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WSTĘP

Rozwój każdej działalności na danym obszarze, w tym
także rozwój turystyki, podlega szeregowi uwarunkowań
endo- i egzogenicznych. Wiele narzędzi do ich pobudzania
lub Wyciszania posiada samorząd lokalny. Przy ich pomo-
cy kształtuje on politykę rozwoju na danym obszarze.

Samorząd lokalny w otoczeniu Zalewu Wiślanego z ra-
cji na specyficzne warunki gospodarcze, ale przede wszyst-
kimprzyrodnicze i geopolityczne tego obszaru, jest w szcze-
gólnej sytuacji. Nie należy ona tym samym do łatwych. Te-
ren ten nie posiada istotnych zasobów poza walorami przy-
rodniczymi. One więc muszą być głównym jego atutem. To
otwiera drogę do rozwoju turystyki. Jednak aby mógł on
nastąpić potrzebna jest współpraca z Obwodem Kalinin-
gradzkim. A ten, mimo postępującego procesu otwierania
się na sąsiadów, wciąż pozostaje zbyt hermetyczny,

ROLA SAMORZĄDU LOKALNEGO
W INTENSYFIKACJI GOSPODARKI LOKALNEJ

Restytucja samorządu lokalnego w Polsce, jaka miała
miejsce po upadku systemu komunistycznego, w zdecydo-
wanej większości przypadków spowodowała wzrost od-
powiedzialności mieszkańców za rozwój ich "małych oj-
czyzn". Upodmiotowienie społeczności lokalnych spowo-
dowało również wzrost aktywności ekonomicznej, a w re-
zultacie rozwój przedsiębiorczości i wzrost konkurencji w
społecznościach lokalnych (Kozłowski 1997). Funkcjo-
nując w nowych realiach gospodarki lokalnej, jakie zostały
stworzone przez ustawę o samorządzie terytorialnym z
dnia 17 maja 1990 r., lokalne elity władzy muszą dbać o
stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju tejże
przedsiębiorczości. Jest to jeden z najważniejszych czynni-
~ów wzrostu konkurencyjności gmin w nowych realiach
gospodarczych (por. Kuciński 1998). J. J. Parysok (1997)
definiuje jedenaście uniwersalnych czynników rozwoju 10-
kalncgo:
• Potrzeby społeczności lokalnych.
• Zasoby i walory środowiska przyrodniczego.

• Zasoby pracy.
• Zainwestowanie infrastrukturalne.
• Istniej ący potencj ał gospodarczy.
• Rynek lokalny i rynki zewnętrzne.
• Kapitał finansowy, zwłaszcza inwestycyjny.
• Poziom nauki, techniki i kultury.
• Nowoczesne technologie wytwarzania.
• Teren i korzyści miejsca.
• Stosunki międzynarodowe i współpraca bilateralna.

L. Wojtasiewicz (1997) wyróżnia trzy najczęściej wy-
bierane drogi postępowania władz lokalnych, mające na
celu intensyfikacje rozwoju lokalnego. Pierwsza droga
opiera się na zindywidualizowanych działaniach lokalnych
władz samorządowych mających za zadanie przyciągnię-
cie i lokalizację inwestycji kapitału zewnętrznego na ich
terenie. Ten wariant jest skuteczny jedynie wtedy gdy gmi-
na jest dobrze do tego przygotowana, zwłaszcza pod
względem przepisów prawa w zakresie własności, oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto niezbędna jest baza danych zawierające pełne i
dokładne informacje na temat walorów (zasobów) gminy.
Istotą drugiej drogi jest wspieranie przez miej scowe
władze rodzimych przedsiębiorstw. Dość skutecznym za-
biegiem jest tu tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości
lub form zbliżonych. Ta droga wymaga istnienia sprzy-
jających warunków systemowych gospodarki (równou-
prawnienie sektorów gospodarki, pomoc kredytowa,
ochrona celna rodzimej działalności gospodarczej, stabil-
ność waluty itd.). Najbardziej atrakcyjna, lecz też najtrud-
niejsza w realizacji, jest trzecia droga rozwoju lokalnego.
Polega ona na ożywieniu i przebudowie gospodarki lokal-
nej w oparciu o zainicjowanie kompleksowego programu
w kierunku innowacji. Istota tych działań opiera się na
przekonaniu, że gospodarkę można zaktywizować lub
zreformować jedynie w oparciu o rozwój przemysłu zaa-
wansowanych technologii. Droga postępowania w tym
przypadku polega na: tworzeniu kapitału innowacyjnego,
stworzeniu infrastruktury lokalnej odpowiadającej wy-
zwaniom stawianym przez przemysły zaawansowanych
technologii, stworzenia programu przebudowy gospodarki
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l Wg danych ze strony internetowej Portu Gdańsk: www.portgdansk.pl
2 Wg danych ze strony internetowej Portu Gdynia: www.port.gdynia.pl
3 Wg danych ze strony internetowej portu morskiego w Kaliningradzie: www.scport.net

ujętego w ramy dokumentów lokalnych władz i uchwal-
onej strategii rozwoju.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI W
POLSKIEJ CZĘŚCI OTOCZENIA ZALEWU
WIŚLANEGO

Obszar Zalewu Wiślanego pełni cztery główne funkcje
gospodarcze. Pierwszą z nich jest funkcj a rybacka (odła-
wia się z niego rocznie około 10 tys. ton ryb). Największe
znaczenie ma tu port w Tolkmicku. Jednakże funkcja ta nie
może być uznana za rozwojową, gdyż w kontekście wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej rybołówstwo na całym
polskim wybrzeżu będzie ulegało ograniczeniu. Drugą
pełnioną funkcję - transportową także trudno uznać za
przyszłościową. Aktualne parametry techniczne stawiają
port elbląski w rzędzie małych portów (szerzej: Luks, Wal-
dziński 2003) - o przeładunkach na poziomie 143 tys. ton
w 2003 r. (Transport - wyniki działalności. .., 2004, s. 116).
Wprawdzie trwają działania na rzecz jego restytucji, lecz
wydaje się, że mocna pozycja portów: w Gdańsku - o
przeładunkach na poziomie 23315 tys. ton w 2004 r.', i w
Gdyni - o przeładunkach na poziomie 10745 tys. ton w
2004 r.2 z jednej strony, oraz w Kaliningradzie - o przeła-
dunkach na poziomie 4850 tys. ton w 2004 r.", nie pozwal-
ają na znaczące zwiększenie roli gospodarczej portu elblą-
skiego. Do tego należy dodać istotne ograniczenia dostęp-
ności - zarówno naturalne jak i polityczne (por. Palmowski
2001). Tę niekorzystną sytuację w niewielkim tylko stop-
niu zmieni ewentualne całkowite otwarcie Cieśniny Pi-
lawskiej dla ruchu międzynarodowego. Za przyszłościowe
należy zatem uznać funkcję trzecią - turystyczną i czwartą
- uzdrowiskową. Funkcja turystyczna jest związana przede
wszystkim z walorami krajobrazowymi i rekreacyjnymi
Mierzei Wiślanej (gmina Sztutowo i miasto Krynica Mor-
ska) oraz położonej nad zalewem strefą krawędziową Wy-
soczyzny Elbląskiej (miasto i gmina Elbląg, miasto i gmina
Tolkmicko). Duże znaczenie dla turystyki poznawczej ze
względu na unikalne zabytki posiada miasto Frombork.
Pomimo braku oficjalnego uzdrowiska - funkcja ta jest
całorocznie realizowana w Krynicy Morskiej iStegnie. Po-
zostałe funkcj e gospodarcze, które maj a przyszłość, jak
chociażby przemysłowa (głównie Elbląg, w mniejszym
stopniu Braniewo), centrum tranzytu (miasto i gmina Bra-
ni ewo) itd. nie są bezpośrednio związane z bliskością Za-
lewu Wiślanego.

Funkcjami, które umożliwią rozwój gmin nadzalewo-
wych (poza miastami Elbląg i Braniewo oraz częściowo
gminy Braniewo) mogą być wyłącznie turystyczne i uzdro-
wiskowe. W tym kontekście, patrząc z punktu widzenia
wyróżnionych przez 1.J. Paryska (1997) czynników roz-
woju lokalnego, za najważniejszymi wydają się być:

1. Zasoby iwalory środowiska przyrodniczego.
Mierzeja Wiślana styka się w części zachodniej z
deltą Wisły, natomiast w części wschodniej, w for-

mie półwyspu o szerokości 1-2 km, oddziela wody
Zatoki Gdańskiej od Zalewu Wiślanego - płytkiego
akwenu o maksymalnej głębokości do 5,2 m i
838 km2 powierzchni (z czego 510 km2 leży w pol-
skiej części). Taka charakterystyka sprawia, iż jest
atrakcyjna dla turystyki wypoczynkowej (por. Pal-
mowski, 2004a). Ponadto całe otoczenie Zalewu Wi-
ślanego posiada istotne walory przyrodnicze. Stąd
też stworzono tutaj 3 rezerwaty leśne, 3 ornitologic-
zne i 1 florystyczny o powierzchni od 7 ha, aż po
3021 ha. Znaczną część obszaru zajmują Park Kra-
jobrazowy Mierzeja Wiślana i Park Krajobrazowy
Wzniesienie Elbląskie. Uzupełnienie stanowią 4 ob-
szary chronionego krajobrazu.

2. Zainwestowanie infrastrukturalne.
Według danych GUS w sezonie letnim 2002 r. \\:
trzech gminach Mierzei Wiślanej-Stegnie, Sztutowie i
Krynicy Morskiej zlokalizowanych było 90 obiektów
noclegowych posiadających 10440 miejsc noclego-
wych (w tym 1460 całorocznych). Na pozostałym ob-
szarze sąsiadującym z Zalewem Wiślanym - od No-
wego Dworu Gdańskiego, aż po Braniewo zlokalizo-
wane były 32 obiekty noclegowe posiadające 1983
miejsca noclegowe (w tym 1276 całorocznych).

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I WSPÓŁPRACA
BILA TERALNA.

Do początku lat 90. XX wieku nie istniała pomiędzy
Polską, a ówczesnym Związkiem Radzieckim współpraca
transgraniczna mająca na celu rozwój terenów położonych
po obydwu stronach granicy. Wprost przeciwnie - dążono
do tego by na terenie przygranicznym ograniczyć jakąkol-
wiek działalność. Od kilkunastu lat ulega to zmianie.
Obwód Kaliningradzki stał się eksklawą oddzielona od po-
zostałej części Rosji, a ponadto od 1 maja 2004 r. funkcjo-
nuje w otoczeniu Unii Europejskiej. To w znacznym stop-
niu warunkuje konieczność współpracy z sąsiednimi kra-
jami. Jest ona już w istotnej mierze prowadzona na wielu
płaszczyznach, między innymi: rządowej, samorządowej,
kulturalnej, naukowej (por. Anisiewicz 2004; Depka,
Wołek 2003; Fedorov 2003; Komeyevets 2004; Kulesza,
Krojec 2004; Kulesza, Romanow ska, Samojłowicz 2004;
Palmowski 2003, 2004a; Palmowski, Anisiewicz 2003;
Zabielska, Waldziński 2004).

Natomiast kwestią otwartą pozostaje, którą spośród
wyróżnionych przez L. Wojtasiewicz (1997) dróg rozwoju
(pierwszą czy drugą) powinny przyjąć samorządy lokalne.
Wydaje się, że powinno być to połączenie obu. Kapitał ro-
dzimy powinien być popierany przy tworzeniu infra-
struktury noclegowej, gastronomicznej i paraturystycznej
niskiego i średniego standardu (np. pensjonat, restauracja.
bar, parking strzeżony), natomiast przy inwestycjach wy-
magających dużych nakładów finansowych (np. hotel tr~-
gwiazdkowy, marina żeglarska) celowe wydaje się być
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przyciąganie inwestorów zewnętrznych. Zaproponowany
~odział wynika z szacunkowej oceny możliwości inwes-
tycyjnych poszczególnych grup inwestorów.

PODSUMOWANIE

Samorządy lokalne polskiej części otoczenia Zalewu
Wiślanego w dużym zakresie wiążą swój przyszły rozwój z
upowszechnianiem turystyki na swoim obszarze. Aby takie
plany mogły się spełnić, muszą wspierać rozbudowę od-
powiedniej infrastruktury turystycznej, prowadzić działal-
ność promocyjną, dbać zarówno o stan środowiska natural-
nego j ak i o ład przestrzenny. Do realizacj i tych celów
często potrzebne są znaczne fundusze. Aktywizacja ka-
pitału miejscowego, chociaż jest niezbędna, nie zapewni
jednak realizacji założeń na oczekiwanym poziomie. Stąd
też potrzeba pozyskiwania środków z zewnątrz. Mogą to
być nie tylko fundusze wojewódzkie czy centralne, ale tak-
że pomoc z Unii Europejskiej lub kapitał prywatny.
Obecnie jest wiele możliwości, jednak trzeba starać się je
konsekwentnie i profesjonalnie wykorzystywać.

Otoczenie Zalewu Wiślanego, będąc obszarem trans-
granicznym Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, posiada
specyficzne uwarunkowania rozwoju. Eksklawa rosyjska,
po wielu latach zamknięcia, coraz wyraźniej dąży do
otwarcia (por. Fedorov 2004). Nie sposób w takiej sytuacji
prowadzić działalności na rzecz rozwoju turystyki w pol-
skiej części otoczenia Zalewu Wiślanego bez współpracy z
władzami samorządowymi po stronie rosyjskiej. Tym bar-
dziej, że przykładają one coraz większą wagę do rozwoju
turystyki w Obwodzie Kaliningradzkim chcąc zwiększyć,
niewielki obecnie, jej udział w dochodach regionu
(por. Komeevets, Dragiuleva 2004).

Istotnym zagadnieniem, będącym w gestii władz sa-
morządowych otoczenia Zalewu Wiślanego, jest odpowie-
dnie ukierunkowanie rozwoju turystyki. Nie może ona
przybrać na tym obszarze charakteru masowego. To do-
prowadziłoby do degradacji posiadanych walorów przy-
rodniczych, które na tym terenie cechują się dużą wrażli-
wością, a w efekcie do degradacji walorów turystycznych i
spadku ruchu turystycznego. Taka sytuacja miałaby katas-
trofalne skutki dla kondycji ekonomicznej tego obszaru
(por. Baum, Kistowski 2004; Palmowski 2004a).
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