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Wyjątkowe miejsce i ludzie





Gmina Słupsk położona jest w północnej części Polski, w woj. 
pomorskim, około 10 km od Morza Bałtyckiego. Dogodna 

lokalizacja – blisko stutysięcznego Słupska i sąsiedztwo nadbałtyckich 
miejscowości sprawiają, ze dobrze się w niej mieszka, pracuje 
i wypoczywa. Barwne krajobrazy, urozmaiconą rzeźbę terenu 
i nieskażoną przyrodę doceniają zarówno mieszkańcy, jak i licznie 
przybywający turyści, którzy cenią wypoczynek na łonie natury. 
Mieszkańcy mówią o Gminie Słupsk „Nasza mała Ojczyzna”, a wielu 
z nich nie wyobraża sobie, by mogli żyć gdzie indziej. Gmina 
jest przyjazna dla przedsiębiorców i inwestorów, z myślą o nich 
przygotowała pod przyszłe inwestycje dogodne lokalizacje ze świetnie 
rozwiniętą infrastrukturą. Prowadzącym działalność gospodarczą, 
w specjalnie tworzonych strefach ekonomicznych. Dają ona 
inwestorom wyjątkową szansę dynamicznego rozwoju oferując ulgi 
i preferencje podatkowe.  Na naszym terenie działają znane w Polsce 
i na świecie marki – Fiskars Polska, Nord Shoes, Dolina Charlotty.

Gmina inna niż wszystkie
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Co roku Gmina Słupsk otrzymuje wyróżnienia, nagrody przyznawane 
przez niezależne kapituły. W roku 2013 Gmina Słupsk zajęła 3 miejsce 

(na 1586 gmin wiejskich) w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. 
Dodatkowo została sklasyfikowana na I miejscu w kategorii „Gmina 
Innowacyjna”. To kolejny sukces świadczący o nieustannych staraniach 
naszego samorządu i dbaniu o mieszkańców. Gratulacje z rąk 
premiera Jerzego Buzka przyjęła Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier.
W tym miejscu warto  wspomnieć o wcześniejszych nagrodach zdobytych 
przez gminę: tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011”, wyróżnienie 
dla Wójta – Samorządowy Menedżer Regionu 2012 (Puls Biznesu), II 
miejsce w  Rankingu Rzeczpospolitej w kategorii Gmina Wiejska 2012. 
Osiągnięte sukcesy są zasługą pracujących tu doświadczonych 
samorządowców, którzy dbają o posiadane zasoby i racjonalnie gospodarują 
„publicznym groszem”,we współpracy z Rada Gminy i mieszkańcami. Co 
dobre wyniki oznaczają dla mieszkających tu ludzi? Dzięki nim Gmina Słupsk 
rozkwita zadziwiając otoczenie dynamicznym przyrostem nowych szkół, 
przedszkoli, świetlic, placów zabaw, obiektów sportowo – rekreacyjnych, 
dróg, chodników i zaopatrzeniem każdej miejscowości w niezbędne media.

Zawsze w krajowej czołówce2



Przyjazny Urząd i władze
Każdego dnia pracownicy Urzędu Gminy Słupsk spotykają się 

z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami, by pomagać im 
poruszać się po obowiązujących procedurach i przepisach.
Świadomość, ze w ten sposób uczestniczą w ich życiu i codziennej 
pracy zobowiązuje do profesjonalnego podejścia i ciągłego 
doskonalenia się. Idąc z duchem czasu, urzędnicy w swojej pracy 
wykorzystują elektroniczne środki komunikacji, w tym codziennie 
aktualizowaną stronę internetową www.gminaslupsk.pl.
Dzięki niej załatwianie wielu spraw nie wymaga odwiedzania 
urzędu. Korzystają na tym szczególnie przedsiębiorcy i zapracowani 
mieszkańcy, dla których „czas to pieniądz”. W urzędzie można 
też na miejscu skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. 
W roku 2010 Gmina Słupsk uzyskała Certyfikat kat ISO 9001:2009, 
co świadczy o wysokich kwalifikacjach pracujących tu urzędników 
oraz profesjonalnym podejściu do każdego Klienta.
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W Gminie Słupsk znajdą Państwo niezwykle atrakcyjne tereny przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowe. Oferujemy atrakcyjne działki 

budowlane, których lokalizacja i infrastruktura sprostają oczekiwaniom 
nawet najbardziej wymagających inwestorów. W roku 2012 zakończył się 
„Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska”. Projekt trwał 
kilka lat o kosztował blisko 25 mln. euro netto, z czego na terenie Gminy 
Słupsk zrealizowano inwestycje za ponad 5 mln. euro. Dzięki realizacji 
programu już 95 % terenów Gminy Słupsk jest skanalizowanych.
Atrakcyjne działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, sprawiają, że 
w Gminie Słupsk z roku na rok zwiększa się liczba mieszkańców. Dla Tych, dla 
których liczy się spokój ale jednocześnie chcieliby mieć łatwy i szybki kontakt 
z miastem zachęcamy do zapoznania się z ofertami działek budowlanych 
w Bydlinie, Krępie Słupskiej oraz Lubuczewie – Osiedle Leśne.
Każda miejscowości jest wyjątkowa, każda posiada inne atuty. Dajemy 
Państwu możliwość wyboru lokalizacji nieruchomości w zależności od 
indywidualnych oczekiwań. Działki mają zróżnicowaną wielkość i cenę, 
są oferowane zarówno jako grunty przeznaczone pod budownictwo 
indywidualne, jak również w zabudowie zbiorowej - osiedle „Kwitnące 
Ogrody” w Krępie Słupskiej i „Złoty Potok” w Bydlinie.  Dla 
nowych nabywców działek w Gminie Słupsk wprowadziliśmy możliwość 
zaproponowania ceny nabycia oraz rozłożenia jej na raty. Pierwsza rata płatna 
jest przed aktem notarialnym i nie może być mniejsza niż 20% ceny nabycia.
Zapraszamy na www.dzialki.gminasłupsk.pl

To Twoje miejsce na Ziemi

PARK WODNY
REDZIKOWO
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To dobre miejsce na biznes
Gmina Słupsk to doskonałe miejsce na inwestycje. Położenie w Słupskiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej, stosowane ulgi podatkowe, jak również 
przychylność władz - to wszystko daje możliwości dynamicznego rozwoju 
Państwa Firmy. Partnerskie podejście buduje pozytywne relacje z zarządami 
firm, dziś wspólnie wpływamy na przyszłość gminy, warunki życia i pracy 
mieszkańców oraz wzrost kapitału. Atrakcyjne tereny inwestycyjne 
zlokalizowane niedaleko obwodnicy Słupska, gwarantują dogodne połączenie 
komunikacyjne, a dobrze rozwinięta infrastruktura usług około biznesowych 
zapewnia sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny.  Latem 2013r. Zakończono 
inwestycję uzbrojenia terenów w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Obecnie strefa Redzikowo – Wieszyno to ponad 60 ha, kompleksowo 
uzbrojonych terenów  przeznaczonych pod inwestycje.Wychodząc na przeciw 
inwestorom, rozpoczęliśmy przygotowywanie nowego, atrakcyjnego 
terenu dla biznesu. Dnia 18 listopada 2010 r. Gmina Słupsk podpisała umowę 
o dofinansowanie projektu „Przygotowanie terenu inwestycyjnego 
w obrębie Pławszewko, Gmina Słupsk”. Obecnie trwają prace przetargowe. 
Dogodny teren inwestycyjny zostanie uzbrojony do końca 2015 roku.  Wiemy, 
że „czas to pieniądz”, więc wszelkie formalności załatwiamy bez zbędnej 
zwłoki, dając Państwu czas na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Kompetentni pracownicy udzielą Państwu kompletnej i rzetelnej informacji 
na temat wszystkich terenów inwestycyjnych jakimi dysponujemy.
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Wygodnie idziesz i jedziesz
Niewątpliwym sukcesem Gminy jest dbałość o infrastrukturę. Coroczne 

środki finansowe przekraczające 40 % budżetu przeznaczane są na 
inwestycje. W Gminie powstają nowe drogi i chodniki, komunikacja 
autobusowa dociera w poszczególne jej zakątki. Leżąca w obszarze 
Gminy miejscowość Jezierzyce posiada usytuowana przy magistrali 
kolejowej Berlin – Gdańsk stację PKP. Dla amatorów lotów, skoków 
spadochronowych, lotów szybowcem na terenie gminy znajduje 
się czynne lotnisko słupskiego aeroklubu w Krępie Słupskiej. 
Najprawdopodobniej w Redzikowie zostanie zlokalizowana amerykańska 
tarcza antyrakietowa. Obecnie Gmina Słupsk intensywnie inwestuje 
w rozwój infrastruktury rowerowej. Powstające liczne ścieżki edukacyjne 
oraz szlaki pieszo – rowerowe, dają możliwość  zorganizowania 
rajdów rowerowych do najciekawszych zakątków gminy.
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Wszystkim nam na zdrowie
Gminne ośrodki zdrowia działają w Głobinie, Bruskowie, Jezierzycach 

i Wrześciu.  Zapewniają one mieszkańcom podstawowa opiekę 
medyczną, stomatologiczna i badania analityczne. Część mieszkańców 
gminy korzysta z usług lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej 
i poradni specjalistycznych zlokalizowanych w Słupsku. Wynika to 
z przepisów dotyczących wolnego wyboru lekarza. Gmina stawia 
na profilaktykę chorób i propagowanie zdrowego stylu życia. 
W 2009 roku przystąpiła do programu profilaktyki nowotworów 
szyjki macicy fundując od 2010 roku wszystkim dziewczynkom 
powyżej 13 roku życia szczepionki przeciw wirusowi HPV. W latach 
2011 i 2012 zaszczepionych zostało odpowiedni 83 i 71 dziewczynek. 
Natomiast w roku 2013, 79 młodych mieszkanek naszej gminy. 
Powstające na terenie Gminy nowoczesne obiekty sportowo-
rekreacyjne, ścieżki rowerowe, atrakcyjne tereny do wycieczek pieszych 
zachęcają do aktywności i prowadzenia zdrowego trybu życia.

7



Dbamy o uśmiech dziecka
W szczególny sposób Gmina dba o najmłodszych mieszkańców. 

Niemal każda miejscowość ma do dyspozycji boisko, plac 
zabaw i świetlicę z opiekunem – zapewniają one rozrywkę, rozwijają 
talenty i organizują wolny czas maluchów. Świetlice wyposażone są 
w meble, sprzęt audio-wizualny, gry, odbywają się tam też zajęcia 
kółek zainteresowań. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców 
sukcesywnie powstają  przedszkola. W roku 2013 utworzone zostało 
kolejne prywatne przedszkole w Siemianicah, a w roku 2012 swoja 
działalność rozpoczął pierwszy w Gminie Słupsk – żłobek. W roku 
2013 do gminnych przedszkoli uczęszczało 247 maluchów. Gmina 
pragnie w ten sposób wesprzeć pracujących rodziców, których 
dzieci wymagają  opieki podczas ich nieobecności. Ważna jest także 
droga dzieci do szkoły. Codziennie dowożone są autobusami, a drogi 
z chodnikami zapewniają bezpieczne dotarcie pieszym. W roku 
2014 Gmina Słupsk przystąpiła do akcji Moda na odblaski, która 
prowadzona jest wspólnie z Urzędem Miejskim w Słupsku. Wiele akcji 
edukacyjnych prowadzonych w szkołach oraz troskliwa opieka nauczycieli 
i pedagogów stwarza dzieciom odpowiednie warunki do  rozwoju.
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Wykształcenie otwiera swiat
Szkoły są priorytetem inwestycyjnym Gminy. W roku szkolnym 2012/2013 

uczęszczało do nich ponad 1500 dzieci – do szkół podstawowych 
około 1127 dzieci, do gimnazjów 426 dzieci. Szkoły dają możliwość 
zdobywania wiedzy w nowoczesnych i przyjaznych dzieciom formach, 
często współfinansowanych ze środków unijnych. Posiadają również 
bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych – koła przedmiotowe, chóry, koła 
turystyczne, dziennikarskie, teatralne, sekcje piłki siatkowej, nożnej, koła 
strzeleckie, tenisa stołowego, unihokeja, ringo. Szkoły gminne organizują 
tez zajęcia kulturalno-oświatowe w okresie ferii. Uczniowie maja możliwość 
nauki języków obcych – języka angielskiego i niemieckiego, objęte są 
opieką psychologiczną. Młodzież myśląca o dalszej nauce ma możliwość 
skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej szkół średnich i uczelni wyższych 
z regionu Pomorza – zapraszają m.in. Gdańsk, Słupsk, Koszalin, Szczecin.
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Sport i rekreacja dla każdego
Gmina stawia na aktywność. W ostatnich latach zostały wybudowane 

nowoczesne obiekty sportowo-rekreacyjne, jak hala widowiskowo- 
sportowa w Jezierzycach (2005) i Aquapark w Redzikowie (2009), świetlica 
wiejska i sala sportowa we Włynkówku (2013) które są centrami sportu 
i rekreacji mieszkańców gminy, a także pobliskich miast. W ramach 
programu „ORLIKI” powstają  boiska. W prawie każdej z ponad 40-tu 
miejscowości gminy działają boiska do gry w piłkę nożna, siatkówkę, 
koszykówkę. Na ich terenie całe rodziny z dziećmi aktywnie i zdrowo 
spędzają wolny czas. Na gości odwiedzających Gminę Słupsk czeka wiele 
atrakcji. Amatorów wypoczynku nad Bałtykiem zapraszają pobliskie 
kurorty – Ustka, Łeba i Rowy. Inne atrakcje – Dolina Charlotty w Zamełowie 
z bazą noclegową na ponad 400 miejsc, rzeka Słupia zachwycająca 
miłośników wędkowania i spływów kajakowych, ścieżki rowerowe, 
gospodarstwa agroturystyczne. Co roku w Amfiteatrze  Doliny Charlotty 
ma miejsce znany w Polsce i na świecie Festiwal Legend Rocka.

10



W zgodzie z naturą
Stawiając na ekologię Gmina Słupsk co roku podejmuje decyzję 

odnośnie środków przeznaczonych na ten cel. I tak w naszych 
miejscowościach działają lampy solarne,  w roku 2013 ruszył kolejny 
nabór na dofinansowanie kolektorów słonecznych dla mieszkańców 
i przedsiębiorców z Gminy Słupsk. Idąc z duchem czasu, wiemy iż 
postępowanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju daje 
wymierne korzyści. Co roku Gmina Słupsk bierze udział w kampanii 
„Usuń azbest”. W ramach tego Programu uzyskać można 100% 
dofinansowania do zadania polegającego na demontażu, transporcie 
i unieszkodliwieniu wytworzonych odpadów z budynków mieszkalnych 
i z budynków gospodarczych. Gmina Słupsk dofinansowuje 
również budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, tam 
gdzie z przyczyn techniczno-ekonomicznych nie można włączyć 
się do sieci kanalizacyjnej. Stosujemy również innowacyjne
rozwiązania energetyczne. W tym celu w Jezierzycach powstało Gminne
Centrum Przygotowania i Logistyki.
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Z historii regionu
W Gminie Słupsk położona jest miejscowość Swołowo, okrzyknięta stolica 

pomorskiej „Krainy w Kratę” i „Pomorska Wsią Dziedzictwa Kulturowego”. 
W Swołowie zobaczyć można w prawie nienaruszonym stanie pochodzące 
z XIX wieku 70 budynków mieszkalnych i gospodarstw z charakterystyczna dla 
ówczesnych mieszkańców – Słowińców – zabudowa szachulcowa. Gmina jest 
bogata w obiekty sakralne o konstrukcji szachulcowej ze średniowiecznym 
rodowodem. Tereny gminy i okolicy są również atrakcyjne pod względem 
przyrodniczym. Słowiński Park Narodowy nad jeziorem Łebsko i Gardno jest 
Światowym Rezerwatem Biosfery (ruchome wydmy), a Park Krajobrazowy 
„Dolina Słupi” zachwyca bogactwem zachowanych form przyrodniczych 
i najstarszymi w Europie elektrowniami wodnymi. W Jezierzycach przed 
I wojna światową wybudowano port sterowcowy dla niemieckiej marynarki 
wojennej. Powstały dwie hale, warsztaty, baraki koszarowe, budynek radiostacji, 
wytwórnie wodoru i podziemne zbiorniki na gaz i paliwo. Przy obsłudze, 
remontach i budowie powietrznych okrętów pracowało dwa i pół tysiąca 
ludzi. Gmina Słupsk to również bogactwo zabytków oraz pomników przyrody. 
W rejestrze wpisanych jest 522 zabytków oraz 69 pomników przyrody.
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Twoje miejsce na ziemi





Urząd Gminy wydaje gazetę gminna „Nasza Gmina Nasze Zycie”. 
Dostarcza ona mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz przybywającym 

turystom aktualnych informacji dotyczących spraw bieżących, planów 
i podjętych przez władze gminy decyzji. Gazeta jest dla mieszkańców 
i władz platformą wymiany poglądów w sprawach ważnych dla 
funkcjonowania lokalnej społeczności. Dzięki takiemu podejściu, udało 
się stworzyć świadomą i zintegrowaną społeczność potrafiącą walczyć 
o wspólny interes, a także dobro i dalszy rozwój gminy. Wszystkich 
zainteresowanych Gmina Słupsk zaprasza także strona internetowa 
www.gminaslupsk.pl. W roku 2012 rozpoczęła się kampania informacyjna 
„Tu mieszkam i płace, tu korzystam”, skierowana do mieszkańców Gminy 
Słupsk. Na początku roku 2014 liczba mieszkańców wynosiła 15 806 
osób, co oznacza, iż czasu rozpoczęcia kampanii (marzec 2012) liczba 
zameldowanych mieszkańców Gminy Słupsk wzrosła o ponad 550 
osób. Wychodząc naprzeciw rodzinom wielodzietnym w roku 2013  
radni podjęli uchwałę o przyjęciu Programu działań wspierających. 
Powstała  Karta Dużej Rodziny na lata 2013- 2016, która daje szereg zniżek 
i udogodnień dla mieszkańców, którzy posiadają co najmniej 3 dzieci.

Wiemy i decydujemy



U R Z Ą D  G M I N Y  S Ł U P S K
ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

tel. 59 842 84 60
e-mail: info@gminaslupsk.pl
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