7580 7507 -483 -6,05

Ostaszewo 3269 3243 3213 3209 3223 3233 3234 3216 3216 3206 3163 -106 -3,24

Pruszcz Gdański 22345 23454 24734 25856 26976 28001 29186 30232 31321 32184 32940 10595 47,42

Pszczółki 8618 8731 8837 9005 9136 9235 9425 9568 9713 9927 10170 1552 18,01

Stare Pole 4729 4733 4719 4697 4718 4706 4701 4677 4696 4706 4681 -48 -1,02

Stegna 9945 9946 9949 9949 9844 9827 9817 9779 9749 9713 9625 -320 -3,22

Suchy Dąb 4148 4142 4149 4159 4212 4208 4201 4223 4223 4248 4296 148 3,57

Sztutowo 3652 3669 3650 3677 3685 3684 3655 3668 3634 3622 3623 -29 -0,79

Suma/średnia 159778 160909 161870 163039 164445 165168 166380 167194 168010 168716 168998 2,46
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Gminy z najwyższą dynamiką wzrostu ludności to: Pruszcz Gdański (47,42), Pszczółki 

(18,01) i Malbork – gmina wiejska (8,55), a największy spadek liczby mieszkańców 

w badanym okresie odnotowały gminy: Nowy Staw (-6,05), Elbląg (-5,77), Lichnowy 

(- 5,03) i Markusy (-4,72).  

Wykres 8 Ilościowy rozkład liczebności osób w grupach wieku 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Wykres 9 Struktura ludności i zmiany w latach 2011-2021 

 

Źródło: MRL  

Mimo korzystnej wzrastającej liczby mieszkańców na Żuławach struktura wiekowa 

osób zmienia się znacząco. W latach 2011-2021 obserwujemy ponad 50% wzrost 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym w strukturze ludności (wzrost o 11 085 osób) 
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przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym 

w ogólnej liczbie ludności (odpowiednio spadek o 1 765 osób i 100 osób).  

Tabela 7 Struktura ludności i zmiany w latach 2011-2021 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Występuje wyraźne zjawisko starzenia się społeczeństwa OF Żuławy, które 

w przyszłości spowoduje konieczność uruchomienia wsparcia i oferty dedykowanej 

seniorom. Z kolei konsekwencją malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym będą 

problemy rynku z pozyskaniem kadry do firm, skutkujące możliwym spowolnieniem 

gospodarczym. 

Tabela 8 Ludność Żuław w poszczególnych grupach wiekowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Wskaźnik 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Różnica 

(2021-

2011)

Dynamika 

(2011-

2021)

Ludność w wieku poprodukcyjnym 21346 22188 23192 24296 25527 26792 28124 29460 30696 31659 32431 11085 51,9301

Ludność w wieku produkcyjnym 104665 105246 105450 105583 105722 105220 104984 104378 103824 103415 102900 -1765 -1,686333

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 

lat i  mniej) 33767 33475 33228 33160 33196 33156 33272 33356 33490 33642 33667 -100 -0,296147

Ludność ogółem 159778 160909 161870 163039 164445 165168 166380 167194 168010 168716 168998 9220 5,770507

Ludność w grupach 

wieku 2011 2021 Różnica Dynamika

 0-2 5682 4834 -848 -14,92

 3-6 7549 7398 -151 -2,00

 7-14 14241 16107 1866 13,10

 15-19 10747 8685 -2062 -19,19

 20-24 11893 9318 -2575 -21,65

 25-34 27440 23584 -3856 -14,05

 35-49 32259 41292 9033 28,00

 50-59 24066 19934 -4132 -17,17

 60-64 9240 11182 1942 21,02

 65-69 4571 10711 6140 134,33

 70-79 7744 10835 3091 39,91

80 i powyżej 4346 5118 772 17,76

Żuławy 168998
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Struktura wieku osób zamieszkujących na Żuławach jest zbliżona do struktury 

występującej przeciętnie w kraju. Najliczniejszą grupą są osoby w wieku 

produkcyjnym (zgodnie z def. GUS dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet: 

18-59 lat). Dzieci najmłodsze i młodzież, do 17 roku życia stanowią jeszcze nieco 

większą grupę aniżeli ludność w wieku poprodukcyjnym, choć wartości są już bardzo 

zbliżone. Dynamika przyrostu w grupie osób w wieku poprodukcyjnym w latach 

2011-2021 jest bardzo wysoka (51,93%) znacznie wyższa aniżeli dla grupy osób 

w wieku do 17 r.ż. (0,29%). W 2021 r. liczba osób w wieku przedprodukcyjnym jest 

nadal nieco wyższa (33 667) aniżeli liczba osób w wieku poprodukcyjnym (32 431). 

Liczba ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych w gminach na Żuławach 

bezpośrednio wpływa także na rynek pracy. Zmniejszająca się liczba osób w wieku 

produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności będzie miała negatywne skutki dla rozwoju 

gospodarczego Żuław w przyszłości (brak kadr). Zastępowalność pokoleń na rynku 

pracy, mierzona różnicą liczby mieszkańców w wieku 20-24 i 60-64, która przyjmuje 

wartości ujemne (dodatnie) i świadczy o niekorzystnych (korzystnych) proporcjach 

pomiędzy liczbą osób w tych grupach wiekowych. W 2021 roku osoby starsze 

przeważały liczebnie nad osobami młodymi w gminach: Malbork (gm. miejska), 

Nowy Dwór Gdański oraz Stegna. Korzystną proporcję liczebności młodzieży do osób 

starszych w 2021 osiągały jeszcze gminy Markusy, Malbork (gm. wiejska) i Lichnowy, 

jednak we wszystkich gminach na Żuławach trend przyjmuje wartości ujemne. 
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Tabela 9 Różnica liczby mieszkańców w wieku 20-24 i 60-64 w ujęciu terytorialnym 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Na aktualnie dobrą sytuację demograficzną OF Żuławy wpływa dodatnie saldo 

migracji, które rekompensuje występujący spadek liczby urodzeń i wzrost liczby 

zgonów (pandemia i starzenie się społeczności). 

Wykres 10 Urodzenia żywe i zgony ogółem OF Żuławy 2011-2020 

 
Źródło: MRL 

Miasto 2011 2016 2021

Różnica 

2011-2021

Cedry Wielkie 225 69 -18 -243

Elbląg 188 21 -76 -264

Gronowo Elbląskie 100 -43 -68 -168

Krynica Morska 3 -28 -30 -33

Lichnowy 186 131 9 -177

Malbork gm. miejska -196 -962 -986 -790

Malbork 103 12 37 -66

Markusy 127 111 59 -68

Miłoradz 121 41 -56 -177

Nowy Dwór Gdański 393 -101 -164 -557

Nowy Staw 150 -56 -76 -226

Ostaszewo 114 33 -51 -165

Pruszcz Gdański 478 98 -92 -570

Pszczółki 220 29 -51 -271

Stare Pole 150 21 -76 -226

Stegna 103 -114 -140 -243

Suchy Dąb 187 69 -8 -195

Sztutowo 1 16 -77 -78
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Wykres 11 Migracje i przyrost naturalny 

 
Źródło: MRL 

Zmiany w strukturze wieku mieszkańców obszaru skutkują spadkiem liczby osób 

w wieku produkcyjnym, co w przyszłości będzie jednym z głównych problemów 

lokalnej gospodarki. Na wykresie poniżej pokazano liczbę mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym i zmiany tej liczby w latach: 2011, 2016 i 2021 

w poszczególnych gminach w Partnerstwie. 

Wykres 12 Ludność w wieku przedprodukcyjnym na Żuławach w ujęciu terytorialnym 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 
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Tabela 10 Ludność w wieku 0-17 (przedprodukcyjnym) w ujęciu terytorialnym 

 2011 2016 2021 Różnica Dynamika 

Cedry Wielkie 1579 1479 1390 -189 -11,97 

Elbląg 1576 1488 1448 -128 -8,1218 

Gronowo Elbląskie 1144 1027 952 -192 -16,783 

Krynica Morska 249 204 161 -88 -35,341 

Lichnowy 1180 1033 959 -221 -18,729 

Malbork 7104 6740 6516 -588 -8,277 

Malbork 1047 1027 1023 -24 -2,2923 

Markusy 1069 906 758 -311 -29,093 

Miłoradz 736 671 635 -101 -13,723 

Nowy Dwór Gdański 3798 3428 3192 -606 -15,956 

Nowy Staw 1661 1476 1388 -273 -16,436 

Ostaszewo 679 606 601 -78 -11,487 

Pruszcz Gdański 5253 6746 8282 3029 57,6623 

Pszczółki 1928 1949 2250 322 16,7012 

Stare Pole 1040 964 903 -137 -13,173 

Stegna 2019 1820 1671 -348 -17,236 

Suchy Dąb 948 900 900 -48 -5,0633 

Sztutowo 757 692 638 -119 -15,72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL  

Rozkład ludności wg grup wiekowych jest wciąż korzystny, choć układ piramidy 

wieku pokazuje, że zmiany na niekorzyść mogą postępować coraz szybciej. 

Pomiędzy 2011 a 2021 rokiem największy spadek liczby mieszkańców w grupie 

wiekowej 0-17 lat odnotowano w gminach: Krynica Morska (spadek o 35%), 

Markusy (spadek o 29%), Lichnowy (spadek o 18%). Poza gminami Pruszcz Gdański 

(wzrost liczby osób w tej grupie wiekowej w latach 2011-2021 o 57%) oraz Pszczółki 

(wzrost liczby osób w tej grupie wiekowej w latach 2011-2021 o 16%) wszystkie 

pozostałe gminy w Partnerstwie odnotowują spadek liczby osób młodych 

w strukturze wiekowej mieszkańców (od -2,29% w gminie Malbork do 17,23% 

w  gminie Stegna). 

Tabela 11 Udział % liczby ludności w 3 podobszarach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

2021 udział w %

Ludność w wieku poprodukcyjnym 32431 19,19%

Ludność w wieku produkcyjnym 102900 60,89%

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i  mniej) 33667 19,92%

Ludność ogółem 168998
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Rysunek 5 Prognoza liczby ludności 
ogółem w 2030 r. 

 

Rysunek 6 Prognozowany odsetek 
ludności w wieku 65+ w 2030 r. 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie Prognozy ludności gmin GUS na lata 2017-

2030 

Prognozy liczby ludności w roku 2030 wskazują na dalsze spadki liczby ludności, 

w południowej i wschodniej części Żuław nawet powyżej 15%. W centralnych 

gminach na Żuławach w 2030 r. odsetek ludności w wieku 65+ przekroczy 20%, 

a w Krynicy Morskiej nawet 25%. 

Analiza udziału poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności pozwala 

twierdzić, że choć na Żuławach nie występuje zjawisko starości demograficznej –

sytuacja, kiedy występują jednocześnie trzy parametry: 

1. wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym: powyżej 20%, 
2. niski odsetek osób wieku produkcyjnym: poniżej 60%, 
3. niski odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym: poniżej 15%, 

to jednak blisko przekroczenia są dwa z trzech: odsetek osób w wieku produkcyjnym 

w ogólnej liczbie mieszkańców wynosi jedynie 60,89%, a odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym wynosi już 19,19%. 

Poza starzejącym się społeczeństwem będzie także sukcesywnie ubywało ludności 

ogółem. Istnieje prawdopodobieństwo, że w kolejnym pokoleniu liczba 

mieszkańców Żuław zmniejszy się prawie do połowy. Obecna liczba mieszkańców 

powiatu malborskiego w wieku 15-49 lat wynosi 29 77 osoby, a uwzględniając 

obecny poziom wskaźnika dzietności i liczby kobiet w wieku 0-34 lat w kolejnym 

pokoleniu urodzi się 16185 mieszkańców. Analogicznie jeśli w powiecie 
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nowodworskim obecna liczba mieszkańców w wieku 15 – 49 wynosi 17 018 osób, 

to przy obecnym poziomie wskaźnika dzietności i liczby kobiet w wieku 0-34 lat 

w kolejnych 34 latach urodzi się 8 019 mieszkańców.  

3.2.3. Dostęp do usług (publicznych i rynkowych), zapotrzebowanie na usługi w 

kontekście zmian demograficznych  

W zakresie edukacji obserwuje się systematyczny wzrost liczby uczniów w szkołach 

podstawowych oraz wzrost liczby oddziałów w tych placówkach. Trend potwierdza 

dodatnie wskaźniki demograficzne obserwowane w grupie osób w wieku 7-14 lat. 

Trend ten jednak ulegnie wyhamowaniu, gdyż w kolejnej grupie wiekowej osób, 

które wejdą do systemu edukacji obserwuje się spadek liczby dzieci (patrz Rozdział 

3.2.2 Rozwój demograficzny). W grupach wieku 15-19 lat i 20-24 obserwuje się 

około 20% spadek populacji, a wraz z nim ubywanie uczniów w liceach i technikach 

oraz zamykanie oddziałów w tych placówkach. 

Tabela 12 Wskaźniki dotyczące edukacji OF Żuławy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców Żuław w formy aktywności sportowej 

mierzone wzrostem liczby członków klubów sportowych W roku 2011 ich liczba 

wynosiła 3 506 osób, a już w 2020 r. – 4 551 (dynamika wzrostu 29,81%). Maleje 

jednak liczba osób korzystających z oferty kulturalnej (oraz maleją wydatki w tym 

obszarze) przy jednoczesnym wzroście wydatków na kulturę fizyczną, sport 

i rekreację.  

Tabela 13 Wskaźniki aktywności społecznej OF Żuławy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Wskaźnik 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Różnica

Szkoły podstawowe - liczba uczniów 9989,00 9864,00 9666,00 10440,00 11316,00 10505,00 12031,00 13578,00 13700,00 b/d 3711,00

Szkoły podstawowe - liczba oddziałów 528 527 506 544 583 562 657 745 757 b/d 229

Licea ogólnokształcące  - liczba uczniów 1557,00 1710,00 1585,00 1497,00 1506,00 1443,00 1437,00 1326,00 1614,00 1494,00 -63,00

Licea ogólnokształcące - oddziały 61 66 64 64 62 55 53 48 61 58 -3

Technika- liczba uczniów 1820,00 1732,00 1575,00 1476,00 1379,00 1363,00 1362,00 1379,00 1742,00 1725,00 -95,00

Technika - liczba oddziałów 81 78 71 67 66 61 59 59 77 73 -8

Wskaźnik 2011 2021 Różnica Dynamika

Liczba osób odwiedzających filharmonie, 

muzea, wystawy, koncerty 638 250 567 867 -70 383 -11,03

Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację 10 848 641,73   14 125 523,73   3 276 882,00   30,21

Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe 24 698 062,85   22 398 285,74   -2 299 777,11   -9,31
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Dostępność usług zdrowotnych mierzona liczbą porad lekarskich nie zmienia się 

znacząco, choć obserwuje się trend wzrostowy. Wyraźnie rośnie popyt na usługi 

opiekuńcze, co jest związane z potrzebami starzejącego się społeczeństwa. 

Tabela 14 Wskaźniki innych usług społecznych OF Żuławy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

W związku z rosnącym odsetkiem osób starszych w ogólnej strukturze ludności 

na Żuławach w obszarze dostępu do usług zdrowotnych i opieki społecznej 

występują deficyty, które potwierdzają badania ankietowe mieszkańców. 

65,52% ankietowanych uznaje ofertę usług zdrowotnych jako słabą stronę obszaru, 

a 37,22% ma taką opinię w stosunku do usług opiekuńczych (patrz Zał. nr 2). 

  

Wskaźnik 2011 2020 Różnica Dynamika

Liczba porad lekarskich 550 904 565 902 40 045 7,27

Liczba miejsc  - domy pomocy społecznej 645 906 261 40,47

Liczba miejsc - noclegownie, domy i schroniska dla 

bezdomnych 340 467 127 37,35

Liczba placówek stacjonarnej pomocy społecznej - 

ogółem 8 12 4 50,00

Liczba miejsc placówek stacjonarnej pomocy społecznej - 

ogółem 645 906 261 40,47

Liczba placówek  - domy pomocy społecznej 3 3 0 0,00
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3.2.4. Warunki zamieszkiwania, wyposażenie w infrastrukturę techniczną  

Rosnąca liczba mieszkań wybudowanych i oddanych do użytkowania świadczy 

o dobrej sytuacji gospodarczej oraz szybkim dostosowywaniu zasobów do 

istniejących potrzeb mieszkańców. Jednocześnie zasób gmin tworzących OF Żuławy 

w tym zakresie ulega zmniejszeniu. 

Tabela 15 Wskaźniki dot. infrastruktury mieszkaniowej OF Żuławy 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Powierzchnia mieszkania, jaką można kupić za przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto wskaźnikowo dla Żuław wynosi -0,97, co świadczy o niższym 

potencjale nabywczym osób zainteresowanych pozyskaniem mieszkania po cenie 

rynkowej, tym samym o malejącej atrakcyjności zamieszkania. 

Wskaźnik 2011 2020 Różnica Dynamika

Liczba izb 205 005 240 662 35 657 17,39

Liczba mieszkań 50 372 59 082 8 710 17,29

Powierzchnia mieszkaniowa 4 014 521 4 818 815 804 294 20,03

Liczba mieszkań oddanych do 

użytkowania 724 800 76 0,10

Liczba budynków mieszkalnych 

nowo oddanych do użytkowania 470 739 269 0,57

Nowo oddana powierzchnia 

mieszkaniowa  przeznaczona na 

sprzedaż lub wynajem (m2) 42 977 52 575 9 598 0,22

Liczba mieszkań komunalnych bd 2 958 -303 -0,09

Powierzchnia mieszkaniowa w 

zasobie komunalnym (m2) bd 137 140 -15 757 -0,10
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Wykres 13 Wskaźnik potencjału nabywczego mieszkań na obszarze Żuław 

 
Źródło: MRL 

Mieszkańcy w ankiecie także nisko oceniają dostępność i ceny mieszkań/domów, 

prawie połowa badanych uważa to za słabość swojej gminy (patrz Zał. nr 2). 

3.2.5. Aktywność i integracja społeczna mieszkańców 

W gminach na Żuławach rośnie liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych, 

wskaźnik wzrostu w latach 2011-2021 wynosi prawie 50%, nominalnie liczba ogólna 

zarejestrowanych NGO wzrosła o 177 podmiotów. Saldo zarejestrowanych 

i wyrejestrowanych organizacji jest nadal dodatnie. W tym czasie także prawie 

dwukrotnie wzrosła kwota dotacji dla NGO na realizację zadań publicznych. 

Zmniejszyła się liczba czytelników bibliotek, choć znaczny spadek odnotowano 

dopiero w 2020 roku i był on najprawdopodobniej spowodowany ograniczeniami 

związanymi z pandemią. 
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Tabela 16 Wskaźniki aktywności społecznej (pozostałe) OF Żuławy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Sytuacja w obszarze integracji społecznej ma szansę poprawiać się w kolejnych 

latach na bazie zebranych opinii mieszkańców, którzy uważają, że atutem 

mieszkania w gminie są relacje międzyludzkie: z sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi 

(58,03%), więzi i tradycje rodzinne (55,53%), lokalny patriotyzm, dziedzictwo 

i historia (54,46%), aktywność społeczna i współdziałanie mieszkańców (36,86%) – 

patrz Załącznik nr 2. 

3.2.6. Bezpieczeństwo 

Statystycznie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców prawie dwukrotnie zmniejszyła 

się liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a o 1/3 zmniejszyła się liczba 

przestępstw przeciwko mieniu (dane za lata 2013-2020). 

O ponad połowę zmalała także na Żuławach liczba przestępstw drogowych (2013-

2020) i o 1/3 liczba wypadków przy pracy (2011-2020). 

Wskaźnik 2011 2016 2021 Różnica Dynamika

Uczestnicy zajęć Centrów, Domów i Ośrodków 

Kultury 1 921 2 355 1 990 69 3,59

Liczba zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i 

organizacji społecznych 384 508 561 177 46,09

Saldo bieżące  zarejestrowanych i 

wyrejestrowanych stowarzyszeń i organizacji 

społecznych 23 32 13 -10 -43,48

Czytelnicy bibliotek 21 006 20 459 15 551 -5 455 -25,97

Kwota dotacji do zadań publicznych 

wykonywanych przez organizacje pozarządowe 

(zł) 1 934 944 3 748 207 5 436 906 3 501 962 180,99

Jednostki organizacyjne sektora finansów 

publicznych 505 617 679 174 34,46
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Tabela 17 Wskaźniki dot. bezpieczeństwa osobistego OF Żuławy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Jak wynika ze statystyk bezpieczeństwo osobiste na Żuławach rośnie, jednak mając 

na uwadze sytuację w gminach z grupy porównawczej warunki bezpieczeństwa 

poprawiają się tam z większą dynamiką (ujemny wskaźnik rozwoju dla tego 

obszaru). 

Wykres 14 Wskaźnik syntetyczny dla podobszaru Bezpieczeństwo osobiste 

 
Źródło: MRL 

Podobna sytuacja występuje w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego na Żuławach, 

sytuacja względem gmin w grupie porównawczej statystycznie jest gorsza (wskaźnik 

Wskaźnik 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Różnica 

2011-

2020 Dynamika

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 10. tys. 

mieszkańców (dane powiatowe) bd bd 8,9 6 6,5 7,8 6,7 6,3 5,3 4,5 -4,40 -0,49

Przestępstwa przeciwko mieniu na 10. tys. 

mieszkańców (dane powiatowe) bd bd 144 124,8 118,8 109,2 87,3 82,8 91,7 104,3 -39,70 -0,28

Przestępstwa drogowe  na 10. tys. mieszkańców 

(dane powiatowe) bd bd 42,7 22,3 22,2 22,3 18,6 16,7 15,9 19,6 -23,10 -0,54

Liczba wypadków przy pracy na 1000 zatrudnionych 

(dane powiatowe) 8,8 9,4 9,4 9,7 8,3 8,7 8,5 8 6,5 6 -2,80 -31,82
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-0,2212), mimo, że wycinkowo sytuacja poprawia się poprzez wzrost liczby łóżek 

w szpitalach ogólnych i malejącego odsetka zgonów osób poniżej 60 roku życia. 

Tabela 18 Wskaźniki dot. bezpieczeństwa zdrowotnego OF Żuławy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

                                                      
12 MRL< dostęp w dniu 14.10.2022 r. 

Wskaźnik 2011 2016 2020

Różnica 

2011-

2020

Dynamik

a

Liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców 3 420 3 333 3 243 -177 0
Zgony z powodu zachorowania na nowotwory i 

choroby krążenia na 1000 mieszkańców (dane 

powiatowe) 6 7 7 1 0
Wielkość wydatków na ochronę zdrowia na 1000 

mieszkańców 22 973 25 569 22 537 -436 0
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 

mieszkańców (dane powiatowe) 3 2 6 3 1
Liczba lekarzy i dentystów pracujących wg 

podstawowego miejsca pracy na 1000 mieszkańców 

(dane powiatowe) 1 1 1 0 0
Odsetek zgonów wśród osób poniżej 60 roku życia 

(dane powiatowe) (%) 24 19 16 -8 0
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3.2.7. Podsumowanie 

 − Rośnie liczba ludności, ale wskutek ruchów migracyjnych 

− Rośnie liczba miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych 

− Dobra oferta i jakość infrastruktury sportowej; pozytywne opinie 
mieszkańców i liderów  

− Rośnie aktywność sportowa i w zakresie rekreacji 

− Rośnie oferta usług opiekuńczych 

− Nowe, prywatne inwestycje mieszkaniowe 

− Rośnie liczba zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń 

− Wysoka ocena wartości więzi i tradycje rodzinnych  

− Wysoka ocena wartości lokalnego patriotyzmu, dziedzictwa i historii 

− Zmniejsza się liczba przestępstw 

− Poprawia się bezpieczeństwo na drogach  

− Dodatnie saldo zarejestrowanych i wyrejestrowanych organizacji 
pozarządowych 

 

 − Niekorzystne zmiany demograficzne - starzejące się społeczeństwo 

− Niekorzystne prognozy ludnościowe na przyszłość – malejący przyrost 
naturalny, rosnąca liczba zgonów 

− Plany młodzieży dotyczące wyjazdu poza obszar zamieszkania w celu nauki i 
pracy 

− Malejące nakłady na infrastrukturę kultury i malejąca  liczba korzystających z 
oferty 

− Rosnące wydatki na edukację 

− Słaba oferta edukacyjna 

− Słabnąca aktywność obywatelska – malejąca liczba odbiorców oferty kulturalnej i 

czytelnictwa 
− Słaba dostępność do usług i opieki zdrowotnej 

− Malejąca liczba uczniów w szkołach zawodowych i technikach 

− Słaba dostępność mieszkań (wysokie ceny) 

− Malejący zasób mieszkań komunalnych 

− Niewystarczający poziom bezpieczeństwa osobistego i zdrowotnego 
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Tabela 19 Względny poziom rozwoju w obszarze społecznym w ujęciu terytorialnym 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

3.3. Diagnoza sytuacji gospodarczej 

Ogólny wskaźnik rozwoju w obszarze gospodarczym ma wartość dodatnią 

z tendencją rosnącą w latach 2016 – 2018. W roku 2019 wartość wskaźnika jest 

na poziomie z roku 2018 oraz zanotowano spadek wartości wskaźnika w 2020 roku.  

Wykres 15 Syntetyczny wskaźnik rozwoju OF Żuławy w wymiarze gospodarczym w latach 
2016-2020 oraz na tle kraju 

 

 

Źródło: MRL 

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

Cedry Wielkie -0,39 -0,19 -0,32 0,00 -0,79 -0,25 0,16 0,06 -1,04 -0,47 -0,02 -0,33

Elbląg -0,58 -0,16 -0,39 -0,14 -0,46 -0,17 -1,43 -0,41 -0,50 0,29 -0,15 -0,33

Gronowo Elbląskie -0,43 -0,04 -0,16 -0,03 -0,44 -0,10 -0,51 -0,04 -0,55 0,64 -0,53 -0,57

Krynica Morska 0,27 -0,01 -0,36 -0,13 1,51 0,09 -0,62 -0,33 0,35 0,19 0,38 0,17

Lichnowy -0,10 0,28 0,02 -0,26 -0,23 0,05 -0,74 0,31 -0,19 0,84 0,65 0,64

Malbork 0,14 0,32 0,72 0,35 0,20 0,06 -0,59 0,21 0,00 0,78 0,25 0,29

Malbork 0,11 0,23 -0,50 -0,27 0,82 0,11 -0,22 0,47 -0,19 0,64 0,56 0,35

Markusy -0,47 0,04 -0,27 -0,13 -0,69 -0,16 -0,98 -0,15 -0,53 0,80 0,11 -0,01

Miłoradz 0,09 0,39 0,35 0,11 -0,23 0,23 0,03 0,47 -0,23 0,66 0,47 0,61

Nowy Dwór Gdański 0,27 0,24 1,61 0,61 0,17 0,18 -0,45 0,16 -0,25 0,28 0,01 -0,05

Nowy Staw -0,05 0,32 0,06 -0,05 -0,25 -0,10 -0,08 0,40 -0,25 0,60 0,26 0,89

Ostaszewo -0,03 -0,03 0,47 0,08 -0,03 0,00 -0,76 -0,30 -0,16 0,37 0,24 -0,24

Pruszcz Gdański 0,00 -0,34 -0,10 -0,04 0,40 -0,02 -0,42 -0,34 -1,01 -0,49 0,93 -0,93

Pszczółki -0,18 -0,01 -0,35 0,18 -0,19 -0,14 0,04 0,20 -1,03 -0,46 0,53 0,11

Stare Pole 0,12 0,17 0,28 -0,38 0,21 -0,18 -0,30 0,60 -0,20 0,78 0,54 0,25

Stegna -0,02 0,08 0,26 -0,03 0,32 0,16 -0,48 0,09 0,17 0,42 -0,41 -0,17

Suchy Dąb 0,00 0,02 0,28 0,49 0,22 0,14 0,18 0,03 -1,48 -0,59 0,53 -0,14

Sztutowo 0,30 0,17 1,14 0,33 0,58 0,10 -0,41 0,15 0,18 0,40 -0,19 -0,14

dostępność i jakość 

zasobów 

mieszkaniowych

zasoby 

instytucjonalne, 

integracja i kapitał 

społeczny

poziom 

bezpieczeństwa demografia

Nazwa gminy

dostępność i jakość 

usług oraz 

infrastrukturywskaźniki społeczne
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O wartości wskaźnika gospodarczego decydują wartości wskaźników w 4 obszarach: 

− Potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki 

− Rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej 

− Sytuacja materialna mieszkańców 

− Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju)  

Na Żuławach mamy do czynienia z ogólnie dobrą sytuacją w wymiarze 

gospodarczym, co potwierdzją dodatnie wartości wskaźnika syntetycznego dla tego 

wymiaru z z jego lekkim spadkiem w roku 2020. W analizie pogłębionej zostanie 

zidentyfikowane na ile pandemia i jej skutki dla sektora turystycznego miały wpływ 

na ten spadek. 

Silną stroną Partnerstwa w obszarze gospodarczym są wysokie dodatnie wskaźniki 

rozwoju w obszarze potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki oraz bliskie 

średniej wskaźniki w obszarzach: rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej i finanse.  

Niepokoić mogą niższe, poniżej przeciętnej wartości w obszarze sytuacja materialna 

mieszkańców. 

Wykres 16 Syntetyczne wskaźniki rozwoju OF Żuławy w podobszarach gospodarczych w 
latach 2016-2020 

 
Źródło: MRL 

 



 

55 
 

Wykres 17 Zrównoważenie rozwoju OF Żuławy w podobszarach gospodarczych 

 
Źródło: MRL, monitorrozwoju.pl 

Sytuacja w obszarze gospodarczym jest stabilna, pomiędzy 2016 a 2020 rokiem 

nie odnotowano znaczących zmian w żadnym z podobszarów.  

Wśród gmin tworzących partnerstwo OF Żuławy dodatnie wartości wskaźników 

rozwoju (położenie gmin na prawo od osi Y) dla obszaru gospodarczego zostały 

wyliczone dla gmin: gmina wiejska Elbląg, Lichnowy, Nowy Dwór Gdański, Stegna, 

Sztutowo, Suchy Dąb, Stare Pole, Nowy Staw, Pruszcz Gdański, Krynica Morska 

i gmina wiejska Malbork. W gminach: Cedry Wielkie, Krynica Morska, gmina wiejska 

Malbork, gmina miejska Malbork, Miłoradz, Nowy Staw, Ostaszewo, Pruszcz 

Gdański i Pszczółki wartości wskaźników odnotowały jednak spadek dynamiki 

wzrostu w kolejnych latach (położenie gmin poniżej osi X). 

Wykres 18 Pozycja gmin OF Żuławy w obszarze gospodarczym 

 
Źródło: MRL 
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3.3.1. Rynek pracy, potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki  

Na Żuławach obserwuje się rosnącą wartość dochodów gmin z tytułu podatku PIT 

od mieszkańców (dynamika wzrostu w okresie 11 lat wynosi 150,35%). W kolejnych 

latach liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest wyższa aniżeli 

liczba podmiotów wyrejestrowanych, ogólna liczba podmiotów w bazie REGON 

na obszarze Żuław w 2020 roku wynosi 20 168. 

Tabela 20 Przedsiębiorczość na Żuławach i aktywność zawodowa mieszkańców Żuław 

 
Źródło: MRL 

Tabela 21 Terytorialny wymiar podmiotów w rejestrze REGON w latach 2011 - 2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Poza kategorią pozostałe, największa liczba podmiotów zarejestrowała swoją 

działalność pod kodami PKD w sekcjach G – handel hurtowy i detaliczny oraz F – 

budownictwo. Budownictwo to najdynamiczniej rozwijający się sektor firm, 

w 2021 r. łączna liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w sekcji F 

wynosiła 3 524 (wzrost o 1 546 od 2011 r., dynamika 78,16%). 

Nazwa gminy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Różnica Dynamika

Cedry Wielkie 449 470 497 503 530 545 568 592 644 650 201 44,77

Elbląg 568 595 612 640 654 668 689 727 821 856 288 50,70

Gronowo Elbląskie 305 308 329 315 332 324 331 345 380 401 96 31,48

Krynica Morska 455 456 469 479 479 466 456 463 470 477 22 4,84

Lichnowy 257 261 263 285 283 276 281 283 299 295 38 14,79

Malbork 4371 4493 4577 4599 4593 4550 4511 4460 4498 4634 263 6,02

Malbork 398 419 434 437 432 413 445 464 479 501 103 25,88

Markusy 163 172 183 192 202 198 206 198 217 229 66 40,49

Miłoradz 219 223 232 235 237 233 257 265 264 270 51 23,29

Nowy Dwór Gdański 1494 1501 1522 1498 1497 1524 1598 1686 1743 1809 315 21,08

Nowy Staw 555 572 598 599 611 601 588 578 588 607 52 9,37

Ostaszewo 252 266 263 265 252 259 276 274 271 282 30 11,90

Pruszcz Gdański 2991 3195 3408 3632 3883 4086 4314 4577 4847 5132 2141 71,58

Pszczółki 905 919 932 950 965 997 1072 1096 1152 1198 293 32,38

Stare Pole 297 290 313 329 345 353 352 361 377 393 96 32,32

Stegna 1076 1112 1163 1168 1181 1231 1281 1349 1387 1423 347 32,25

Suchy Dąb 296 300 323 332 351 362 382 403 421 439 143 48,31

Sztutowo 467 494 493 509 508 519 526 537 554 572 105 22,48
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Wykres 19 Liczba podmiotów według PKD w latach 2011 - 2021 

 
Źródło: MRL 

Oferty pracy i rynek pracy został jednak negatywnie oceniony przez młodzież 

ze szkół ponadpodstawowych uczestniczących w badaniu ankietowym (patrz 

Załącznik nr 1). Aż 59,7% uczniów odpowiedziało, że deficyty w tym obszarze mogą 

być dla nich powodem do opuszczenia Żuław w przyszłości. Jedynie 21,27% uczniów 

odpowiedziało twierdząco na pytanie czy atrakcyjność rynku i ofert pracy zachęca 

do dalszego zamieszkiwania na obszarze gmin tworzących Partnerstwo Żuławy. 

Aż 61,57% ankietowanej młodzieży oczekuje uruchomienia na Żuławach 

przedsięwzięć w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, a 42,91% 

odpowiadających oczekuje lepszych warunków i wsparcia dla zakładania własnych 

firm. W obecnej sytuacji jedynie 18,66% ankietowanych uczniów wyraża chęć pracy 

w miejscowości, w której aktualnie mieszka lub w innej miejscowości w ramach 

obszaru Partnerstwa. 

Młodzież na Żuławach jest świadoma wartości pracy zarobkowej o czym świadczą 

wyniki badań ankietowych, z których wynika, że dwie na trzy przebadane osoby 

(69,59% ) podjęło kiedykolwiek pracę zarobkową, za którą otrzymało 

wynagrodzenie. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie ankiety ZMP 

Wśród odpowiedzi o rodzaj pracy dominowała praca sezonowa (37,13%), praca 

dorywcza w wakacje (31,34%) i praca dorywcza w trakcie roku szkolnego (23,51%) – 

patrz Załącznik nr 1. 

11. Czy podjęłaś/podjąłeś już kiedykolwiek pracę, za którą otrzymałaś/eś wynagrodzenie? 

___________________________________________________________________________________ 

Proszę wskaż jedną odpowiedź. 

  Odpowiedzi Liczba % 

  Tak 373  
 

  Nie 164  
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Wyniki te są nieco wyższe aniżeli u innych badanych w ramach Projektu doradczego 

CWD+ Partnerstwach, w których 68% uczniów wskazywało, że podjęło kiedykolwiek 

pracę zarobkową, a 32% uczniów jeszcze nie.  

Wśród najpoważniejszych motywatorów do podjęcia własnej działalności 

gospodarczej młodzież wymienia posiadanie dobrego pomysłu na biznes (45,15% 

odpowiedzi), wiedzę i doświadczenie w zawodzie (37,87% odpowiedzi) oraz 

znajomości i kontakty, i posiadanie kapitału na start firmy (po 32,09% odpowiedzi). 

W kontekście powyższych odpowiedzi młodzieży zaskakuje brak wsparcia dla ich 

kreatywności i przedsiębiorczości ze strony najbliższych. Zaledwie 10,82% 

młodzieży, których rodzice prowadzą firmę rodzinną lub/i gospodarstwo rolne 

uważa, że ich rodzina oczekuje, że podejmą oni pracę w firmie rodzinnej 

lub gospodarstwie rolnym. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie ankiety ZMP 

Mieszkańcy Żuław (patrz Zał. nr 2) podobnie nisko oceniają sytuację na rynku pracy. 

70,75% mieszkańców ocenia swoją gminę negatywnie w obszarze oferty pracy 

i rynek pracy, 69,32% - pod względem zarobków i płac. Jedynie 48,48% liderów 

odpowiada w ankiecie (patrz Zał. nr 1), że oferty pracy i rynek pracy są słabą stroną 

gminy, a 57,58% wskazuje, że słabą stroną gminy są zarobki i płace. 

16. Czy Twoja rodzina oczekuje, że podejmiesz pracę w firmie rodzinnej, gospodarstwie rolnym? 

____________________________________________________________________________________ 

Proszę wskaż jedną odpowiedź. 

  Odpowiedzi Liczba % 

  Zdecydowanie tak 19  
 

  Raczej tak 39  
 

  Nie wiem 58  
 

  Raczej nie 61  
 

  Zdecydowanie nie 54  
 

Liczba / procent respondentów którzy odpowiedzieli na to pytanie: 231 / 43,10% 
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Wykres 20 Dostępność i jakość oferowanych miejsc pracy - wskaźniki 

 
Źródło: MRL  

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto rośnie, jednak sytuacja 

w gminach z grupy porównawczej poprawia się szybciej o czym świadczy ujemna 

wartość wskaźnika dostępność i jakość oferowanych miejsc pracy w Partnerstwie. 

Wykres 21 Wskaźnik syntetyczny dla podobszaru Dostępność i jakość oferowanych miejsc 
pracy 

 
Źródło: MRL 

Sytuacja na polu współpracy pomiędzy gminą a przedsiębiorcami wymaga 

zdecydowanej poprawy, szczególnie w zakresie prowadzenia aktywnej polityki 
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gospodarczej, wspólnej, silnej i ukierunkowanej promocji. Współpraca wymaga 

przemyślanych i wypracowanych wspólnie ze środowiskiem przedsiębiorców 

Planów działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Taki plan posiada zaledwie 

20% przebadanych gmin, a tylko w 40% urzędów jest komórka lub osoba 

odpowiedzialna za współpracę z przedsiębiorcami. W połowie gmin funkcjonują 

organizacje zrzeszające przedsiębiorców (m.in. Lokalne Organizacje Turystyczne, 

Izby Rolnicze, Cech Rzemiosł Różnych, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 

Pracodawcy Pomorza, Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego ). W połowie 

gmin Partnerstwa występują inicjatywy zachęcające do korzystania z usług lokalnych 

przedsiębiorców, np. w formie kiermaszów lub ryneczków ze stoiskami na produkty 

lokalne. Jedynie w połowie gmin ma miejsce formalna edukacja zawodowa 

młodzieży. 

Konkretne działania dla przedsiębiorców podejmuje 73% gmin, głównie w formie 

przygotowania terenów pod inwestycje (66%), w formie ulg podatkowych (66%) 

oraz oferując nieruchomości pod działalność gospodarczą (40%). Przedsiębiorcy 

w dwóch na trzy gminy są zaangażowani w kształcenie zawodowe i promocję 

przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej organizując staże zawodowe 

lub współorganizując np. Dni Przedsiębiorczości. Tylko jedna gmina w Partnerstwie 

bada poziom satysfakcji przedsiębiorców z jakości obsługi administracyjnej. 

Tabela 22 Wyniki badań warunków rozwoju przedsiębiorczości w gminach i powiatach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Warunki Rozwoju 

Przedsiębiorczości  

Szczegółowe odpowiedzi gmin oraz powiatów na ankietę badającą sferę współpracy 

z przedsiębiorcami oraz syntezę zebranych danych zamieszczono w Załączniku nr 6 - 

Warunki Rozwoju Przedsiębiorczości w gminach na Żuławach. 
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Aktywność burmistrza/wójta/starosty w zakresie działań na 

rzecz rozwoju przedsiębiorczości
3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 5 2 2 2 3 2,6

Aktywność Rady w zakresie działań na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości
1 2 5 0 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 2 3,2

Aktywność gminy/powiatu w zakresie działań na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości
2 3 1 0 3 4 2 4 3 3 3 2 1 3 2 2,4

Poziom integracji (wewnętrznej współpracy) lokalnego 

środowiska przedsiębiorców
2 0 0 2 0 0 1 2 3 3 0 0 3 2 0 1,2

Poziom aktywności środowiska przedsiębiorców 0 0 3 3 5 5 1 5 2 2 2 0 4 4 5 2,7

Klimat sprzyjający rozwój przedsiębiorczości w dłuższej 

perspektywie
2 1 0 0 3 4 2 5 1 1 4 1 2 3 2 2,1

Poziom wykorzystania przez samorząd instrumentów polityki 

gospodarczej
2 2 0 0 4 5 2 4 0 2 2 3 0 0 2 1,9

Ocena poziomu zainteresowania podejmowaniem działalności 

gospodarczej i inwestowaniem w gminie/powiecie
3 0 3 2 3 3 2 3 3 4 3 0 3 3 3 2,5
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3.3.2. Finanse, polityka podatkowa i inwestycyjna 

Łączne dochody gmin na Żuławach wzrosły w okresie 2011 – 2021 ponad 

dwukrotnie. W tym okresie nastąpił także wzrost poziomu dochodów własnych 

(o 102,87%) oraz dochodów majątkowych (o 67,61%). Nie zmieniła się znacząco 

struktura poszczególnych dochodów w strumieniu dochodów ogółem; o 11,42 % 

wzrósł udział dochodów własnych gmin w dochodach budżetowych i w 2021 roku 

stanowił ponad połowę ich wartości. 

Tabela 23 Struktura dochodów Partnerstwa OF Żuławy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Największa dynamikę dochodów gmin na Żuławach obserwujemy w dochodach 

bieżących, na które składają się dochody własne bieżące, dotacje na zadania bieżące 

oraz część bieżąca subwencji ogólnej. 

Wykres 22 Dochody bieżące Partnerstwa OF Żuławy 

 
Źródło: MRL 

Wskaźnik 2011 2016 2021

Różnica 2011-

2021 Dynamika

1. Dochody ogółem 531 426 651,14   695 152 688,81   1 105 854 085,66   574 427 434,52   108,09

2. Dochody własne 267 909 292,28   325 874 065,44   543 502 585,30   275 593 293,02   102,87

3. Dochody majątkowe 65 368 331,35   36 090 393,20   109 561 972,17   44 193 640,82   67,61

4. Liczba mieszkańców 159 778   165 168   168 998   9 220   5,77

5. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 45,00 44,11 50,14 5,14 11,42

6. Udział dochodów majątkowych w dochodach 

ogółem 12,73 5,23 12,80 0,07 0,55

7. Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca 4 676,16   5 016,02   7 181,78   2 505,62   53,58

8. Dochody własne przypadające na 1 mieszkańca 2 672,12   2 450,19   3 780,68   1 108,56   41,49

9. Dochody majątkowe przypadające na 1 

mieszkańca 639,47   415,69   912,98   273,51   42,77

10. Udział bieżących dochodów "nieznaczonych" w 

dochodach bieżących 53,60 50,10 53,60 0,00 0,00
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Rosną także dochody podatkowe gmin na Żuławach, a największą dynamikę zmian 

w latach 2011 – 2021 obserwujemy w udziale gmin w dochodach z tytułu podatku 

od czynności cywilno – prawnych (305,22%), podatku od środków transportu 

(177,17%) i podatku dochodowego od osób fizycznych (150,36%). 

Wykres 23 Strumień dochodów Partnerstwa OF Żuławy w latach 2011, 2016 i 2021 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Tabela 24 Dochody Partnerstwa OF Żuławy - pozostałe 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Łączna wartość dochodów budżetów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym 

od mieszkańców (PIT) wzrosła w okresie od 2011 do 2021 roku o ponad 100 mln zł 

Wskaźnik 2011 2016 2021 Różnica

Dynamika 

2021-2011

Udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych - PIT 66 577 821,00   104 372 250,00   166 681 700,00   100 103 879,00   150,36   

Udziały w podatku dochodowym od 

osób prawnych - CIT 6 787 123,77   4 340 614,41   12 447 786,29   5 660 662,52   83,40   

Dochody z tytułu podatku od 

środków transportowych 4 766 597,08   9 080 019,28   13 211 500,26   8 444 903,18   177,17   

Pozostałe dochody podatkowe 1 645 508,24   1 378 386,85   1 770 723,80   125 215,56   7,61   

Dochody z tytułu podatku od 

czynności cywilnoprawnych - PCC 5 061 173,36   8 238 781,41   20 508 796,96   15 447 623,60   305,22   

Dochody z tytułu podatku rolnego i 

leśnego 16 179 030,74   24 186 084,90   26 705 740,58   10 526 709,84   65,06   

Dochody z tytułu podatku od 

nieruchomości 94 918 043,72   91 585 143,30   116 877 927,34   21 959 883,62   23,14   
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(dynamika 150,36%). Systematycznie rosną dochody gmin na Żuławach z tytułu 

podatku rolnego i leśnego (dynamika 65,06%) i podatku od nieruchomości 

(dynamika 23,14%).  

Wykres 24 Dynamika zmian w dochodach Partnerstwa OF Żuławy z PN i PIT 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 
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Tabela 25 Wpływy do budżetów gmin OF Żuławy z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT) w latach 2011, 2016 i 2021 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Wydatki ogółem gmin na Żuławach w stosunku do dochodów ogółem rosły nieco 

wolnej. Dynamika wzrostu wydatków ogółem w latach 2011 – 2021 wyniosła 90%, 

a dochodów ogółem w analogicznym okresie - 108%.  

Tabela 26 Struktura wydatków Partnerstwa OF Żuławy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Systematycznie rosną jednak obciążenia gmin wydatkami bieżącymi z powodu 

wzrostu kosztów utrzymania szkół, administracji, a także w związku z kosztami 

utrzymania nowych inwestycji (oświetlenie ulic, utrzymanie infrastruktury 

2011 2016 2021

Dynamika 

2011-2021

Cedry Wielkie 2 195 126   3 470 634   5 600 655   155

Elbląg 2 105 644   4 138 043   6 994 592   232

Gronowo Elbląskie 1 333 321   1 944 217   2 979 009   123

Krynica Morska 651 037   940 335   1 943 865   199

Lichnowy 970 634   1 729 747   2 631 955   171

Malbork 20 308 592   27 295 019   38 520 159   90

Malbork 1 448 015   2 468 626   4 527 631   213

Markusy 624 834   924 904   1 514 925   142

Miłoradz 623 167   1 065 124   1 948 261   213

Nowy Dwór Gdański 5 645 429   8 379 794   12 623 314   124

Nowy Staw 2 804 400   3 166 956   4 649 988   66

Ostaszewo 945 712   3 025 057   2 733 788   189

Pruszcz Gdański 16 812 852   30 077 415   52 778 665   214

Pszczółki 3 459 928   5 883 142   10 634 793   207

Stare Pole 1 114 269   1 866 151   3 109 675   179

Stegna 3 106 089   4 381 701   7 803 922   151

Suchy Dąb 1 272 116   1 814 128   2 797 468   120

Sztutowo 1 156 656   1 801 257   2 889 035   150

Wskaźnik 2011 2016 2021

Różnica 2011-

2021 Dynamika

1. Wydatki ogółem 543 045 062,52   659 577 238,58   1 035 840 957,39   492 795 894,87   90,75

1a. Wydatki bieżące (zł) 398 555 293,35   580 893 654,25   877 784 794,70   479 229 501,35   120,24

1b. Wydatki majątkowe (zł) 144 489 769,17   78 683 584,33   158 056 162,69   13 566 393,52   9,39

2. Liczba mieszkańców 159 778   165 168   168 998   9 220   5,77

3. Poziom finansowania wydatków majątkowych dochodami 

majątkowymi 52,68 61,63 92,92 40,24 76,39

4. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 25,77 10,70 16,27 -9,50 -36,86
5. Kwota wydatków majątkowych przypadająca na 1 

mieszkańca 1 416,66   621,72   1 125,03   -291,63   -20,59
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sportowej i rekreacyjnej). Maleje udział wydatków majątkowych w wydatkach 

ogółem JST (ich udział zmalał o 36,86%) i w 2021 roku wynosił nieco ponad 16% 

wszystkich wydatków. Mniejsza aniżeli w 2011 roku jest także kwota wydatków 

majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Do większych ryzyk w finansach gmin na Żuławach należy znacznie wyższa dynamika 

wzrostu wydatków bieżących (120%) aniżeli dla dochodów bieżących (113%). 

Konsekwencją tej niekorzystnej proporcji jest malejąca kwota nadwyżki operacyjnej 

ogółem. Sytuacja, w której samorządy kumulują coraz mniejsze wartości nadwyżki 

operacyjnej spowoduje, że JST będą posiadały mniej środków na spłatę długu 

oraz na wydatki majątkowe, co w przyszłości znacznie ograniczy możliwości 

finansowania działań rozwojowych gmin, w tym z funduszy UE. 

Tabela 27 Równoważenie elementów budżetu gmin OF Żuławy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Sytuacja w gminach na Żuławach w tym obszarze pogarsza się w porównaniu 

do innych gmin o czym świadczy ujemny wskaźnik rozwoju. 

Wykres 25 Wskaźniki dla nadwyżki operacyjnej Partnerstwa OF Żuławy 

  

Źródło: MRL  

Wskaźnik 2011 2016 2021

Różnica 2011-

2021 Dynamika

Dochody bieżące 466 058 319,79   659 062 295,61   996 292 113,49   530 233 793,70   113,77

Wydatki bieżące 398 555 293,35   580 893 654,25   877 784 794,70   479 229 501,35   120,24

Nadwyżka operacyjna (NO) 67 503 026,44   78 168 641,36   118 507 318,79   51 004 292,35   76

NO na 1 mieszkańca 1 166,66   583,47   736,93   -429,73   -36,83

NO do kwoty dochodów bieżących 11,70   10,70   11,40   -0,30   -2,56

NO zmniejszona o spłatę długu na 1 mieszkańca 956,14   447,22   540,73   -415,41   -43,45

Spłaty długu 33 469 578,48   22 137 020,69   31 510 367,00   -1 959 211,48   -5,85

NO pomniejszona o spłaty długu do dochodów 

bieżących 4,17   7,43   7,97   3,80   91,13
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3.3.3. Sytuacja materialna mieszkańców 

Łączna kwota przychodów mieszkańców Żuław przekroczyła w 2020 roku 10 mld zł, 

przy wzroście przychodów w latach 2015-2020 o 2,8 mld zł. 

Wykres 26 Przychody mieszkańców OF Żuławy 

 
Źródło: MRL  

Łączna kwota dochodów mieszkańców Żuław w 2020 roku wyniosła 4,4 mld zł, 

a wzrost dochodów w latach 2015-2020 osiągnął 1,1 mld zł. 

Wykres 27 Dochody mieszkańców OF Żuławy 

 
Źródło: MRL 

W porównaniu do innych podobnych gmin sytuacja materialna mieszkańców 

na Żuławach relatywnie pogorszyła się, o czym świadczą ujemne wartości wskaźnika 

Wpływy JST z PIT przypadające na 1 mieszkańca. Wartości ujemne dla wskaźnika 

Osoby korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej świadczą, że w tym 
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obszarze pozycja gmin i partnerstwa jest słabsza aniżeli innych podobnych gmin 

i obszarów funkcjonalnych. 

Wykres 28 Wskaźniki dotyczące sytuacji materialnej mieszkańców OF Żuławy 

  

Źródło: MRL 

Mimo niekorzystnej sytuacji demograficznej na rynku pracy (malejący udział osób 

w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców), na Żuławach stale rośnie 

liczba osób pracujących, ich liczba w 2020 roku wynosiła 26 005, a udział 

mieszkańców pracujących w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym wynosił 

20,63% (dane nie uwzględniają osób pracujących w gospodarstwach 

indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, 

fundacjach i związkach, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących 

do 9 osób).  

Tabela 28 Pracujący i korzystający z pomocy społecznej OF Żuławy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

W latach 2011 – 2020 statystycznie zmalała liczba przyznanych dodatków 

mieszkaniowych oraz osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, 

jednak na to zjawisko pośrednio wpływają także regulacje prawne w tym zakresie 

oraz świadczenia socjalne pochodzące bezpośrednio z budżetu Państwa. 

Korzystnym zjawiskiem w obszarze gospodarki jest rosnąca liczba osób 

prowadzących działalność gospodarczą, w 2020 r. było to ponad 15 tys. podmiotów. 

Wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą nastąpił w każdej gminie 

Wskaźnik 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Różnica

Liczba osób pracujących 22894 22428 23229 24070 23685 24592 25072 25795 26392 26005 3111
Liczba osób prowadzących działalność 

gospodarczą 12259 12689 12882 13104 13229 13683 14363 15022 15677 3418
Liczba przyznanych dodatków 

mieszkaniowych 20675 21344 21866 21616 20095 18655 16895 15476 13837 12475 -8200

Osoby korzystające ze środowiskowej 

pomocy społecznej (ogółem) 17979 17317 18399 17159 15825 14327 12547 11425 10046 8686 -9293
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Partnerstwa, a największą dynamikę wzrostu odnotowały gminy: Pruszcz Gdański, 

Elbląg, Suchy Dąb i Markusy. 

Tabela 29 Terytorialny wymiar liczby osób prowadzących działalność gospodarczą 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

W 2021 r. liczba podmiotów gospodarczych nowozarejestrowanych w REGON 

na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniosła 1109, a wyrejestrowano 

z REGON 182 podmioty. 

Młodzież w badaniu ankietowym oceniła prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej jako atrakcyjne lub bardzo atrakcyjne (60,45% odpowiedzi w badaniu 

ankietowym – patrz Załącznik nr 1). Wysoką ocenę uzyskują także w odpowiedziach 

młodzieży możliwości pracy w firmie rodzinnej, pozarolniczej (65,31% odpowiedzi), 

praca w małej lub średniej firmie lokalnej (63,43% odpowiedzi) oraz praca 

w wolnym zawodzie jako freelancer (61,57% odpowiedzi). Jedynie wyższy procent 

odpowiedzi o atrakcyjność dotyczy atrakcyjności pracy w zagranicznej firmie 

(75,38% odpowiedzi). 

Ogólna wartość dochodów mieszkańców Żuław wzrosła w latach 2015-2020: 

− z tytułu emerytury i renty o 43,40%,  

− podatników zatrudnionych na umowę o pracę o 36,73%, 

− z działalności gospodarczej o 14,18%.  

W tym samym czasie nastąpił wzrost liczby emerytów o 2615 osób i wzrost liczby 

podatników prowadzących działalność gospodarczą o 1864 osoby.  

Nazwa gminy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Różnica

Dynamik

a

Cedry Wielkie 355 378 377 389 394 415 445 491 500 541 186 52,39

Elbląg 429 442 466 481 492 510 542 623 653 692 263 61,31

Gronowo Elbląskie 246 263 250 266 252 261 270 306 328 340 94 38,21

Krynica Morska 382 394 399 394 379 373 384 390 395 407 25 6,54

Lichnowy 194 192 211 210 203 213 218 233 231 257 63 32,47

Malbork 3215 3290 3280 3256 3190 3154 3180 3206 3319 3380 165 5,13

Malbork 341 351 350 347 325 355 376 387 409 423 82 24,05

Markusy 129 138 143 151 149 156 154 174 187 200 71 55,04

Miłoradz 170 177 177 178 172 193 206 206 210 230 60 35,29

Nowy Dwór Gdański 1166 1172 1138 1128 1148 1218 1329 1380 1441 1505 339 29,07

Nowy Staw 347 372 371 382 372 357 360 368 387 418 71 20,46

Ostaszewo 213 208 205 190 195 204 209 209 215 221 8 3,76

Pruszcz Gdański 2483 2629 2798 2978 3130 3305 3569 3790 4035 4319 1836 73,94

Pszczółki 765 773 787 794 809 877 913 964 993 1051 286 37,39

Stare Pole 218 238 247 259 266 264 274 291 308 334 116 53,21

Stegna 943 988 985 993 1032 1081 1157 1193 1222 1315 372 39,45

Suchy Dąb 237 258 263 279 288 308 324 342 359 380 143 60,34

Sztutowo 426 426 435 429 433 439 453 469 485 501 75 17,61
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Tabela 30 Dochody mieszkańców Żuław - struktura 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

W 2020 roku zaznaczyły się niekorzystne spadki dochodów mieszkańców 

z działalności gospodarczej (demografia, pandemia) i zatrzymanie wzrostu wielkości 

zapłaconego przez nich podatku dochodowego (demografia, pandemia oraz nowe 

regulacje). W 2020 dochody rencistów i emerytów były wyższe niż prowadzących 

działalność gospodarczą. Ogólnie w gminach na Żuławach w 2020 roku emeryci 

stanowią drugą co do wielkości grupę podatników i odprowadzają trzecią 

co do wielkości wartość podatku (po zatrudnionych i prowadzących działalność 

gospodarczą). 

Tabela 31 Podatnicy OF Żuławy - struktura 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Wskaźnik 2015 2020 Różnica 2015 - 2020 Dynamika 

Łączna kwota dochodów z tytułu umów zleceń lub o 

dzieło 128 631 077,43 144 363 420,33 15 732 342,90 12,23

Łączna kwota dochodów z tytułu emerytury i renty 635 457 803,01 911 228 197,52 275 770 394,51 43,40

Łączna kwota dochodów z tytułu działalności 

gospodarczej 787 113 125,50 898 748 018,67 111 634 893,17 14,18

Łączna kwota dochodów z tytułu najmu i dzierżawy 31 081 871,90 3 199 970,01 -27 881 901,89 -89,70

Łączna kwota dochodów podatników osiągających 

dochody z tytułu stosunku pracy 1 735 933 650,94 2 373 523 952,44 637 590 301,50 36,73

Łączna kwota dochodów podatników osiągających 

dochody z tytułu innych źródeł 56 742 702,95 135 327 812,81 78 585 109,86 138,49

Łączna kwota dochodów podatników z tytułu praw 

autorskich bd 5 226 770,90 bd bd

Wskaźnik 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Różnica 2015-

2020 Dynamika

Liczba podatników - inne źródła 11480 11619 11381 11501 19115 21230 9750 84,93

Liczba podatników - najem 2299 2496 3339 3498 1199 52,15

Liczba podatników - prawa autorskie bd bd bd bd bd 1011 bd bd

Liczba podatników -  działalność 

gospodarcza 9420 9761 10202 10696 11017 11284 1864 19,79

Liczba podatników - emeryci 33121 33379 34237 35180 35745 35736 2615 7,90

Liczba podatników - papiery wartościowe 662 580 652 746 639 1066 404 61,03

Liczba podatników - dochody z umów 

zleceń lub o dzieło 19271 18989 19251 19575 18061 14258 -5013 -26,01

Liczba podatników - stosunek pracy 49080 50530 52743 54882 54287 48925 -155 -0,32

Liczba podatników z więcej niż jednym 

źródłem dochodów 18379 18912 20514 21107 19582 14275 -4104 -22,33
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Mimo korzystnych statystyk w obszarze przedsiębiorczości mieszkańców (stały 

wzrost liczby osób pracujących oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, 

a maleje udział osób korzystających z pomocy socjalnej) to sytuacja na Żuławach 

nie umacnia się w porównaniu sumarycznym do gmin z grupy porównawczej 

w zakresie dochodów i stopnia ich zróżnicowania (ujemny wskaźnik w tym obszarze 

wskazuje, że sumarycznie w gminach z grupy porównawczej sytuacja jest znacznie 

lepsza). Sytuacja na Żuławach jest jednak porównywalnie lepsza w zakresie 

wielkości i jakości zakumulowanego majątku (np. w nieruchomościach) 

Wykres 29 Sytuacja materialna mieszkańców Żuław - wskaźniki dla Partnerstwa 

  

Źródło: MRL  

3.3.4. Podsumowanie 

 − Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych 

− Aktywność zawodowa mieszkańców 

− Rosnący sektor budownictwa 

− Postawy przedsiębiorcze u młodzieży, pierwsze doświadczenia zarobkowania 

− Doświadczenia we współpracy z przedsiębiorcami (promocja i wspólne 
eventy) 

− Planowanie terenów inwestycyjnych 

− Dedykowane wydziały/osoby ds. przedsiębiorczości w urzędach 

− Aktywna polityka podatkowa wobec przedsiębiorców 

− Tworzenie warunków do rozwoju lokalnych firm 

− Wzrost dochodów JST 

− Wzrost dochodów mieszkańców 

− Wzrost wartość majątku mieszkańców Żuław 

− Malejąca liczba osób korzystających z pomocy socjalnej 
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Tabela  

 

Tabela 32 Względny poziom rozwoju w obszarze gospodarczym w ujęciu terytorialnym 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

  

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

Cedry Wielkie -0,13 -0,06 0,05 0,08 -0,28 -0,02 -0,27 -0,01 -0,03 -0,33

Elbląg 0,14 0,26 0,89 0,55 -0,28 -0,06 0,03 0,19 -0,16 0,35

Gronowo Elbląskie -0,42 0,12 -0,19 0,07 -0,32 0,27 -0,54 0,00 -0,69 0,10

Krynica Morska 0,53 -0,18 0,37 -0,06 -0,14 0,31 0,75 0,30 1,31 -1,31

Lichnowy 0,14 0,20 0,89 0,27 0,14 -0,05 -0,48 0,16 -0,21 0,44

Malbork -0,30 -0,11 0,13 -0,09 -0,24 0,00 -0,63 -0,14 -0,57 -0,23

Malbork 0,71 -0,09 1,29 -0,18 0,34 0,07 0,48 0,10 0,65 -0,33

Markusy -0,37 0,15 -0,22 0,00 -0,20 0,09 -0,38 0,07 -0,74 0,47

Miłoradz -0,12 -0,05 0,27 0,05 -0,16 0,06 0,15 0,37 -0,74 -0,64

Nowy Dwór Gdański 0,21 0,20 0,55 0,09 0,31 0,02 -0,23 0,22 0,08 0,51

Nowy Staw 0,04 -0,04 0,71 0,02 -0,30 0,01 0,18 0,05 -0,48 -0,24

Ostaszewo -0,03 -0,41 0,18 -0,32 -0,17 -0,43 -0,19 -0,64 0,03 -0,30

Pruszcz Gdański 0,32 -0,11 0,50 0,03 0,42 -0,04 -0,07 -0,15 0,34 -0,33

Pszczółki -0,11 -0,07 -0,04 0,08 -0,15 -0,04 -0,12 -0,11 -0,17 -0,25

Stare Pole 0,67 0,19 0,96 0,06 0,00 0,06 0,21 0,22 1,48 0,46

Stegna 0,19 0,18 0,42 0,21 -0,11 0,11 0,25 0,18 0,22 0,23

Suchy Dąb 0,42 0,25 0,85 0,15 0,32 0,09 0,64 -0,11 -0,14 0,85

Sztutowo 0,26 0,19 0,44 0,30 -0,28 -0,08 0,49 0,21 0,50 0,36

sytuacja materialna 

mieszkańców

stan finansów 

lokalnych

Nazwa gminy

wskaźniki 

gospodarcze lokalna gospodarka rynek pracy

 − Demografia (malejący udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie 
mieszkańców, spadający odsetek urodzeń) 

− Słaba oferta pracy 

− Niska atrakcyjność zatrudnienia 

− Niski poziom płac 

− Zatrudnienie w rolnictwie nie jest atrakcyjne dla młodzieży 

− Brak wsparcia postaw przedsiębiorczych młodzieży ze strony rodziny 

− Brak edukacji w zakresie przedsiębiorczości 

− Niedostateczna współpraca z przedsiębiorcami (ad hoc, brak analiz) 

− Brak wspólnej oferty inwestycyjnej Żuław 

− Malejący udział wydatków inwestycyjnych w budżetach JST 

− Malejąca nadwyżka operacyjna, zmniejszające się zdolności JST do 
finansowania rozwoju 

− Rosnące wydatki bieżące w administracji 

− Niższa dynamika poprawy sytuacji materialnej mieszkańców w porównaniu do 
sytuacji w gminach z grupy porównawczej 
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3.4. Diagnoza sytuacji przestrzennej (środowiskowej)  

Ogólny wskaźnik rozwoju w obszarze środowiskowym dla Żuław jest dodatni 

z tendencją rosnącą w latach 2019 – 2020 i okresową tendencją spadkową w latach 

2017 – 2019. W 2020 roku wartość wskaźnika ogólnego w tym obszarze wyniosła 

0,08 i świadczy o silniejszej pozycji konkurencyjnej Żuław na tle innych Partnerstw. 

Wykres 30 Syntetyczny wskaźnik rozwoju OF Żuławy w wymiarze środowiskowym w latach 
2016-2020 oraz na tle kraju 

 

 

Źródło: MRL 

Na szczegółowe wyliczenia wartości wskaźnika ogólnego środowiskowego składają 

się wartości wskaźnika w obszarach: 

− Dostępność komunikacyjna (wewnętrzna i zewnętrzna) 

− Ład i struktura przestrzenna obszaru 

− Lokalne środowisko przyrodnicze 
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Wykres 31 Syntetyczne wskaźniki rozwoju OF Żuławy w podobszarach środowiskowych w 
latach 2016-2020 

Źródło: MRL 

Wartości wskaźników w obszarze środowiskowym są wyższe aniżeli przeciętne 

w gminach z grupy porównawczej i w badanym okresie zachowują stabilną pozycję. 

Dobra sytuacja na Żuławach występuje w obszarze ład i struktura przestrzenna 

obszaru. Bliska średniej do innych podobnych obszarów jest sytuacja dostępność 

komunikacyjna wewnętrzna i zewnętrzna (pokazująca wyraźnie deficyty w obszarze 

spójności i dostępności komunikacyjnej). Poniżej średniej jest sytuacja w obszarze 

lokalne środowisko przyrodnicze.  

Wykres 32 Zrównoważenie rozwoju OF Żuławy w podobszarach środowiskowych 

Źródło: MRL 

Sytuacja w obszarze środowiskowym na Żuławach nie ulega zmianom; pomiędzy 

rokiem 2016 a 2020 nieznacznie poprawiła się sytuacja w obszarze dostępność 

komunikacyjna, na tym samym poziomie są wskaźniki dotyczące ładu i struktury 
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przestrzennej obszaru, a sytuacja statystycznie nieco pogorszyła się w obszarze 

lokalne środowisko przyrodnicze. 

Wykres 33 Pozycja gmin OF Żuławy w obszarze środowiskowym 

 
Źródło: MRL 

W zdecydowanej większości gmin Partnerstwa obserwujemy poprawę sytuacji 

w wymiarze środowiskowo – przestrzennym, a tylko w 3 gminach nastąpiło 

pogorszenie sytuacji: Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Pruszcz Gdański (położenie gmin 

poniżej osi X). 

3.4.1. Uwarunkowania rozwoju wynikające z położenia partnerstwa 

w regionie/kraju  

Żuławy położone są w typowej delcie rzecznej przy ujściu Wisły do Morza 

Bałtyckiego. Stanowią obszar o bardzo urodzajnych glebach, wykorzystywany 

głównie rolniczo, posiadający duże zasoby wód powierzchniowych. Jest to teren 

o dużej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej, co kreuje wysokie – 

chociaż specyficzne – walory turystyczne.  

Specyficzny charakter Żuław i delty Wisły ukształtował się w wyniku trwających 

w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat procesów przyrodniczych oraz około tysiącletniej 

działalności człowieka. Geneza obszaru oraz silne uzależnienie od funkcjonowania 

systemu odwadniającego, gwarantującego bezpieczeństwo powodziowe 

mieszkańców i ich mienia przesądzają o specyfice obszaru wyjątkowego 



 

75 
 

pod względem przyrodniczym, przestrzennym, gospodarczym, społecznym i 

kulturowym. 

Środowisko przyrodnicze Żuław Wiślanych znajduje się pod silną presją człowieka, 

polegającą między innymi na: osuszaniu gruntów, wycinaniu lasów, przystosowaniu 

terenów dla potrzeb rolnictwa i osadnictwa. Warunki przyrodnicze, a przede 

wszystkim hydrograficzne, są do dzisiaj sztucznie podtrzymywane poprzez 

funkcjonowanie systemów melioracyjnych oraz modyfikowane przez nasadzenia 

zadrzewień śródpolnych.   

Obszary depresyjne, wymagające mechanicznego odwadniania, stanowią ok. 28 % 

ogólnej powierzchni delty. Największy obszar depresyjny rozpościera się wokół 

Jeziora Drużno, głównie po jego zachodniej i północno – zachodniej stronie. Zajmuje 

on powierzchnię 181 km² (około 22 km długości i 13 km szerokości). 

W miejscowości Marzęcino znajduje się najniżej położony punkt depresyjny Żuław 

(2,07 m p.p.m.) Drugi co do wielkości obszar depresyjny, obejmujący powierzchnię 

około 152 km², położony jest w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Znaczne 

obszary depresyjne znajdują się również w gminie Cedry Wielkie.  

W latach 1891–1895 wykonano sztuczny przekop ujścia Wisły. Dotychczasowe 

ujście Leniwki od przekopu do ujścia w Gdańsku nazwano Martwą Wisłą. Celem 

przekopu było zmniejszenie zagrożeń powodzi zatorowych w okresach wiosennych. 

Przekop jest otoczony wysokimi na 10 metrów wałami przeciwpowodziowymi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leniwka_(rami%C4%99_Wis%C5%82y)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przekop_(hydrotechnika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martwa_Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82_przeciwpowodziowy
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Rysunek 7 Klasy pokrycia terenu - mapa 

 
Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie danych CLC_2018. Projekt Corine Land 

Cover 2018 w Polsce został zrealizowany przez Instytut Geodezji i Kartografii i 

sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyniki projektu zostały pozyskane ze 

strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska clc.gios.gov.pl 

Ze względu na nadmorskie położenie oraz pozostałe uwarunkowania fizjograficzne 

Żuławy posiadają bardzo dobre warunki wietrzne oraz nasłonecznienia wynikające 

z bliskości morza, płaskiego ukształtowania terenu i braku wysokich zadrzewień. 

Łącznie tworzą one znaczący potencjał do produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

(OZE).  

Na obszarach morskich istnieje możliwość lokalizacji farm wiatrowych, lecz 

najlepsze możliwości lokalizacyjne (ze względu na ruch na morzu oraz wymaganą 

odległość od wybrzeża) cechuje otwarta przestrzeń Morza Bałtyckiego. W planach 
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jest budowa farmy wiatrowej w odległości około 37 km od lądu na wysokości 

miejscowości Smołdzino (pomiędzy Łebą a Ustką) – poza obszarem partnerstwa. 

Rozwój rozproszonych instalacji OZE na obszarach wiejskich mógłby dać impuls dla 

ich wzrostu gospodarczego, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne obszaru. 

W obecnych warunkach prawnych możliwe jest wykorzystanie potencjału energii 

słonecznej, lecz przepisy dotyczące energetyki pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

mocno to ograniczają. Niezbędne są inwestycje w budowę i modernizację sieci 

przesyłowych oraz poprawa stanu sieci dystrybucyjnej ze strony operatorów 

energetycznych. 

3.4.2. Środowisko przyrodnicze – zasoby i przyrodnicze uwarunkowania rozwoju 

Ochronę krajobrazu Żuław wspomagają obszary chronionego krajobrazu: Żuław 

Gdańskich, Wyspy Sobieszewskiej, Żuław Wielkich, Rzeki Szkarpawy, Rzeki Nogat, 

Jeziora Drużno, Rzeki Dzierzgoń i Doliny Kwidzyńskiej. Występujące formy ochrony 

przyrody: 

− rezerwaty przyrody, 

− obszary chronionego krajobrazu, 

− park krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”  

− obszary sieci NATURA 2000: 

− specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH220030 Twierdza Wisłoujście, 

PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, PLH220032 Zatoka Pucka i 

Półwysep Helski, 

− obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB220004 Ujście Wisły, PLB220005 

Zatoka Pucka, PLB040003 Dolina Dolnej Wisły, PLB280010 Zalew Wiślany i 

Mierzeja Wiślana,  PLC280001 Jezioro Drużno. 

Mierzeja Wiślana jest piaszczystym wałem z wydmami powstałym pod wpływem 

działalności fal i dryfu piasków. Charakteryzuje się bogato urzeźbionym pasmem 

wydm i szerokimi plażami od strony morza. Obszar jest zalesiony w ok. 70 %. 

Wyróżnia się bogactwem form roślinnych i wyjątkowym klimatem o dużym 

nasłonecznieniu. 

Mierzeja ma około 90 km długości, szerokość 1-2 km i powierzchnię ponad 100 km2. 

W części zachodniej Mierzeja jest zrośnięta z deltą Wisły, której blokowała ujście 

do otwartej zatoki, co spowodowało, że jedno z ramion rzecznych skierowało się 

na zachód, gdzie znalazło wylot pod miejscowością Wisłoujście, drugie zaś, zwane 

Szkarpawą, do Zalewu Wiślanego. Wysoka wartkość przyrodnicza obszaru 

zadecydowała o utworzeniu następujących rezerwatów:  

− rezerwat leśny „Buki Mierzei Wiślanej”,  

− rezerwat ornitologiczny kormoranów „Kąty Rybackie”, 
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− rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha”.  

Rysunek 8 Formy ochrony przyrody na Żuławach - mapa 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska 

W ciągu ostatnich 10 lat na Żuławach przybyło ponad 50 ha powierzchni parków, 

zieleńców i terenów zieleni osiedlowej, to dynamika zmiany na poziomie 25 %. 

W tym samym czasie ubyło ok 3,4 tys. ha. powierzchni obszarów prawnie 

chronionych (dynamika zmiany 5%). 
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Tabela 33 Powierzchnia przyrodnicza w ha 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

3.4.3. Zabytki i krajobraz kulturowy 

Żuławy bywają nazywane „małą Holandią”. Podobieństwo krajobrazów wynika 

nie tylko z charakterystycznego nadmorskiego, zalewowego położenia obu 

obszarów. Holenderscy protestanci, pracowici o zdolnościach inżynierskich 

zamieszkiwali na Żuławach od XVI w. Poprzez osuszanie terenów, które 

nie nadawały się do zamieszkania i nasadzenia szpalerów drzew i krzewów, tworzyli 

jego krajobraz i kulturę.  

Nieodłącznym elementem Żuław są malownicze wioski, skrywające tajemnice domy 

podcieniowe, gotyckie kościoły, zabytkowe mosty i urządzenia hydrotechniczne. 

Zasoby dziedzictwa kulturowego koncentrują się głównie w strefie doliny Wisły 

i w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej, a także wokół ośrodków dóbr klasztornych. 

Do unikatowych zasobów dziedzictwa kulturowego Żuław należy zaliczyć 

specyficzne dziedzictwo archeologiczne, pradziejowe i wczesnośredniowieczne. 

Na kulturę Żuław mieli duży wpływ osadnicy holenderscy, zwani mennonitami 

od wyznawców dogmatów religijnych głoszonych przez byłego księdza katolickiego 

Menno Simonsa, którzy osiedlili się m.in. na Żuławach, w Gdański i Elblągu w okresie 

prześladowań religijnych w Europie na przełomie XVII i XVIII wieku. Od XVI wieku 

Obszar delty Wisły i okolic zamieszkiwali także ewangelicy pochodzenia 

niemieckiego.  

Po II wojnie światowej nastąpiła zmian granic państwa polskiego, której skutkiem 

była wymiana ludności a nowi osadnicy cechowali się naturalną obojętnością wobec 

zastanych dóbr materialnych i dziedzictwa kulturowego. Na Żuławy przybyli 

osadnicy z różnych stron Polski oraz terenu byłych Kresów II Rzeczypospolitej. 

Powoli i z upływem czasu ta mieszanka ludnościowa zaczęła się identyfikować 

z nowym terenem. 

Najsłynniejszym zabytkiem na Żuławach jest Zamek w Malborku. Zlokalizowany 

na brzegu Nogatu trójczłonowy, ceglany zamek jest największą twierdzą gotycką 

na świecie. Od południa do murów zamku przylega dawne Stare Miasto z zabytkami: 

− Ratusz Staromiejski (XIV w.), 

− Brama Mariacka, czyli Sztumska (XIV w.), 

Wskaźnik 2011 2020 Różnica

Dynamika 

w %

Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni 

osiedlowej w ha 205,8 258,58 52,78 25,65

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w ha 66922,9 63452,5 -3470,4 -5,19

https://pomorskie.travel/artykuly/zulawskie-domy-podcieniowe/
https://pomorskie.travel/artykuly/zulawskie-domy-podcieniowe/
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− Brama Św. Ducha, czyli Garncarska (XIV w.), 

− Kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela (XIII w.), 

− Kościoły gotyckie z (XIV w.), 

− Szpital Jerozolimski (XVI w.).  

Spośród zabytków znajdujących się w powiecie malborskim należy wymienić także: 

− Kościół Św. Mateusza z XIV w Nowym Stawie, 

− Cmentarz mennonicki w Stogach, 

− Kościół katolicki Św. Urszuli z 1321r. w Lichnowach, 

− Cmentarz mennonicki w Szaleńcu g. Stare Pole, 

− Kościół w Krzyżanowie z XIV w., 

− Domy podcieniowe (XIX w.) w Stogach, Lasowicach, Kościeleczkach.  

Powiat nowodworski charakteryzuje harmonijny zabytkowy krajobraz 

ukształtowany w całości przez człowieka oraz zachowane średniowieczne wiejskie 

układy osadnicze. Ważną rolę odgrywa tu wielokulturowa i wielonarodowościowa 

historia tych ziem, w tym kultury mennonickiej. Jest to region o wielkim 

nagromadzeniu zabytków. Do najważniejszych obiektów zabytkowych należą:  

− Kościół ryglowy w Stegnie z XVII w, w którym corocznie odbywają się 

międzynarodowe koncerty organowe,  

− Kościół gotycki z XIV w. w Niedźwiedzicy,  

− Kościół gotycki w Nowej Cerkwi,  

− Murowany kościół z 1841 r. zbudowany na fundamentach rozebranego w 

1639 roku kościoła   gotyckiego w Żuławkach,  

− Murowany kościół z 1344 r. w Kmiecinie z niepowtarzalną architekturą; 

kościół murowany z połowy XIV w. w Orłowie,  

− Kościół częściowo drewniany, częściowo murowany z XIV i XVI w. 

w Marynowach,  

− Kościół murowany z 1334 r. z wieżą z 1337 r. w Jezierniku,  

− Drewniany kościół z 1712 r. z gontowym dachem, organami z 1687 r. 

oraz starymi malowidłami ludowymi w Parczewie,  

− Kościół neogotycki z 1847 r. z dzwonem pochodzącym z kościoła 

ewangelickiego datowanym na 1834 r. w Nowym Dworze Gdańskim,  

− Domy podcieniowe z XVIII i XIX wieku, m.in. w „Dom Tujski” w Orłowie i 

Mały Holender w Cygankach,  

− Wieża ciśnień W Nowym Dworze Gdańskim z początku XX w. 

Na terenie powiatu nowodworskiego znajdują się również obiekty związane 

z działaniami wojennymi. Należą do nich liczne pomniki, obeliski, upamiętniające 
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miejsca stoczonych walk. W Sztutowie mieści się były niemiecki obóz 

koncentracyjny Stutthof, w którym w latach II wojny światowej zginęło ok. 85 tys. 

więźniów trzynastu narodowości.  

Wśród najciekawszych zabytków powiatu gdańskiego należy wymienić: 

− Gotycki Kościół Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim, 

− Dwór barokowo – klasycystyczny w Rusocinie, 

− Domy podcieniowe w Miłocinie i Osicach, 

− Kościół gotycko – barokowy w Mierzeszynie z 2 poł. XV w., 

− Kościół barokowy w Łęgowie z 1748 r., 

− Dom podcieniowy w Koszwałach zbudowany w 1792 r., 

− Pozostałości zamku krzyżackiego w Grabinach Zameczek, 

− Kościół gotycki w Cedrach Wielkich, gotycki, ceglany, zbudowany w poł. XIV 

w. 

W powiecie elbląskim na uwagę zasługuje Kanał Elbląski należący do zabytków 

techniki będący jednocześnie dużą atrakcję turystyczną. To żeglowna droga wodna 

z systemem śluz i pochylni. Kanał łączy jezioro Drużno z Drwęcą oraz 

z jeziorem Jeziorak. Z Drużna, poprzez rzekę Elbląg z Zalewem Wiślanym, a także 

przez Kanał Jagielloński, Nogat i Wisłę z Morzem Bałtyckim. Przy budowie Kanału 

Elbląskiego wykorzystano jeziora leżące na różnych wysokościach między Ostródą 

i Zalewem Wiślanym. Różnica poziomów na kanale sięga 100 m. Osobliwością 

na skalę europejską jest zespół 5 pochylni, po których przetacza się statki 

na platformach ustawionych na szynach. Ze względu na walory przyrodnicze 

i kulturowe teren został objęty ochroną prawną w formie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Kanału Elbląskiego. 

Do zabytków w powicie elbląskim należą także: 

− Wiatrak w Wikrowie w gm. Gronowo Elbląskie zbudowany w połowie XIX w., 

− Budynek dworca kolejowego w Gronowie Elbląskim, wybudowany w latach 

1870–1880, 

− Zespół klasztorny franciszkanów w Kadynach, 

− Pałac w Drulitach, wybudowany w 1853 w stylu neoklasycystycznym 

jako siedziba pruskiej rodziny Krahmer, 

− Pałac w Barzynie, wybudowany i wielokrotnie rozbudowywany, w latach 

1560-1829 głównie w stylu neogotyckim i barokowym, jako siedziba 

pruskiego rodu szlacheckiego von Bodeck, 

− Kościół Matki Niepokalanego Serca NMP w Pomorskiej Wsi, pierwotnie 

wybudowany w XIV w., 

− Kościół Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejewie z XIV w. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Druzno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drw%C4%99ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeziorak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elbl%C4%85g_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalew_Wi%C5%9Blany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Jagiello%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nogat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3da
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obszar_Chronionego_Krajobrazu_Kana%C5%82u_Elbl%C4%85skiego&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obszar_Chronionego_Krajobrazu_Kana%C5%82u_Elbl%C4%85skiego&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gronowo_Elbl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_Drulitach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neoklasycyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_Barzynie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neogotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
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− Kościół Świętego Piotra Apostoła w Młynarach z XIV w., przebudowany 

w 1738 r. 

3.4.4. Gospodarka 

3.4.4.1. Gospodarka rolnicza 

Jednym z ważniejszych działów gospodarki na Żuławach (obok przemysłu, 

budownictwa i usług rynkowych) jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią znaczną cześć 

obszaru gmin tworzących Partnerstwo. Na Żuławach (głównie na północy regionu) 

znajdują się gleby najwyższych klas. Elementami przesądzającymi o specyfice 

i odrębności rolnictwa na tym terenie są jakość i przydatność gleb, ale także 

specyficzna rzeźba terenu (teren płaski, nizinny) oraz warunki wodne.  

Potencjał rolniczej przestrzeni produkcyjnej na całych Żuławach jest bardzo wysoki. 

Obszar cechuje wysoka wydajność  plonów na poziomie lokalnym. Wskaźnik 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) bazuje na ocenie 

poszczególnych elementów siedliska takich jak: jakość i przydatność gleb, stosunki 

wodne gleb, rzeźba terenu oraz agroklimat. Wskaźnik ten prawie dla całych Żuław 

jest wyższy od 72,5, wyjątek stanowi gmina Stegna, dla której wartość wskaźnika 

jest mniejsza niż 52. 
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Rysunek 9 Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) 

 

Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 

2018 

W strukturze upraw na Żuławach dominują zboża, rzepak, ziemniaki oraz buraki 

cukrowe. Trzecią cześć użytków rolnych zajmują łąki i pastwiska. Stwarza 

to doskonałe warunki do hodowli bydła, rozwoju przetwórstwa mleka i mięsa. 

Dobrze rozwinięty jest też chów trzody chlewnej oraz drobiu.  

Warunki dla rolnictwa - prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego zostały 

wysoko ocenione w badaniach społecznych, rolnictwo za atut gminy uważa 48,39% 

mieszkańców, 37,13% młodzieży i aż 90,91% liderów na Żuławach – Patrz załączniki 

nr 1, nr 2 i nr 3. 

Aż 66% liderów wyraża opinię, że najwięksi rolnicy i producenci rolni mają wpływ 

na to, co się dzieje w gminach, a 45% z nich uważa, że przemiany rynku pracy 

i zmiany struktury rolnictwa (jakkolwiek niezależne od polityki lokalnej) sprzyjają 

współpracy i integracji – patrz Załącznik nr 3. 

W strukturze gospodarstw około 70% to gospodarstwa o powierzchni powyżej 6 ha, 

jedna trzecia rolników posiada gospodarstwa o powierzchni mniejszej aniżeli 6 ha. 
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W 2020 r. 111 rolników prowadziło przedsiębiorstwa rolnicze, a 10 prowadziło 

wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej. 

Rysunek 10 Rolnicy indywidualni i przedsiębiorstwa rolne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Największe inwestycje w gospodarstwach rolnych w latach 2011 - 2020 mierzone 

nową powierzchnią budynków gospodarczych zostały przeprowadzone w gminach 

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Malbork (gmina wiejska) i Stegna a następnie kolejno 

w gminach: Nowy Staw, Stare Pole, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Miłoradz, 

Suchy Dąb, Ostaszewo, Markusy, Cedry Wielkie i Sztutowo. Malbork (gm. miejska), 

Pszczółki i Krynica Morska to gminy z najniższym udziałem inwestycji rolnych. 

 

Rysunek 11 Inwestycje w budynki gospodarstw rolnych w układzie terytorialnym 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

2017 2018 2019 2020 2021

Dynamika 

2017-2020

Przedsiębiorstwa rolnicze 150 104 109 111

Rolnicy do 6 ha powierzchni 

gospodarstw – liczba 1 285 1 248 1 184 1 148 1 125 87,55

Rolnicy pow. 6 ha 

powierzchni gospodarstw - 

liczba 3 047 2 915 2 828 2 760 2 627 86,22

Rolnicy prowadzący 

wyłącznie działy specjalne 

produkcji rolnej – liczba 12 12 12 10 9 75,00

Domownicy rolników 

pracujący w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych 562 539 515 504 518 92,17

Miasto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Suma 2011-

2020

Cedry Wielkie 0,00 101,00 366,00 0,00 1242,00 835,00 770,00 222,00 0,00 0,00 3536,00

Elbląg 497,00 7645,00 2655,00 604,00 1397,00 3952,00 3563,00 1775,00 572,00 2297,00 24957,00

Gronowo Elbląskie 0,00 4792,00 0,00 1955,00 430,00 369,00 1263,00 332,00 1155,00 74,00 10370,00

Krynica Morska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lichnowy 0,00 524,00 0,00 3706,00 0,00 544,00 300,00 0,00 0,00 0,00 5074,00

Malbork 29,00 0,00 0,00 1020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1049,00

Malbork 984,00 1150,00 2812,00 1133,00 666,00 324,00 673,00 500,00 1746,00 232,00 10220,00

Markusy 914,00 813,00 0,00 1809,00 40,00 263,00 0,00 0,00 129,00 0,00 3968,00

Miłoradz 307,00 49,00 564,00 1193,00 259,00 502,00 46,00 0,00 1349,00 1101,00 5370,00

Nowy Dwór Gdański 0,00 543,00 372,00 257,00 843,00 118,00 1444,00 0,00 1085,00 1164,00 5826,00

Nowy Staw 702,00 524,00 1712,00 430,00 2682,00 0,00 0,00 0,00 375,00 221,00 6646,00

Ostaszewo 0,00 360,00 524,00 421,00 852,00 0,00 565,00 280,00 627,00 692,00 4321,00

Pruszcz Gdański 0,00 460,00 165,00 581,00 193,00 579,00 449,00 1487,00 1615,00 193,00 5722,00

Pszczółki 0,00 0,00 237,00 47,00 0,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00 619,00

Stare Pole 260,00 0,00 11,00 1402,00 2082,00 671,00 813,00 0,00 0,00 892,00 6131,00

Stegna 764,00 1093,00 1039,00 0,00 646,00 43,00 464,00 382,00 1945,00 2407,00 8783,00

Suchy Dąb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3995,00 0,00 945,00 0,00 0,00 4940,00

Sztutowo 0,00 524,00 948,00 992,00 0,00 81,00 671,00 0,00 39,00 76,00 3331,00
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Obserwuje się także wzrost inwestycji w gospodarstwach rolnych mierzone nowo 

wybudowaną  i rozbudowaną powierzchnią. Największe inwestycje zostały 

zlokalizowane w gminach Pruszcz Gdański i Elbląg, następnie kolejno w Malborku 

(gm. miejska), Gronowie Elbląskim, Stegnie, Nowym Dworze Gdańskim, gminach: 

Lichnowy i Pszczółki. 

Rysunek 12 Inwestycje w zbiorniki, silosy, budynki magazynowe w wymiarze terytorialnym 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Rolnicy stanowią zaledwie 22,15% podmiotów w ogólnej strukturze działalności 

rolnej w gminach na Żuławach. W 2020 roku zarejestrowanych było ponad 11 tys. 

nierolniczych działalności gospodarczych, 2,3 tys. przedsiębiorstw nierolniczych. 

Zauważalną zmianą jest odchodzenie od produkcji i działalności rolniczej na rzecz 

działalności nierolniczej prowadzonej w formie działalności gospodarczej 

lub w oparciu o podmiot prawa handlowego. 

Rysunek 13 Działalność gospodarcza rolnicza vs działalność nierolnicza (aktywna) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Zarysowuje się wyraźna tendencja malejącej liczby rolników na Żuławach oraz ich 

domowników. 

Miasto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Suma 2011-

2020

Cedry Wielkie 0,00 0,00 0,00 277,00 125,00 1674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2076,00

Elbląg 370,00 0,00 984,00 1718,00 468,00 2673,00 6403,00 2285,00 463,00 6936,00 22300,00

Gronowo Elbląskie 3047,00 3663,00 30,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,00 807,00 7731,00

Krynica Morska 0,00 1018,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1134,00

Lichnowy 1658,00 0,00 0,00 0,00 470,00 1178,00 0,00 1497,00 157,00 0,00 4960,00

Malbork 0,00 576,00 43,00 240,00 1743,00 3780,00 0,00 226,00 0,00 1997,00 8605,00

Malbork 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,00 968,00 922,00 0,00 0,00 3704,00

Markusy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00

Miłoradz 0,00 0,00 0,00 0,00 966,00 0,00 0,00 131,00 0,00 0,00 1097,00

Nowy Dwór Gdański 0,00 1290,00 0,00 524,00 53,00 0,00 696,00 2991,00 0,00 205,00 5759,00

Nowy Staw 0,00 666,00 0,00 45,00 0,00 0,00 877,00 266,00 0,00 893,00 2747,00

Ostaszewo 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00

Pruszcz Gdański 1394,00 2172,00 12309,00 8575,00 7322,00 6831,00 11602,00 14804,00 2914,00 28952,00 96875,00

Pszczółki 3664,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 0,00 4273,00

Stare Pole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00

Stegna 0,00 3425,00 0,00 279,00 1588,00 0,00 1185,00 0,00 837,00 0,00 7314,00

Suchy Dąb 0,00 938,00 0,00 0,00 1481,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2759,00

Sztutowo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 2018 2019 2020 Udział % w 2020

Liczba nierolniczych 

działalności gospodarczych 10 202 10 696 11 017 11 284 63,79

Liczba przedsiębiorstw 

nierolniczych 2 191 2 260 2 269 2 375 13,43

Liczba przedsiębiorstw 

rolniczych 150 104 109 111 0,63

Liczba rolników 4 344 4 175 4 024 3 918 22,15
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W strukturze wiekowej rolników, określonej na podstawie danych dotyczących 

wieku osób ubezpieczonych w KRUS dominują osoby w wieku od 31-54 lat (60,64%) 

a prawie 1/3 stanowią osoby powyżej 55 roku życia. Tylko co dziesiąty rolnik ma 

od 19 do 30 lat. 

Rysunek 14 Struktura wieku ubezpieczonych w KRUS 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Dynamika zmian wskazuje, że większość rolników przechodzi na emeryturę a młodzi 

nie przejmują ich gospodarstw. Sytuacja w przyszłości może się pogłębiać, 

jak wynika z badań opinii młodzieży na temat rynku pracy i atrakcyjności 

zatrudnienia. Jako atrakcyjną pracę w gospodarstwie rolnym wskazało jedynie 35% 

uczniów biorących udział w badaniu, a prowadzenie własnego gospodarstwa 

rolnego 36%. Należy podkreślić, że także członkowie rodziny prowadzących 

działalność gospodarczą (rolną i nierolniczą) nie wspierają przedsiębiorczości 

młodych w tym obszarze. W opinii młodzieży jedynie 11% bliskich oczekuje, 

że podejmą oni pracę w firmie rodzinnej, gospodarstwie rolnym – patrz Załącznik 

nr 1. 

3.4.4.2. Gospodarka w turystyce 

Wysokie walory przyrodnicze oraz kulturowe a także lokalizacja gmin 

w bezpośredniej bliskości wód Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej są katalizatorem 

rozwoju ruchu turystycznego na Żuławach.  

Na Żuławach dominują głównie obiekty turystyczne w formie agroturystyki i kwater 

prywatnych, zlokalizowanych jest także kilkadziesiąt ośrodków wczasowych, 

wypoczynkowo szkoleniowych i kolonijnych, kilkadziesiąt hoteli oraz kempingów. 

Nie zarejestrowano obiektów typu motel, schronisko ani zakładów uzdrowiskowych, 

choć dla tych ostatnich istnieją warunki klimatyczne, ale żadna z gmin nie posiada 

statusu uzdrowiska. 

2017 2018 2019 2020 2021

Dynamika 

2017-2020

Struktura wieku 

ubezpieczonych w KRUS - od 

0 do 18 r.ż. 0,04 0,04 0,02 0,00 0,02 57,80

Struktura wieku 

ubezpieczonych w KRUS - od 

19 do 30 r.ż. 10,42 10,20 10,09 10,11 9,67 92,83

Struktura wieku 

ubezpieczonych w KRUS - od 

31 do 54 r.ż. 63,35 61,93 61,30 60,63 60,64 95,73

Struktura wieku 

ubezpieczonych w KRUS - od 

55 do 66 r.ż. 25,65 27,01 27,65 27,96 28,10 109,55
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Tabela 34 Obiekty noclegowe na Żuławach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Największa liczba miejsc noclegowych (dane za w 2020 r.) zlokalizowana jest 

kolejno: w Krynicy Morskiej (1239), Malborku (493), Sztutowie (222), Pruszczu 

Gdańskim (202), w Pszczółkach 117, w Stegnie (100), w gminie Stare Pole (78) 

i w gminie wiejskiej Malbork (56).  

Największe inwestycje hotelowe w okresie ostatnich 10 lat liczone według nowo 

wybudowanej powierzchni hotelowej zlokalizowane są w Krynicy Morskiej i Stegnie. 

Następnie kolejno w Sztutowie, Pruszczu Gdańskim, Elblągu, Malborku, Nowym 

Stawie, Pszczółkach i Miłoradzu. W pozostałych gminach na Żuławach nie powstała 

nowa powierzchnia hotelowa. 

Tabela 35 Nowo oddana powierzchnia budynki hotelowe w m2 w gminach na Żuławach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Liczba innych obiektów turystycznych zaklasyfikowana jako pozostałe budynki 

zakwaterowania (budynki niemieszkalne, zbiorowego zamieszkania oraz domy 

Rodzaj obiektu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agroturystyka i kwatery prywatne - liczba obiektów całorocznych 22 20 19 19 20 16 18

Agroturystyka i kwatery prywatne - liczba obiektów ogółem 86 89 92 90 90 78 66

Hotele i inne obiekty hotelowe - liczba obiektów całorocznych 20 23 27 27 26 25 26

Hotele i inne obiekty hotelowe - liczba obiektów ogółem 22 26 32 32 30 30 31

Kempingi, zespoły domków turystycznych i pozostałe niesklasyfikowane 

obiekty turystyczne -obiekty całoroczne 2 1 1 0 1 1 1

Kempingi, zespoły domków turystycznych i pozostałe niesklasyfikowane 

obiekty turystyczne - obiekty og. 30 29 33 32 33 31 27

Ośrodki wczasowe, wypoczynkowo szkoleniowe, kolonijne - liczba obiektów 

całorocznych 12 15 16 16 15 14 13

Ośrodki wczasowe, wypoczynkowo szkoleniowe, kolonijne - liczba obiektów 

ogółem 42 49 52 54 52 49 37

Pensjonaty - liczba obiektów całorocznych 2 2 2 2 2 2 2

Pensjonaty - liczba obiektów ogółem 7 6 7 7 7 7 6

Gmina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Suma

Elbląg (miasto) 241 1 347 362 0 0 62 0 0 0 0 2 012

Krynica Morska 4 944 130 1 682 2 523 0 3 053 1 476 918 750 9 974 25 450

Malbork 92 0 616 0 0 0 0 0 0 1 209 1 917

Miłoradz 0 312 0 0 0 0 0 0 0 0 312

Nowy Staw 0 0 0 0 608 0 0 0 0 0 608

Pruszcz Gdański 0 578 0 15 0 0 643 291 213 472 2 212

Pszczółki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 531

Stegna 0 761 0 717 427 0 0 4 149 3 775 711 10 540

Sztutowo 0 1 055 611 4 944 409 414 0 256 0 0 7 689
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letnie oddane do użytkowania) także zostały zlokalizowane głównie w Krynicy 

Morskiej, Stegnie i Sztutowie. 

Tabela 36 Pozostałe budynki zakwaterowania (powierzchnia w m2) w gminach na 
Żuławach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Na Żuławach obserwuje się systematyczny wzrost ruchu turystycznego mierzony 

wzrastającą liczbą miejsc noclegowych oraz wzrastającą liczbę turystów 

korzystających z noclegów, choć okres pandemii  (2019 – 2020) wyraźnie ten trend 

osłabił (w skali ogólnej, nie tylko na Żuławach).  

 

Wykres 34 Miejsca noclegowe w sezonie na Żuławach 

 
Źródło: MRL 

Miasto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Suma

Elbląg 0 0 0 0 0 0 0 1 593 0 0 1 593

Krynica Morska 0 0 1 055 179 155 0 1 004 348 6 259 1 145 10 145

Malbork 0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 235

Miłoradz 0 0 0 0 0 0 0 0 397 0 397

Nowy Dwór Gdański 0 0 0 0 0 0 0 231 0 0 231

Pszczółki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 254

Stegna 1 031 236 487 515 379 1 048 904 738 690 1 002 7 030

Sztutowo 0 291 88 254 429 750 145 1 690 689 1 249 5 585
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Wykres 35 Turyści korzystający z noclegów na 1000 mieszkańców 

 
Źródło: MRL 

Na mapie Polski przedstawiono rozwój funkcji turystycznej jako działalności  

społeczno-ekonomicznej, która jest skierowana na obsługę turystów. Wskaźnik 

rozwoju tej funkcji obejmuje dane zagregowane do powiatów i są wyliczone 

w oparciu o dane z 2019 roku (czyli z okresu przed pandemią) na podstawie:  

− informacji o liczbie miejsc noclegowych w danym roku przypadających 

na 100 mieszkańców  

− gęstości bazy noclegowej informujący o liczbie miejsc noclegowych 

przypadających na 1 km2 powierzchni 

− informacji o liczbie turystów przypadających na 100 mieszkańców 

− informacji o liczbie turystów przypadających na 1 km2 powierzchni. 

Na podstawie wartości wskaźnika można określić pozycję rozwoju funkcji 

turystycznej jednostki terytorialnej (PRFT) w zakresie od 0 do 4, gdzie 0 to bardzo 

niska, zaś 4 to bardzo wysoka pozycja określająca stopień rozwoju funkcji 

turystycznej obszaru. Najwyższy lokalnie wskaźnik rozwoju funkcji turystycznej 

na Żuławach uzyskują gminy powiatu nowodworskiego (3), następnie gminy 

powiatów: gdański i malborski (2) oraz elbląski (1).  
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Rysunek 15 Pozycja powiatów wg syntetycznego wskaźnika rozwoju funkcji turystycznej 
(2019) 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie .danych BDL GUS oraz metodyki A. Szromka 

3.4.5. Komunikacja i transport  

Sieć transportowa na Żuławach wyróżnia się wielością sieci transportowych. 

Do systemu transportowego należą:  

− drogi kołowe,  

− połączenia kolejowe,  

− transport morski,  

− transport powietrzny,  

− drogi wodne. 

Układ komunikacyjny na Żuławach jest dość dobrze powiązany z krajową 

i międzynarodową siecią drogową. Drogi te w powiązaniu ze stale rozbudowywaną 

siecią dróg powiatowych i gminnych tworzą infrastrukturę komunikacyjną, łączącą 

wszystkie miejscowości i zapewniające dogodne połączenia z miejscowościami 

i szlakami leżącymi poza regionem. 

Sieć dróg kołowych krajowych i wojewódzkich tworzą :  
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− DK nr S7 relacji Gdańsk – Nowy Dwór Gdański – Elbląg, dalej droga nr E77 

do Warszawy,   

− DK nr 1 relacji Pruszcz Gdański – Toruń – Łódź, dalej autostrada A2 

do Warszawy,  

− DK nr 22 relacji Elbląg – Malbork – Gorzów Wlk. – do zachodniej granicy 

państwa, łącząc się w Czarlinie z drogą nr 1 relacji Gdańsk – Łódź – Cieszyn – 

Wiedeń oraz w węźle w Swarożynie z autostradą A1,  

− DK nr 55 relacji Nowy Dwór Gdański – Malbork – Kwidzyn – Grudziądz 

do autostrady A1,  

− droga nr 501 i 502 – stanowiąca połączenie z Mierzeją Wiślaną i jej obsługę 

komunikacyjną;  

Poziom rozwoju sieci połączeń pomiędzy mniejszymi miejscowościami, w tym jakość 

komunikacji publicznej w opinii mieszkańców jest nadal niezadowalający. 

Rysunek 16 Szkielet układu komunikacyjnego OF Żuławy 

 
Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych 

(BDOO) 
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System transportu kolejowego tworzą dwie linie:  

1. w układzie południkowym: Gdańsk – Tczew – Bydgoszcz oraz Malbork – 

Kwidzyn – Toruń, 

2. w układzie równoleżnikowym: Gdańsk – Tczew – Warszawa.  

Linia wąskotorowa z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny oraz wzdłuż Mierzei 

Wiślanej z Mikoszewa do Sztutowa jest wykorzystywana tylko w sezonie letnim 

do celów turystycznych. Odczuwalny jest brak połączenia kolejowego z Gdańska 

do Elbląga poprzez Nowy Dwór Gdański. Połączenie kolejowe przechodzące poprzez 

centralną część Żuław, łączące jej skrajne położone ośrodki miejskie stanowiłoby 

ogromną siłę do jej rozwoju. 

Ważną rolę w powiązaniu sieci dróg wodnych stanową porty w Gdańsku 

oraz Elblągu. Port w Gdańsku zlokalizowany jest na przecięciu głównych 

europejskich szlaków transportowych stanowiących najdogodniejsze połączenie 

zarówno między Europą Środkowo-Wschodnią a Skandynawią, jak również 

pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią. Jest największym centrum 

przeładunkowym na polskim wybrzeżu i w południowej części Bałtyku. Ruch 

pasażersko-samochodowy obsługuje prom, który odbywa rejsy do Szwecji.  

Port w Elblągu jest największym polskim portem Zalewu Wiślanego. Położony jest 

nad rzeką Elbląg, w odległości 6 km od jej ujścia do Zalewu Wiślanego. Jest to port 

regionalny obsługujący zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową 

i pasażersko-turystyczną. Żegluga pasażerska odbywa się na trasach Elbląg-

Kaliningrad, Elbląg-Krynica Morska, Elbląg- Ostróda. W związku z przekopem 

na Mierzei Wiślanej w miejscowości Sztutowo i poprzez oddany do użytkowania 

w 2022 r. kanał żeglugowy otwierają się nowe możliwości dla portu w Elblągu. 

W pierwszym etapie użytkowania kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej posłuży 

obsłudze wodnego ruchu turystycznego łącząc tor wodny od Elbląga poprzez Zalew 

Wiślany aż do Zatoki Gdańskiej i na Morze Bałtyckie.   

Obszar Delty Wisły i Zalewu Wiślanego charakteryzuje się dużą ilością cieków 

wodnych – rzek i kanałów. Największe znaczenie mają szlaki na następujących 

rzekach: Wisła, Martwa Wisła, Motława, Szkarpawa, Nogat, Tuga, Wisła Królewiecka 

i Kanał Elbląski a także Wierzyca. Żeglować można także na Zalewie Wiślanym. 

System dróg wodnych umożliwia połączenie regionu z europejskim systemem dróg 

wodnych poprzez:  

− Zalew Wiślany – stanowiący drogę morską łączącą porty Mierzei Wiślanej i 

nadzalewowe przez kanał nowowybudowany na Mierzei Wiślenej oraz przez 

Cieśninę Pilawską z portami bałtyckimi,  
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− Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa i Nogat, jako drogi śródlądowe, które mają 

połączenie z systemem dróg wodnych w Polsce i Europie,  

− Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa i Nogat, Tuga, Wisła Królewiecka, jako szlak 

łączący Trójmiasto poprzez Zalew z wodami jezior Mazurskich.  

Cześć szlaków tj. Wisła, Martwa Wisła, Wisła Królewiecka, Szkarpawa i Nogat jest 

dostępna dla wszystkich rodzajów statków: barki motorowe, holowniki, zestawy 

holowane i pchane, statki techniczne, jednostki patrolowe, statki pasażerskie 

o dł. 70 m i zanurzeniu 1,6 m, jachty, łodzie wiosłowe oraz kajaki. Pozostałe 

ze względu na przeszkody na trasie i niewielkie głębokości koryta są dostępne tylko 

dla kajaków. 

Port lotniczy w Gdańsku jest obecnie trzecim, co do wielkości ruchu pasażerskiego, 

lotniskiem w Polsce. Port obsługuje loty krajowe a także międzynarodowe. Z roku 

na rok rośnie jego rola jako ważnego centrum czarterowych przewozów 

turystycznych. W Królewie Malborskim pod Malborkiem istnieje lotnisko wojskowe 

(w odległości 25 km od Elbląga), które umożliwia również loty dla samolotów 

cywilnych. Lądowiska turystyczne dla helikopterów znajdują się w Krynicy Morskiej 

i w Sztutowie. 

3.4.6. Infrastruktura techniczna i transport (w tym aspekty zrównoważonej 

mobilności) 

Szczegółowa analiza danych statystycznych potwierdza dodatnie wskaźniki gmin 

na Żuławach w obszarze ład i struktura przestrzenna. 

W latach 2015 – 2020 o 25% wzrosła łączna powierzchnia utworzonych parków, 

zieleńców i terenów zieleni osiedlowej. W tym samym czasie wybudowano 341 km 

sieci kanalizacyjnej z dynamiką zmian prawie 45%, a odsetek korzystających wzrósł 

z 47,5% do 60,4% ogółu ludności. Mimo dynamicznych inwestycji w rozwój sieci 

kanalizacyjnej odsetek ludności z niej korzystających pozostaje nadal mały, co jest 

jedną z przyczyn miejscowych zanieczyszczeń gleb. 

Rośnie liczba opracowanych i obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego a także sumaryczna powierzchnia Żuław objęta 

tymi planami. Systematycznie maleje liczba wydawanych pozwoleń w drodze decyzji 

o warunkach zabudowy. 

W latach 2011 – 2020 o 20% wzrosła powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań 

co świadczy o zainteresowaniu inwestycjami mieszkaniowymi w Partnerstwie. 

Atrakcyjność mieszkaniowa mierzona liczbą oddawanych mieszkań świadczy 

o dobrej kondycji społeczno-gospodarczej obszaru. 
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Tabela 37 Wskaźniki rozwoju infrastruktury technicznej OF Żuławy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

 

Wskaźnik 2011 2020 Różnica

Dynamika 

w %

Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni 

osiedlowej w ha 205,8 258,58 52,78 25,65

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w ha 66922,9 63452,5 -3470,4 -5,19

Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 4014521 4818815 804294 20,03

Liczba mieszkań oddanych do użytku 1209 1294 85 7,03

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 760,7 1102,3 341,6 44,91

Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności 47,5 60,4 12,9 27,16

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej przypadająca na 100 

osób korzystających z sieci (m/osoba) 1 614,33 1 320,59 -293,7 -18,2

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej w km 1727,6 1920,9 193,3 11,19

Długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej w km 407,84 655,72 247,88 60,78

Powierzchnia gminy objęta obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego (w ha) 94558 98751 4193 4,43

Liczba decyzji o warunkach zabudowy ogółem 646 610 -36 -5,57

Liczba obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 151 260 109 72,19
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Tabela 38 Atrakcyjność zamieszkania OF Żuławy mierzona powierzchnią użytkową 
oddanych mieszkań w m2 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Atrakcyjność zamieszkania jest najwyższa w kolejności w gminach Pruszcz Gdański, 

Pszczółki, Elbląg i Malbork. W pozostałych gminach dynamika wzrostu wskaźnika 

wynosi od 15,71% w gminie Stegna do 5,27% w gminie Nowy Staw. 

Portret statystyczny Żuław w obszarze komunikacji pokazuje wyraźny wzrost 

bezpieczeństwa na drogach (malejąca liczba wypadków a także rannych i ofiar 

śmiertelnych w wypadkach drogowych) przy stale wzrastającej liczbie pojazdów 

samochodowych i ciągników na drogach. Poprawia się stan nawierzchni dróg 

(mierzony udziałem dróg o nawierzchni twardej ulepszonej w sieci dróg). Wydatki 

samorządów na drogi w przeliczeniu na 1 mieszkańca maleją, mimo, że ich udział 

procentowy w budżecie gminy wzrósł z 4,67% w 2012 r. do 6,03% w roku 2020 

(wzrost o 1,36%). W okresie 10 lat na Żuławach wybudowano ponad 116 km ścieżek 

rowerowych, co daje dynamikę wzrostu na poziomie 432,59%. 

Gmina 2011 2020

Różnica 2011-

2020 Dynamika

Cedry Wielkie 152 307,00 171 889,00 19 582,00 12,86

Elbląg 161 139,00 206 002,00 44 863,00 27,84

Gronowo Elbląskie 108 371,00 118 314,00 9 943,00 9,17

Krynica Morska 98 702,00 109 191,00 10 489,00 10,63

Lichnowy 90 034,00 94 910,00 4 876,00 5,42

Malbork 869 523,00 947 388,00 77 865,00 8,95

Malbork 115 045,00 145 540,00 30 495,00 26,51

Markusy 83 555,00 91 287,00 7 732,00 9,25

Miłoradz 62 884,00 68 291,00 5 407,00 8,60

Nowy Dwór Gdański 394 531,00 431 057,00 36 526,00 9,26

Nowy Staw 158 227,00 166 567,00 8 340,00 5,27

Ostaszewo 79 285,00 86 290,00 7 005,00 8,84

Pruszcz Gdański 762 211,00 1 146 478,00 384 267,00 50,41

Pszczółki 244 730,00 314 252,00 69 522,00 28,41

Stare Pole 97 615,00 104 851,00 7 236,00 7,41

Stegna 306 352,00 354 485,00 48 133,00 15,71

Suchy Dąb 92 274,00 104 400,00 12 126,00 13,14

Sztutowo 137 736,00 157 623,00 19 887,00 14,44
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Tabela 39 Wskaźniki dostępności komunikacyjnej Żuław 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

Mimo że udział wydatków w dziale Transport i łączność stanowiły w 2020 r. ponad 

80% wszystkich wydatków majątkowych inwestycyjnych w gminach na Żuławach, 

a na przestrzeni 10 lat powstało 116 km ścieżek rowerowych mieszkańcy i młodzież 

w badaniu ankietowym wyrażają negatywne opinie na temat warunków 

komunikacji i transportu zbiorowego oraz skomunikowania z sąsiednimi 

miejscowościami. Aż 44,40% młodzieży i 57,58% badanych liderów oraz 49,11% 

mieszkańców uważa za pilną realizację przedsięwzięć w kierunku uzyskania lepszych 

połączeń komunikacyjnych z regionem i światem oraz budowę dróg – patrz 

Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3. 

Wskaźnik 2011 2020

Różnica 

2011 - 

2020

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników na 1 km dróg o 

nawierzchni twardej (dane powiatowe) 82,56 99,58 17,02

Liczba samochodów osobowych na 100 mieszkańców (dane 

powiatowe) 46,15 65,69 19,54

Ranni w wypadkach drogowych na 100 tys. pojazdów (dane 

powiatowe) 320,46 122,38 -198,08

Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni twardej ulepszonej na 

100 km2 powierzchni (dane powiatowe) (km/km2) 62,19 71,69 9,50

Udział wydatków na drogi w budżecie gminy (%)* 6,03 1,36

Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach 

ogółem w Dziale 600 - Transport i łączność(%) 60,73 80,31 19,58

Wydatki na drogi na 1 mieszkańca w zł/osobę * 39245,07 -18969,34

Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 tys. pojazdów 

(dane powiatowe) 37,37 13,05 -24,32

Ofiary śmiertelne wypadków drogowych na 100 tys. ludności 

(dane powiatowe) 22,92 11,52 -11,40

Udział dróg o nawierzchni twardej ulepszonej w łącznej długości 

dróg gminnych i powiatowych (%) (dane powiatowe) 51,49 62,42 10,93

Wypadki drogowe na 100 tysięcy ludności (dane powiatowe) 155,30 93,50 -61,80

Długość ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów) ogółem w km 27,00 143,80 116,80

* różnica dla lat 2012-2020



 

97 
 

3.4.7. Podsumowanie 

 − Wyjątkowe warunki hydrogeograficzne 

− Wysoki potencjał przyrodniczy i kulturowy 

− Doskonałe warunki dla turystyki aktywnej (rowerowa, wodna) 

− Wysoka jakość użytków rolnych  

− Duże gospodarstwa rolne 

− Walory turystyczne gmin nadmorskich i nadzalewowych 

− Wzrost ruchu turystycznego 

− Inwestycje w obiekty hotelowe 

− Wzrost liczby miejsc hotelowych dla przyjezdnych 

− Położenie przy drodze krajowej nr 7 

− Dobre połączenia drogowe pomiędzy większymi miastami 

− Nowy kanał żeglugowy do portu w Elblągu 

− Wzrost bezpieczeństwa na drogach 

− Wzrost bezpieczeństwa osobistego (mniej przestępstw przeciwko mieniu i 
życiu) 

− Rozwój budownictwa mieszkaniowego 

− Bliskość portów lotniczych 

 − Zagrożenie przeciwpowodziowe 

− Przechodzenie z działalności rolniczej na nierolniczą 

− Malejąca liczba rolników (także w wyniku zmian demograficznych) 

− Duży biznes wypiera rodzinne pensjonaty 

− Niekorzystne trendy demograficzne w miejscowościach turystycznych 

− Braki w komunikacji publicznej zwłaszcza w centralnej cz. Żuław, 

− Niskie opinie na temat oferty transportu zbiorowego, w tym brak oferty 
dojazdu do mniejszych miejscowości 

− Słaba, niezintegrowana promocja Żuław 

− Niewykorzystany potencjał Zamku w Malborku oraz dziedzictwa kulturowego 
Żuław 

− Brak połączenia kolejowego na trasie Gdańsk – Elbląg 

− Wysokie ceny mieszkań 

− Malejący zasób mieszkań komunalnych 



98 
 

Tabela 40 Względny poziom rozwoju w obszarze środowiskowym w ujęciu terytorialnym 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL 

  

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

wartość 

2020

zmiana 

2020-

2016

Cedry Wielkie -0,32 -0,08 -0,49 -0,18 0,11 -0,03 -0,46 -0,01

Elbląg -0,48 0,01 -0,41 0,24 -1,33 -0,21 -0,01 -0,05

Gronowo Elbląskie -0,22 0,04 -0,33 0,13 0,48 -0,02 -0,60 -0,02

Krynica Morska -0,52 0,15 0,06 0,35 -1,47 -0,11 -0,42 0,13

Lichnowy 0,01 0,06 0,00 -0,01 0,15 0,07 -0,07 0,11

Malbork 0,25 0,03 -0,16 -0,02 0,85 0,01 0,24 0,10

Malbork 0,04 0,02 0,26 0,06 -0,43 -0,01 0,15 0,01

Markusy -0,04 0,02 -0,31 0,12 0,36 -0,02 -0,05 -0,05

Miłoradz -0,28 0,04 -0,37 -0,03 -0,34 0,07 -0,15 0,08

Nowy Dwór Gdański 0,77 0,16 1,65 0,85 1,28 -0,02 -0,33 -0,34

Nowy Staw 0,14 0,13 -0,05 0,18 0,48 -0,06 0,08 0,22

Ostaszewo 0,19 0,15 0,86 0,44 -0,29 -0,10 -0,14 0,04

Pruszcz Gdański -0,08 -0,07 -0,36 -0,18 0,75 0,02 -0,38 -0,01

Pszczółki -0,19 0,01 -0,47 -0,19 0,38 0,15 -0,33 0,11

Stare Pole 0,20 0,00 0,11 -0,08 0,63 -0,02 -0,02 0,11

Stegna 0,11 0,12 0,37 0,29 0,01 0,04 -0,08 0,02

Suchy Dąb -0,11 -0,05 -0,20 -0,13 0,58 0,00 -0,50 0,01

Sztutowo 0,21 0,19 0,39 0,30 0,13 0,15 0,07 0,12

ład i struktura 

przestrzenna

lokalne środowisko 

przyrodnicze

Nazwa gminy

wskaźniki 

środowiskowe

dostępność 

komunikacyjna
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3.5. Zdolność instytucjonalna partnerstwa 

Strukturę formalną partnerstwa na dzień opracowania dokumentu wyznacza 

działające od 2002 r. Stowarzyszenie „Żuławy” (KRS 0000115819) z siedzibą 

w Nowym Dworze Gdańskim, w skład którego wchodzi część gmin tworzących 

partnerstwo w projekcie doradczym (http://www.stowarzyszeniezulawy.pl/).  

Aktualna lista członków Stowarzyszenia „Żuławy”: 

1. Gmina Braniewo (nie ujęta w partnerstwie) 

2. Gmina Cedry Wielkie 

3. Gmina Elbląg 

4. Gmina Gronowo Elbląskie 

5. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański 

6. Miasto i Gmina Nowy Staw 

7. Gmina Ostaszewo 

8. Gmina Pruszcz Gdański 

9. Gmina Pszczółki 

10. Gmina Stare Pole 

11. Gmina Stegna 

12. Gmina Suchy Dąb 

13. Gmina Sztutowo 

14. Miasto Elbląg (nie ujęte w partnerstwie) 

15. Miasto Gdańsk (nie ujęte w partnerstwie) 

16. Gmina Miasta Krynica Morska 

17. Miasto Malbork 

18. Powiat  Elbląski 

19. Powiat Gdański 

20. Powiat Malborski 

21. Powiat Nowodworski 

Trwają starania o włączenie w struktury stowarzyszenia wszystkich pozostałych 

gmin tworzących obszar funkcjonalny Żuławy, tj. gmin: Malbork, Lichnowy, Miłoradz 

i Markusy. 

W skład Zarządu Stowarzyszenia „Żuławy” wchodzą: 

− Jacek Michalski (przedstawiciel Gminy Nowy Dwór Gdański) - PREZES 

− Janusz Goliński (przedstawiciel Gminy Cedry Wielkie) - WICEPREZES 

− Marian Cichon (przedstawiciel Powiatu Gdańskiego) - SEKRETARZ 

− Jerzy Szałach (przedstawiciel Gminy Nowy Staw) - SKARBNIK 

− Genowefa Kwoczek (przedstawiciel Powiatu Elbląskiego) 

http://www.stowarzyszeniezulawy.pl/
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− Marian Czapla (przedstawiciel Powiatu Malborskiego) 

− Marek Charzewski (przedstawiciel Miasta Malbork) 

− Piotr Grzelak (przedstawiciel Miasta Gdańsk). 

Misją Stowarzyszenia jest budowanie tożsamości żuławskiej, eksponowanie 

unikatowości geograficznej, wykorzystanie bogactwa kulturowego 

i niezagospodarowanych zasobów poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności 

i współpracy samorządów współtworzących Żuławy. 

Stowarzyszenie podejmuje działania m.in. promujące wodną trasę turystyczną Pętla 

Żuławska. W tym celu współpracuje z samorządami lokalnymi, firmami 

czarterowymi oraz z operatorami marin z troską o przygotowanie dobrej 

infrastruktury technicznej Pętli. Stowarzyszenie publikuje także wydawnictwa 

turystyczne, promujące region i żeglarstwo po żuławskich rzekach i wodach Zalewu 

Wiślanego. 

3.6. Wyniki badań mieszkańców, liderów i młodzieży 

W okresie od czerwca do września 2022 roku na obszarze Partnerstwa Żuławy 

przygotowano i przeprowadzono badania w formie ankiet internetowych w trzech 

grupach: 

− Badanie liderów (łącznie 33 odpowiedzi) 

− Badanie mieszkańców (łącznie 841 odpowiedzi) 

− Badanie młodzieży (łącznie 536 odpowiedzi). 

Respondenci korzystali z linku rozpowszechnionego przez przedstawicieli 

Partnerstwa, instytucje i lokalne media. Badania opinii społecznej Partnerstwa 

pozwoliły na zebranie informacji o miejscu, w którym żyją, sposobach korzystania 

z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie oraz planach na przyszłość.  

Tabela 41 Synteza wyników badań społecznych na Żuławach 

Aspekty MŁODZIEŻ LIDERZY MIESZKAŃCY 

Żuławy jako  miejsce do 

życia  

dobre:  

niedobre:  

nie wiadomo:  

62% 

21 %  

16% 

dobre:  

niedobre: 

nie wiadomo:  

91% 

9% 

0% 

dobre:  

niedobre: 

nie wiadomo:  

 77% 

14% 

9%   
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kluczowe atuty  

Warunki dla dz. rolniczej, Estetyka przestrzeni publicznej, Jakość i czystość 

środowiska, Atrakcyjność turystyczna, Bezpieczeństwo, Relacje 

międzyludzkie, Więzi i tradycje rodzinne, Patriotyzm, dziedzictwo i historia 

Usługi opiekuńcze (żłobki, przedszkola, 

domy opieki), lokalna kultura, produkty, 

usługi, Skomunikowanie z sąsiednimi 

miejscowościami i większymi miastami 

 

 Oferta i infrastruktura sportowa,  

kluczowe deficyty  

Oferty i rynek pracy, wysokość zarobków i płac, oferta i infrastruktura 

kulturalna, dostępność i ceny domów/mieszkań 

Oferta handlowa, 

Usługi zdrowotne, 

Edukacja i 

kształcenie, 

Warunki dla 

przedsiębiorczości, 

Komunikacja i 

transport zbiorowy 

 

 Usługi 

zdrowotne, 

Komunikacja i 

transport 

zbiorowy 

pilne przedsięwzięcia  

Tworzenie nowych miejsc pracy, Połączenia komunikacyjne z regionem i 

światem, Tworzenie nowych miejsc pracy, Stworzenie atrakcyjnej 

infrastruktury miejskiej (chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki, obiekty 

sportowe),  

Warunki dla 

zakładania 

nowych firm 

Lepsza i bardziej dostępna opieka zdrowotna 

(podstawowa i specjalistyczna), Wsparcie rozwoju 

budownictwa, dostępność mieszkań, większa 

dostępność mieszkań 

Wsparcie rozwoju budownictwa, 

dostępność mieszkań 

 

Źródło: opracowanie własne na podst. badań ankietowych 
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Wybrane wyniki badań zostały wykorzystane w treści niniejszego Raportu a pełna 

treść wyników ankiet została umieszczona w załącznikach do Raportu 

diagnostycznego jako: 

1. Załącznik nr 1 - Badanie młodzieży, 

2. Załącznik nr 2 - Badanie mieszkanców, 

3. Załącznik nr 3 - Badanie liderów. 

3.7. Analiza wzajemnych powiązań społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych 

3.7.1. Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze partnerstwa oraz 

określenie wiodących funkcji na obszarze 

Lokalizacja Partnerstwa w Województwie Pomorskim cechuje lekko umiarkowana 

peryferyjność spowodowana oddaleniem od większych miast. Odległość z gminy 

Nowy Dwór Gdański do Gdańska (centrum aglomeracji trójmiejskiej) wynosi 39 km, 

a czas przejazdu w godzinach szczytu ruchu komunikacyjnego wynosi nawet 

40 minut. Czas przejazdu z Krynicy Morskiej (jedna ze skrajnie położonych 

miejscowości w Partnerstwie) do Gdańska wynosi aż 1,5 godziny. 

Rysunek 17 Odległość pomiędzy miejscowościami na Żuławach a stolicą obszaru 
metropolitalnego 

 

Źródło: google maps 
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Na samych Żuławach i w jego najbliższym otoczeniu można wyróżnić sześć 

ośrodków miejskich o dużej sile oddziaływania na całe Partnerstwo, będące 

jednocześnie determinantem rozwoju gospodarczego i społecznego. Do ośrodków 

tych zaliczyć można: 

1. Miasto Pruszcz Gdański (poza partnerstwem) 

2. Gmina Nowy Dwór Gdański 

3. Miasto Malbork 

4. Miasto Elbląg (poza partnerstwem) 

5. Miasto Gdańsk (otoczenie partnerstwa) 

6. Miasto Gdynia (otoczenie partnerstwa). 

Rysunek 18 Sieć miast w otoczeniu partnerstwa wg liczby ludności 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Szczególnie lokalizacja Partnerstwa pomiędzy skrajnymi jednostkami (Pruszcz 

Gdański i Elbląg) w praktyce generuje największe interakcje dla całego obszaru, 
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pomiędzy tymi miastami przebiega główny szlak komunikacyjny w regionie – 

DK nr 7. 

W procesie analizy powiązań funkcjonalnych usług publicznych zebrano dane 

pochodzące z badań ankietowych mieszkańców oraz otrzymane z urzędów 18 gmin 

z obszaru Partnerstwa w odpowiedzi na badanie Bilans usług w Partnerstwie – patrz 

Załącznik nr 6.  

Badanie przeprowadzone wg sektorów usług: oświata, zdrowie, sport i rekreacja, 

usługi administracyjne, transportowe, budowlane. Przeanalizowano także relacje 

popytu i podaży na usługi publiczne i rynkowe oraz przepływ mieszkańców obszaru 

funkcjonalnego w zakresie rynku pracy i usług publicznych. Wyniki przedstawiają 

trendy i prawidłowości w dostępności usług, a także w brakach lokalnej oferty. 

3.7.1.1. Bilans usług Edukacja i ochrona zdrowia 

 
 

Dla wszystkich usług w obszarze edukacja i ochrona zdrowia linia niebieska, 

pokazująca wewnętrzny bilans przepływów usług, ma wartość ujemną. Oznacza to, 

że partnerzy kupują więcej usług niż ich sprzedają, czyli partnerstwo jako całość 

importuje usługę. Ten nadwyżkowy popyt zgłaszany przez mieszkańców z terenu 

partnerstwa musi zostać zaspokojony przez ośrodki zewnętrzne, znajdujące się 

w jego otoczeniu. Obrazuje to czerwona linia, pokazująca bilans przepływu usług 

z perspektywy otoczenia. Otoczenie sprzedaje partnerstwu więcej usług z zakresu 

edukacji i ochrony zdrowia niż od niego kupuje, dlatego czerwona linia przyjmuje 

wartości dodatnie.  
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3.7.1.2. Bilans usług Kultura rekreacja i realizacja pasji 

 

 

Dla wszystkich usług w obszarze kultura i realizacja pasji linia niebieska, pokazująca 

wewnętrzny bilans przepływów usług, ma wartość ujemną. Oznacza to, że partnerzy 

kupują więcej usług niż ich sprzedają, czyli partnerstwo jako całość importuje 

usługę. Ten nadwyżkowy popyt zgłaszany przez mieszkańców z terenu partnerstwa 

musi zostać zaspokojony przez ośrodki zewnętrzne, znajdujące się w jego otoczeniu. 

Obrazuje to czerwona linia, pokazująca bilans przepływu usług z perspektywy 

otoczenia. Otoczenie sprzedaje partnerstwu więcej usług kulturalnych niż od niego 

kupuje, dlatego czerwona linia przyjmuje wartości dodatnie. 

3.7.1.3. Bilans usług rynkowych i rynku pracy 

 

 

Dla wszystkich usług rynkowych oraz dla rynku pracy linia niebieska, pokazująca 

wewnętrzny bilans przepływów usług, ma wartość ujemną. Oznacza to, że partnerzy 

kupują więcej usług niż ich sprzedają, czyli partnerstwo jako całość importuje 

usługę. Ten nadwyżkowy popyt zgłaszany przez mieszkańców z terenu partnerstwa 

musi zostać zaspokojony przez ośrodki zewnętrzne, znajdujące się w jego otoczeniu. 

Obrazuje to czerwona linia, pokazująca bilans przepływu usług z perspektywy 

otoczenia. Otoczenie sprzedaje partnerstwu więcej usług rynkowych i zw. z rynkiem 

pracy niż od niego kupuje, dlatego czerwona linia przyjmuje wartości dodatnie. 
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Szczegółowe wyniki badania przepływu usług pomiędzy gminami w Partnerstwie 

oraz z otoczeniem zewnętrznym zostały zebrane w Załączniku nr 7 - Badanie Bilans 

usług w Partnerstwie. 

3.7.2. Powiazania społeczne, gospodarcze i środowiskowe - wnioski  

3.7.2.1. Ogólny bilans przepływu usług w Partnerstwie 

Układ komunikacyjny na osi wschód – zachód, wyznaczony przebiegającą przez teren 

Żuław drogą krajową nr 7 pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem, ma duży wpływ na wybór 

miejsc położonych wzdłuż trasy do realizacji usług publicznych oraz rynkowych 

przez mieszkańców zamieszkujących w gminach na obszarze Partnerstwa.  

Kolejną osią dystrybucji usług pomiędzy gminami Partnerstwa jest droga wojewódzka 

nr 501 między Stegną i Krynicą Morską. Na tej trasie po usługi dojeżdżają do siebie 

nawzajem mieszkańcy gmin Stegna, Sztutowo i Krynica Morska, choć należy zaznaczyć 

skrajne położenie Krynicy Morskiej, tak na obszarze partnerstwa, jak i na granicy kraju. 

Gminy skrajnie położone na obszarze Żuław w naturalny sposób sięgają poza granice 

Partnerstwa, szczególnie do ośrodków miejskich Elbląg i Pruszcz Gdański. Do tych 

ośrodków mieszkańcy udają się, aby korzystać z ofert: rozrywki, kultury wysokiej, 

imprez sportowych, opieki zdrowotnej, doradztwa specjalistycznego i ofert na rynku 

pracy.  

Na poziomie podstawowym poszczególne gminy posiadają zdolności instytucjonalne 

do realizacji potrzeb mieszkańców. Wynika to z ukształtowania struktury 

przestrzennej każdej z gmin (poza gminami będącymi obwarzankami dla gmin 

miejskich Elbląg i Pruszcz Gdański). Siedziby administracji gminnej, edukacji, 

podstawowych usług zdrowia, kultury i usług komercyjnych są naturalnymi i 

elementarnymi centrami, skupiającymi podstawowe oferty obsługi ludności. 

Dla pozostałych usług (praca zawodowa, doradztwo specjalistyczne, usługi finansowe i 

ubezpieczeniowe, zakup art. przemysłowych, oraz usługi typu beauty) występuje 

znaczny import głównie spoza obszaru partnerstwa). Najczęstszym powodem wyjazdu 

po usługę są także edukacja ponadpodstawowa, specjalistyczna opieka zdrowotna, 

kultura wysoka, pop – kultura i imprezy sportowe. 
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Rysunek 19 Wykres sieciowy usługw Partnerstwie 

Źródło: opracowanie ZMP (Krzysztof Jaszczołt) na podstawie kwestionariusza Bilans 

usług: 

W obrębie wszystkich badanych usług przeważa ich import spoza obszaru partnerstwa. 

Strzałki na grafie sieciowym wskazują wyjazdy po usługę do gminy (lub do otoczenia 

partnerstwa) wskazanej strzałką, a wartości na strzałce siłę importu usług (mieszkańcy 

jeżdżą po usługę z gminy A do B lub poza obszar partnerstwa).  

Wyjazdy po usługi na zewnątrz Partnerstwa świadczą o nieatrakcyjności obszaru 

z powodu braku możliwości zaspokajania potrzeb społeczno – ekonomicznych 

mieszkańców. Utrzymywanie takiego bilansu może w przyszłości pogłębiać zjawiska 

odpływu szczególnie młodych ludzi z obszaru Partnerstwa, pogarszając i tak już 

niekorzystne trendy demograficzne. 

Na obszarze Partnerstwa Żuławy występuje znaczna przewaga importu większości 

usług publicznych i rynkowych, otoczenie Partnerstwa sprzedaje więcej usług 

do Partnerstwa niż od niego kupuje. 
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4. Analiza potencjałów, problemów i 

potrzeb obszaru partnerstwa  

4.1. Kluczowe potencjały obszaru partnerstwa (zasoby i produkty 

lokalne) 

W toku prowadzonych prac analitycznych i warsztatowych zdefiniowano 

kluczowe zasoby oraz produkty obszaru Żuław. Poprzez zasoby rozumiemy to, 

czym dysponują Żuławy a co można wykorzystać jako źródło ich rozwoju, 

co stanowi ich specyficzne elementy, cechy, wyróżniki 

(materialne/niematerialne) i co jest niezbędne do tworzenia tzw. produktów.  

Identyfikacja zasobów nastąpiła głównie podczas pierwszego warsztatu 

strategicznego, w którym wzięli udział przedstawiciele gmin wchodzących 

w skład Partnerstwa. Zasoby zostały zidentyfikowane na podstawie ich 

zasięgu oddziaływania, a także unikalności i dotychczasowego stopnia 

wykorzystania (zagospodarowania).  

Rysunek 20 Zapis potencjałów/wyróżników Żuław wypracowany metodą warsztatową 

Źródło: opracowanie ZMP (Grzegorz Dziarski) 
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Niewątpliwymi potencjałami a zarazem wyróżnikami Żuław są: 

✓ położenie w delcie Wisły i wynikająca z niego specyfika hydrogeologiczna 

✓ wysokiej jakości tereny rolne 

✓ warunki przyrodniczo - krajobrazowe i klimat 

✓ energia wody i wiatru 

✓ tożsamość kulturowa oparta na doświadczeniu w ujarzmianiu żywiołów 

wody i wiatru 

✓ pamięć historyczna i odradzająca się tożsamość miejsca 

✓ zmieniająca się mentalność społeczna 

✓ strategiczne położenie pomiędzy ośrodkami miejskimi: Gdańskiem a 

Elblągiem  

✓ strategiczne połączenia na osi północ-południe poprzez Morze Bałtyckie oraz 

drogi lądowe i transport lotniczy. 

4.2. Kluczowe problemy obszaru partnerstwa  

Problemy obszaru Żuław zarysowano  podczas warsztatów strategicznych, w których 

udział wzięli przedstawiciele gmin wchodzących w skład Partnerstwa oraz w oparciu 

o wyniki badań społecznych przeprowadzonych w okresie opracowywania diagnozy. 

Poprzez problemy rozumiemy niekorzystne zjawiska i procesy, a także bariery 

rozwoju i niewykorzystane specyficzne możliwości obszaru Żuław. Dodatkowo 

w kategoryzacji problemów wykorzystano wnioski z diagnozy bazując na niskich 

(ujemnych) wskaźnikach rozwoju. 

Na obszarze partnerstwa zidentyfikowano trzy problemy kluczowe: 

1. niski poziom konkurencyjności lokalnej gospodarki, w szczególności w 

obszarze rolnictwa i turystyki (obszar gospodarczy); 

2. słabnąca atrakcyjność zamieszkania (obszar społeczny); 

3. nie w pełni wykorzystany potencjał przyrodniczy i kulturowy (obszar 

przyrodniczy). 
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Problem kluczowy nr 1 - drzewo (przyczyny problemów):

 

Problem kluczowy nr 2 - drzewo (przyczyny problemów) :

 

Problem nr 1 Niski poziom konkurencyjności lokalnej gospodarki, 

w tym w obszarze rolnictwa i turystyki

 Słaba promocja gospodarcza obszaru

 Niewykorzystane warunki dla turystki i rekreacji

 Negatywne nastawienie młodych do przejmowania rodzinnych 

gospodarstw rolnych

 Brak promocji postaw przedsiębiorczych

Niewystarczające zasoby finansowe

Duża powierzchnia obszarów prawnie chronionych 

Brak systematycznego doradztwa zawodowego dla młodzieży

Słabe przygotowanie terenów inwestycyjnych
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Problem nr 2 Słabnąca atrakcyjność zamieszkania

Niska jakość infrastruktury społecznej i technicznej

Słabe połączenia komunikacyjne wewnątrz i ze światem

Wysokie ceny mieszkań

 Słaba oferta kulturalna i rozrywkowa

 Nieatrakcyjne miejsca pracy

 Niskie płace

 Słaba jakość edukacji

 Rozerwane więzi społeczne i słaba tożsamość Żuławiaków

 Niska aktywność społeczna

Umiarkowanie peryferyjne położenie Żuław
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ó
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Problem kluczowy nr 3 - drzewo (przyczyny problemów):

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników warsztatów strategicznych 

Należy zauważyć, że choć problemy kluczowe dotyczą różnych obszarów to ich 

przyczyny bywają zbieżne. Takimi są m.in. rygorystyczne przepisy o ochronie 

przyrody, niska jakość infrastruktury, niska aktywność społeczna czy słabe 

połączenia komunikacyjne. Sytuacja, gdy niektóre przyczyny leżą u podstaw kilku 

problemów kluczowych, może znacząco pomóc w trafnym ukierunkowaniu 

(skoncentrowaniu) strategicznych wyzwań rozwojowych Żuław. 

4.3. Czynniki warunkujące rozwój (analiza SWOT) 

Posumowaniem rozważań opisanych w rozdziałach wyżej, tj. dotyczących 

potencjałów, problemów i barier rozwojowych z uwzględnieniem wyników badań 

ankietowych mieszkańców, młodzieży i przedsiębiorców jest analiza SWOT. 

Jako silne i słabe strony obszaru wybrano wewnętrzne czynniki rozwoju, na które 

Partnerstwo ma istotny wpływ w krótkim okresie czasu lub długoterminowo.  

Szanse i zagrożenia to zidentyfikowane na postawie analiz czynniki zewnętrzne 

niezależne od Partnerstwa, które odpowiednio zdiagnozowane mogą stać się 

impulsem do rozwoju lub przeszkodzić rozwojowi.  

Mocne strony należy uaktywniać, słabe strony wymagają niwelowania, szanse 

należy wykorzystać, a zagrożeń uniknąć. 

Problem nr 3 Nie w pełni spożytkowany potencjał przyrodniczy i 

kulturowy

Brak spójnej zintegrowanej promocji marki turystycznej Żuław

Wysokie koszty inwestycji i utrzymania infrastruktury

Rygorystyczne regulacje prawne (konserwator zabytków, ochrona 

przyrody)

 Brak oferty poza sezonem letnim

 Bliskość atrakcyjnych turystycznie obszarów (Kaszuby i Mazury)

 Niska aktywność i integracja społeczna

Braki w infrastrukturze (społecznej i technicznej)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników warsztatów strategicznych 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

Jakość i czystość środowiska, atrakcyjne położenie 

w bliskości Zalewu Wiślnego i Zatoki Gdańskiej

Nieatrakcyjne oferty i rynek pracy

Estetyka przestrzeni publicznej Nieatrakcyjne wynagrodzenia

Bardzo dobre warunki dla dz. rolniczej, gleby 

rolnicze najwyższej klasy

Niska jakość infrastruktury

Atrakcyjność turystyczna Żuław oparta na bliskości 

morza i sieci dróg wodnych

Dostępność i ceny domów/mieszkań

Bogate tradycje kulturowe i historyczne Edukacja i kształcenie

Oferta i infrastruktura sportowa Komunikacja i transport zbiorowy

Bezpieczeństwo osobiste mieszkańców Zmiany demograficzne

Dobre relacje międzyludzkie: z sąsiadami, 

przyjaciółmi znajomymi

Malejąca liczba rolników, przechodzenie z działalności 

rolniczej do pozarolniczej

Więzi i tradycje rodzinne Wysokie ceny mieszkań

Aktywność zawodowa mieszkańców, rosnąca liczba 

podmiotów gospodarczych

Słaba integracja środowisk przedsiębiorców i inicjatywy 

instytucji społecznych

Wzrost dochodów gmin Wzrost wydatków bieżących gmin

Silny import większości usług publicznych i rynkowych 

spoza obszaru Partnerstwa

SZANSE ZAGROŻENIA

Strategiczne położenie pomiędzy Gdańskiem a 

Elblągiem 

Zmiany klimatyczne powodujące ekstremalne zjawiska 

pogodowe, w tym powodzie

Doskonałe warunki dla rozwoju energetyki 

odnawialnej

Niekorzystna dla gmin polityka podatkowa Państwa

Możliwości sfinansowania wybranych zadań 

inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych

Konkurencja większych miast oferujących 

przedsiębiorcom ulgi podatkowe i lepsze usługi 

biznesowe

Regionalne i krajowe inwestycje w otoczeniu 

projektu, budowa CPK, rozbudowa portów w Gdyni 

i Elblągu, obszar tzw. "Doliny Logistycznej"

malejąca przepustowość funkcjonującego układu 

komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) w związku z 

nowymi inwestycjami

Wzrastająca długość życia zagrożenia epidemiczne i ich wpływ gospodarkę oraz na 

zachowania społeczne

Rosnąca świadomość ekologiczna, zdrowotna i 

obywatelska

bariery rozwiązań prawnych i technicznych w obszarze 

OZE

Imigracja

Postęp technologiczny i cyfryzacja
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4.4. Wnioski i podsumowanie – kluczowe potrzeby obszaru 

partnerstwa  

W świetle przytoczonych wyżej informacji i danych należy podkreślić, 

że depopulacja i starzenie się mieszkańców są obecnie kluczowymi 

uwarunkowaniami rozwoju Żuław. Malejąca liczba ludzi młodych i osób 

w wieku produkcyjnym sprawia, że ekonomiczne podstawy rozwoju Żuław są 

zagrożone, trendy te wzmacniają mało optymistyczne prognozy 

demograficzne.  

Znacząco rosną obciążenia finansowe związane z funkcjonowaniem głównych 

usług publicznych (edukacja, sport). Okolicznością, która łagodzi te 

długofalowo negatywne trendy jest widoczny w ostatnich latach wzrost 

aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców, któremu 

towarzyszą symptomy wzrostu aktywności obywatelskiej. 

Wyraźny trend wzrostowy strumienia dochodów JST związany z poprawą 

koniunktury gospodarczej (wyhamowany w okresie pandemii COVID) 

nie przekłada się na wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem 

gmin, a także na odwrócenie silnego trendu wzrostowego w zakresie 

wydatków bieżących. Konsekwencją malejącej ogółem wartości nadwyżki 

operacyjnej są zmniejszające się zdolności gmin do finansowania rozwoju. 

Gminy na Żuławach cechuje nadal mała baza podatkowa, nieśmiała 

aktywność gospodarcza nie wykorzystującą naturalnych atutów obszaru. 

Zdecydowanie maleją wydatki publiczne w zakresie budowania nowej 

atrakcyjnej infrastruktury, w tym dla przedsiębiorców.  

Niedocenianym obszarem gospodarczym (w tym zwłaszcza w opiniach 

młodzieży) jest rolnictwo. Rozwiązania prawne i podatkowo - ekonomiczne 

także nie ułatwiają dynamicznej poprawy sytuacji dla działalności rolniczej. 

W tych warunkach trudno jest w sposób trwały zwiększać atrakcyjność 

osiedleńczą czy inwestycyjną Żuław, która jest dodatkowo ograniczona ich 

umiarkowanie, ale jednak peryferyjnym położeniem i słabo rozwiniętą 

infrastrukturą komunikacyjną (komunikacja publiczna) zwłaszcza 

w mniejszych miejscowościach. Ograniczeniami rozwoju części gmin są także 

regulacje prawne w obszarze ochrony środowiska. 

Bazując jednak na zidentyfikowanych wyróżnikach oraz zasobach Żuław 

określono następujące wyzwania rozwojowe:  
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Ryc. 1.  Matryca powiązań problemów, zasobów i wyzwań rozwojowych dla OF Żuławy. 

Problemy Zasoby Wyzwania rozwojowe 
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położenie w delcie 
Wisły i wynikająca z 
niego specyfika 
hydrogeologiczna, 
przyrodniczo-
krajobrazowa i 
klimatyczna 

Budowanie strategicznej symbiozy terenów leżących 
pomiędzy Morzem Bałtyckim, obszarem Pojezierza 
Kaszubskiego od zachodu, Pojezierza Kujawskiego od 
południa i Mazur od wschodu. 

Rozwój zintegrowanej oferty spędzania wolnego 
czasu dla mieszkańców i osób przyjezdnych. 

Rozwój zintegrowanej turystyki i rekreacji 
przyrodniczej i krajobrazowej (powiązanej z 
turystyką wypoczynkową i historyczno-kulturową). 

energia wody i wiatru Inwestycje w odnawialne źródła energii dające 
bezpieczne i energetycznie oszczędne miejsca do 
życia, pracy i świadczenia różnych usług publicznych. 
Bezpieczeństwo energetyczne w działaniach 
przeciwpowodziowych.  
Poprawa jakości środowiska, służąca poprawie 
atrakcyjności osadniczej, gospodarczej (rolnej) i 
turystycznej. 

pamięć i tożsamość 
historyczna i 
odradzająca się 
tożsamość miejsca 

Wykorzystywanie miejsc pamięci historycznej 
wzmacniających lokalną tożsamość oraz silne i 
trwałe więzi międzypokoleniowe. 

Rozwój zintegrowanej turystyki historyczno-
kulturowej, powiązanej z turystyką i rekreacją 
wypoczynkową oraz przyrodniczo-krajobrazową. 
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tożsamość kulturowa 
oparta na 
doświadczeniu w 
ujarzmianiu żywiołów 
wody i wiatru 

Promocja i marka Żuław jako wspólnoty ludzi i 
miejsca innego niż wszystkie, krainy wyjątkowej 
historycznie, społecznie, gospodarczo, przestrzennie 
i przyrodniczo oferującej mieszkanie, pracę, 
edukację i odpoczynek oraz ofertę usług 
opiekuńczych i zdrowotnych. 

zmieniająca się 
mentalność społeczna 

Rozwój wysokiej jakości edukacji opartej na 
tożsamości miejsca, dobrze zorientowanej na 
lokalną gospodarkę, gwarantującej satysfakcjonującą 
pracę blisko miejsca zamieszkania. 
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systemy i sieci 
techniczno-
technologiczne  

Rozbudowa wysokowydajnych urządzeń, baz, sieci 
technicznych i telekomunikacyjnych umożliwiających 
wysokowydajną pracę i edukację zdalną oraz 
kreatywne wykorzystywanie czasu wolnego, w tym 
rozwój aplikacji turystycznych. 
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wysokiej jakości tereny 
rolne 

Rozwój wysokiej jakości i ekologicznej produkcji 
rolniczej, także przetwórstwo na rynki zbytu w całej 
Europie i poza, dające satysfakcję miejsca pracy w 
nowoczesnych przedsiębiorstwach rolniczych. 

strategiczne położenie i 
połączenia pomiędzy 
ośrodkami miejskimi: 
Gdańskiem a Elblągiem 

Poprawa jakości szlaków komunikacyjnych na osi 
Gdańsk Elbląg, pożądana dla inwestorów, 
przedsiębiorców, rolników oraz sprawna i 
bezpieczna komunikacja publiczna (kolej) dla 
dojeżdżających do pracy, szkół oraz dla turystów. 

strategiczne połączenia 
na osi północ-południe 
poprzez Morze 
Bałtyckie oraz drogi 
lądowe i transport 
lotniczy 

Wzmacnianie tożsamości społeczno-kulturowej 
mieszkańca Europy i świata, otwartej i 
konkurencyjnej społeczności, wykształconej, 
tworzącej wartości świata materialnego, 
społecznego i mentalnego. 

Poprawa jakości i powiązania szlaków i modułów 
komunikacyjnych pożądana dla inwestorów, 
przedsiębiorców, rolników oraz sprawna i 
bezpieczna komunikacja publiczna (kolej) dla 
mieszkańców dojeżdżających do pracy i turystów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników warsztatów strategicznych 

Wyzwania rozwojowe zaprezentowane w tabeli mają charakter wywoławczy, 

wstępny i nie stanowią zbioru pełnego, zamkniętego ani hierarchicznego. 

Będą one jednym z ważnych punktów odniesienia w pracach 

nad formułowaniem celów strategicznych, kierunków działań oraz zasad 

współpracy w gminach na Żuławach w horyzoncie roku 2050. 

Czynnikami krytycznymi w odniesieniu do wyzwań rozwojowych będzie 

pozyskanie lub wytworzenie odpowiedniego poziomu aktywów 

strategicznych i operacyjnych, koniecznych do realizacji celów i działań 

w odpowiedzi na zdiagnozowane wyzwania. Aktywami tymi są: 

 Liderzy i pracownicy (inteligencja, kwalifikacje, umiejętności, 

doświadczenia, postawa), 
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 Wykorzystanie potencjału Mieszkańców i przedsiębiorców działających 

na terenie Żuław, 

 Informacja, dane i aktualna wiedza, na podstawie której będą 

podejmowane decyzje i działania, 

 Relacje w zespołach, wydziałach, organizacjach realizujących oraz 

dobra komunikacja i relacje społeczne, 

 Zasoby materialne, 

 Technologia, 

 Zasoby finansowe, 

 Systemy i struktura wykonawcza realizacji strategii, 

 Reputacja – marka OF i podmiotów realizujących. 
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5. Załączniki 

1. Załacznik nr 1 Badanie ankietowe młodziezy – wyniki zbiorcze. 

2. Załącznik nr 2 Badanie ankietowe mieszkańcow – wyniki zbiorcze. 

3. Załącznik nr 3 Badanie ankietowe liderów – wyniki zbiorcze. 

4. Załącznik nr 4 Sprawozdanie z warsztatu strategicznego nr 1 w Nowym Dworze 

Gdańskim w dniu 12.07.2022 r. 

5. Załącznik nr 5 Sprawozdanie z warsztatu strategicznego nr 2 w Pruszczu 

Gdańskim w dniu 02.08.2022 r. 

6. Załącznik nr 6 Badanie Warunki Rozwoju Przedsiębiorczości w gminach na 

Żuławach. 

7. Załacznik nr 7 Badanie Bilans usług w Partnerstwie. 

UWAGA: Załączniki zostały zebrane w osobnym dokumencie, który stanowi 

integralną część niniejszego Raportu. 
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