
UCHWALANR XX/171/16

RADY GMINY SLAWNO

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian

w ,,Strategii Rozwoju Gminy Slawno na lata 2014-2020"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie

gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Slawno uchwala co nast^puje:

§ 1. W uchwale Nr LII/367/14 Rady Gminy Slawno z dnia 11 listopada 2014 r. w

sprawie uchwalenia ,,Strategii Rozwoju Gminy Slawno na lata 2014-2020" w zal^czniku

wprowadza sie nastepuj^ce zmiany:

1) w rozdziale 4 Misja i Wizja, Cel operacyjny 1.1 ROZWOJ INFRASTRUKTURY

ZWI4ZANEJ Z BUDOWANICTWEM MIESZKANIOWYM (Informacja na temat

dost$pnej bazy pod zabudowgjednorodzinnq) otrzymuje brzmienie:

„ Cel operacyjny 1.1

ROZWOJ INFRASTRUKTURY ZWI4ZANEJ Z BUDOWANICTWEM

MIESZKANIOWYM (Informacja na temat dostgpnej bazy pod zabudowg

jednorodzinnq) Z punktu widzenia rownomiernego rozwoju danego obszaru istotna

jest, obok wsparcia przedsiebiorczosci i inwestycji, rowniez poprawa jakosci zycia

mieszkancow. W tym celu wazne jest zapewnienie mieszkancom odpowiednich

warunkow do zamieszkania. Podstawowym dzialaniem, ktore mogloby prowadzic do

zwiekszenia liczby mieszkancow Gminy poprzez naplyw nowych jest odpowiednie

przygotowanie terenow pod budownictwo jednorodzinne. W tym celu warto byloby

uzbroic je w odpowiedni^ infrastrukture drogowa^ wodoci^gowo - kanalizacyjn^,

elektryczn^ i gazowa^ Zaopatrzenie w/w terenow w niezbedn^ infrastrukture

z pewnosci^ zacheci potencjalnych mieszkancow do osiedlenia sie na terenie Gminy.

Oprocz dobrze przygotowanych terenow istotna jest rowniez ich wlasciwa reklama.



Z tego wzgledu warto bytoby przygotowac czyteln^ i jasna^ oferte osadnicz^ Gminy

Slawno, w ktorej osoby poszukuj^ce miejsca do osiedlenia sie znalazfyby rzetelne

informacje na temat dostepnosci dzialek, ich uzbrojenia. Informacjami, ktore

powinny znalezc si$ rowniez w tego typu informatorze jest z pewnoscia^ caly opis

sfery ushig dla mieszkancow tj. placowek oswiatowych, kulturalnych, sportowych

a takze zdrowotnych. Dla osob podejmuj^cych decyzje o wyborze miejsca

zamieszkania istotna jest dostepnosc komunikacyjna, dostepnosc szkol, przedszkoli

oraz placowek opieki zdrowotnej w ich najblizszym otoczeniu. Tak skonstruowana

oferta moze funkcjonowac samodzielnie lub miec swoja^ zakladke na oficjalnej stronie

Urzedu Gminy Slawno.

W celu zapewnienia wlasciwej realizacji tego celu rekomenduje sie powolanie nowej

lub wyodrebnienie z istniej^cych struktur Urzedu Gminy komorki odpowiedzialnej

za udzielanie informacji potencjalnym mieszkancom i aktualizowanie informacji na

stronie internetowej.

Proponowane dzialania:

• utworzenie lub wskazanie komorki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsluge

potencjalnych mieszkancow,

• stworzenie oferty osadniczej dla potencjalnych mieszkancow,

• utworzenie strony internetowej zawieraj^cej skondensowane informacje na temat

Gminy Slawno jako miejsca dogodnego do osiedlania sie.

• rozwoj infrastruktury drogowej poprzez m.in. budowe, przebudow^ lub zmiane

nawierzchni drog, budowe infrastruktury dla pieszych i rowerzystow oraz

infrastruktury wodoci^gowo - kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej.";

2) w rozdziale 4 Misja i Wizja, Cel operacyjny 2.2 ROZWOJ INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSI^BIORSTW otrzymuje

brzmienie:

,,Cel operacyjny 2.2

ROZWOJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZEZNACZONEJ DLA

PRZEDSIQBIORSTW

W celu pobudzenia dzialalnosci przedsiebiorstw niezbednym dzialaniem jest



zapewnienie im odpowiednich warunkow funkcjonowania, w tym warunkow

infrastrukturalnych. Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci m.in. poprzez tworzenie

dogodnych warunkow dzialalnosci podmiotow gospodarczych, to posrednio takze

wspieranie tworzenia miejsc pracy, a takze powiekszanie bazy podatkowej bed^cej

efektem funkcjonowania przedsiebiorstw w Gminie. Dzieki dodatkowym dochodom

mozliwe jest podejmowanie przez gmine kolejnych inwestycji, a co za tym idzie

poprawa warunkow zycia ludnosci.

W zakresie rozwoju infrastruktury technicznej na terenie Gminy Slawno

zdiagnozowano potrzebe dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej ze wzgledu na

istnieja^ dysproporcje z dhigosci^ sieci wodoci^gowej. Rozbudowy wymaga

rowniez system zasilania Gminy w celu zwiekszenia jego niezawodnosci oraz

zaspokojenia szacowanego zapotrzebowania na energie. W dzialalnosci podmiotow

gospodarczych coraz istotniejszym warunkiem ich dzialalnosci staje si^ Internet.

W zwi^zku z tym Gmina powinna podj^c odpowiednie kroki w celu zapewnienia

powszechnego dostepu do szerokopasmowego Internetu. Przeprowadzona diagnoza

wykazala rowniez potrzebe rozwoju infrastruktury drogowej m.in. poprzez budowe,

przebudowe lub zmiane nawierzchni drog na terenie gminy, co zwiekszy atrakcyjnosc

gospodarcz^ regionu.

Pomiedzy zagospodarowaniem infrastrukturalnym, a rozwojem przedsiebiorczosci

istnieje wiec wzajemna zaleznosc, dlatego istotne jest podejmowanie dzialari

w zakresie rozwoju infrastruktury dla lokalnych przedsiebiorcow."

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si^ Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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