Uchwała Nr ……………
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …………………………………….
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Słupska na lata 2009-2013.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr
116 poz. 1203, Nr 214 poz.1806 z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r., Nr 17 poz.
128, Nr 181 poz. 1337, zm. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218 z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111 z 2009 r., Nr 52 poz. 420,
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Strategię Rozwoju Turystyki Miasta Słupska na lata 2009-2013, która stanowi
załącznik do nieniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Uzasadnienie.
1. Przedstawienie istniejącego stanu
Badania marketingowe zlecone przez Urząd Miejski na reprezentatywnej dla kraju grupie
ujawniły, że wizerunek Słupska w dziedzinie turytyki i rekreacji nie oddaje w pełni możliwości
Słupska w tym zakresie.
W realiach rynkowych XXI w. konkurencja jest nieodzownym elementem wspóistnienia
nowoczesnych ośrodków miejskich i ich lokalnych społeczności. Walory, jakimi dysponuje każde
miasto aby mogą być w pełni wykorzystane i wpływać na pożądany - w interesie lokalnej
społeczności - wizerunek miasta, muszą być odpowiednio zaprezentowane potencjalnym
nabywcom oferty miejskiej.
Zdecydowanie utrudnia konkurowanie miasta na rynku ofert innych miast stan, w którym
brak jest jednolitego, nowoczesnego dokumentu, który prezentowałby kierunki rozwoju turystyki
w mieście na bazie istniejących już walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych
i infrastrukturalnych, i stwarzał podstawę do kreowania nowego, odmiennego wizerunku miasta,
ściśle według precyzyjnie zaplanowanego harmongramu.
W roku 2008 podjęto trud opracowania „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Słupska na lata
2009-2013”. Dokument ten zawiera ocenę stanu aktualnego ruchu turystycznego w mieście oraz
określa dalsze kierunki rozwoju tej sfery życia gospodarczego, konkretyzuje produkty turytyczne
i określa zadania związane z promocją i obsługą ruchu turystycznego w Słupsku.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Realizacja zapisów „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Słupska na lata 2009-2013”
wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Słupska jako celu turystycznych przyjazdów oraz pozwoli na
precyzyjne ukierunkowanie promocji miasta na rynku krajowym i zagranicznym. Pozwoli również
na świadome i kontrolowane nadanie miastu swoistego, wyjątkowego „charakteru”.
Dokument ten wytycza ścisłe, niżej opisane kierunki, którymi należy dążyć w celu podniesienia
atrakcyjności turystycznej Słupska. Konsekwentna ich realizacja, unikatowość, mocne osadzenie
w tożsamości historycznej miasta i ponadczasowy charakter stwarzają szansę na uczynienie ze
Słupska miasta o konkurencyjnej w skali regionu i kraju ofercie turystycznej.
„Słupsk awangardowy”, czyli nawiązujący do sztuki, kreujący własny świat, nie naśladujący
rzeczywistości, odegra podstawową rolę w budowaniu wizerunku turystycznego miasta. Słupsk
poprzez twórczość Witkacego i biografię Otto Freundlicha ma szansę stworzyć oryginalną
i konkurencyjną w skali krajowej ofertę. Miasto ma nie tylko zapoznać, w angażujący sposób,
turystę z dziełami wybitnych artystów, ma również obudzić w odwiedzających ich twórczą naturę.
„Nadmorski Słupsk”, wprowadzający ideę Dwumiasta, pozwoli na rozrzeszenie oferty o atrakcje
nadmorskiego kurortu jakim jest Ustka. W myśl tej idei miasta będą promować się jako jedna
destynacja osiągając efekty synergiczne. Słupsk dzięki dodatkowym atutom jakimi dysponuje Ustka
(morze, plaża, promenada nadmorska, port) jak i Ustka dzięki atutom Słupska (teatr, filharmonia,
galerie handlowe, muzeum) będą chętniej wybierane jako cel podróży turystycznej w myśl hasła
promocyjnego Dwumiasta „Podwójna przyjemność”.
Kierunek „Przestrzeń i Nauka”, wykorzystuje tradycję miasta i regionu związaną z rozwojem
myśli lotniczej w połączeniu z potencjałem turystycznym nowego rozdziału w rozwoju miasta
związanego z planowaną lokalizacją „tarczy antyrakietowej”. Dopełnieniem produktu będą słupskie
i regionalne doświadczenia związane z pozyskiwaniem czystej energii oraz nowoczesną technologią
proekologiczną.
„Przedwojenny Słupsk” ma na celu nakierowanie na wszystkie te wartości w historii miasta, do
których odwołuje się ono współcześnie. Podstawę kierunku stanowi historia Słupska
przedwojennego – Stolp im Pommern, wsparta przede wszystkim biografią i dorobkiem Henricha
von Stephana – wynalazcy kartki pocztowej a także istniejącym już produktem turystycznym jakim
jest „Słupski Niedźwiadek Szczęścia”. Doskonałym uzupełnieniem jest prezentacja mozaiki kultur
mniejszościowych, które na przestrzeni wieków budowały Słupsk. Post Stolp uwzględnia turystę

sentymentalnego, ale kierowany jest również do szerokiego grona odbiorców w każdym wieku.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Słupsk dotychczas nie posiadał jednolitego dokumentu określającego kierunki rozwoju turystyki
w mieście. Opracowanie nowoczesnej Strategii Rozwoju Turystyki jest współcześnie koniecznością
w miastach dysponujących tak dużym potencjałem. Znakomite położenie geograficzne Słupska,
środowisko naturalne, posiadanie niepowtarzalnych w skali kraju atrakcji turystycznych i imprez
kulturalnych stanowi podstawę do zbudowania przez miasto konkurencyjnej oferty, wpisującej
Słupsk na mapę najbardziej pożądanych marek turystycznych. Jednak dla pełnego wykorzystania
tego potencjału niezbędne jest ukierunkowanie rozwoju turystyki poprzez określenie strategicznych
kierunków jej rozwoju w Słupsku w najbliższych latach. Proponowane w Strategii Rozwoju
Turystyki Miasta Słupska na lata 2009-2013 kierunki rozwoju będą sprzyjać budowaniu silnych
podstaw gospodarki turystycznej, której rola i znaczenie w gospodarce narodowej stale wzrasta.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Słupsk ma realną szansę na osiągnięcie bardzo konkurencyjnej pozycji na turystycznej mapie kraju.
Konsultacje społeczne przeprowadzone w trakcie tworzenia Strategii wykazały wolę współpracy
branży turystycznej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i samorządu miasta we
wspólnym kreowaniu wizerunku Słupska jako miasta, w którym turystyka odgrywa zasadniczą rolę
w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Środowiska opiniotwórcze miasta rozumieją również, że
okres do 2013 roku jest kluczowy do pozycjonowania Słupska na kolejne dekady XXI w. Miasto,
aby efektywnie wykorzystywać nadarzające się w tym okresie możliwości wzmacniać będzie
struktury zarządzania turystyką a realizując konsekwentnie cele Strategii zbuduje konkurencyjną
pozycję na turystycznej mapie kraju i Europy na zbliżające się lata.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Realizacja poszczególnych celów i założeń stretegii spowoduje wydakowanie środków
finansowych z budżetu miasta.
6. Źródła finansowania.
Strategia będzie finansowana z budżetu miasta Słupska, a także będzie podstawą do ubiegania się
o zewnętrzne środki zarówno rządowe jak i unijne.

