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O dynamicznym rozwoju Gminy Żukowo świadczy chociażby fakt, że liczba 

mieszkańców wzrosła w 2018 r. w stosunku do 2014 r. o 15%.  Kadencja 2015 - 2018 to 

spokojna, merytoryczna praca nad rozwojem gminy. Obecny samorząd zrealizował 

szereg inwestycji dzięki pozyskanym środkom krajowym i unijnym, zaangażowaniu 

samorządu, mieszkańców i organizacji z terenu gminy. Wiele zadań udało się wykonać 

w stopniu wyższym, niż zakładano, ale są też obszary, których nie udało się w pełni 

zrealizować. Bardzo istotną sprawą, było trzymanie dyscypliny finansowej. Stan 

finansów Gminy zawsze decyduje o tym, czy samorząd może realizować inwestycje 

oraz czy może, tak jak jest to w przypadku oświaty, dofinansowywać jakiś obszar. 

Budżet gminy w 2014 roku wynosił ponad 111 mln zł po stronie dochodów. Budżet na 

zamknięcie kadencji w 2018 roku to już ponad 200 mln zł. Priorytetem inwestycyjnym 

Gminy Żukowo są drogi, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, oświata oraz 

bezpieczeństwo publiczne. Warto podkreślić, że w latach 2015 - 2017 nie zostały 

podniesione podatki, a zrealizowano bardzo dużo zaplanowanych zadań.  Stan 

inwestycji, które zostaną zrealizowane na poziomie roku 2018, to plan w granicach 

niemal 62mln zł. W 2014 budżet inwestycyjny wynosił ponad 30 mln zł. Poziom 

zadłużenia, wówczas był na poziomie 42%. Obecnie wynosi on niewiele ponad 20%. 

Ogromnym sukcesem jest także budowa od podstaw Spółki Komunalnej. Spółka 

funkcjonowała w wynajmowanych pomieszczeniach, posiadała niewiele sprzętu. 

Dzisiaj jest poważnym przedsiębiorstwem, które odpowiada w pełni za system 

wodno-kanalizacyjny, co więcej wykonuje mnóstwo prac dla naszych mieszkańców. 

Wszystkim współpracownikom, radnym, sołtysom, przewodniczącym rad osiedli, 

szkołom, strażakom, szefom organizacji  pozarządowych, jednostkom 

organizacyjnym gminy oraz pracownikom serdecznie dziękuję za pracę na rzecz 

lokalnej społeczności.

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
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1



Władze Gminy Żukowo
kadencji 2014 - 2018
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Cztery lata rozwoju Gminy Żukowo
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Wydatki na inwestycje w 2015 
roku wyniosły 34,66 miliony 
złotych, natomiast w 2016 
roku, przy braku dodatkowych 
środków kredytowych, na 
r e a l i z a c j ę  z a d a ń 
i n w e s t y c y j n y c h 
w ygospodarowano około             
21 mln zł.                       
W  2 0 1 7  r .  w y d a t k i 
inwestycyjne to ponad 27 mln 
z ł .  P l a n  w y d a t k ó w 
inwestycyjnych na rok 2018 
jest ponad dwukrotnie większy 
w stosunku do 2017 r. i  wynosi 
ponad 61 mln zł (plan na 
28.08.2018 r.). W latach 2015                   
–  2 0 1 8  ł ą c z n e  w y d a t k i 
inwestycyjne wyniosą 144,6 
m l n  z ł .  W  t y m  o k r e s i e 
przeznaczono m.in.: 44,9 mln zł 
na drogi gminne; 23,05 mln zł 
na oświatę; 15,15 mln zł na 
wkład do Spółki Komunalnej; 
1 4 , 7  m l n  z ł  n a  o b i e k t y 
związane z kulturą, 11,21 mln 
z ł  n a  o c h r o n ę 
przeciwpożarową, 10,16 mln zł 
na wodociągi i kanalizację. 
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Rozbudowa szkoły podstawowej 
w Miszewie

Opis inwestycji:
Przy szkole podstawowej w Miszewie powstała sala gimnastyczna                       
o powierzchni blisko 300 m2 z szatniami i toaletami. Dobudowane zostały 
również trzy nowe sale lekcyjne, pokój nauczycielski wraz z gabinetem 
dyrektora oraz nowa jadalnia i biblioteka. W ramach inwestycji powstała 
także część dydaktyczna oraz budynek gospodarczy, przebudowana została 
sieć wodociągowa, wybudowano instalację gazową zewnętrzną oraz dwa 
zbiorniki retencyjne wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej. 

Oświata, sport, rekreacja

Rok inwestycji: 2018
Łączny koszt inwestycji: 4 mln zł 



Rozbudowa szkoły podstawowej 
w Pępowie

Opis inwestycji:
Do szkoły podstawowej w Pępowie dobudowane zostało Centrum 
Informatyczno - Kulturalne z Funkcją Dydaktyczną,. Obiekt służy nie tylko 
uczniom, ale także mieszkańcom. Odbywają się w nim zajęcia lekcyjne, a po 
lekcjach - spotkania kulturalne i integracyjne. W pomieszczeniach znajduje się 
biblioteka z czytelnią, miejsce dla KGW, sale dydaktyczne i zaplecze sanitarne. 

Rok inwestycji: 2015
Łączny koszt inwestycji: 1 mln zł 
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Oświata, sport, rekreacja
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Rok inwestycji: 2014  - 2017
2014 - 2015 r.- budowa hali widowiskowo-sportowej 
Łączny koszt inwestycji – ok 9,3 mln zł

Oświata, sport, rekreacja

Hala widowiskowo-sportowa 
oraz parking przy Szkole 
Podstawowej w Baninie

Opis inwestycji:
Przy Szkole Podstawowej w Baninie powstała hala widowiskowo-sportowa o wymiarach 
47 m x 34 m x 10,9 m. Na parterze zlokalizowano płytę główną o powierzchni blisko 800 
m2, zaplecze z dwoma klatkami schodowymi z czego jedna została wyposażona w windę 
a także zespoły szatniowe, magazyny i pokoje nauczycieli. Na I piętrze zlokalizowano 
łącznik (przejście do budynku szkoły), dwa zespoły szatniowe, salę korekcyjną oraz 
trybuny na ok. 300 miejsc siedzących. 
W ramach prac wykonano również 128 miejsc postojowych z płyt ażurowych wraz z drogą 
dojazdową i manewrową z kostki betonowej oraz niezbędne oznakowanie. Wyznaczono 
także cztery miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.



Rok inwestycji: 2017 
Łączny koszt inwestycji: ok. 1 mln. zł, dofinansowanie 0,5 ml zł

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych 
w gminie Żukowo

Przebudowa boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej w Przyjaźni

Opis Inwestycji: 
Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. Otrzymane środki stanowią nie 
więcej niż 50% całkowitej wartości wydatków, tj. 500 300,00 złotych. Całkowita wartość 
wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi 1 000 689,00 złotych.

Opis Inwestycji: 
Boisko asfaltowe przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni 
o wymiarach ok. 13,4 x 22,7 m zostało powiększone do wymiarów 15,0 x 26,0 m. 
W ramach prac zamontowano piłkochwyty, oświetlenie, stojaki rowerowe, bramki do piłki 
ręcznej, kosz do koszykówki, słupki do siatkówki oraz siatkę polipropylenową do gry. 

Przebudowa boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej w Pępowie
Opis Inwestycji: 
W miejscu istniejącego boiska asfaltowego wykonano boisko wielofunkcyjne do 
koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej. W ramach prac 
zamontowano bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, wyposażenie do gry                           
w siatkówkę. Dodatkowo zdemontowano stary  i wybudowano nowy chodnik, 
zamontowano nowe ogrodzenie, odwodnienie linowe do studni oraz obsiano trawą teren 
dookoła boisk. 7

Oświata, sport, rekreacja



Przebudowa boiska sportowego 
przy Szkole Podstawowej w Żukowie

Opis Inwestycji: 
Zamówienie obejmowało wykonanie robót związanych z wykonaniem modernizacji placu  
o nawierzchni asfaltowej i betonowej, który jest wykorzystywany jako boisko sportowe 
szkoły podstawowej w Żukowie. Istniejące boisko asfaltowe ma wymiary ok. 
38,90x25,20m. W ramach prac nałożono syntetyczną warstwę nawierzchni sportowej 
amortyzującej – poliuretanowej, zamontowano piłkochwyty, stojaki rowerowe, 
oświetlenie oraz chodniki wzdłuż południowej krawędzi boiska. Zakupiono także bramki 
do piłki ręcznej, kosz do koszykówki oraz wyposażenie do gry w siatkówkę.

Budowa boiska na stadionie
w Żukowie

Opis inwestycji:
W wyniku inwestycji rozpoczętej w 2014 r. powstało boisko sportowe                            
o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 100 x 64 m wraz z odwodnieniem                     
i 4 zbiornikami rozsączającymi, zamontowano 2 piłkochwyty i 4 bramki sportowe, 
zakupiono traktorek służący do koszenia, odśnieżania i czesania nawierzchni.
Na tę inwestycję Gmina Żukowo otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu           
i Turystyki w wysokości 640 tys. zł.

Rok inwestycji: 2015 r.
Koszt inwestycji: 1 263 257,08 zł, 
Dofinansowanie: 640 000,00 zł

Oświata, sport, rekreacja
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Rok inwestycji: 2015 r. 
Koszt inwestycji: 126 577,57 zł

Budowa placów zabaw w Babim Dole, 
Glinczu i Borkowie

Opis Inwestycji: 
W wyniku prac powstał plac zabaw w Babim Dole, Glinczu oraz Borkowie. Zamontowane 
zostały zestawy wielofunkcyjne, huśtawki, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz mała 
architektura, a w Glinczu i Borkowie dodatkowo zamontowano także karuzelę.

Rok inwestycji: 2015 r. 
Koszt inwestycji: 67.925,63 zł

Budowa parku w Przyjaźni

Opis Inwestycji: 
Środki wydatkowano  na roboty budowlane, w wyniku których utworzono alejki  
o nawierzchni gruntowo - klepiskowej na powierzchni 280 m2, zamontowano 
urządzenia siłowni zewnętrznej: wyciąg i krzesło, biegacz i orbitrek, prasa nożna                    
i wioślarz, surfer i twister, rower i jeździec oraz zamontowano stojaki rowerowe.

Oświata, sport, rekreacja
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Rok inwestycji: 2015 r. 
Koszt inwestycji: 377.974,70 zł

Budowa Parku Edukacyjnego
w Żukowie

Opis Inwestycji: 
W akustyczno-dynamicznej części parku zamontowano równoważnię, 
kołyskę Newtona, wieloboczek, teleskop akustyczny, dzwony rurowe oraz 
szumiące rury. Część optyczna zawiera kolorowe koło, peryskop, siatkę 
dyfrakcyjną oraz lustra walcowe. Poza naukowmi urządzeniami w parku 
zamontowano również tablice informacyjno-dydaktyczne oraz tablice                 
z rysunkami dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żukowie oraz Gimnazjum nr 2 
w Żukowie.

Rok inwestycji: 2016 r. 
Koszt inwestycji: 68 900,00 zł

Budowa mini miasteczka ruchu 
drogowego na terenie ZPGiSP 
w Baninie i Chwaszczynie

Opis Inwestycji: 
Przy szkole podstawowej w Baninie oraz Chwaszczynie powstały mini 
miasteczka ruchu drogowego z kostki brukowej wraz z oznakowaniem 
pionowym i poziomym.

10
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Przystanie kajakowe 
– Pomorskie Szlaki Kajakowe 
– Szlakiem Raduni

Rok inwestycji: 2015 - 2018 
Łączny koszt inwestycji: ok. 2,6 mln zł 

Dofinansowanie: ok. 2,2 mln zł
Opis Inwestycji: 

Gmina Żukowo przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kajakiem 
przez Pomorze" - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie 
pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej. Obecnie trwają prace związane                 
z budową infrastruktury kajakowej na terenie Gminy Żukowo. Prace 
wykonawcze odbywają się na przystani w Żukowie, Lniskach i Rutkach. Zgodnie                   
z założeniami referatów nadzorujących prace, jeszcze w 2018 roku udostępniona 
zostanie infrastruktura kajakowa amatorom wypoczynku wodnego.
Gmina Żukowo uzyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości ok. 2,2 mln zł 
(85% kosztów kwalifikowanych) ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 
8 Konwersja RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów 
atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego. Projekt „Pomorskie Szalki Kajakowe             
– Szlakiem Raduni”.
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Rewitalizacja parku 
przy kościele WNMP 
w Żukowie

12

Rok inwestycji: 2018 r. 
Koszt inwestycji: ok. 1,8 mln zł 

Opis Inwestycji: 
Mieszańcy gminy mogą już korzystać z drewnianego pomostu, nowo 
powstałych ścieżek dla pieszych, ławek, altan, stojaków rowerowych 
oraz tablic informacyjnych wokół oczyszczonego, pogłębionego                        
i wzmocnionego stawu. Obecnie trwają również prace związane                    
z przebudową i rozbudową historycznego budynku spichlerza. 
Powstaną miejsca postojowe, oświetlenie, a teren dostosowany 
zostanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Oświata, sport, rekreacja
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Oświata, sport, rekreacja

Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa”
- Modernizacja zabytkowego spichlerza 
z końca XIX w.

Rok inwestycji: 2017-2018 r. 
Łączny koszt inwestycji: ok. 12 mln zł 
Dofinansowanie: ok. 7 mln zł

Opis Inwestycji: 
„Stare Centrum Żukowa” to okolice zespołu poklasztornego Norbertanek i ulicy 3 Maja. Powstaje 
tam serce kulturalne Gminy Żukowo, którego do tej pory nie było. Przedsięwzięcie ma poprawić                  
i uatrakcyjnić zagospodarowanie przestrzenne historycznego centrum Żukowa oraz stworzyć 
mieszkańcom miejsce do rekreacji. W budynku spichlerza mieścić się będzie Strefa Kultury oraz 
Centrum Aktywności Rodzin – CAR, które będzie ośrodkiem dziennej opieki. Powstanie także 
Kreatywne Centrum Kulturalno-Edukacyjne z wielofunkcyjną salą do działalności kulturalnej 
prowadzonej przez Ośrodek Kultury i Sportu. Obecnie trwają prace budowlane.

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO 
WP na lata 2014-2020 na działania rewitalizacyjne miast. Wartość inwestycji to blisko 12 mln zł,                    
a dofinansowanie ze środków unijnych to około 7 mln zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie                  
z Parafią Rzymskokatolicką p.w. WNMP w Żukowie. 



Strefa Kultury w Chwaszczynie

Rok inwestycji: 2017 r. 
Łączny koszt inwestycji: ok. 2,2 mln zł 

Opis Inwestycji: 
Remiza OSP w Chwaszczynie rozbudowana została o bibliotekęz czytelnią, salę 
komputerową oraz salę wielofunkcyjną. Budynek wyposażony został                         
w niezbędne instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, ogrzewania 
wodnego zasilanego z kotłowni własnej, wentylacji grawitacyjnej i 
mechanicznej, instalacji elektrycznych ogólnego przeznaczenia i instalacji 
niskoprądowych (telekomunikacja wraz z dostępem do Internetu, instalacją 
alarmu przeciwwłamaniowego). Nowe pomieszczenia nie tylko poprawiły 
warunki lokalowe straży pożarnej, ale także służą mieszkańcom i pełnią funkcje 
obiektu kulturalnego. Wyróżnikiem architektonicznym budynku jest wieża 
służąca do suszenia węży strażackich. Wokół budynku wykonano obejście                  
w postaci chodnika oraz utwardzone place dla wozów straży pożarnej. 
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W okresie 2015-2018 przebudowie i modernizacji w technologii wykonania dróg                      
z nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej poddano fragmenty czterdziestu sześciu dróg 
gminnych za łączną kwotę 23.349.220,36 zł. W ramach tych prac zrealizowano m.in                        
13,8  km dróg asfaltowych, wykonano 2200 mb dróg z kostki brukowej, powstało lub 
zostało zmodernizowanych ponad 6 km chodników i ciągów rowerowych. Powstało                  
18 nowych lokalizacji parkingowych dających łącznie 594 miejsca parkingowe za łączną 
kwotę ponad 3,5 mln zł.

Układ komunikacyjny w Baninie, 
przebudowa ulic Tuchomska, 
Borowiecka, Północna

Rok inwestycji: 2015  - 2017 
Łączny koszt inwestycji: ok. 7 mln zł

Opis Inwestycji: 
Droga ulicy Północnej o długości 420 metrów została wyposażona w chodnik                    
i ścieżkę rowerową. Wykonana została jezdnia z nawierzchni asfaltowej, chodnik               
i ścieżka rowerowa z kostki betonowej oraz oświetlenie. Kolejnym etapem była 
przebudowa ulic Borowieckiej i Tuchomskiej. Na ulicy Borowieckiej powstała 
jezdnia asfaltowa o szerokości 6 metrów z chodnikami, ścieżką rowerową, 
miejscami parkingowymi oraz pełną infrastrukturą techniczną łącznie                               
z  oświetleniem drogow ym, kanal izacją  deszczową oraz kanałem 
technologicznym. Przeprowadzone zostały również prace budowlane związane  
z przebudową ulicy Tuchomskiej. Podobnie jak ulica Borowiecka, posiada 
nawierzchnią asfaltową oraz chodniki, ścieżkę rowerową, parking oraz zatokę 
autobusową z kostki betonowej, oświetlenie drogowe i pełną infrastrukturę 
techniczną. Ostatnią fazą prac budowlanych układu komunikacyjnego wokół 
szkoły podstawowej w Baninie było wykonanie parkingu szkolnego oraz odcinka 
ulic Północnej i Borowieckiej. 
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Infrastruktura drogowa



Ulica Armii Krajowej w Żukowie

Rok inwestycji: 2015 r. 
Łączny koszt inwestycji: ok. 5 mln zł

Opis Inwestycji: 
W listopadzie 2015 r. odebrano III etap budowy ul. Armii Krajowej w Żukowie.                    
W wyniku całej inwestycji zrealizowanej w 2015 roku przebudowano 1,3 km ul. Armii 
Krajowej oraz wykonano roboty na części ul. Polnej, która na czas prowadzonych 
robót została wyznaczona jako alternatywny objazd dla użytkowników drogi. 
Dodatkowo, w ramach zamówienia uzupełniającego na ul. Polnej dołożone zostały 
płyty YOMB oraz dwie lampy oświetleniowe, a na ul. Armii Krajowej zostały miejsca 
parkingowe. Na ul. Armii Krajowej utworzono nawierzchnię bitumiczną na 
powierzchni 8967 m2, wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej 
powierzchni 6833 m2, zamontowano 44 słupy oświetleniowe, usunięto kolizje 
energetyczne i teletechniczne, wybudowano odwodnienie drogi. Zadanie 
otrzymało dotację niemal 3 mln zł. Drugi etap budowy obejmował odcinek ulicy 
Armii Krajowej od miejsca zakończenia pierwszego etapu (za ul. Graniczną                          
w Żukowie) przez wykonanie ronda, wzmocnienie łuków wjazdowych na rondo, 
zamontowanie barier zabezpieczających i budowę drogi aż do połączenia z ulicą 
Gdyńską, do skrzyżowania z drogą krajową nr 20.

Zatoki autobusowe przy ulicy 
Armii Krajowej w Żukowie
i Pępowie

Rok inwestycji: 2017 r.  
Łączny koszt inwestycji: 580 tys. zł 

Opis Inwestycji: 
W wyniku prac utworzono dwie zatoki autobusowe na pograniczu 
miejscowości Żukowo i Pępowo o nawierzchni z kostki kamiennej o łącznej 
powierzchni 228 m2, przy zatokach zamontowano nowe wiaty przystankowe. 
Dodatkowo utworzono brakujące fragmenty chodnika – powierzchnia                
924,6 m2 oraz ścieżkę rowerową z czerwonej kostki betonowej na 
powierzchni 15 m2. Wykonano dwa wjazdy w drogi wewnętrzne, utwardzono 
skarpę za pomocą pyt MEBA, zamontowano 31 szt. barierek drogowych. 
Wybudowana została także sieć kanalizacji deszczowej o długości 6 mb oraz 
sieć wodociągowa o długości 71,05. Obecnie zakończyła się budowa kolejnej 
zatoki autobusowej przy ulicy Armii Krajowej w Pępowie, w rejonie 
skrzyżowania z ul. Gdańską. Koszt zrealizowanych prac to ok 150 tys. zł.
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Nawierzchnie asfaltowe 
w Gminie Żukowo

Rok inwestycji: 2015 - 2018 r.
Łączny koszt inwestycji

na drogach gminnych: ok. 45 mln zł 

Opis Inwestycji: 
W ciągu ostatnich 4 lat Gmina Żukowo zrealizowała szereg inwestycji związanych               
z poprawą infrastruktury na drogach gminnych. W 2015 r. na ten cel przeznaczono 
10,6 mln zł, w 2016 r. – 7,5 mln zł, w 2017 r. – 13,2 mln zł, a w 2018 r. (plan na 28.08.2018 r.) 
– 13,7 mln zł.
Co roku Gmina przeznacza od 1 mln do 7 mln zł na nawierzchnie asfaltowe, co daje od                
10 tys. do 15 tys. mb utwardzonej powierzchni. W technologii nawierzchni asfaltowych 
wykonane zostały w latach 2015 – 2018 m.in.: ul. Armii Krajowej w Żukowie, ul. Dambka 
w Żukowie, droga Skrzeszewo – Przyjaźń, układ komunikacyjny w Baninie, ul. Tuchomska 
w Chwaszczynie, ul. Łąkowa w Skrzeszewie, ul. Sosnowa w Łapinie Kartuskim,                              
l. Słoneczna w Przyjaźni, ul. Żeromskiego w Chwaszczynie, ul. Adm. A. Karwety                         
w Miszewku oraz droga w Rutkach.
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Utwardzanie dróg gminnych 
płytami YOMB 

Rok inwestycji: 2015 - 2018 r. 
Łączny koszt inwestycji 
na drogach gminnych: ok. 45 mln zł 

Opis Inwestycji: 
W 2015 r. płyty YOMB ułożone zostały w 22 miejscowościach. Za kwotę około 
2 mln zł położonych zostało ponad 31 tys. płyt, co stanowi powierzchnię około             
23 tys. m2. W 2016 r. płyty ułożono w 20 miejscowościach za kwotę ponad            
2,5 mln zł, w ilości  niemal 37 tys. sztuk, co dało powierzchnię ponad 27 tys. 
m2. W 2017 r. całkowity koszt płyt stanowił ponad 3,2 mln zł. Ułożonych 
zostało 46 tys. sztuk płyt w 21 miejscowościach na powierzchni ponad 35 tys. 
m2. Co łącznie daje przeszło 30 km utwardzonych dróg w tej technologii.                  
Do  końca  2018  r.  zaplanowano  ułożenie  ponad  50  tys .  p łyt                                                          
w 21 miejscowościach . 
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Nawierzchnie z kostki brukowej
w Gminie Żukowo

Rok inwestycji: 2015 - 2018 r.
Łączny koszt inwestycji

na drogach gminnych: ok. 4,7 mln zł 

Opis Inwestycji: 
W 2015 r. na nawierzchnie z kostki brukowej wydatkowano kwotę około 591 tys. zł,               
co stanowi powierzchnię około 306 mb. W 2016 r. ułożono kostkę brukową za kwotę 
ponad 956 tys zł, co dało powierzchnię ponad 500 mb. W 2017 r. kwota przeznaczona na 
nawierzchnie z kostki brukowej wzrosła dwukrotnie, do łącznej sumy ponad 1,8 mln zł. 
Ułożono  wówczas  ponad 2400 mb. Do końca 2018 r. zaplanowano ułożenie około             
1000 mb kostki brukowej za łączną kwotę ponad 1,3 mln zł.
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Oświetlenie drogowe 
w gminie Żukowo 

Rok inwestycji: 2015 - 2018 r. 
Łączny koszt inwestycji na drogach gminnych: 1.2 mln zł
Dofinansowanie: ok. 980 tys. zł 

Opis Inwestycji: 
W latach 2015-2018 w gminie Żukowo powstało 501 punktów 
oświetleniowych za kwotę ok. 2,5 mln zł. Ponadto zrealizowano projekt 
polegający na wymianie ok. 500 lamp sodowych na nowoczesne lampy LED-
owe. Gmina Żukowo otrzymała dofinansowanie na realizację niniejszego 
zadania w kwocie ok. 980 tys. zł.  Łączna wartość inwestycji wynosiła prawie 
1,2 mln zł.
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Parkingi w Gminie Żukowo

Rok inwestycji: 2015 - 2018 r.
Łączny koszt inwestycji: ok. 2,3 mln zł 

Opis Inwestycji: 
W ciągu ostatnich 4 lat Gmina Żukowo zrealizowała szereg inwestycji 
związanych z budową parkingów na terenie całej gminy. W 2015 r. na ten cel 
przeznaczono 685 tys. zł, w 2016 r. – 67 tys. zł, w 2017 r. – 565 tys. zł, a w 2018 r. 
(plan na 28.08.2018 r.) – ok 1 mln zł.
Parkingi na terenie Gminy Żukowo wykonane w latach 2015 – 2018 to m.in.: 
parking przy kościele w Chwaszczynie oraz przy kościele WNMP w Żukowie, 
parking przy SP w Baninie, przy PKM w Borkowie i Pępowie, na ul. Polnej                      
w Żukowie, przy OSP w Skrzeszewie, czy też na ul. Armii Krajowej w Żukowie. 
Łącznie powstało niemal 600 miejsc parkingowych.
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Chodnik Glincz – Żukowo
Rok inwestycji: 2016 r. 
Inwestycja powstała w ramach współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad

Chodniki w gminie Żukowo 

Opis Inwestycji: 
W 2016 r. Burmistrz Gminy Żukowo przekazał do GDDKiA dokumentację projektową dot. budowy chodnika 
na odcinku Tuchom – Chwaszczyno. Zakres budowy obejmował wykonanie jednostronnego chodnika               
o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości od 1,5 m do 2,00 m z przebudową istniejących zjazdów oraz 
budową kanału technologicznego. Ponadto w miejscach wymagających podwyższonego bezpieczeństwa, 
wybudowano barierki chodnikowe o łącznej długości wynoszącej blisko 400 m. Długość całego 
utwardzonego odcinka chodnika łączącego Tuchom z Chwaszczynem po przebudowie wynosi ponad 1500 m.

Chodnik Tuchom – Chwaszczyno
Rok inwestycji: 2017 r. 
Łączny koszt inwestycji – 1 695 371,91 zł – inwestor GDDKiA.  
Koszt dokumentacji poniesiony przez Gminę Żukowo 50 tys. zł

Opis Inwestycji: 
Chodnik w Borkowie ułożony został z kostki betonowej o długości 600 m oraz 3 m szerokości. 
Wykonano  również nowe oświetlenie oraz kanalizację deszczową. Inwestycja realizowana była 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Chodnik w Borkowie
Rok inwestycji: 2018 r. 
Łączny koszt inwestycji: 850 tys. zł, 
Gmina Żukowo dofinansowała inwestycje kwotą 400 tys. zł

Współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego.

Ponadto Gmina Żukowo w 50% sfinansowała budowę chodników 
na droga powiatowych.



Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz Zespołu Szkół Zawodowych 
w Żukowie

Rok inwestycji: 2018 r.
Łączny koszt inwestycji: ok 5,2 mln zł, 

wkład Gminy Żukowo wynosi ok 270 tys. zł 

Opis Inwestycji: 
Rozbudowa ma poprawić warunki lokalowe szkoły poprzez nadbudowę piętra do istniejącego 
budynku szkoły przy ul. Gdyńskiej 5 w Żukowie. W ramach planowanej nadbudowy szkoła 
zostanie całkowicie przystosowana dla osób niepełnosprawnych i z trudnościami w poruszaniu 
się dzięki dobudowaniu windy. Budynek jest dzielony pomiędzy dwie szkoły – szkołę 
podstawową prowadzoną przez Gminę Żukowo oraz ponadgimnazjalną – prowadzoną przez 
Powiat Kartuski. 
Gmina Żukowo przeznaczyła blisko 1,3 mln zł na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych 
w budynku szkoły podstawowej oraz ujednolicenie kolorystyczne części dotyczącej szkoły 
podstawowej, koordynowanie prac budowlanych w obiekcie oraz budowę parkingu. 

Współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego.
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Wspieramy poszkodowanych

W październiku 2017 r. Burmistrz Gminy Żukowo podpisał umowy                          
z gminami poszkodowanymi w wyniku nawałnic.  Udzielona została pomoc 
finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remonty 
infrastruktur y drogowej uszkodzonej  w wyniku wystąpienia 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które dotknęły Gminę Sulęczyno 
i Gminę Lipusz w sierpniu br., w wysokości po 40 tys. dla każdej z gmin.
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Współpraca z jednostkami 
samorządu terytorialnego.

Działania na rzecz budowy Obwodnicy 
Metropolitalnej Trójmiasta

Gmina Żukowo aktywnie uczestniczyła w sprawach dotyczących budowy Obwodnicy 
Metropolitalnej Trójmiasta. Pierwszym krokiem żukowskiego samorządu był apel w sprawie 
budowy drogi ekspresowej S6 podpisany przez Burmistrza Wojciecha Kankowskiego                         
w listopadzie 2016 roku. Następnie stworzono petycję do Ministra Infrastruktury                                  
i Budownictwa w sprawie przyspieszenia budowy OMT, pod którą podpisało się blisko 12 tys. 
osób. W lipcu 2017 roku burmistrz zwrócił się do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z prośbą o przyspieszenie prac nad rozpatrzeniem skargi kasacyjnej. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie. Od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku władze gminy Żukowo 
aktywnie uczestniczyły w rozprawach oraz niejednokrotnie zwracały się pisemnie do władz 
państwowych oraz NSA w celu przyspieszenia sprawy. Ostatecznie 27 sierpnia do Urzędu 
Gminy w Żukowie wpłynęło pismo z Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
zawiadamiające o wyznaczeniu na dzień 14 listopada br. rozprawy ze skargi kasacyjnej                         
w sprawie postępowania środowiskowego dotyczącego budowy Obwodnicy Metropolitalnej 
Trójmiasta.
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Termomodernizacja budynków szkolnych

Rok inwestycji: 2017 - 2018 r. 
Łączny koszt inwestycji: ok. 6,3 mln zł 
Dofinansowanie: ok. 2,7 mln zł

Opis Inwestycji: 
Projekt termomodernizacji czterech budynków w gminie Żukowo otrzymał dofinansowanie                           
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Prace realizowane są w czterech szkołach 
w gminie Żukowo: Skrzeszewie, Pępowie, Leźnie i Chwaszczynie. W ramach prac wykonane zostało 
kompleksowe docieplenie ścian wraz z fundamentami oraz dachem. Budynki zyskały nowe okna i drzwi. 
Zmodernizowano także instalacje grzewcze, zamontowano ekologiczne źródła ciepła oraz 
zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne na źródła światła LED. 
Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 6,3 milionów zł. Z tego prawie 2,7 mln zł pochodzi                          
z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ochrona środowiska

Prosument

Rok inwestycji: 2016 r. 
Łączny koszt inwestycji: ponad 1,4 mln zł  

Opis Inwestycji: 
Gmina Żukowo przystąpiła do programu Prosument, który ma na celu instalację odnawialnych 
źródeł energii na budynkach mieszkalnych, tzw. OZE. Zakwalifikowało się do niego 27 budynków. 
Instalacje odnawialnych źródeł energii wpłyną na radykalne obniżenie kosztów energii 
elektrycznej i cieplnej. Zakup i montaż małych instalacji lub mikro instalacji odnawialnych źródeł 
energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła pozwala na ograniczenie lub uniknięcie emisji 
CO2. Ma to więc ogromne znaczenie dla poprawy stanu środowiska naturalnego, w którym 
żyjemy. 

„Czyste Powietrze Gminy Żukowo”

Przez ostanie lata Gmina Żukowo korzystała z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste Powietrze Pomorza”. W ramach 
Zadania w latach 2015 – 2017 zostało łącznie zmodernizowanych 67 pieców opalanych 
węglem i zastąpiono je 59 piecami gazowymi, 7 piecami na biomasę, 1 pompę ciepła oraz 
dodatkowo 13 kolektorami słonecznymi, za łączną kwotę ponad 1 mln zł. W 2015 roku 
wymieniono 11 pieców za łączną kwotę 187 667,92 zł. W 2016 roku liczba ta wzrosła do 12 
beneficjentów dając łącznie wydatek 184 518,01 zł. W 2017 roku dofinansowano wymianę aż 
44 pieców o łącznej wartości 663 062,23 zł.



Kanalizacja i wodociągi

Rok inwestycji: 2015 - 2018 r.
Łączny koszt inwestycji: ok. 10,16 mln zł 

Opis Inwestycji: 
W ciągu 4 lat Gmina Żukowo zrealizowała szereg inwestycji związanych                          
z zabezpieczeniem mieszkańców gminy w wodę. W samym 2015 r. powstały trzy 
studnie głębinowe dla ujęcia wody w następujących miejscowościach: Chwaszczyno, 
Niestępowo i Łapino oraz zbiornik retencyjny wody pitnej przy ul. Dambka                     
w Żukowie o pojemności 250 m3. W 2016 r. wybudowano zbiorniki retencyjne wody 
pitnej (pojemność 200 m3) wraz z przepompownią wody II stopnia oraz niezbędną 
infrastrukturą w stacji uzdatniania wody w Leźnie.
Kolejne lata to budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną w Skrzeszewie 
(pojemość 300 m3) oraz w Baninie (pojemość 400m3). Nowe zbiorniki                           
w Chwaszczynie o pojemności 500 m3 zostały oddane do użytku w połowie maja br. 
Podjęto również działania mające na celu poprawę jakości uzdatniania wody, 
zwiększenia i zapewnienia bezawaryjnej ciągłości dostawy wody ze Stacji 
Uzdatniania Wody w Baninie. Na stacji funkcjonują zbiorniki, które służą do 
magazynowania wody pitnej, co pozwoli wyrównać deficyty wody i zapewni ciągłość 
dostaw wody w gminnym systemie wodociągowym w okresach maksymalnego 
rozbioru wody. 4 października 2018 roku nastąpił odbiór prac związanych                             
z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Baninie. W 2017 r. zakupione oraz 
zamontowane zostały nowe agregaty prądotwórcze wolnostojące dla zasilania 
awaryjnego stacji uzdatniania wody w Leźnie, Niestępowie i Skrzeszewie (390 tys. 
zł). Każda ze stacji uzdatniania wody wyposażona została w nowy układ SZR w celu 
utrzymania prawidłowej pracy urządzeń. Na terenie stacji uzdatniania wody                       
w Skrzeszewie wykonano modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd                 
i sterowania oraz zakupiono i wymieniono rozdzielnicę główną. 
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Centrum Zarządzania Kryzysowego 
i OSP w Żukowie

Rok inwestycji: 2014 - 2016 r. 
Łączna wartość inwestycji: ok. 6,8 mln zł

Opis Inwestycji: 
Nowa remiza to nowoczesny budynek o łącznej powierzchni użytkowej 1 415,27 m2, 
w którym znajdują się pomieszczenia: Centrum Zarządzania Kryzysowego, OSP 
Żukowo oraz podstacji pogotowia ratunkowego SOR w Kartuzach. Obiekt 
dostosowany jest do użytku dla osób niepełnosprawnych – zastosowano platformy 
pionowe.
Do budynku wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, 
przebudowano kanalizację deszczową, wykonano tereny utwardzone kostką 
betonową na łącznej powierzchni 2450 m2, wykonano oświetlenie zewnętrzne. Aby 
zapewnić stabilność energetyczną obiektu, zakupiono agregat prądotwórczy. 
Dodatkowo zakupiono wyposażenie, przebudowano drogę dojazdową, wykonano 
połączenie telekomunikacyjne obiektu remizy z siedzibą urzędu. 

Bezpieczeństwo publiczne

Rozbudowa Komisariatu Policji 
w Żukowie

Rok inwestycji: 2014 - 2015 r. 
Łączna wartość inwestycji: ok 3 mln zł. 
Wkład Gminy Żukowo wyniósł 1 mln zł.
Opis Inwestycji: 
Obecny budynek posiada 690 m2 powierzchni użytkowej, to jest o ponad dwa razy 
więcej niż miał poprzedni. Nowoczesne wyposażenie wnętrz w połączeniu ze świeżo 
zakupionym profesjonalnym sprzętem zwiększy wydajność żukowskiego komisariatu. 
Na parterze i piętrze znajduje się kilkanaście pokoi dwuosobowych, a także mała sala 
konferencyjna. W użytkowej piwnicy przygotowano pomieszczenia dla służby 
patrolowej. Ponadto są tam szatnie, prysznice i część magazynowa. Komisariat 
powstał w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.



Bezpieczeństwo publiczne

Pomoc dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych

Gmina Żukowo rokrocznie wspiera Ochotnicze Straże Pożarne. 
Jednostki OSP w latach 2015-2018 wyposażone zostały                               
w profesjonalny sprzęt ratowniczy. Zakupiono m. in. samochód 
bojowy dla OSP w Leźnie i Baninie, motopompę pływającą dla OSP       
w Chwaszczynie, piłę ratowniczą dla OSP w Baninie, czy też zestaw 
pompowy dla OSP w Sulminie. 
W roku 2018 wydatki poniesione przez Gminę Żukowo w 2018 roku 
na jednostki OSP wynoszą dotychczas prawie 1,2 mln zł, z czego             
671 499,40 zł stanowią udzielone dotacje. Dla porównania w 2017 
roku całkowite koszty Gminy Żukowo dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych wynosiły ponad 1,3 mln zł.  W 2018 roku przekazano 
również dotację dla OSP Chwaszczyno w wysokości 550 tys. zł, na 
zakup nowego wozu strażackiego. Obecnie jednostka czeka na 
odbiór pojazdu.
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Budżet Obywatelski

Od 2016 roku mieszkańcy miasta Żukowo mają możliwość decydowania 
o tym na co przeznaczyć część budżetu gminy. Daje to możliwość 
zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz 
mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie 
tylko własnej dzielnicy, ale i całego miasta. Każdy kto ukończył 16 lat 
może zgłosić swoją propozycję zadania do rocznego budżetu gminy. Na 
ten cel przeznaczonych jest 200 tys. zł.

Fundusz Sołecki

Fundusz sołecki w 2016 roku wynosił 1 648 433,23 zł. Z tej puli fundusz 
podstawowy stanowił 575 097,89 zł, dodatkowe środki to 1 073 335,34 zł. 
Osiedla w Żukowie otrzymały do dyspozycji 281 tys. zł. Łącznie na sołectwa 
i osiedla przeznaczono blisko 2 mln zł.
Na 2017r. znacznie zwiększono środki na wydatki finansowane z funduszu 
sołeckiego. Łącznie wyniósł on 1.770.017,42 zł, z czego 606.375,04 zł to 
fundusz podstawowy, natomiast 1.163.642,38 zł to środki dodatkowe. 
Ponadto osiedla w Żukowie otrzymały do dyspozycji 279 tys. zł, a 200 tys. zł 
zarezerwowano na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego 
miasta Żukowo. 
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu 
sołeckiego w 2018 r. opiewał na kwotę 2,3 mln zł, a środki wyodrębnione 
do dyspozycji pięciu żukowskich osiedli to 279 tys. zł. Na realizację Budżetu 
Obywatelskiego w mieście Żukowo przeznaczonych było 338 tys. zł.
Wysokość środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Żukowo na 
2019 rok wynosi 2 629 718,25 zł, z tego 1 757 852,50 zł to środki 
dodatkowe zwiększone uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie. Środki 
wyodrębnione do dyspozycji pięciu żukowskich osiedli to ponownie               
279 tys. zł.  Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw w 2019 roku                     
w stosunku do roku 2018 wzrosły o ponad 300 tys. zł

Działania społeczne



Działania Społeczne

Młodzieżowa Rada Gminy

W 2018 roku utworzona została Młodzieżowa Rada Gminy,                         
z 15 radnymi w wieku od 13 do 18 lat. Jest to grupa młodzieży, która 
współpracuje z dorosłymi radnymi miasta, dzięki czemu może 
wypowiadać się i wpływać na swoje otoczenie. 

30



Nagrody i wyróżnieniaNagrody i wyróżnienia

31

O rozwoju gminy świadczą także wyróżniona i nagrody. Tytuł HIT 2016 za działania 
gminy na rzecz poprawy życia i bezpieczeństwa mieszkańców przyznany został za 
budowę nowoczesnego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej i Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Żukowie, a HIT 2018 za Rewitalizację starego 
centrum Żukowa. 

Gmina znalazła się dwa razy (2016 i 2017 r.) w ścisłej czołówce Rankingu 
Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość, udowadniając że 
należymy do grona najszybciej rozwijających się samorządów w Polsce (IV miejsce 
wśród gmin miejsko - wiejskich).



Nagrodę „Bursztynowy Katamaran” przyznaną przez Pomorską Radę 
Działalności Pożytku Publicznego i Pomorską Radę Organizacji 
Pozarządowych gmina otrzymała za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. Trzeba podkreślić, że na współpracę z NGO w latach 
2015 – 2018 samorząd Gminy Żukowo przekazał łącznie kwotę 
przekraczającą 3,8 mln zł.

W maju 2017 r. Gmina Żukowo została Laureatem XXVII edycji 
Konkursu „Teraz Polska”.  Przyznane Godło potwierdza, że gmina jest 
jedną z najlepszych w Polsce pod względem  gospodarności oraz 
atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.
W latach 2017-2018 Gmina Żukowo otrzymała nagrodę Samorządowy 
Lider Edukacji za szczególne dbanie o rozwój szkolnictwa na swoim 
terenie  oraz  efektywność,  nowoczesność  i  skuteczność 
podejmowanych zadań oświatowych.
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Urząd Gminy w Żukowie
83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52
tel. 58 685 83 00, fax 58 685 83 30
ugzukowo@zukowo.pl
www.www.zukowo.pl

Razem budujemy Gminę Żukowo.
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