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Rozwój ekoturystyki i dochody
z turystyki w regionie Pomorza
oraz Warmii-Mazur w korelacji
doświadczeń holenderskich

GDAŃSK – morze możliwości
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Ekoturystyka Pomorza,
Warmii i Mazur
wobec doświadczeń
holenderskich
„Rozwój ekoturystyki i dochody z turystyki w regionie Pomorza oraz Warmii-Mazur w korelacji doświadczeń holenderskich” - to tytuł projektu realizowanego
przez Związek Miast i Gmin Morskich. Celem projektu jest wsparcie rozwoju
ekoturystyki w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Elementem
tego rozwoju jest utworzenie i wdrożenie algorytmu wpływów z turystyki
na poziomie gminy. W projekcie założono wykorzystanie doświadczeń w tym
zakresie organizacji i samorządów holenderskich, dlatego nawiązany został
kontakt z partnerami z Fryzji, natomiast ze strony polskiej partnerem Związku
Miast i Gmin Morskich została Fundacja Promocji Gmin Polskich – Bałtycki
Instytut Gmin w Gdańsku. Dodajmy, że projekt został dofinansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Stu d y j n y w y j a z d
do L e e u wa r d e n
Realizacja projektu rozpoczęła się
w połowie lutego 2010 roku, a jego
zakończenie przewidywane jest w połowie lipca br. Pierwszym etapem prac
był studyjny wyjazd polskich partne-
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rów projektu do Holandii (Leeuwarden, prowincja Fryzja) 15-17 marca br.
Celem wyjazdu był transfer wiedzy
w zakresie tworzenia strategii i planu rozwoju ekoturystyki w regionie.
Stronę polską reprezentowali dyrektor
Grzegorz Walczukiewicz oraz Sylwia
Lament ze Związku Miast i Gmin Mor-

skich, a także Michał Górski i Tomasz
Duchnowski z Fundacji Promocji Gmin
Polskich – Bałtyckiego Instytutu Gmin
w Gdańsku.
Podczas spotkania Thea Bijma,
Hans van Meerendonk oraz Yoram
Krozer zaprezentowali doświadczenia holenderskie w zakresie rozwoju
Związek Miast i Gmin Morskich

Uczestnikom konferencji przedstawione zostały listy skierowane do Andrzeja Bojanowskiego, prezesa Związku
Miast i Gmin Morskich, podkreślające
wagę problematyki stanowiącej temat
konferencji. Marian Podziewski, wojewoda warmińsko-mazurski, napisał:

Leeuwarden - Fryzja

ekoturystyki, wykorzystania jej mechanizmów w celu zdynamizowania wzrostu atrakcyjności prowincji, zasobności
jej mieszkańców. Wskazano na przykłady
produktów, które wdrożono w życie, pozostając w pełnej zgodzie z naturalnym
środowiskiem. Wiele uwagi poświęcono
także sposobowi obliczania dochodów
z turystyki na poziomie gminy. Strona
polska zaprezentowała z kolei polskie
doświadczenia w zakresie rozwoju
ekoturystyki w regionach pomorskim
i warmińsko-mazurskim. Dyskusja uzupełniona została wizytą w Narodowym
Parku Alde Feanen, gdzie goście mogli
zapoznać się z umawianymi wcześniej
rozwiązaniami.

Promocji Gmin Polskich – Bałtycki Instytut Gmin, przy wsparciu Pomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej
i dofinansowaniu ze środków Komisji
Europejskiej.

Międz y n a r o d o w a
konfe r e n cja
Drugim etapem realizacji projektu
była organizacja konferencji „Rozwój
i rentowność ekoturystyki w regionie
Pomorza oraz Warmii i Mazur na bazie
doświadczeń międzynarodowych”.
- Przełamanie stereotypów, nowe
spojrzenie na problemy rozwoju ekoturystyki – temu celowi poświęcona
została nasza konferencja - powiedział
Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej, witając
uczestników spotkania, które odbyło się
29 kwietnia br. w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowo-Żeglarskim GALION w Górkach Zachodnich w Gdańsku. Organizatorami konferencji byli:
Związek Miast i Gmin Morskich, Polska Organizacja Turystyczna, Fundacja
CZAS MORZA 2(42) czerwiec 2010

Szanowny Panie Prezesie!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie
na konferencję ,,Rozwój i rentowność
ekoturystyki w regionie Pomorza oraz
Warmii i Mazur na bazie doświadczeń
międzynarodowych.”.
Przywiązuję ogromną wagę do rozwoju turystyki jako dziedziny umożliwiającej w stosunkowo szybkim czasie
ożywienie gospodarcze. Zarówno Pomorze, jak i Warmia i Mazury mają wiele
do zaoferowania turystom.
Jestem przekonany, ze konferencja,
w której uczestniczą znakomici fachowcy, przyczyni się do pełniejszego

Uczestnicy spotkania

wykorzystania i ożywienia istniejących
już obiektów turystycznych, wpłynie na
podwyższenie standardu życia mieszkańców.
Życzę Państwu twórczych obrad, nawiązania ciekawych kontaktów i współpracy, a przede wszystkim sukcesów zawodowych oraz osobistego szczęścia.
Z kolei dr hab. Krzysztof Kasprzak,
dziekan Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, napisał:

Cezary Molski

Szanowny Panie Prezesie!
Uprzejmie dziękuję za zaproszenie do
wzięcia udziału w obradach konferencji
,,Rozwój i rentowność ekoturystyki w regionie Pomorza oraz Warmii i Mazur na
bazie doświadczeń międzynarodowych”. >
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Ekoturystyka Pomorza,
Warmii i Mazur...
>

Osobiście uznaję pracę Związku
Miast i Gmin Morskich za bardzo znaczący wkład w promowanie i rozwiązywanie wielu problemów dotyczących
gmin nadmorskich, a także w określaniu sposobu i drogi przekształcania się
lokalnych społeczeństw w kierunku
społeczeństwa obywatelskiego. Nową

Spotkanie organizowane przez Związek odbywa się w roku jubileuszowym
X rocznicy tworzenia nowego systemu organizacyjnego turystyki w Polsce.
Przygotowanie prestiżowego wydarzenia,
jakim jest prezydencja Polski w Unii Europejskiej, obejmuje m.in. wypracowanie
priorytetów, wśród których interesy pol-

turystyki Holandii”. Stwierdziła m.in., że
obserwowany jest stały wzrost zainteresowania rekreacją, a ta stanowi potencjalne zagrożenie dla parków narodowych. Natura i rekreacja nie tolerują się,
ale restrykcyjne pokonanie tej sprzeczności nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Właściwsze wydaje się poszukiwanie
swoistej równowagi. Przykładem takich
dążeń jest projekt zrealizowany we Fryzji, który został współfinansowany przez
Unię Europejską i właśnie tymi doświadczeniami podzieliła się z uczestnikami
konferencji Thea Bijma.

Podczas obrad

szansą dla wielu gmin okazała się turystyka, stająca się coraz częściej jedną
ze znaczących dziedzin gospodarki lokalnej. Mając na uwadze potencjalne
możliwości dalszego wzrostu dochodu
lokalnych społeczeństw uzyskiwanego
z turystyki niezbędne jest opracowanie
rozwoju gospodarki turystycznej w ujęciu strategicznym, umożliwiające m.in.
promowanie gospodarki i atrakcji turystycznych danej gminy i całego regionu.
Pobudzanie świadomości społecznej
mieszkańców gmin i stały proces ich
edukacji muszą być wsparte lokalnymi działaniami promocyjnymi na rzecz
ochrony środowiska i promocji turystyki,
a zwłaszcza poparte rozumieniem istoty
celu tych działań w rozwoju obszarów
wielofunkcyjnych przez władze samorządowe.
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skich regionów i sektora turystycznego
muszą znaleźć swoje znaczące miejsce.
Życzę Panu Prezesowi, a za Pana
pośrednictwem także wszystkim uczestnikom spotkania, interesujących obrad,
poznawczej dyskusji i możliwości praktycznego wdrażania wypracowanych
wniosków i nowych doświadczeń.
Intencją organizatorów było zainspirowanie uczestników konferencji do
poszukiwania nowatorskich rozwiązań
w zakresie rozwoju turystyki, dlatego
zaproszenie do udziału w tym spotkaniu skierowane zostało do holenderskich specjalistów tej branży. Thea
Bijma, przedstawicielka regionu Fryzji
(Holandia) doświadczenia swojego regionu zaprezentowała w wystąpieniu
zatytułowanym „Ekoturystyka sukcesem

Thea Bijma
Związek Miast i Gmin Morskich

W KULUARACH, PODCZAS PRZERWY...

Projekt obejmował takie przedsięwzięcia zrealizowane w parku narodowym we Fryzji jak systemy informacyjne
i komunikacyjne, systemy transportowe
oraz ekologiczne pojazdy. Na terenie
parku zainstalowane zostały kamery
sieciowe, internetowe, panele informacyjne, wykorzystując GPS stworzono
system informatyczny – cyberprzewodników reagujących w zależności od lokalizacji użytkownika, a także gry SMSowe oraz prom na baterie słoneczne,
łodzie z silnikami elektrycznymi, rowery
i ekologiczne taksówki. Co niezwykle
ważne, podkreśliła Thea Bijma, wiele
z tych rozwiązań konsultowanych było
z miejscową społecznością, a w ramach
zarządzania projektem, jeszcze przed
jego realizacją, zadbano o zagospodarowanie efektów projektu w długiej
perspektywie czasowej.
Nawiązując do tego wystąpienia Cezary Molski z Polskiej Organizacji Turystycznej omówił projekt POT – Najlepsze
Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN
- „Turystyka wodna 2010”.
Międzynarodowy Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne
(EDEN) to prestiżowy projekt Komisji
Europejskiej, organizowany od 2006
roku, promujący modele zrównoważonego rozwoju turystyki w całej Unii
Europejskiej.
Projekt opiera się na organizowanych
każdego roku krajowych konkursach. Ich
celem jest wyłanianie najlepszych destynacji turystycznych w całej Europie,
CZAS MORZA 2(42) czerwiec 2010

które nie tylko posiadają bardzo ciekawą i różnorodną ofertę dla turystów,
ale również w których z wyjątkowym
zaangażowaniem dba się o środowisko
przyrodnicze, lokalne dziedzictwo kul-

turowe, a także gdzie podejmowane są
starania o poprawę sytuacji ekonomicznej osób, które tam mieszkają. Wszystkie
te aspekty składają się na zrównoważony
rozwój turystyki.
Koordynatorem polskiej edycji konkursu organizowanej od 2009 roku jest
Polska Organizacja Turystyczna. Honorowymi ambasadorami konkursu zostali
znana podróżniczka i dziennikarka Beata
Pawlikowska oraz dziennikarz i meteorolog Tomasz Zubilewicz.
Konkurs ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzujących się szczególnymi walorami
dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy. Co roku wybierany jest
inny motyw przewodni, a uczestniczące
destynacje muszą udowodnić, że łączą
potrzeby środowiska, ludności lokalnej i turystów, rozwijając jednocześnie
atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny w oparciu o aktualny w danym >
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Ekoturystyka Pomorza,
Warmii i Mazur...
> roku temat konkursu EDEN. Kwalifikujące
się destynacje turystyczne, a mianowicie
te mniej znane i zatłoczone, mogą w ten
sposób pochwalić się tym, co świadczy
o ich niepowtarzalności, a także zaprezentować turystom oczekujące na nich
niezapomniane doświadczenia.
Destynacje wyróżnione w polskiej
edycji konkursu to miejsca oferujące odwiedzającym niepowtarzalny lokalny
koloryt, piękne krajobrazy, fascynującą
kulturę i gościnność mieszkających tam
ludzi. To miejsca wciąż nieodkryte i mniej
zatłoczone, których poznanie może dostarczyć odwiedzającym wielu niezapomnianych wrażeń i doświadczeń.
W roku 2009 tematem przewodnim
konkursu była „Turystyka na obszarach
chronionych”, a zwycięzcą została Rzecz-

nadwodnych i gdzie rozwój turystyki współgra w sposób zrównoważony
z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców. Polska Organizacja Turystyczna wierzy, że projekt EDEN
będzie miał znaczący wpływ na zrównoważony rozwój polskiej turystyki.
Konkurs EDEN ma swoją stronę internetową – www.edenpolska.pl, promującą zwycięskie i wyróżnione destynacje, ideę konkursu oraz odpowiedzialne
wzorce zachowań wśród turystów.
Jako kolejna wystąpiła Krystyna
Hartenberger-Pater z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która
omówiła temat „Moda na ekoturystykę
a komercjalizacja produktu turystycznego”. Charakteryzując obecną sytuację, podkreśliła znaczenie traktowania

Marta Chełkowska

pospolita Ptasia w ujściu Warty z województwa lubuskiego. Wyróżnione zostały cztery destynacje: Barlinek, Janów Lubelski, Region Dorzecza Nadbużańskiego
oraz Krzemienny Krąg na Szlaku Żółwia
i Dinozaura.
Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest turystyce wodnej, dlatego
udział w nim mogą wziąć te destynacje,
które wykorzystują potencjał obszarów
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ekoturystyki jako zjawiska dążącego do
równowagi. A zatem: podróżowanie
przyjazne turystyce, zrównoważone wykorzystanie zasobów, integracja rozwoju
gospodarki ze środowiskiem, kształtowanie nowych postaw, bezpośredni
kontakt z naturą czy aktywizacja obszarów chronionych. Warto skoncentrować
się na wykorzystaniu szans jakie stwarza
eco-active (rowery, kajaki, konie, nor-

Krystyna Hartenberger-Pater

dic walking), eco-rest (agroturystyka,
wellness) i eco-culture (poznanie kultury i tradycji subregionów). W powodzi
informacji tylko niecodzienne rozwiązania mają szansę powodzenia, dlatego tak
duże znaczenie ma umiejętność wyróżnienia swojej oferty spośród innych. Dużego znaczenia w tym procesie nabiera
obecnie umiejętność wykorzystywania
współczesnych narzędzi – w tym przede wszystkim internetu. Nawet jeżeli
plasujemy się w Europie w dolnej części
rankingu wśród społeczeństw korzystających z internetu, to i tak ponad 60
proc. Polaków przyznaje się do korzystania z niego. Obecnie już ponad 50 proc.
turystów szuka konkretnych informacji
o celu podróży w internecie i dynamika wzrostu ma charakter progresywny.
Dlatego należy przyjąć tezę, że codzienna obecność internetu w naszym życiu
i pracy staje się doskonałą możliwością
inspiracji do podróży i budowania świadomości miejsc ciekawych. To nie tylko
kwestia reklam czy prostych informacji,
ale również umiejętne wykorzystanie
możliwości jakie niosą ze sobą fora, blogi, portale tematyczne czy kanały audio-wideo. Wykorzystywanie takich narzędzi w budowaniu oferty turystycznej to
także zrealizowanie hasła: minimalizacja
kosztów – maksymalizacja efektów.
Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
Związek Miast i Gmin Morskich

turystykę rowerową potraktowała jako
przykład rozwoju jednej z branż turystycznych. Turystyka rowerowa to forma
wypoczynku coraz bardziej popularna
w Polsce. Województwo pomorskie ma
ogromny potencjał rozwoju turystyki rowerowej, dlatego dąży się do połączenia
szlaków rowerowych wytyczanych przez
poszczególne samorządy i lokalne organizacje turystyczne w jedną całość, tak
by tworzyły zintegrowaną sieć, czytelnie
oznakowaną i zapewniającą bezpieczną
i atrakcyjną podróż. Rosnące zainteresowanie problematyką ruchu rowerowego w naszym kraju i jego dynamiczny
rozwój sprawił, że ten rodzaj turystyki
uznany został za jeden z priorytetowych
obszarów, wsparcia produktów turystyki
aktywnej w województwie pomorskim.
Został opracowany dokument wyznaczający kierunki rozwoju systemu rowerowego na Pomorzu -„Koncepcja rozwoju systemu rowerowego województwa
pomorskiego – Zielona Księga”.
Sztandarowym rowerowym produktem turystycznym w regionie jest
inicjatywa budowy atrakcyjnego szlaku
rowerowego wzdłuż Wisły. Zainicjowane
przedsięwzięcia wokół niego stworzą
w przyszłości markowy produkt turystyczny o znaczeniu ogólnoeuropejskim, wyróżniającym Polskę na rynku
międzynarodowym oryginalną filozofią
funkcjonowania. Szlak biegnący wzdłuż
największej rzeki kraju będzie również
połączony licznymi odnogami i pętlami
ścieżek rowerowych, z atrakcjami położonymi w pewnej odległości od Wisły.
W regionie pomorskim wykonano już
wstępną inwentaryzację potencjału
turystycznego Doliny Wisły, opracowano także propozycję przebiegu trasy
z uwzględnieniem znajdujących się
w sąsiedztwie licznych atrakcji turystycznych i istniejących szlaków rowerowych
i pieszych. W ramach prac zmierzających do rozwoju tego produktu, działać
zaczęła także strona internetowa www.
alongwisla.pl opisująca i promująca inicjatywę.
Innym ważnym projektem rowerowym jest szlak Greenways – Naszyjnik
Północy. Prowadzi przez teren aż czterech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego
i kujawsko-pomorskiego. W wojewódzCZAS MORZA 2(42) czerwiec 2010

twie pomorskim ma 220 km przebiega
m.in. przez teren Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Parku Narodowego Borów
Tucholskich. To projekt, który w nowatorski sposób promuje tradycję, historię
i kulturę regionu.
Potencjał rowerowy Pomorza to także
sieć szlaków rowerowych w poszczególnych subregionach. Spośród wielu atrakcyjnych terenów obfitujących w szlaki
rowerowe na uwagę zasługują: Trójmiejski Park Narodowy, Kaszubski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy,
Bory Tucholskie, Kociewie czy Słowiński
Park Narodowy. Należy w tym miejscu wspomnieć o Gdańsku, który jest
pierwszym dużym polskim miastem,
realizującym kompleksowy program
budowy tras rowerowych. Podstawowa
część tras wdrożona została w ramach
bezzwrotnego grantu, jaki Gdańsk otrzymał z Funduszu Środowiska Globalnego
w 2002 roku.

w Malborku z innymi zamkami
i atrakcjami Powiśla.
Łączna wartość projektów wyniosła
101 258 045,61 zł, z czego 71 proc. to
dofinansowanie z EFRR.
Doświadczeniami
holenderskimi
dotyczącymi dochodów z turystyki podzielił się z uczestnikami konferencji
Yoram Krozer z Holandii. Za główny motyw swojego wystąpienia Yoram Krozer
przyjął realizację celu, jakim jest wzrost
udziału „małych miejsc w globalnym
świecie”. Przyjmując, że ok. 90 proc. ruchu turystycznego odbywa się na kierunku północ-południe, to warto pomyśleć o aktywizacji starodawnego szlaku
hanzeatyckiego. Jak się szacuje, dochody
z turystyki na tym terenie mogą przynosić 2,8 mld euro, bo wprawdzie brakuje
słońca, ale natura i kultura tego regionu
to dobre przesłanki rozwoju turystyki.
Przywołując przykład z północnej Holandii, Yoram Krozer przedstawił analizę
ekonomiczną konkretnych rozwiązań.

Yoram Krozer

Pomorskie samorządy realizują także
projekty rowerowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013. Dofinansowanie otrzymało
pięć projektów, w ramach których oznakowanych lub wybudowanych zostanie
prawie 1200 km nowych szlaków i ścieżek rowerowych. Do najciekawszych
projektów należą:
- Turystyczny Szlak Północnych Kaszub
– zakładający budowę sieci szlaków
rowerowych na terenie powiatów
puckiego i wejherowskiego,
- Szlak Zamków Gotyckich Powiśla –
mający na celu połączenie zamku

Podkreślił przy tym, że istotą problemu
jest nie liczba miejsc noclegowych czy
kilometrów ścieżek rowerowych, ale
wartość dodana wynikająca ze świadczonych usług. To właśnie one mają
wskazać turystom różnorodność oferty,
a ich powtarzalność ma zachęcić do ponownego odwiedzania tych terenów.
Tomasz Duchnowski z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku dokonał prezentacji pt. „W kręgu kultury niderlandzkiej na Żuławach Wiślanych i w Gdańsku”, stanowiącej przykład
rozwoju nowych obszarów turystyki na
tym terenie.
>
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Ekoturystyka Pomorza,
Warmii i Mazur...
> Model naliczania
rzeczywistych wpływów
z turystyki na poziomie gminy
Programowanie dochodów z turystyki to w Polsce ciągle jeszcze działalność
oparta w większym stopniu na intuicji
niż precyzyjnych programach. Michał
Górski, dyrektor Bałtyckiego Instytutu Gmin, zaprezentował uczestnikom
konferencji model opracowanego programu obliczania dochodów z turystyki
w gminach.

Jedną z pierwszych czynności wykonaną na potrzeby projektu naliczania wpływów z turystyki na poziomie
gminy było przeprowadzenie konsultacji ze skarbnikami kilku gmin województwa pomorskiego, w tym z gminą
Pruszcz Gdański. Po przeprowadzeniu
konsultacji Instytut przygotował ankietę
dla gmin wraz z pismem przewodnim,
które zostały wysłane do około 300 gmin
w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.

Wzór ankiet y :

Michał Górski

AN K IE TA

Dla programu „Rozwój ekoturystyki i dochody z turystyki w regionie Pomorza i Warmii-Mazur” – dla wypracowania
modelu (algorytmu) naliczania rzeczywistych wpływów z turystyki na poziomie gminy.
Gmina ……………………………………………… dane za 2009 rok

Lp.

Opis wpływów budżetowych

Pozycja
wpływów
budżetowych
gminy

1.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
– podatek dochodowy od osób fizycznych

756210010

2.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
– podatek dochodowy od osób prawnych (działających w obszarze turystyki*)

756210020

3.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych, fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej działających w obszarze turystyki*

756150310
756160310

4.

Podatek od środków transportowych przeznaczonych na wykonywanie działalności
turystycznej

756150340
756160340

5.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali wykorzystywanych na działalność w obszarze turystyki*

700050450

6.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
przeznaczonych na działalność w obszarze turystyki*

700050470

7.

Wpływy z usług świadczonych przez gminne punkty informacji turystycznej, muzea,
galerie itp.

8.

Wpływy z opłaty miejscowej/klimatycznej

9.

Wpływy z opłaty targowej w miesiącach lipiec, sierpień

10.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w miesiącach lipiec i sierpień

754160570

11.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

756180480

12.

Szacunkowa, średnia liczba osób zatrudnionych w obszarze turystyki, zamieszkałych
na terenie gminy

Kwota w zł
lub liczba
osób
(dot. p. 12)

Uwagi

Za 2009 r.

*osoby prawne i fizyczne działające w obszarze turystyki (hotele, pensjonaty, kempingi i pola biwakowe, restauracje, bary, stanice wodne, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, biura turystyczne, parkingi, sezonowe punkty usług i sprzedaży w tym sklepy sezonowe, muzea, galerie itp.)

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!!!
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Związek Miast i Gmin Morskich

Bałtycki Instytut Gmin wraz ze Związkiem Miast i Gmin Morskich w Gdańsku
wspólnie zrealizował projekt pt. „Rozwój ekoturystyki i dochody z turystyki
w regionie Pomorza i Warmii-Mazur
w korelacji doświadczeń holenderskich”.
W ramach tego projektu przekazujemy
gminom Pomorza oraz Warmii i Mazur
doświadczenia holenderskie i nowatorski pomysł Instytutu konstruowania
modelu (algorytmu) naliczania rzeczywistych wpływów z turystyki na poziomie gminy. Dla wypracowania tego
algorytmu niezbędne było pozyskanie
informacji o wpływach budżetowych
związanych z turystyką w około 200
gminach. Zebrano tyle danych liczbowych, aby je następnie uśrednić w celu
wypracowania przystępnego sposobu
wskaźnikowego naliczania wpływów
z turystyki w każdej gminie w Polsce.
Zastosowano podział na gminy wiejskie
i gminy miejsko-wiejskie.

Ad.3. Podatek od nieruchomości
przeznaczonych do wykorzystania turystycznego (hotele, pensjonaty, kempingi, restauracje, bary, pola namiotowe, parkingi, stanice, wypożyczalnie
sezonowe, punkty usług i sprzedaży
sezonowej, stacje benzynowe, muzea
wraz z liczbą zwiedzających, itp.). (Jest
możliwość sprawdzenia naliczonego
podatku z podziałem na firmy branży
turystycznej).
Ad.4. Podatek od środków transportowych przeznaczonych na wykonywanie
działalności turystycznej (jest możliwość
wyliczenia, ale w budżecie występuje
jedynie kwota ogólna).
Ad.5. Czynsz najmu lub dzierżawy
nieruchomości związanych z turystyką
(jest możliwość sprawdzenia naliczonego czynszu z podziałem na firmy branży
turystycznej).
Ad.6. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieru-

Ad.9. Opłata targowa w miesiącach
lipiec i sierpień.
Ad.10. Grzywny, mandaty i inne kary
pieniężne od osób fizycznych w miesiącach lipiec i sierpień (możliwość dokładnego wyliczenia z pozycji wpływów
budżetowych – trudność z wyliczeniem
wpływów z poszczególnych miesięcy).
Ad.11. Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu (możliwość dokładnego wyliczenia za pomocą pozycji
wpływów budżetowych).
Inne kwestie
Do wyliczenia wskaźnika niezbędne
jest uzyskanie wiedzy o:
- liczbie osób zatrudnionych
w turystyce, w tym w muzeach,
galeriach, wystawach, punktach
informacji turystycznej itp.,
- liczbie podmiotów gospodarczych
działających w obrębie szeroko

Analiza wpły wów budżetow ych wiązała się z 11 obszarami gminnych wpły wów budżetow ych:
1.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych

2.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych
(działających w obszarze turystyki)

3.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej działających
w obszarze turystyki

4.

Podatek od środków transportowych przeznaczonych na wykonywanie działalności turystycznej

5.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali wykorzystywanych na działalność w obszarze turystyki

6.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych na działalność w obszarze turystyki

7.

Wpływy z usług świadczonych przez gminne punkty informacji turystycznej, muzea, galerie itp.

8.

Wpływy z opłaty miejscowej/klimatycznej

9.

Wpływy z opłaty targowej w miesiącach lipiec, sierpień

10.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w miesiącach lipiec i sierpień

11.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Ad.1. Podatek od osób fizycznych
zatrudnionych w obszarze turystyki (do gminy trafia kwota ogólna raz
w miesiącu, można jedynie policzyć
wskaźnikowo liczbę osób pracujących
w turystyce w stosunku do liczby osób
pracujących).
Ad.2. Podatek dochodowy od osób
prawnych związanych z turystyką (do
gminy wpływa co miesiąc kwota z podziałem na przedsiębiorstwa – można
wykonać dokładną analizę podziału na
wpływy z firm branży turystycznej).
CZAS MORZA 2(42) czerwiec 2010

chomości przeznaczonych na działalność
w obszarze turystyki (jest możliwość
sprawdzenia naliczonych sum z podziałem na firmy branży turystycznej).
Ad.7. Wpływy z usług świadczonych
przez gminne punkty informacji turystycznej, muzea, galerie itp. (możliwość
dokładnego wyliczenia przez gminę bez
dodatkowego wskaźnika).
Ad.8. Opłata miejscowa, klimatyczna, uzdrowiskowa (jest dokładnie wyliczalna jako pozycja wpływów budżetowych).

rozumianej turystyki
(występuje takowa w ewidencji
gminnej),
- liczbie hoteli, miejsc noclegowych,
wykorzystanie tych miejsc
z podziałem na całoroczne,
korzystających z noclegów, liczbie
turystów całorocznych (dane do
uzyskania z GUS),
- należy uwzględnić znaczny zakres
szarej strefy (Instytut Hotelarstwa
w Krakowie szacuje ja na nawet
na ok. 80 proc).

>
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Ekoturystyka Pomorza,
Warmii i Mazur...
> Statystyka i wyliczenia

Bałtycki Instytut Gmin wysłał do około
300 jednostek samorządu terytorialnego
ankiety wraz z listami przewodnimi,
prosząc o ich wypełnienie. Odpowiedzi
udzieliły 202 gminy. Analiza wypełnionych ankiet wykazała, że niestety wiele
z nich wypełnionych zostało jedynie
częściowo. Największą trudność sprawiały punkty, do których nie można było
przenieść danych bezpośrednio z zapisów działów budżetowych. Tylko niewiele (46) gmin zadało sobie trud policzenia
„na piechotę” dochodów budżetu gminy
związanych z turystyką. Cała konstrukcja
wskaźnika opiera się głównie właśnie
o dane z owych 46 gmin.
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek
dochodowy od osób fizycznych) wymaga wyliczenia liczby osób zatrudnionych
w turystyce w stosunku do ogółu osób
w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym). Ten wskaźnik nazwaliśmy W1.
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek
dochodowy od osób prawnych) wymaga
wyliczenia liczby firm działających w obszarze turystyki w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw – wskaźnik W2.
Podatek od nieruchomości przeznaczonych do wykorzystania turystycznego (hotele, pensjonaty, kempingi,
restauracje, bary, pola namiotowe, parkingi, stanice, wypożyczalnie sezonowe,
punkty usług i sprzedaży sezonowej,
stacje benzynowe, muzea wraz z liczbą
zwiedzających, itp. Wyliczony wskaźnik
zależny także od liczby firm działających
w turystyce w stosunku do wszystkich
przedsiębiorstw – W3.
Podatek od środków transportowych
przeznaczonych na wykonywanie działalności turystycznej. Statystyka wynikająca z ankiet pokazuje, że liczba środków transportowych rejestrowanych na
cele turystyczne w stosunku do ogółu
jest adekwatna do stosunku liczby firm
turystycznych i ogółu firm. Będzie to
wskaźnik W4.
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Czynsz najmu lub dzierżawy nieruchomości związanych z turystyką.
Statystyka wynikająca z ankiet pokazuje, że poziom wpływów w tym obszarze jest bardzo zróżnicowany i dla obszaru
turystyki, w stosunku do ogółu wpływów
ogółem, wynosi szacunkowo tyle samo
co stosunek liczby firm turystycznych
i ogółu firm. Będzie to wskaźnik W5.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych na działalność
w obszarze turystyki. Statystyka wynikająca z ankiet pokazuje, że poziom
wpływów jest w tym obszarze zróżnicowany i w obszarze turystyki, w stosunku
do ogółu wpływów, wynosi szacunkowo
tyle samo co stosunek liczby firm turystycznych i ogółu firm. Będzie to wskaźnik W6.
Wpływy z usług świadczonych przez
gminne punkty informacji turystycznej,
muzea, galerie itp. – wyliczenie bezpośrednie – wskaźnik W7,
Opłata miejscowa, klimatyczna,
uzdrowiskowa, jest dokładnie wyliczalną pozycją wpływów budżetowych –
wskaźnik W8.
Opłata targowa w miesiącach lipiec
i sierpień. Przyjęto założenie, że znaczna
część opłat uiszczanych jest w miesiącach
letnich i z okazji imprez gminnych promujących ważne miejscowe wydarzeniaprzyjęto zatem współczynnik 0,17 do
całkowitych wpływów w tym paragrafie
wpływów budżetowych - wskaźnik W9.
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w miesiącach
lipiec i sierpień. Przyjęto tu zasadę, że
można kwalifikować wpływy z tytułu
mandatów związanych z miesiącami
sezonowymi. Przyjęto więc, że odpowiedni paragraf wpływów budżetowych
zostanie pomniejszony do 1/6 swojego
wymiaru – wskaźnik W10.
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu. Przyjęto założenie,
że to turystyka generuje w co najmniej
50 proc. szacunkowe wpływy z tego tytułu do budżetu gmin – wskaźnik W11.

Konstrukcja wskaźnika
Tak więc wpływy z turystyki na poziomie gminy określone wskaźnikiem W
składają się z sumy wskaźników W1 do
W11, gdzie poszczególne wskaźniki liczy
się według poniższych wzorów:
Wbig = W1 + W2 + W3 +
+ W4 + W5 + W6 + W7 +
+ W8 + W9 + W10 + W 11
W1 = podatek doch. od osób fiz. (Pdf)
x pracujący w turystyce: pracujący
ogółem
W2 = podatek doch. od osób prawnych
(Pdp) x liczba firm turystycznych: liczba
firm ogółem
W3 = podatek od nieruchomości (Pn)
x liczba firm turystycznych: liczba firm
ogółem
W4 = podatek od środków
transportowych (Ps) x liczba firm
turystycznych: liczba firm ogółem
W5 = Dochody z najmu i dzierżawy
(Pd) x liczba firm turystycznych: liczba
firm ogółem
W6 = wpływy z użytkowania
wieczystego (Pz) x liczba firm
turystycznych: liczba firm ogółem
W7 = wpływy z usług inf. turyst,
muzea itp.
W8 = wpływy z opłaty miejscowej/
uzdrowiskowej
W9 = wpływy z opłaty targowej (Pt) x 0,17
W10 = grzywny i mandaty (Pg) x 0,17
W11 = wpływy z opłat za zezwolenie
na sprzedaż alkoholu (Pa) x 0,5
Uwagi:
1. Jeżeli gmina nie posiada w ewidencji
liczby firm działających na obszarze
turystyki, może tę liczbę obliczyć szacunkowo, dzieląc wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu przez
3.150 (średnia opłata) i zwiększając
wynik o 20 proc. firm nieprowadzących działalności gastronomicznej.
2. Jeżeli gmina nie posiada w ewidencji
liczby osób zatrudnionych w obszarze turystyki, może tę liczbę obliczyć
szacunkowo, mnożąc liczbę firm
działających w turystyce przez średnie zatrudnienie – tzn. współczynnik
5,34. Średnie zatrudnienie wyliczone
dla województwa pomorskiego wg
GUS 2008.
Związek Miast i Gmin Morskich

Przykładowe w yliczenie wpły wów z tur ystyki według wskaźnika Wbig w porównaniu
z dotychczasową metodą klasyfikacji wpły wów budżetow ych.
L.p.

Nazwa gminy

Wpływy z turystyki
wg. klasyfikacji budżetowej
w zł.

Wpływy z turystyki
wg. nowego wskaźnika
(Wbig) w zł.

1.

miasto Malbork

18.409

4.838.292

5,3%

2.

gmina Ustka

428.516

1.997.464

6,2%

3.

gmina Puck

328.823

1.195.159

2,0%

4.

gmina Kolbudy

0

886.209

1,9%

5.

gmina Dziemiany

4.183

114.973

1,1%

6.

gmina Borzytuchom

0

68.885

0,5%

7.

miasto Ustka

581.468

4.935.221

2,4%

8.

miasto Władysławowo

1.490.868

8.037.886

16,8%

9.

miasto Tczew

0

1.345.846

1,0%

10.

gmina Lipusz

291

77.743

0,8%

W dyskusji podsumowującej konferencję zwrócono uwagę na potrzebę programowania tych dochodów w dłuższym
okresie. Ważną rolę w tym procesie odgrywa edukacja turystyczna, której brak

często jest odczuwalny, zwłaszcza na poziomie samorządów. Dlatego – podkreślili uczestnicy konferencji – tak ważna jest
rola wszelkich inicjatyw podnoszących
poziom edukacji turystycznej. Celowa

Procentowy udział
we wpływach budżetowych
gminy

wydaje się kontynuacja cyklu konferencji
dotyczących ekoturystyki.Po konferencji
goście z Holandii wzięli udział w rejsie po
Zatoce Gdańskiej połączonym ze zwiedzaniem zabytkowej części Gdańska.

Rozwój ekoturystyki i dochody z turystyki w regionie Pomorza
oraz Warmii-Mazur w korelacji doświadczeń holenderskich

W Y DAW CA

Związek Miast
i Gmin Morskich

80-853 Gdańsk
Wały Jagiellońskie 1
tel. 58 323 70 08
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e -mail: zmigm@zmigm.org.pl
www.zmigm.org.pl
Dyrektor biura
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