
 

 

  

 

                                                                     

 

Analiza SWOT  

wykonana na potrzeby opracowania  

Loaklnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 

 
Mocne Strony Słabe Strony 

- duża liczba aktywnych KGW oraz UTW/klubów 
seniora, 
- wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, 
dobra lokalizacja gmin na obszarze nadmorskim 
- duża ilość atrakcji turystycznych, 
- krzyżowanie się szlaków wodnych z turystycznymi 
szlakami lądowymi i atrakcjami turystycznymi, 
- kultywowanie i dbałość o dorobek kulturalny  
i dziedzictwo historyczne obszaru, 
- korzystne położenie komunikacyjne wzdłuż drogi 
krajowej nr 6, 
- bliskość Trójmiasta,  
- dodatni przyrost naturalny,  
- wysoki przyrost ilości mieszkań i budynków, 
- dynamicznie rosnący udział fotowoltaiki  
w generacji energii elektrycznej,  
- bardzo dobre warunki dla rozwoju energetyki,  
w tym odnawialnej. 

- brak Centrów Usług Społecznych,  
- niewielka ilość NGO doświadczonych w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych,  
- brak aktywności młodej części społeczeństwa  
w realizacji wspólnych projektów,  
- nieliczne, ciągle takie samo grono mieszkańców 
gotowych do podjęcia aktywności na rzecz sołectwa  
i gminy,  
-niewystarczający/ standardowy zakres usług 
świadczonych w turystycznych miejscach noclegowych, 
- niewystarczająca dostępność świetlic wiejskich,  
- słaba dostępność infrastruktury publicznej dla osób 
niepełnosprawnych, 
- niepewność jutra związana z planami budowy 
elektrowni jądrowej oraz podział społeczeństwa  
na zwolenników i przeciwników inwestycji, 
- słaba promocja Produktów Tradycyjnych regionu,  
- mała liczba gospodarstw agroturystycznych, 
- utrudniony transport publiczny, 
- ograniczony dostęp do internetu światłowodowego  
i słaba łączność internetowa,  
- mała dostępność usług na obszarze dla osób chorych  
i niepełnosprawnych (mała mobilność tych osób, 
trudności/nieopłacalność dojazdu do chorych osób 
świadczących usługi opiekuńcze w domach), 
- przekroczenia standardów jakości powietrza w części 
obszaru oraz niezadowalający stan wód 
powierzchniowych. 

Szanse Zagrożenia 

- budowa dużych inwestycji energetycznych, dróg  
i kolei do nich prowadzących, 
- napływ nowych mieszkańców oraz pracowników 
na budowę EJ, 
- rozwój lokalnej gospodarki dzięki wykorzystaniu 
lokalnych zasobów oraz zatrudnieniu przy realizacji 
inwestycji energetycznych, 
- wzrost zainteresowania turystyką aktywną  
i wypoczynkiem na obszarach wiejskich, 
- moda na zdrową żywność, 
- wydłużenie wakacji na poziomie krajowym. 

- starzenie się społeczeństwa, 
- krótki sezon turystyczny, 
- rosnące obciążenia fiskalne i koszty pracy, 
- rosnąca inflacja mająca wpływ na wzrost cen, 
- wzrost zagrożeń epidemicznych i skutków epidemii 
(lockdown, izolacja), 
- degradacja dużych połaci lasów nadmorskich pod 
budowę EJ, 
- postępująca antropopresja terenów cennych 
przyrodniczo, 
- uzależnienie energetyczne Polski.  

 

 

 


