
UCHWAŁA NR XXXIV/269/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Ustronie 
Morskie na lata 2016-2020+"

Na podstawie Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579, poz. 1946, z 2017 roku poz. 730, poz. 935), w związku 
z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 roku 
poz. 383, poz. 1250, poz. 1948, poz. 1954, z 2017 roku poz. 5) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala co 
następuje:

§ 1. Przystępuje się do zmiany „Strategii Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2020+” przyjętej 
uchwałą nr XXVIII/189/2016 przez Radę Gminy Ustronie Morskie w dniu 29 listopada 2016 roku.

§ 2. Celem zmiany jest aktualizacja i uzupełnienie celów strategicznych Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadeta Borkowska
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UZASADNIENIE

Rozpoznając podstawowe cechy społeczno-kulturowe, fizjograficzne gminy wraz
z uwzględnieniem potrzeb, aspiracji lokalnej ludności, a także w odpowiedzi na intensyfikację
procesów urbanizacyjnych na terenie Gminy inicjowanych zarówno przez mieszkańców Gminy
i podmioty lokalne, jak i przez osoby i podmioty spoza terenu Gminy, uznaje się konieczność
wprowadzenia mechanizmów prodemograficznych, które współgrać będą z pozostałymi celami
strategicznymi Gminy, w szczególności z celem strategicznym A i celem strategicznym B (rozdział
3 Strategii). Potrzeby rozwojowe Gminy, powiązane z dynamiką ruchów migracyjnych
obejmujących przyległe miasto Kołobrzeg, ale i innych ośrodków, pośród których znaczącą rolę
odgrywa Kołobrzeg oraz niektóre największe aglomeracje Polski, powodują, że Rada Gminy
dostrzega konieczność radykalnej intensyfikacji procesów prorozwojowych, w tym w
szczególności wzrostu demograficznego. Pożądany wzrost potencjału demograficznego w
perspektywie 30 lat powinien zwiększać potencjał ludnościowy Gminy o około 2100 osób, z czego
większość przyszłych użytkowników przestrzeni pochodziłaby spoza terenów Gminy. Ponadto
potrzeby Gminy związane z celem strategicznym B, odwołujące się do potencjału turystycznego,
byłyby w ten sposób silniej zaspokajane. W ten sposób nastąpi wzmocnienie profilu
demograficznego prognozowanego dla Gminy w sposób uzasadniony ukształtowanymi celami,
mechanizmami,
a ostatecznie uszczegółowionymi w dokumentach podrzędnych w dalszym ciągu procedowania
dokumentów kierunkowych Gminy. Wprowadzenie zmienionego potencjału demograficznego
przeciwdziałać będzie procesom eliminacji terenów inwestycyjnych, eliminacji potencjału
związanego z zagospodarowaniem przestrzennym, a tym samym przeciwdziałałoby atrofii
wielofunkcyjnej tkanki Gminy. Rada Gminy jest zdeterminowana by zapewnić perspektywy
silnego rozwoju społecznego, przestrzennego i gospodarczego, stąd powyższa argumentacja w
pełni uzasadnia przyjęcie uchwały.
Powyższe działania należą do właściwości Rady Gminy (art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006
roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) w związku z powyższym niniejszy projekt uchwały
uznać należy za uzasadniony
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