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Wolno nie byæ g³êbokim badaczem,
ale pod kar¹ haniebnego wstydu

nie godzi siê nie znaæ ziemi, na której siê mieszka

W³adys³aw Syrokomla

I. Wstêp – regionalizm w edukacji ekologicznej i spo³ecznej

Ka¿dy cz³owiek korzysta ze œrodowiska przyrodniczego, otrzymuj¹c od niego nie 
tylko surowce czy energiê, ale tak¿e czerpi¹c inspiracje i doznania, które wyp³ywaj¹ 
zarówno z piêkna i majestatu natury jak równie¿ z wszelkich dóbr œrodowiska 
spo³ecznego i kulturowego. Nie wszyscy jednak chc¹ rozumieæ, jaki wp³yw na stan
i jakoœæ tych œrodowisk maj¹ codzienne nasze zachowania, style ¿ycia, 
przyzwyczajenia, mody, sposoby wypoczynku czy od¿ywiania. A trzeba wiedzieæ, ¿e 
buduj¹ one istotne, czêsto trwa³e zale¿noœci miedzy cz³owiekiem a jego wytworami
i sam¹ przyrod¹.  

Kszta³towanie cz³owieka, który wie, odczuwa, dzia³a nie tylko w stosunku do 
œrodowiska przyrodniczego, ale równie¿ w odniesieniu do innych osób i samego 
siebie, który prezentuje kulturê ekologiczn¹, bêd¹c¹ rezultatem systematycznie 

1ukszta³towanej œwiadomoœci ekologicznej   stanowi przedmiot i cel edukacji 
ekologicznej. Jednym z zasadniczych zadañ edukacji w ogóle, jest umo¿liwienie 
zrozumienia samego siebie i innych poprzez pog³êbienie wiedzy o œwiecie. Zdobyte 
doœwiadczenia, umiejêtnoœæ relatywizowania faktów oraz kszta³towania 
obiektywnych s¹dów pozwala zrozumieæ prawdziwe znaczenie wydarzeñ, chroni¹c 
przed uproszczonym lub zdeformowanym ich obrazem, jaki czêsto pokazuj¹ media.

Zrozumienie tego œwiata zak³ada poznanie i odkrycie zwi¹zków, które ³¹cz¹ 
cz³owieka z jego œrodowiskiem. Wa¿ne jest jednak spojrzenie na ca³oœæ powi¹zañ
i zale¿noœci w odniesieniu do œrodowiska zarówno przyrodniczego jak i spo³ecznego. 
Pozwala to na uœwiadomienie ludziom ich w³asnych korzeni a tym samym na 
odnalezienie punktu odniesienia pozwalaj¹cego usytuowaæ siê im w œwiecie. 
Podejmowane dzia³ania s¹ zaœ konsekwencj¹  sposobu i jakoœci edukacji, która 

2stanowi Ÿród³o wp³ywów kszta³towanej struktury osobowoœci cz³owieka .

Œwiadomoœæ ekologiczna  

3Istotnym uwarunkowaniem hamuj¹cym zrównowa¿ony rozwój   jak równie¿ 
4 wzmagaj¹cym ci¹gle postêpuj¹c¹ degradacjê œrodowiska  jest niska œwiadomoœæ 

1K. Parys, Edukacja ekologiczna w systemie kszta³towania uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, 
Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2001
2K. Denek, F. BereŸnicki, Tendencje w dydaktyce wspó³czesnej, Wydawnictwo Adam Marsza³ek; Toruñ 1998   
3L. Domka, Kszta³towanie postaw ekologicznych u dzieci dzia³aniem na rzecz ekorozwoju, Wydawnictwo 
DEBIT, Bielsko Bia³a 2004 
4S. Koz³owski, Zagro¿enia œrodowiska ¿ycia cz³owieka w Polsce; Katechezy Ekologiczne,  KUL, Lublin 1993 
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5
ekologiczna ludzi. Pozornie wzrasta ona wœród ró¿nych grup spo³ecznych   lecz dzieje 
siê to „do momentu, gdy trzeba zrezygnowaæ z drobnego elementu sk³adaj¹cego siê 

6
na komfort w³asnego ¿ycia” . Rzeczywiste zachowania czêsto stoj¹ w sprzecznoœci 
z powszechnie 7

wyra¿anymi deklaracjami proekologicznymi . Eksperci podkreœlaj¹ 
potrzebê zweryfikowania obrazu dotychczasowych relacji cz³owieka do œrodowiska
i formowania nowych postaw. 

     W nowoczesnym systemie edukacji za pierwszoplanowe przyjmuje siê postawy
i kompetencje. Na drugim miejscu wymieniane s¹ umiejêtnoœci, a nastêpnie 
wiadomoœci. Stanowione cele (zwi¹zane z nurtem aksjologicznym) wyznaczaj¹ nowy 
kierunek procesu kszta³cenia, który w swojej praktyce pedagogicznej winien 

8
urzeczywistniaæ has³o „kszta³ciæ dla rozwoju, kszta³ciæ dla zmian” . 

Kluczowe znaczenie ma wiêc odpowiednio kszta³towana œwiadomoœæ 
ekologiczna, w której zasadnicze znaczenie odgrywaj¹ trzy aspekty: poznawczy 
(wiedza), emocjonalny (stosunek do podmiot poznania) oraz behawioralny (dzia³ania 

9
wobec i na rzecz podmiotu) . Jest ona manifestowana zarówno w myœleniu jak
I prze¿yciach jednostek oraz w standardach pojmowania, prze¿ywania

10i wartoœciowania biosfery . Sk³adnikami œwiadomoœci ekologicznej s¹ okreœlone treœci, 
nastawienia oraz emocje zwi¹zane z œrodowiskiem przyrodniczym, na które wp³yw 
maj¹ inne formy œwiadomoœci spo³ecznej. Œwiadomoœæ ekologiczna zale¿y wiêc od 
posiadanej wiedzy i wyobraŸni ekologicznej oraz od przyjêtego

11i akceptowanego systemu wartoœci i norm etyki ekologicznej .

Rezultatem systematycznie kszta³towanej œwiadomoœci ekologicznej jest kultura 
12ekologiczna . Zale¿y ona tak¿e od poziomu wiedzy o œrodowisku przyrodniczym jak 

równie¿ zdolnoœci postrzegania specyfiki i z³o¿onoœci zjawisk przyrodniczych oraz 
odnajdywania w nich g³ównych zwi¹zków, wspó³zale¿noœci 
i prawid³owoœci. Wa¿na jest te¿ gotowoœæ do przejmowania okreœlonych zachowañ 
oraz zdolnoœæ otwartego, twórczego myœlenia na rzecz ochrony œrodowiska 
I bezpieczeñstwa ekologicznego. 

Podstaw¹ œwiadomoœci œrodowiskowej obok wiedzy i umiejêtnoœci s¹ 

ukszta³towane trwa³e proœrodowiskowe postawy oraz gotowoœæ do przestrzegania 
13w ¿yciu codziennym zasad etyki œrodowiskowej . Postawy te s¹ wynikiem  

5Raport z badania Postawy i zachowania mieszkañców wobec segregacji odpadów, Badanie opinii 
spo³ecznej wykonane na zlecenie KZG „DRiCh”, Pracownia Badañ Spo³ecznych, Sopot, luty 2004
6D. Cichy,  Idee przewodnie kszta³cenia dla zrównowa¿onego rozwoju, Zeszyty Naukowe 24 / 2000 
7J. Kulik , Jak kszta³towaæ postawy proekologiczne, Wyd. Naukowe „Œl¹sk”, Katowice 2002. 
8E.Buchcic, M. Jagodziñska, Kszta³towanie postaw wobec œrodowiska przyrodniczego i miêdzyludzkiej  
integracji,  WiP „Iwanowski”, P³ock 2003
9K. Bêdkowski.,  Postawy ksz6ta³towane w edukacji przyrodniczo- leœne,  Wyd. DEBIT,  Bielsko Bia³a 2004 
10Z. Hull,  Œwiadomoœæ ekologiczna,; Aura nr 1,  Warszawa 1984 
11J. Aleksandrowicz,  Sumienie ekologiczne, Omega, Warszawa 1979 
12D. Cichy,  Przygotowanie m³odzie¿y do ochrony i kszta³towania œrodowiska,  LOP, Warszawa 1984 
13W. Stawiñski, Uwarunkowania skutecznoœci edukacji œrodowiskowej, [w:]Problemy rozwoju zdrowia, edukacji 
prozdrowotnej i ekologicznej, red. J. Rodziewicz-Gruhn, M.E. Pyzikowi, Wydawnictwo WSP,  Czêstochowa 
1995/96
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uformowania sk³adników osobowoœci wyra¿aj¹cych siê w d¹¿eniu do 
14 charakterystycznych sposobów bycia w okreœlonych sytuacjach . Od postaw 

Zale¿y preferowanie lub odrzucanie przez jednostkê wybranych celów, wartoœci
i sposobów dzia³ania.                   

15Postawy przejawiane w odniesieniu do œrodowiska zale¿¹ od ukszta³towania  : 
1)  motywacji do:
     a) zdobywania wiedzy o wspó³czesnym stanie œrodowiska, istniej¹cych 
          zasobach, ich ochronie i eksploatacji,
     b) w³aœciwego postêpowania w najbli¿szym otoczeniu,
     c) aktywnego kszta³towania w³asnego regionu,
2) rozumienia znaczenia wartoœci przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych 
     oraz spo³ecznych œrodowiska dla jednostek i spo³eczeñstwa,
3) odpowiedzialnoœci obywatelskiej za wszelkie poczynania podejmowane

           w œrodowisku przyrodniczym.

Edukacja ekologiczna

Edukacja wspomaga rozwój dziecka jako osoby wprowadzaj¹c je w ¿ycie 
spo³eczne. Obecny system edukacji formalnej zak³ada, ¿e postawy proœrodowiskowe 
kszta³towane s¹:

1) na wszystkich etapach edukacyjnych,
2) w oparciu o zintegrowane treœci wiedzy œrodowiskowej,
3) na podstawie prawid³owo skonstruowanych celów nauczania – uczenia siê,
4) z wykorzystaniem w³aœciwych metod, form i strategii pracy ucznia
     i nauczyciela,
5) poprzez ³¹czenie edukacji formalnej i nieformalnej,
6) zgodnie z zasadami zrównowa¿onego rozwoju poprzez: motywowanie do 
     dzia³añ proœrodowiskowych, aktywizowanie i kszta³towanie wewnêtrznej 
     potrzeby uczniów do podejmowania dzia³añ na rzecz œrodowiska lokalnego, 
     regionalnego i globalnego.  

16Zgodnie  z podstaw¹ programow¹ kszta³cenia ogólnego   edukacja ekologiczna 
na poszczególnych jej etapach winna miêdzy innymi:

17· umo¿liwiæ uczniom poznanie œwiata w jego jednoœci i z³o¿onoœci  ,
· nauczyæ dostrzegaæ zmiany zachodz¹ce w otaczaj¹cym œrodowisku oraz ich 
     wartoœciowaæ,

18· rozwijaæ wra¿liwoœæ na problemy œrodowiska  ,

14D. Cichy,  Przygotowanie m³odzie¿y do ochrony i kszta³towania œrodowiska,  LOP, Warszawa 1984 
15 E. Buchcic, M. Jagodziñska, Kszta³towanie postaw wobec œrodowiska przyrodniczego i miêdzyludzkiej 
integracji,  WiP „Iwanowski”, P³ock 2003
16Rozporz¹dzenie MEN z 26.02.2002 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kszta³cenia ogólnego poszczególnych typach szkó³, (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z póŸ. zm.)
17Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach 
podstawowych, Za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia MEN z 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w  poszczególnych typach szkó³, (Dz. U. Nr 51, poz. 
458 z póŸ. zm.)  
18Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego szkó³ podstawowych - Za³¹cznik Nr 1 do rozporz¹dzenia MEN 
z 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkó³, (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z póŸ. Zm.)
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·    budziæ szacunek do przyrody,
·    uœwiadamiaæ zagro¿enia œrodowiska przyrodniczego wystêpuj¹cych 

19     W miejscu zamieszkania  .
Poprzez realizowane przez szko³ê zadania i podejmowane w procesie kszta³cenia 

20 
treœci m³ody cz³owiek ostatecznie winien potrafiæ :

·    dostrzegaæ, opisywaæ i wyjaœniaæ zwi¹zki miêdzy naturalnymi sk³adnikami 
     œrodowiska, cz³owiekiem i jego dzia³alnoœci¹,
·    krytycznie analizowaæ relacje miêdzy dzia³alnoœci¹ cz³owieka a stanem 
     œrodowiska,
·    organizowaæ dzia³ania s³u¿¹ce poprawie stanu œrodowiska w najbli¿szym 
     otoczeniu,
·     podejmowaæ dzia³ania ekologiczne w najbli¿szym otoczeniu i we w³asnym 
     ¿yciu,
·    przestrzegaæ zasad ³adu i porz¹dku w miejscach publicznych.     

Podstawowe zadania ekologiczne jak równie¿ podmioty odpowiedzialne za ich 
21realizacjê, okreœla Narodowy Program Edukacji Ekologicznej .  Stworzenie 

mechanizmów pozwalaj¹cych sprostaæ wyzwaniom zwi¹zanym z wdra¿aniem idei 
i zasad zrównowa¿onego rozwoju, miêdzy innymi poprzez kszta³towanie œwiadomoœci 
ekologicznej, to jeden z  g³ównych jego celów. W aspekcie spo³ecznym po¿¹danym 
efektem bêdzie:

·    doprowadzenie do takiego stanu œwiadomoœæ spo³ecznej, w którym edukacja 
     ekologiczna oraz jej efekty bêd¹ postrzegane jako nierozerwalny warunek 
     rozwoju spo³ecznego,
·    przygotowanie spo³eczeñstwa do zadañ z zakresu ochrony œrodowiska 
     w zwi¹zku z dostosowaniem Polski do standardów ekologicznych Unii 
     Europejskiej, zw³aszcza poprzez szerok¹ informacjê,
·    promocja racjonalnych wzglêdem spo³eczeñstwa oraz œrodowiska zachowañ    
     i postaw w procesach decyzyjnych na ró¿nych szczeblach,
·    stworzenie warunków do œwiadomego wspó³uczestniczenia wszystkich 
     mieszkañców w przestrzeganiu zasad bezpieczeñstwa ekologicznego,
·    udoskonalenie systemu wymiany informacji sprzyjaj¹cej zmniejszeniu liczby 
     konfliktów na tle ekologicznym,
·    promowanie stylu ¿ycia sprzyjaj¹cemu zdrowiu jednostek i rodzin oraz 
     zasobów œrodowiska,
·    wspieranie procesu tworzenia struktur instytucjonalnego wspomagania 
     edukacji ekologicznej,
     

19Gimnazjum – III etap edukacyjny, Za³¹cznik Nr 2 do rozporz¹dzenia MEN z 26.02.2002 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkó³, (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z póŸ. Zm.)     
20Edukacja ekologiczna [w:] Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla liceów ogólnokszta³c¹cych, 
liceów profilowanych, techników, uzupe³niaj¹cych liceów ogólnokszta³c¹cych i techników 
uzupe³niaj¹cych -   Za³¹cznik Nr 4 do rozporz¹dzenia MEN z 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³, (Dz. U. Nr 51, poz. 
458 z póŸ. Zm.)   
21Program wykonawczy Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz warunki jego wdro¿enia, 
Ministerstwo  Œrodowiska, Warszawa luty 2001 
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·    zapewnienie komplementarnoœci wobec programów rz¹dowych, regionalnych 
     samorz¹dowych o zbli¿onych cechach (np. programy: Œrodowisko

          i Zdrowie, Œwiadome kszta³towanie Krajobrazu i Ochrona Krajobrazu 
          Historycznego, Demokracja Lokalna, Rozwój Regionalny) a tak¿e w stosunku do   
          strategii, programów i planów lokalnych i regionalnych,

·    podnoszenie etyki zawodowej przedsiêbiorców w zakresie zagadnieñ 
     zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska,
·    wspieranie i kreowanie poda¿y i popytu na nowym rynku pracy zwróconym ku 
     standardom ekologicznym. 

Regionalizm i polityka regionalna 

22Regionalizm   jest pojêciem dosyæ niejednoznacznym i nieprecyzyjnym. Jako 
definicjê wyjœciow¹ mo¿na przyj¹æ tê proponowan¹ przez Grzegorza Gorzelaka, 
autora opracowania "Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim", który 

regionalizm okreœla jako "zjawisko poszukiwania przez zbiorowoœæ terytorialn¹, 

wewn¹trz wiêkszego systemu pañstwowego, w³asnej to¿samoœci". 
To¿samoœæ mo¿e byæ warunkowana wieloma zjawiskami np. etnicznymi, religijnymi 

czy kulturalnymi. Zbiorowoœæ terytorialna to zbiorowoœæ regionalna, czyli mieszkañcy 
23danego regionu  . Region zaœ wyznaczony jest na podstawie okreœlonych przes³anek

i kryteriów, a jego mieszkañcy powi¹zani s¹ ze sob¹ wspólnot¹ przekonañ, tradycji 
doœwiadczeñ historycznych oraz przeœwiadczeniem, ¿e coœ odró¿nia ich od 
spo³ecznoœci s¹siednich obszarów. Owa œwiadomoœæ regionalna, a dok³adniej jej 
specyfika, pozwala na odró¿nienie zbiorowoœci regionalnych od grup oraz 
spo³ecznoœci lokalnych. Wœród przedstawicieli zbiorowoœci regionalnych wystêpuje 
poczucie zwi¹zków zarówno z t¹ zbiorowoœci¹ jak i narodem, której ta zbiorowoœæ jest 
czêœci¹. W przypadku gdy w okreœlonej zbiorowoœci terytorialnej nie wystêpuje 
identyfikacja z szersz¹ zbiorowoœci¹, wówczas mamy do czynienia z grup¹ narodow¹, 
nie z regionaln¹. 
     Pojêcie „regionalizmu” mo¿e byæ tak¿e rozumiane szerzej. Wówczas odnosimy je 
do ca³okszta³tu zjawisk spo³ecznych wyp³ywaj¹cych z wiêzów, jakie tworz¹ siê miêdzy  
okreœlonym terytorium a jego mieszkañcami oraz wewn¹trz tworzonej przez nich 
zbiorowoœci. Konsekwentnie terytorium to okreœlane jest mianem regionu, 
a zamieszkuj¹c¹ go spo³ecznoœæ - zbiorowoœci¹ (spo³ecznoœci¹) regionaln¹. W takim 

24 znaczeniu regionalizm obejmuje, wg Grzelaka  zazwyczaj kilka wymiarów: 

1)  wymiar spo³eczno-kulturowy - uzewnêtrzniaj¹cy siê w podzielanym przez 
     wiêkszoœæ cz³onków zbiorowoœci przekonaniu o w³asnej odrêbnoœci, 
     wyj¹tkowoœci i podobieñstwie obowi¹zuj¹cych systemów wartoœci, pogl¹dów, 
     uœwiadamianych interesów i potrzeb grupowych; to tak¿e wspólnota tradycji
     i obyczajów, 

22regionalizm d¹¿enie do o¿ywienia ¿ycia kulturalnego i naukowego poszczególnych dzielnic kraju przy 
zachowaniu ich odrêbnoœci kulturowych   
23region obszar kraju wyró¿niaj¹cy siê charakterystycznymi cechami 
24G. Grzelak.,  Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim, [w:] G. Grzelak, B. Ja³owiecki (red.) 
Czy Polska bêdzie pañstwem regionalnym ?, EUROREG,  Warszawa 1993 
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           przyzwyczajenia kulinarne, czasem w³asna gwara, które to cechy zas³uguj¹ na   
           pielêgnowanie; 
     2) wymiar ekonomiczny - odzwierciedlany w obiektywnej lub postrzeganej 
           subiektywnie specyfice rozwoju gospodarczego (równie¿ jego poziomu), 
           wystêpowaniu obowi¹zuj¹cych lub przynajmniej dominuj¹cych wzorców 
           gospodarowania, historycznie ukszta³towanych systemów powi¹zañ i zale¿noœci 
           kooperacyjnych, wreszcie powszechnie akceptowanych dróg osi¹gania 
           sukcesu; co istotne, cechy te wsparte s¹ silnym spo³ecznym przekonaniem o ich 
           wartoœci (ale czêsto i o tym, ¿e s¹ wykorzystywane i nadmiernie eksploatowane 
           lub te¿ przeciwnie - niedoceniane przez w³adze centralne); 
     3) wymiar polityczny - wi¹¿¹cy siê z procesem artyku³owania wspólnych interesów  
           spo³ecznoœci na forum publicznym (czasem tylko o zasiêgu regionalnym, ale 
           czêsto i ogólnopañstwowym); artyku³owanie to odbywa siê za poœrednictwem 
           tworz¹cych siê organizacji stawiaj¹cych przed sob¹ cele polityczne 
           - najczêœciej pod has³em:  „Chcemy rz¹dziæ siê sami". 

     Pozostaje w tym miejscu odpowiedzieæ na pytanie: czy w Polsce wystêpuj¹ tak 
zdefiniowane regionalizmy? Obserwacja polskiej rzeczywistoœci regionalnej pozwala 
na odpowiedŸ twierdz¹c¹. Wydaje siê, ¿e przynajmniej w kilku regionach naszego 
kraju mamy do czynienia z doœæ wyraŸnie ukszta³towanymi regionalizmami ³¹cz¹cymi 
wszystkie wyró¿nione wymiary. S¹ to przede wszystkim Œl¹sk (Górny i Opolski), 
Wielkopolska czy Pomorze - Kaszuby. Na Mazowszu czy w Galicji - Ma³opolsce 
wystêpuj¹ce regionalizmy nie s¹ ju¿ tak silnie rozwiniête. W innych wreszcie regionach 
(zw³aszcza na terenach tzw. Ziem Odzyskanych) mo¿na zaobserwowaæ - nie mniej 
interesuj¹ce poznawczo - procesy tworzenia siê regionalizmów (czy nawet 
- zbiorowoœci regionalnych w ogóle). Pewne jest natomiast, ¿e warunki 
funkcjonowania, a z nimi tak¿e kszta³t polskich regionalizmów, zmieni³y siê w ostatnich 
latach nader zasadniczo. 

     W Polsce bardzo dynamiczny rozwój regionalizmu nast¹pi³ po zmianach 
ustrojowych na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych. Ustalenia 
Okr¹g³ego Sto³u, a przede wszystkim kwestie rozwoju samorz¹dnoœci by³y si³¹ 
napêdow¹ dla rozwoju szeroko pojêtego regionalizmu. Zlikwidowane zosta³y bariery 
polityczne i instytucjonalne uniemo¿liwiaj¹ce wyra¿anie swojej odrêbnoœci 
regionalnej, czy regionalnych interesów. Znaczny wp³yw na rozwój regionalizmów 
mia³y przede wszystkim kwestie ekonomiczne, które obok kwestii etnicznych s¹ 
jednym z wa¿niejszych Ÿróde³ kszta³towania siê regionalizmu.

Od roku 1999, dziêki dalszej decentralizacji pañstwa poprzez utworzenie mniejszej 
liczby województw oraz nadaniu samorz¹dom lokalnym podmiotowoœci w kreowaniu 
i prowadzeniu polityki regionalnej, obecnie polityka rozwoju regionalnego 

25prowadzona jest na dwóch poziomach zarz¹dzania: wojewódzkim i centralnym .  

25Program ochrony œrodowiska województwa pomorskiego na lata 2003-2006 z uwzglêdnieniem 
perspektywy  na lata 2007-2010, Gdañsk 2003 

OGÓLNOPOLSKIE

STOWARZYSZENIE

KOMUNALNYCH

ZWI¥ZKÓW GMIN

7



GDYNIA 2005GDYNIA 2005

Polityka regionalna pojawi³a siê równoczeœnie z pojawieniem siê pañstwa, 
a w swej obecnej definicji jest nierozerwaln¹ czêœci¹ wspó³czesnego pañstwa 
demokratycznego. Zale¿y ona od regionalnych zró¿nicowañ poziomu rozwoju. 
Nie mo¿na zatem definiowaæ polityki regionalnej inaczej ni¿ czêœæ polityki rozwoju 
pañstwa. Aby polityka regionalna by³a w pe³ni skuteczna, powinna byæ prowadzona 
przez podmiot posiadaj¹cy odpowiedni¹ w³adzê, dysponuj¹cy instrumentami 
niezbêdnymi do w³aœciwego jej funkcjonowania.

Pod koniec roku 2000 Rada Ministrów przyjê³a dokument pod nazw¹ „Narodowa 

Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006" NSRR, który okreœla politykê regionaln¹ 
pañstwa do roku 2006. Jest to polityka wyrównywania szans poszczególnych 
regionów, ze szczególnym naciskiem po³o¿onym na likwidowanie opóŸnieñ regionów 
najs³abszych i optymalne wykorzystywanie programów pomocowych. Dzia³ania 

26skoncentrowane s¹ na nastêpuj¹cych priorytetach :

·    rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu 
     konkurencyjnoœci regionów, rozbudowa infrastruktury o ponadlokalnym 
     znaczeniu, rozwój funkcji metropolitalnych najwiêkszych aglomeracji i miast, 
     rozwój technologii telekomunikacyjnych; 
·    restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzeniu warunków jej 
     zró¿nicowania, wspieranie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, transfer 
     nowoczesnych technologii, rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa 
     kulturowego; 
·    dzia³ania wspieraj¹ce rozwój zasobów ludzkich, edukacja powszechna 
     i ustawiczna, systemy stypendialne, szkolenia, przekwalifikowania zawodowe;
·    wsparcie obszarów wymagaj¹cych pomocy, aktywizacja obszarów wiejskich, 
     o¿ywienie bazy ekonomicznej miast;
·    zapewnienie wspó³pracy regionów, rozwój wspó³pracy przygranicznej oraz 
     planowania przestrzennego. 

Lista obszarów wymagaj¹cych wsparcia jest ka¿dorazowo ustalana w specjalnych 
programach, proporcjonalnie do mo¿liwoœci finansowych bud¿etu pañstwa. Za 
ogóln¹ realizacjê i koordynacjê polityki rozwoju regionalnego pañstwa odpowiada 
Rada Ministrów oraz Komitet Rady Ministrów ds. Polityki Regionalnej i Zró¿nicowanego 
Rozwoju. Finansowanie Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego odbywa siê 
Z pomocowych funduszy Unii Europejskiej, bud¿etu pañstwa, œrodków w³asnych 
jednostek samorz¹du terytorialnego, funduszy i agencji oraz innych podmiotów 
publicznych, a tak¿e ze œrodków podmiotów prywatnych.

Zgodnie z NSRR strategicznym celem rozwoju regionalnego jest: „Tworzenie 
warunków wzrostu konkurencyjnoœci regionów oraz przeciwdzia³anie marginalizacji 
niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjaæ d³ugofalowemu rozwojowi 
gospodarczemu kraju, jego spójnoœci ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej

26Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006, Uchwa³a nr 105 Rady ministrów z 28.12.
2000 r.  w  sprawie   przyjêcia NSRR 2001-2006, (M. P. z 30.12.2000 r.)
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oraz integracji z Uni¹ Europejsk¹”. 

     W tym kontekœcie wzrost konkurencyjnoœci nale¿y rozumieæ jako poprawê 
wszystkich regionów w Polsce wzglêdem regionów europejskich w zakresie 
produktywnoœci gospodarki, tworzenia oraz absorpcji innowacji, wykszta³cenia 
mieszkañców, dochodów ludnoœci oraz iloœci i jakoœci infrastruktury technicznej. Wa¿ny 
jest wiêc rozwój tych czynników, które decyduj¹ o sile gospodarki pañstwa 
i regionów. Kompleksowym miernikiem wzrostu konkurencyjnoœci  polskich regionów 
jest tempo wzrostu poziomu PKB na mieszkañca poszczególnych województw 

27w Polsce w stosunku do œredniej Wspólnotowej . 

     Realizuj¹c strategiczny cel NSRR, polityka rozwoju regionalnego sprzyjaæ ma 
wzrostowi gospodarczemu, decentralizacji zarz¹dzania pañstwem, przekszta³ceniom 
strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiêkszeniu mobilnoœci przestrzennej 
ludnoœci, zwiêkszeniu wiedzy i dostêpu do najnowoczeœniejszych technologii 
spo³eczeñstwa i podmiotów gospodarczych.

     Przeciwdzia³anie marginalizacji niektórych obszarów to dzia³ania interwencyjne na 
obszarach o najmniejszych mo¿liwoœciach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji 
spo³eczno – gospodarczej. Miernikiem skutecznoœci polityki w tym zakresie jest 
niedopuszczenie do znacznego wzrostu zró¿nicowania, w uk³adzie województw, 
poziomu PKB na mieszkañca oraz poprawa na poziomie wojewódzkim i powiatowym 
(w stosunku do krajowej) wartoœci podstawowych wskaŸników spo³eczno 
– gospodarczych tj. stopy bezrobocia, poziomu wykszta³cenia oraz wyposa¿enia 
infrastrukturalnego. 

     W zakresie ochrony œrodowiska, zgodnie z Narodow¹ Strategi¹ Rozwoju 
Regionalnego, dzia³aniami priorytetowymi s¹: 

·    uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej, zw³aszcza budowa    
     oczyszczalni œcieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnych oraz urz¹dzeñ 
     i zbiorników minimalizuj¹cych zagro¿enia powodziowe i zwiêkszaj¹ce zasoby 
     dyspozycyjne wody,
·    rozwój niekonwencjonalnych Ÿróde³ energii, 
·    redukcja zanieczyszczeñ powietrza i racjonalizacja gospodarki odpadami. 

     Wszelkie projekty rozbudowy i modernizacji infrastruktury, jak równie¿ programy, 
plany i strategie w dziedzinie transportu, energetyki, gospodarki wodnej, gospodarki 
odpadami, przemys³u, telekomunikacji i turystyki, opracowywane centralnie jak 
równie¿ na poziomie regionalnym, podlegaj¹ ocenom oddzia³ywania na œrodowisko. 
Kryteria i wyniki tych ocen staj¹ siê istotnym mechanizmem internalizacji zasad 
trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju w polityce strukturalnej 
i regionalnej. 

27Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006, Uchwa³a nr 105 Rady Ministrów z 28.12.2000 r. 
w sprawie  przyjêcia NSRR 2001- 2006, (M P. z 30.12.2000 r.)
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Regionalizm w edukacji ekologicznej

Istotê regionalizmu polskiego i jego znaczenie w ¿yciu cz³owieka wyra¿a Karta 
Regionalizmu Polskiego.  Stwierdza siê w niej, ¿e na ukszta³towanie regionów jako 
wspólnot terytorialnych swój wp³yw wywar³y zarówno dziedzictwo przesz³oœci jak
I ramy przyrodniczo-geograficzne. „Ma³e ojczyzny” daj¹ poczucie w³asnej 
to¿samoœci. Zwi¹zek cz³owieka z dziedzictwem najbli¿szego regionu jest wartoœci¹ 
warunkuj¹c¹ postawê zaanga¿owania siê w funkcjonowanie najbli¿szego œrodowiska 
i otwarcia na inne spo³ecznoœci i kultury. 

Specyfika regionalna ze swoim niepowtarzalnym bogactwem cywilizacyjno 
– przyrodniczo – kulturowym, po³¹czona z obecn¹ tendencj¹ do decentralizacji 
pañstwa, daje szerokie mo¿liwoœci zaspakajania indywidualnych potrzeb ludzi oraz 
ca³ych spo³ecznoœci. Rodzi to koniecznoœæ w³aœciwej edukacji regionalnej. Zgodnie 
z Podstaw¹ programow¹ kszta³cenia ogólnego  celem edukacji regionalnej, 
prowadzonej na poszczególnych etapach edukacyjnych, jest miêdzy innymi:

· poznanie najbli¿szego œrodowiska i specyfiki regionu,
· rozwijanie wartoœci rodzinnych zwi¹zanych z wartoœciami kulturowymi 
     wspólnoty lokalnej,
· rozwijanie postaw patriotycznych zwi¹zanych z to¿samoœci¹ kultury 
     regionalnej,
· rozwijanie wiedzy o kulturze w³asnego regionu i jej zwi¹zkach z kultura 
     narodow¹,
· wytworzenie bliskich wiêzi i zrozumienie ró¿norakich przynale¿noœci cz³owieka,
· ugruntowanie poczucia przynale¿noœci narodowej przez rozwój to¿samoœci 
     regionalnej,
· rozwijanie wiedzy o historii regionu w powi¹zaniu z tradycjami w³asnej rodziny.

Z celami  i za³o¿eniami edukacji regionalnej doskonale koresponduje Program 

edukacyjny na rzecz ochrony krajobrazu historycznego i w³aœciwego kszta³towania 
30przestrzeni przyrodniczej i kulturowej Polski  . Jego za³o¿eniem jest œwiadome 

kszta³towanie polskich krajobrazów przyrodniczych i kulturowych oraz ich ochrona 
poprzez:  

· sta³e podnoszenie wiedzy i œwiadomoœci w zakresie wartoœci duchowych 
     i materialnych otaczaj¹cych nas krajobrazów, oraz zwiêkszenie potrzeby troski 
     ka¿dego z nas o ochronê, w³aœciwe kszta³towanie i pielêgnowanie cennych 
     elementów krajobrazu,

· wskazanie, ¿e krajobrazowe otoczenie przyrodnicze i kulturowe jest 
     niezast¹pionym zasobem i przekazem rodzimych tradycji, pozwalaj¹cych na 
     identyfikacjê ze swoim regionem jako „ma³¹ ojczyzn¹”, a poprzez nie 
     z ogólnopolskim dziedzictwem kulturowym oraz dziedzictwem europejskim,

30Rozporz¹dzenie Rady Ministrów nr 41 z 19 lipca 1999 r.
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· przeœwiadczenie, ¿e chocia¿ ¿ycie spo³eczne i gospodarcze wymaga zmian, 
     którym podlegaj¹ tak¿e krajobrazy przyrodnicze i kulturowe, nale¿y 
     przypominaæ spo³eczeñstwu i w³adzom o potrzebie takiego ich kszta³towania, 
     aby nie dochodzi³o do nieuzasadnionego zrywania ci¹g³oœci kultury, niszczenia 
     przyrody i aby nie odbywa³o siê to kosztem degradacji œrodowiska. 
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II. Walory przyrodnicze i kulturowe regionu

Rys. Nr 1 Mapa administracyjna województwa zachodnio - pomorskiego

 

Region województwa zachodniopomorskiego po³o¿ony jest w pó³nocno
-Zachodniej czêœci Polski.  Powsta³o 1 stycznia 1999r. na skutek reformy 
administracyjnej z po³¹czenia dwóch województw szczeciñskiego i koszaliñskiego oraz 
11 gmin województwa gorzowskiego, 5 gmin województwa pilskiego oraz 3 gmin 
województwa s³upskiego. Jest jednym z 16 województw Polski. Obejmuje swoim 
zasiêgiem 21 powiatów, w tym 3 grodzkie (miasta na prawach powiatu) i 18 ziemskich 
oraz 114 gmin (11 miejskich, 50 miejsko-wiejskich, 53 wiejskie), 61 miast, 3 172 

31miejscowoœci wiejskich, w tym 1 589 so³ectw . 

30Rozporz¹dzenie Rady Ministrów nr 41 z 19 lipca 1999 r.

•ród³o: www.bratalbert.org.pl
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     Jest to pi¹ty co do wielkoœci region Polski, o powierzchni 22 902 km2 (co stanowi 

7,3% powierzchni kraju).  Poza czêœci¹ l¹dow¹ w sk³ad obszaru województwa 
wchodz¹ wyspy: Wolin, czeœæ wschodnia Uznamu i szereg mniejszych usytuowanych 
na Zalewie Szczeciñskim.Region zamieszkuje 1733,8 tys mieszkañców co plasuje go na 
jedenastej pozycji w kraju. Przy stosunkowo ma³ej gêstoœci zaludnienia:76 

2 30
mieszkañców / km2 (œrednia krajowa ponad 123 Mk/km )  i wysokim odsetku (69,6%) 
mieszkañców miast, zachodniopomorskie sytuuje siê na trzecim miejscu pod 
wzglêdem zurbanizowania.

     

    Od zachodu województwo graniczy z Niemcami (186,6 km granicy pañstwowej), 
od pó³nocy przez Morze Ba³tyckie - ze Szwecj¹ i Norwegi¹ (184,9 km granicy 
morskiej), od wschodu 154,1 km granicy z województwem pomorskim, od po³udnia 
177,0 km granicy z województwem lubuskim oraz od po³udniowego wschodu 171,3 

33km granicy z województwem wielkopolskim . 

     Stolic¹ województwa jest Szczecin (416.485 mieszkañców), który jednoczeœnie 
stanowi g³ówny oœrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalny regionu. Pozosta³e 
wiêksze oœrodki miejskie, to: Koszalin (111.6 tys. mieszkañców), Stargard Szczeciñski 
(74,4 tys. mieszkañców), Ko³obrzeg (47,9 tys. mieszkañców), Œwinoujœcie (43,7 tys. 

34mieszkañców),  Szczecinek (42,0 tys. Mieszkañców) .

Charakterystyczne dla województwa s¹ liczne krainy pojezierne z bogat¹ flor¹ i 
faun¹, czystymi wodami, a przede wszystkim 185-kilometrowy pas wybrze¿a Ba³tyku, 
pla¿e pokryte z³ocistym piaskiem, oddzielone od l¹du wydmami z unikatow¹ 
roœlinnoœci¹ i klifami.

31Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw 
powiatów oraz zmian siedziby w³adz powiatu (Dz. U. nr 62, poz. 631)   
32Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, RBGPWZ, Szczecin 2002
33P. Œleszyñski.,  M. Wiêckowski, Geografia, Encyklopedia PWN

OGÓLNOPOLSKIE

STOWARZYSZENIE

KOMUNALNYCH

ZWI¥ZKÓW GMIN

13



GDYNIA 2005GDYNIA 2005

Walory przyrodnicze regionu

Do szczególnych walorów regionu nale¿¹ miêdzy innymi:
·    atrakcyjne po³o¿enie na obszarze Pobrze¿y i Pojezierzy Po³udniowoba³tyckich,
·    urozmaicone ukszta³towanie powierzchni ziemi,
·    obfitoœæ wód powierzchniowych (stanowi¹cych ok. 6% powierzchni  
     województwa),
·    wysoka lesistoœæ..

Po³o¿enie województwa zachodniopomorskiego w pó³nocno-zachodniej czêœci 
Polski jest istotnym czynnikiem determinuj¹cym jego rozwój. Jest to region 
nadba³tycki, usytuowany w zasiêgu zlodowacenia ba³tyckiego, które mia³o 
najwiêkszy wp³yw na ukszta³towanie krajobrazów o niezaprzeczalnych walorach 
przyrodniczych, zró¿nicowanych tak pod wzglêdem rzeŸby terenu, jak i pod 
wzglêdem przyrodniczym. 

W krajobrazie pojezierzy znajduj¹ siê liczne pagórkowate moreny, jeziora 
lobeliowe, torfowiska z charakterystyczn¹ roœlinnoœci¹ mszarn¹, sieæ rzek. 
Urozmaicona rzeŸba terenu ukszta³towana zosta³a przez dzia³alnoœæ lodowca 
skandynawskiego i jego wód roztopowych. Jej ró¿norodnoœæ wp³ywa na atrakcyjnoœæ 
turystyczn¹ regionu. 

Pod wzglêdem geograficznym obszar województwa podzieliæ mo¿na na trzy strefy:
pas wybrze¿a, pas równin i pas pojezierzy.

Pod wzglêdem fizykogeograficznym województwo po³o¿one jest w zachodniej 
35 czêœci Pobrze¿y i Pojezierzy Po³udniowoba³tyckich . Wzd³u¿ morza rozprzestrzenia siê 

pas pobrze¿y. W piaszczyste Wybrze¿e Trzebiatowskie, w okolicy Trzêsacza, wcina siê 
wysoczyzna morenowa tworz¹c najwy¿szy w Polsce klif o wysokoœci nawet do 95 m. 
Cieœnina Dziwna oddziela Wybrze¿e od wyspy Wolin . Najbardziej na zachód 
wysuniêta czêœæ wybrze¿a to graniczna wyspa Uznam.

Na wschodzie rozci¹gaj¹ siê zbudowane z glin: wysoczyzny i równiny morenowe 

Pobrze¿a Koszaliñskiego: 
·    Równina S³upska, 
·    Równina Bia³ogardzka.
Oddzielaj¹ je od morza piaszczyste mierzeje z wydmami i jeziorami przybrze¿nymi 

Pobrze¿a S³owiñskiego. Na zachodzie urozmaicone krajobrazowo Pobrze¿e 

Szczeciñskie – to przede wszystkim wysoczyzny i zbudowane z glin równiny morenowe:     
·    Gryficka, 
·    Nowogardzka, 
·    We³tyñska, 
·    Wzgórza Bukowe, 
·    Wzniesienia Szczeciñskie. 

Rozdzielaj¹ je szerokie, w wiêkszoœci zabagnione, obni¿enia  akumulacyjne:  
     ·    Dolina Dolnej Odry, 
     ·    oraz równiny: Pyrzycka, Goleniowska, Wkrzañska.

35P. Œleszyñski.,  M. Wiêckowski, Geografia, Encyklopedia PWN  
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Na po³udnie od pobrze¿y rozci¹ga siê pas wysoczyzn m³odoglacjalnych (z okresu 
stadia³u pomorskiego), z licznymi jeziorami i ci¹gami wzgórz morenowych, 
obejmuj¹cy pojezierza:

·    Myœliborskie, 
·    Choszczeñskie, 
·    Dobiegniewskie, 
·    Iñskie, 
·    Drawskie, 
·    Bytowskie, 
·    Wa³eckie, 
·    Szczecineckie, 

oraz wysoczyzny:
·    £obesk¹,

      ·    Polanowsk¹,

i równiny sandrowe:
·    Gorzowsk¹, 
·    Drawsk¹, 

36·    Wa³eck¹ .

Wody s¹ jednym z wa¿nych zasobów u¿ytkowych œrodowiska przyrodniczego, 
odgrywaj¹cym jednoczeœnie znacz¹c¹ rolê we wszystkich procesach ¿ycia 
przyrodniczego.  Charakterystyczn¹ cech¹ regionu jest obfitoœæ wód 
powierzchniowych. Zajmuj¹ one ok.6% powierzchni województwa obejmuj¹c swym 
zasiêgiem wody dwóch œrodowisk: morskiego oraz œródl¹dowego.

Morskie wody wewnêtrzne obszaru RP obejmuj¹ polsk¹ czêœæ Zalewu 

Szczeciñskiego, tzn. Wielki Zalew oraz cieœniny morskie Œwinê i Dziwnê wraz z wodami 
przybrze¿nymi, a tak¿e rzekê Odrê pomiêdzy Zalewem Szczeciñskim a wodami Portu 
Szczecin. Obszar ten wraz z pasem technicznym, stanowi¹cym strefê wzajemnego 
bezpoœredniego oddzia³ywania wód morskich i l¹du, podlega organom administracji 
morskiej.  Od pó³nocy województwo zachodniopomorskie graniczy z morzem 
terytorialnym RP, obejmuj¹c obszar wód morskich o szerokoœci 12 mil morskich 
(22.224 m).

 Na obszarze województwa swoje Ÿród³a ma wiele rzek Polski, w tym: Drawa, 
Dobrzyca (dop³ywy Noteci), Ina (dop³yw Odry) oraz  Rega, Parsêta, Radwia, które 
uchodz¹ do Morza Ba³tyckiego. G³ówn¹ rzek¹ województwa jest Odra. Wiêksze rzeki 
regionu, to: Ina, P³onia, Gwda, Drawa, Rega, Parsêta z Radwi¹ i Wieprza (odcinek 
dolny z Grabow¹). 

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje siê znaczn¹ jeziornoœci¹. 
Geneza jezior ma zasadniczy wp³yw na ich rozmieszczenie, walory przyrodnicze 
i u¿ytkowe. Dominuj¹ jeziora pochodzenia polodowcowego (Miedwie, Drawsko), 
o zró¿nicowanych warunkach morfometrycznych. Skupiaj¹ siê one na obszarze oœmiu 
pojezierzy: Myœliborskiego, Choszczeñskiego, Drawskiego, Iñskiego, Bytowskiego,

36P. Œleszyñski.,  M. Wiêckowski, Geografia, Encyklopedia PWN  
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 Wa³eckiego, Dobiegniewskiego, Szczecineckiego. Najwiêkszym jeziorem 
rynnowym, w województwie oraz w Polsce jest Jezioro Miedwie. Du¿¹ grupê jezior 
stanowi¹ jeziora wzd³u¿ brzegu morskiego – jeziora przybrze¿ne(Jamno, Bukowo)
i deltowe (D¹bie). Do najwiêkszych jezior regionu o powierzchni powy¿ej 1000 ha 

37nale¿¹: Jezioro D¹bie, Miedwie, Jamno, Drawskie, Wielimie, Bukowo, Lubie .

Wody powierzchniowe obszaru l¹dowego i morskie wody wewnêtrzne zajmuj¹ 
³¹cznie 1 303 km2, co stanowi 5,7% powierzchni województwa (œrednia krajowa 

36
wynosi 2,6%) oraz 15,7% powierzchni wód w kraju . Pod tym wzglêdem województwo 
zachodniopomorskie zajmuje drugie miejsce w kraju po województwie warmiñsko
-mazurskim. D³ugoœæ sieci hydrograficznej województwa, tj. ³¹cznie rzek, strumieni, 
kana³ów ¿eglownych i melioracyjnych, ocenia siê na 6.500 km

W podziale hydrograficznym Polski, województwo zachodniopomorskie znajduje 
siê na obszarze zlewni Zalewu Szczeciñskiego i bezpoœredniego zlewiska Ba³tyku oraz 
na obszarze dorzecza Odry.

Dzia³ wodny pomiêdzy tymi obszarami biegnie kulminacjami wysoczyzn moreny 
czo³owej w czêœci œrodkowej i wschodniej, a w czêœci zachodniej lokalnymi 
wzniesieniami Niziny Szczeciñskiej do Zalewu Szczeciñskiego do ujœcia Odry.

Najbardziej specyficznym uk³adem wodnym w województwie, wyró¿niaj¹cym siê 
pod tym wzglêdem w kraju jest: rzeka Odra – Zalew Szczeciñski – Zatoka Pomorska. 
Jest to wa¿na oœ rozwoju gospodarczego i systemu ekologicznego w skali europejskiej.

Lasy zajmuj¹ 808 400 ha, co stanowi ok. 35,2% powierzchni województwa (œrednia 

lesistoœæ w Polsce wynosi ok. 28,4%). S¹ to g³ównie bory sosnowe i buczyna pomorska 
- na wyspie Wolin oraz Puszcza Bukowa w okolicach Szczecina. Rozmieszczenie 
powierzchni leœnej jest nierównomierne. Wiêkszoœæ lasów skupiona jest w du¿ych 
kompleksach, zwanych puszczami. Najwy¿szym odsetkiem zalesionej powierzchni 
legitymuj¹ siê powiaty le¿¹ce w po³udniowej czêœci województwa, na pojezierzu 

38wa³eckim (55%), drawskim (46%) i szczecineckim (43,3%) . Najs³abiej zalesiony jest pas 
nadmorski i to g³ównie w jego œrodkowej czêœci (wyj¹tek stanowi¹ wyspy Wolin 
i Uznam). Najwiêksze kompleksy leœne to puszcze: Goleniowska, Wkrzañska i Drawska. 

Tereny leœne w granicach województwa zachodniopomorskiego w 95% zaliczone s¹ 
do I Krainy Przyrodniczo-Leœnej– Ba³tyckiej, a tylko fragment wschodni i po³udniowy 

39nale¿¹ do III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej .
Obszar województwa dziel¹ miêdzy siebie trzy regionalne dyrekcje lasów 

pañstwowych: w Szczecinie, Szczecinku i Pile, które nadzoruj¹ ³¹cznie 49 nadleœnictw.
Gatunkiem dominuj¹cym jest sosna, z pozosta³ych znaczenie gospodarcze maj¹: 

œwierk, buk, d¹b, brzoza.
Lasy ochronne stanowi¹ ok. 27% ca³oœci, a rezerwaty leœne 0,5%, reszta to lasy 

wielofunkcyjne. Lasy ochronne spe³niaj¹ wiele cennych funkcji w przestrzeni 
 

 38P. Œleszyñski, M. Wiêckowski,  Geografia, Encyklopedia PWN 
 39Program Ochrony Œrodowiska w Województwie Zachodniopomorskim, RBGWZ, Szczecin, paŸdziernik 2002 
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przyrodniczo-krajobrazowej, jak równie¿ czêsto stanowi¹ ostoje chronionych 
gatunków fauny i flory.

Lasy województwa zachodniopomorskiego wp³ywaj¹ na szczególn¹ wartoœæ 
gospodarcz¹, rekreacyjn¹ i ekologiczn¹ regionu. Unikatowe zasoby przyrodnicze 
podlegaj¹ ró¿nym formom ochrony prawnej. Spe³niaj¹ one wa¿n¹ funkcjê 
ekologiczn¹, stanowi¹ o du¿ej atrakcyjnoœci turystycznej regionu oraz s¹ baz¹ 
surowcow¹ dla przemys³u drzewnego. 

Gleby w województwie zachodniopomorskim zaliczane s¹ do grupy gleb 
polodowcowych. Przewa¿aj¹ wœród nich gleby œrednio (ponad 50%) s³abo urodzajne 
(ok. 25%), g³ównie bielicowe i brunatne. Charakteryzuj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem 
pod wzglêdem typologii, jak te¿  wartoœci bonitacyjnej i przydatnoœci Na uwagê 
zas³uguje fakt wystêpowania na doœæ du¿ym obszarze gleb torfowych z grupy 

40bagiennych oraz czarnych ziem (w okolicach Pyrzyc i Stargardu Szczeciñskiego) . 
Kompleksy gleb o przewadze u¿ytków bardzo dobrych i dobrych pszennych 

i ¿ytnich (wg bonitacji gleby klas II, IIIa i IIIb) stanowi¹ nieca³e 25% i wystêpuj¹ g³ównie 
w pasie nadmorskim od DŸwirzyna do Jaros³awca, w rejonie Pyrzycko-Stargardzkim 
oraz w rejonie miejscowoœci: Ko³baskowo, Moryñ, Mieszkowice, Dygowo, Bêdzino, 
Biesiekierz, Grzmi¹ca, S³awno, Goœcino, Rymañ, Karlino, Bia³ogard, S³awoborze, 
Œwidwin, Po³czyn Zdrój i Barwice. Takie rozmieszczenie gleb chronionych dla rolnictwa 
powoduje liczne kolizje funkcji gospodarczych, osadniczych i wypoczynkowo-

41rekreacyjnych . 

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje siê stosunkowo du¿ym 

urozmaiceniem pod wzglêdem rodzajów wystêpuj¹cych kopalin, zarówno w grupie 
42kopalin podstawowych, jak i  kopalin pospolitych .

Kopaliny podstawowe:
·    gaz ziemny (udokumentowane zasoby wynosz¹ ok. 17 mld. m3),
·    ropa naftowa (udokumentowane zasoby wynosz¹ ok. 10,5 mln Mg),
·    wêgiel brunatny (udokumentowane zasoby w z³o¿u Kunowo wynosz¹ 
     470 tys. Mg),
·    rudy ¿elaza (wstêpnie rozpoznano z³o¿a Imno-Unimórz o zasobach 8,1 mln Mg, 
     £ugowina-Berganowo o zasobach 66,9 mln Mg),
·    wody lecznicze (g³ównie chlorkowe - Po³czyn-Zdrój, Ko³obrzeg, Kamieñ 

43     Pomorski) ,
·    wody termalne,
·    torfy borowinowe.

41  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, RBGPWZ, Szczecin 2002  
42P. Œleszyñski, M. Wiêckowski,  Geografia, Encyklopedia PWN    
43Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, cz. I, Urz¹d Statystyczny w Szczecinie, 
grudzieñ 2001
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Kopaliny pospolite:
·    wapienie i margle,
·    kreda jeziorna,
·   surowce ilaste,
·    piaski,
·   kruszywa naturalne,
·    torfy.

Charakterystyczny dla zachodniopomorskiego klimat tworz¹ nak³adaj¹ce siê 
wp³ywy powietrza oceanicznego oraz masy powietrza znad Morza Ba³tyckiego. 
Nale¿y on do umiarkowanych, z przewag¹ wiatrów zachodnich, pó³nocno-
zachodnich i pó³nocnych. Jednoczeœnie, z uwagi na bliskoœæ morza i mnogoœæ 
zbiorników wodnych oraz du¿¹ powierzchniê lasów charakteryzuje siê znaczn¹ 
wilgotnoœci¹ powietrza. Tu wystêpuj¹ najcieplejsze zimy w kraju. Œrednia temperatura 
stycznia powy¿ej 1,5 0C.  Niewielkie amplitudy roczne oraz opady od 550 mm do 700 
mm przek³adaj¹ siê okres wegetacyjny, który trwa w regionie od 205 dni (w czêœci 

43
wschodniej) do ponad 220 dni (w czêœci zachodniej) .

Obszary prawnie chronione

Obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody
41Zajmuj¹  ³¹cznie  462 060,4 ha tj. ok 20,2 %  powierzchni województwa, co daje mu 

4214 lokatê w kraju (œrednia krajowa - 30,7% ). Poza dwoma Parkami Narodowymi: 
42Woliñskim Parkiem Narodowym (powierzchnia 3 368,64 ha )  i Drawieñskim Parkiem 

Narodowym (powierzchnia ca³kowita: 35 267 ha, na terenie województwa czêœæ 
42parku o pow. 26 369 ha ),  znajduje siê:

45·    5 parków krajobrazowych , w tym:
     1.  Barlinecko –Gorzowski Park Krajobrazowy – czêœæ, 
     2.  Cedyñski Park Krajobrazowy;   
     3.  Drawski Park Krajobrazowy; 
     4.  Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry,
     5.  Park Krajobrazowy „Ujœcie Warty” – czêœæ,  
     6.  Szczeciñski Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”,

44·    81 rezerwatów , w tym:
     1.  24 florystycznych,
     2.  21 leœnych,
     3. 12 torfowiskowych,
     4. 10 ptaków,
     5.  8 krajobrazowych,
     6.  3 przyrody nieo¿ywionej,   
     7.  2 stepowe,

           8.  1 wodny,

44Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, cz. I, Urz¹d Statystyczny w Szczecinie,
          

grudzieñ 2001
45   

Stan ochrony prawnej [w:] Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
        

zachodniopomorskiego, RBGPWZ, Szczecin 2002
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44·   17 obszarów chronionego krajobrazu , w tym:
     1.  Dêbno – Gorzów – czêœæ,
     2.  Myœlibórz – czêœæ,
     3.  Barlinek – czêœæ,
     4.  Choszczno – Drawno,  
     5.  Korytnica – czêœæ,
     6.  Bierzwnik – czêœæ,
     7.  Dolina Radwi (Mostowo-Zegrze),
     8.  Jezioro Szczecineckie,
     9.  Jezioro Bêtkowskie oraz Okolice Kêpic – czêœæ,
    10. Koszaliñski Pas Nadmorski,
    11. Okolice Kalisza Pomorskiego,
    12. Okolice Polanowa,
    13. Okolice ¯ydowo- Bia³y Bór – czêœæ,
    14. Pas Pobrze¿a na zachód od Ustki – czêœæ,
    15. Pojezierze Drawskie,
    16. pojezierze Wa³eckie i Dolina Gwdy – czêœæ,
    17. Puszcza nad Draw¹ – czêœæ, 

44
·    u¿ytki ekologiczne – 65 obiektów o ³¹cznej powierzchni 10 ha ,

44·    18 zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych , w tym:
     1.  Bór Bagienny,
     2.  Dolina Rzeki Chocieli,
     3.  Dolina Siedmiu M³ynów i •ród³a Strumienia Osówki,
     4.  Jezierzyce,
     5.  Karsibór,
     6.  Las Golczewski,
     7.  Las Samliñski,
     8.  Ostrowice,
     9.  Park Lesny w Strudze,
    10. Porzecze,
    11. Przybiernowskie Cisy,
    12. Sarni Las,
    13. W¹wozy Grabowe,
    14. Wid³akowy Las,
    15. Wieljowski Las,
    16. Wodozbiór,
    17. Zaleskie £êgi,
    18. Zespó³ Parków Kasprowicza- Arkoñski.

19
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46Obszary chronione na podstawie innych ustaw i przepisów szczególnych  

Na terenie województwa nale¿¹ do nich:
·    lasy ochronne – zajmuj¹ ok. 200 tys. ha powierzchni, tj. 26% ogólnej powierzchni 
     lasów; stanowi¹ cenne fragmenty rodzimej przyrody; reprezentuj¹ wszelkie 
     kategorie lasów szczególnie chronionych,
·    leœne kompleksy promocyjne – na terenie województwa znajduje siê  Leœny 
     Kompleks Promocyjny „Las Puszczy Bukowej i Goleniowskiej”, który wraz 
     z kompleksami leœnymi nad dolna Odr¹ i Ba³tykiem oraz nad doln¹ Wart¹  
     i Noteci¹, stanowi¹ wa¿ne ogniwo w tworzeniu sieci „zielonych p³uc” 
     w pó³nocno – zachodniej czêœci kraju,
·    obszary ochrony uzdrowiskowej – zosta³y wyznaczona dla uzdrowisk 
     statutowych w Œwinoujœciu, Kamieniu Pomorskim, Ko³obrzegu i Po³czynie Zdroju 
     w celu ochrony naturalnych warunków niezbêdnych do leczenia 
     uzdrowiskowego oraz celu kszta³towania innyc czynników œrodowiskowych,
·    pas ochronny obszaru morskiego – obejmuje pas techniczny i pas ochronny, 
     wyznaczone w strefie nadbrze¿nej morza terytorialnego i morskich wód 
     wewnêtrznych; jest to pas najsilniejszej morfodynamiki (strefa procesów abrazji 
     i akumulacji) i najwiêkszego zagro¿enia antropopresj¹,
·    g³ówne zbiorniki wód podziemnych – w województwie zachodniopomorskich 

47     znajduje siê 12 zbiorników wód podziemnych chronionych prawem ; s¹ to:
    1.   GZWP nr 101 – Zbiornik wyspy Uznam,
    2.   GZWP nr 102 - Zbiornik wyspy Wolin,
    3.   GZWP nr 118 – Zbiornik miêdzymorenowy Polanów,
    4.   GZWP nr 120 – Zbiornik miêdzymorenowy Bobolice,
    5.   GZWP nr 122 – Dolina kopalna Szczecin,
    6.   GZWP nr 123 – Zbiornik miêdzymorenowy Stargard – Goleniów,
    7.   GZWP nr 125 – Zbiornik miêdzymorenowy Wa³cz – Pi³a,
    8.   GZWP nr 126 – Zbiornik czwartorzêdowo- trzeciorzêdowy Szczecinek,
    9.   GZWP nr 127 – Zbiornik trzeciorzêdowy Z³otów – Pi³a – Strzelce Krajeñskie,
   10.  GZWP nr 134 – Zbiornik Dêbno,
   11.  GZWP nr 135 – Zbiornik  Barlinek,
   12.  GZWP nr 136 – Zbiornik miêdzymorenowy Dobiegniewo.

       Zasoby wód podziemnych w zdecydowanej wiêkszoœci charakteryzuj¹ siê dobr¹ 
jakoœci¹. Ze wzglêdu na siln¹ degradacje wód powierzchniowych istnieje 
potencjalne zagro¿enie ich jakoœci, dlatego te¿ dla poszczególnych zbiorników 
wyznaczono obszary wymagaj¹ce szczególnej ochrony. S¹ to obszary najwy¿szej 
ochrony (ONO) oraz obszary wysokiej ochrony (OWO). W celu ochrony iloœciowej 
i jakoœciowej wód podziemnych obszary te wymagaj¹ odpowiedniego 
ukierunkowania w zagospodarowaniu przestrzennym na powierzchni. 

46Stan ochrony prawnej [w:] Plan zagospodarowania przestrzennego województwa        
zachodniopomorskiego, RBGPWZ, Szczecin 2002        
47Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 10.12.2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy,            
przyporz¹dkowania zbiorników wód podziemnych do w³aœciwych obszarów dorzeczy, utworzenia         

(regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej oraz podzia³u obszarów dorzeczy na regiony wodne, Dz. U. Nr              
233, poz. 1953)   
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Proponowany system obszarów chronionych na terenie województwa  

Stworzenie uk³adu przestrzennego wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê form ochrony 
przyrody po³¹czonych korytarzami ekologicznymi, stanowi ideê proponowanego dla 
województwa ekologicznego systemu obszarów chronionych. Generalna zasad¹ w 
ich tworzeniu ma byæ powi¹zanie projektowane sieci obszarów chronionych z sieci¹ 
obszarów chronionych w województwach s¹siednich oraz nawi¹zanie do 
europejskich sieci ekologicznych. Przeciwdzia³aæ ma to fragmentacji œrodowiska 
przyrodniczego i powstawaniu kolejnych barier utrudniaj¹cych lub 
uniemo¿liwiaj¹cych funkcjonowanie powi¹zañ ekologicznych. 

Zgodnie z „Koncepcj¹ Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” Polska 

tworzy sieæ ekologiczn¹ NATURA 2000, spójn¹ z sieci¹ ekologiczn¹ tworzon¹ 
w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z polityk¹ kszta³towania krajowej sieci 
ekologicznej, proponowana w województwie zachodniopomorskim sieæ obszarów 
chronionych jest zgodna z wymogami krajów UE. Celem jej utworzenia jest 
zwiêkszenie skutecznoœci zachowania i ochrony bioró¿norodnoœci biologicznej. 
Podstaw¹ utworzenia sieci ekologicznej NATURA 2000 s¹: Dyrektywy 43/92/EEC z dnia 
21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, oraz 
Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dzikich ptaków. Wykaz 
obszarów przyjêtych do sieci NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim 
obejmuje 29 obszary o szczególnych walorach œrodowiskowych zarówno pod 
wzglêdem typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roœlin i zwierz¹t, 

48 49wymagaj¹cych ochrony   jak równie¿ obszarów specjalnej ochrony  ptaków , zosta³y 
50w³¹czone do sieci NATURA 2000 .

51Proponowany system obszarów chronionych województwa maj¹ tworzyæ :
·    uznane obszary chronione, tworz¹ce krajowy system obszarów chronionych: 
     parki narodowe, rezerwaty przyrody, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 
     obszary chronionego krajobrazu,
·    obszary zwaloryzowane jako cenne przyrodniczo i proponowane do ochrony 
     przed objecie ich jedna z form ochrony przyrody,
·    obszary stanowi¹ce korytarze ekologiczne, bêd¹ce naturalnym ³¹cznikiem 
     pomiêdzy obszarami chronionymi i wyró¿niaj¹ce siê równie¿ wysokimi walorami 
     przyrodniczymi i krajobrazowymi; proponowane do ochrony jako obszary 
     chronionego krajobrazu stanowiæ bêd¹ wa¿ny element wi¹¿¹cy system 
     obszarów chronionych tworz¹c czêsto powi¹zania ekologiczne 
     o ponadlokalnym zasiêgu.

48Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dn. 16 maja 2005 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
roœlin i zwierz¹t, wymagaj¹cych ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, (Dz. U. nr 94, poz. 
795)
49Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000, ( Dz. U. nr 229, poz. 2313)
50Europejska Sieæ Ekologiczna Natura 2000 ma zabezpieczyæ siedliska przyrodnicze reprezentowane dla 
regionów biogeograficznych Europy oraz zagro¿one i rzadkie gatunki roœlin i zwierz¹t   
51Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, RBGPWZ, Szczecin 
czerwiec 2002  
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W zak³adanym systemie, zgodnie z „Planem zagospodarowania przestrzennego 
49

województwa zachodniopomorskiego”  proponuje siê utworzenie nastêpuj¹cych 
form ochrony przyrody (w sieci obszarów tworz¹cych krajowy system obszarów 
chronionych):

·    6 parków krajobrazowych, w tym:
     1.  Wa³ecki  Park  Krajobrazowy,
     2.  Park Krajobrazowy „Dolina P³oni”,
     3.  Widuchowski Park Krajobrazowy,
     4.  Chojeñski Park Krajobrazowy,
     5.  Golczewski Park Krajobrazowy,
     6.  po³¹czenie Cedyñskiego Parku Krajobrazowego z Parkiem Krajobrazowym 
         „Ujœcie Warty” (dolina Odry),
·    140 rezerwatów przyrody, z których do najwiêkszych (powy¿ej 1000 ha) nale¿¹:
     1.  Dolina R¹czycy (gm. Wa³cz),
     2.  Wrzosowiska (gm. Borne Sulinowo,
     3.  Bagno Rozwadowskie (gm. Wolin, Kamieñ Pomorski),
     4.  Kostrzyneckie Rozlewisko (gm. Cedynia, Mieszkowice),
·    ok. 40 obszarów chronionego krajobrazu, m.in.:
     1.  Ujœcie Odry,
     2.  Pas Nadmorski Rewalsko – Trzebiatowski,
     3.  Dolina P³oni – Jezioro Miedwie,
     4.  doliny rzek: Tywy, Regi, Iny, Ma³ej Iny, K¹pieli, Stepnicy i Gowienicy, Rekowej, 
          Pniewy, B³otnicy, Parsêty, Pokrzywnicy, Radwi, Grabowej, Wieprzy, Dobrzycy, 
          Pi³awy, P³ytnicy, Gwdy i Bia³ej,
     5.  obszar moryñsko – cedyñski, nowogardzki, ³obesko –wêgorzyñski, 
          Rusinowo- Otok, Chlebowo – Wysoka Gryfiñska, Telety – Za³ê¿e, Brzeziñski, 
          okolice Ziemomyœla, Manowa, Z³ocieñca, Kalisza Pomorskiego,
     6.  obszar jezior lobeliowych i torfowisk szczecineckich. 
·     5 transgranicznych obszarów chronionych:
     1.  Wyspy Uznam-Wolin,
     2.  Œwidwie-Gottesheide,
     3.  Puszcza Wkrzañska,
     4.  Zalew Szczeciñski,
     5.  Dolina Odry.

Walory kulturowe regionu

52O rozpoznanym zasobie œrodowiska kulturowego informacji dostarczaj¹ : 
1)  rejestr zabytków,
2)  ewidencja konserwatorska, sk³adaj¹ca siê ze zbiorów tzw.: 
·    kart bia³ych (ewidencji wg standardu Oœrodka Dokumentacji Zabytków),
·    kart adresowych (spis zabytków wg standardu ODZ),
·    kart ewidencyjnych zabytków ruchomych (wg standardu ODZ),
·    kart Archeologicznego Zdjêcia Polski (wg standardu opracowanego w ODZ).

52Dziedzictwo kulturowe, [w:] Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
zachodniopomorskiego, RBGP WZ, Szczecin czerwiec 2002
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53W rejestrze zabytków województwa zachodniopomorskiego znajduje siê : 
·    2 893 obszarów i obiektów nieruchomych (uk³ady przestrzenne, zespo³y zieleni 
     zabytkowej, relikty osadnictwa pradziejowej, budynki, budowle i ich zespo³y 
     oraz uk³ady liniowe komunikacji), których rejestr prowadzi Wojewódzki Oddzia³ 
     S³u¿b Zabytków w Szczecinie,
·    45 uk³adów urbanistycznych, stanowi¹cych istotne centra miejscowoœci, 
·    18 za³o¿eñ przestrzennych, w tym zespo³y urz¹dzeñ obronnych, zespo³y 
     opiekuñcze, sanatoria, uk³ady komunikacyjne i portowe,
·    1 586 obiektów architektury i budownictwa, obejmuj¹cych: koœcio³y, kaplice, 
     zamki, pa³ace, dwory, pojedyncze dzie³a fortyfikacyjne, budynki mieszkalne 
     i gospodarcze, budynki publiczne i budownictwo etnograficzne, latarnie 
     morskie,
·    791 obszarów parkowych i cmentarzy, w tym parki miejskie, dworskie 
     i pa³acowe, cmentarze wyznaniowe nieczynne i u¿ytkowane cmentarze 
     komunalne,
·    82 obiekty przemys³owe, w tym dworce kolejowe, magazyny portowe, m³yny 
     i wiatraki, elektrownie i obiekty hydrotechniczne,
·    381 reliktów osadnictwa pradziejowego (osadnictwa archeologiczne), g³ównie 
     grodziska, osady i cmentarzyska.

Odrêbnym rejestrem zabytków, prowadzonym przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, jest rejestr sporz¹dzony dla dzie³ sztuki, rzemios³a 
artystycznego i urz¹dzeñ technicznych, zwanych zabytkami ruchomymi. Zabytkowe 
wyposa¿enie koœcio³ów, kolekcje, pomniki, artystyczny wystrój budynków oraz 
zabytkowe maszyny i urz¹dzenia wpisane do tego rejestru podlegaj¹ ochronie 
prawnej. W województwie zachodniopomorskim w rejestrze tym znajduje siê 1 547 
obiektów, g³ównie dzie³ sztuki i rzemios³a stanowi¹cych wystroje œwi¹tyñ.

Uzupe³nieniem rejestru zabytków ruchomych jest ewidencja konserwatorska 
zabytków ruchomych, na która sk³adaj¹ siê 10 764 karty zabytkowych przedmiotów 
artystycznych, rzemieœlniczych i technicznych, znajduj¹cych siê przede wszystkim we 
w³adaniu koœcio³ów ró¿nych wyznañ i instytucji oraz zbiorach nie bêd¹cych 
kolekcjami muzealnymi. 

Najwiêksz¹ wartoœæ poznawcz¹ i administracyjn¹ zasobów zabytkowych ma zbiór 
bia³ych ksi¹g, obejmuj¹cy wiêkszoœæ zabytków wpisanych do rejestru zabytków. W 
województwie zachodniopomorskim szacuje siê (ze wzglêdu na nieukoñczony proces 
sporz¹dzania studiów), ¿e  ewidencj¹ konserwatorsk¹ i zakwalifikowanych do wpisu 
do rejestru zabytków ok. 2 500 – 3000 obiektów stanowi¹cych w wiêkszoœci koœcio³y 
XIX wieczne, budynki publiczne – szko³y, szpitale, poczty, ratusze, leœniczówki, budynki 
przemys³owe, stacje kolejowe, m³yny, podstacje energetyczne, budowle 
komunikacyjne, budynki pofabryczne i folwarczne oraz nieczynne cmentarze, zespo³y 

54fortyfikacyjne Wa³u Pomorskiego i stosunkowo nieliczna zabudowa mieszkalna . 
53Œrodowisko kulturowe – stan obecny, [w:] Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

          zachodniopomorskiego, RBGP WZ, Szczecin, czerwiec 2002
54      Ewidencja konserwatorska [w:] Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

       zachodniopomorskiego, RBGP WZ, Szczecin czerwiec 2002
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Najliczniejszy zbiór stanowi uproszczona ewidencja adresowa zabytków. Zawiera 
ona 89 61 pozycji. S¹ to niektóre obiekty ju¿ wpisane do rejestru zabytków (ok. 1000 
pozycji), wszystkie obiekty zakwalifikowane do wpisu do rejestru oraz obiekty ju¿ nie 
istniej¹ce (ok. 2000). Budynki i budowle stanowi¹ oko³o 20% zbioru, tj. 15 000 obiektów. 
Pozosta³e obiekty w ewidencji adresowej, szacowane na 60 000, stanowi¹ 
podstawowe tworzywo miast i wsi Pomorza Zachodniego, wyznaczaj¹ standardy 
zabudowy regionalnej i powinny zostaæ utrzymane na jak najd³u¿szy czas. 

Szczególnym rodzajem ewidencji konserwatorskiej, dotycz¹cej jednej kategorii 
zabytków, jest ewidencja sporz¹dzona w ramach Programu Ministerstwa Kultury
– Archeologiczne Zdajecie Polski. 

W zasobie ewidencyjnym AZP znajduje siê oko³o 35 000 stanowisk o ró¿nej funkcji    
i chronologii. Najwy¿szy stopieñ ochrony w województwie zachodniopomorskim ma 
oznaczenie W.I i obejmuje 381 stanowisk wpisanych do rejestru zabytków, oraz ok. 
4000 reliktów osadnictwa, które maj¹ w³asne formy krajobrazowe (grodziska, 

55
kurhany) .  

Poœrednim stopniem ochrony (oznaczony W.II ) w województwie 
zachodniopomorskim objêto ok. 2 000 – 2 5000 stanowisk archeologicznych. S¹ to 
wszystkie  cmentarzyska, osady wielokulturowe oraz osady wielokulturowe.

Pozosta³e stanowiska, o najni¿szym stopniu ochrony (W.III) to obszary staromiejskie, 
centra najstarszych wsi, o potwierdzonej œredniowiecznej metryce za³o¿enia
i zachowanej œredniowiecznej strukturze przestrzennej. 

Krajobraz to dobro publiczne, którego eksploatacja musi byæ rekompensowana 
nak³adami na ochronê jego podstawowych wartoœci. Polityk a regionalna, 
obejmuj¹ca ochronê i kszta³towane œrodowiska kulturowego i przyrodniczego, jest 
podstawowym czynnikiem normuj¹cym fizjonomie krajobrazu. 

Pomorze Zachodnie bogate jest w jeszcze istniej¹ce formy historyczne, a tak¿e 
zabytkow¹ strukturê przestrzenn¹. Utrzymanie stanu posiadania wymaga ponoszenia 
coraz wiêkszych wydatków. Kieruj¹c siê zasada prowadzenia racjonalnej polityki 
zwi¹zanej z ochron¹ zabytków nie wpisanych do rejestru i dóbr kultury , na terenie 
województwa zosta³y okreœlone œcis³e zalecenia w zakresie ochrony tych obiektów. 

Utrzymanie i wyeksponowanie krajobrazu kulturowo-historycznego, zachowanie 
ci¹g³oœci historycznej zagospodarowania i umo¿liwienie harmonijnego kszta³towania 
fizjonomii elementów antropomorficznych, bêd¹cych sk³adnikiem przestrzeni,  jest 

56celem obszarowej ochrony wartoœci kulturowych . 

55Archeologiczne Zdajecie Polski [w:] Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
zachodniopomorskiego, RBGP WZ, Szczecin czerwiec 2002
56System ochrony obszarowej œrodowiska kulturowego [w:] Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa zachodniopomorskiego, RBGP WZ, Szczecin, czerwiec 2002
57Studium ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa zachodniopomorskiego, 
www.wzp.pl
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57
Tereny wnioskowane do obszarowej ochrony krajobrazu zabytkowego obejmuj¹ : 
     1)  Rezerwaty Kulturowe (RK) – obszary wystêpowania wysokich wartoœci 
          kulturowych w stanie naturalnym, bez koniecznoœci bezpoœredniego  
          u¿ytkowania  dla utrzymania aktualnego stanu zachowania;  proponowane jest 
          utworzenie:

    ·    RK „Bardy” gm. Dygowo (archeologiczny),
    ·    RK „Grzybnica” gm. Manowo (archeologiczny),
    ·    RK „¯ydowo” gm. Polanów (archeologiczny),
2)  Park Kulturowy (PK) – obszar bardzo intensywnego wystêpowania wartoœci 
     kulturowych, zabytków i historycznie ukszta³towanego krajobrazu, obejmuj¹ce 
     ca³e jednostki osadnicze, lub ich czêœci, o czytelnej kompozycji przestrzennej 
     i znacznym zachowaniu historycznej zabudowy i zagospodarowania; 
     proponowanych jest utworzenie 23 PK, z czego trzy na terenie gmin CZG RXXI:
    ·    PK „Osiedle Katedralne” w Kamieniu Pomorskim,
    ·    PK „Trzebisz” gm. Trzebiatów,
    ·    PK „Trzmiele” gm. Radowo Ma³e,
3)  Obszar Kulturowy (OK) – forma aktywnej ochrony i kszta³towania   
     wyró¿niaj¹cych siê krajobrazowo i kulturowo terenów, na których znajduj¹ siê 
     zró¿nicowane, b¹dŸ jednorodne pod wzglêdem historyczno-archeologicznym 
     dobra kultury, posiadaj¹ce wyrazist¹ to¿samoœæ, wraz z otaczaj¹cym 
     krajobrazem geograficzno-przyrodniczym; proponowanych jest utworzenie 
     33 OK.
4)  Strefy Ochrony Konserwatorskiej (SOK) – obszarowa forma ochrony czêœci 
     jednostek osadniczych o wartoœciach zabytkowych, czytelnie zachowanych 
     uk³adach przestrzennych z zespo³ami tradycyjnej zabudowy i dominantami 
     przestrzennymi lub kulturowymi otoczenia; wyró¿nia siê 5 stref (A, B, K, E i W). 
     Na terenie województwa proponowanych jest 25 Zespo³ów Stref Ochrony 
     Konserwatorskiej, z czego trzy na terenie gmin CZG RXXI:
    ·    ZSOK Zespó³ wsi Dargomyœl, Rogowo, ,¯elmowo w gminie Radowo Ma³e 
         – wsie o podobnym krajobrazie z rezydencjami,
    ·    ZSOK Zespó³ wsi Lêsiêcin, K¹kolewice, Kraœnik, Gardno w gminie Wêgorzyno; 
         wsie o podobnej fizjonomii i historii – wsie ch³opsko – folwarczne 
         o œredniowiecznym rodowodzie z XVIII wieku z ryglowymi koœcio³ami,  
    ·    ZSOK Zespó³ wsi w gminie Kamieñ Pomorski: Chrz¹stkowo, Strze¿ewo, 
         Radawka, Wrzosowo i ¯ó³cino o œredniowiecznej metryce (w dobrach 
         kapitu³y kamieñskiej), z murowana zabudow¹ zagrodow¹ lokowana na 
         Planie czworoboku. 
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Œrodowisko przyrodnicze  i kulturowe na terenie gmin nale¿¹cych do Celowego 

Zwi¹zku Gmin R XXI

Siedzib¹ CZG RXXI jest miasto Nowogard - miasto usytuowane w pó³nocno-
zachodniej czêœci województwa zachodniopomorskiego, u stóp pó³nocnej czêœci 
Pojezierza Szczeciñskiego oraz wschodniej czêœci Niziny Szczeciñskiej. O walorach 
krajobrazowych i rekreacyjnych miasta stanowi siêgaj¹ce centrum, licz¹ce 112 ha 
powierzchni Jezioro Nowogardzkie. Po³o¿enie miasta nad piêknym jeziorem, 
niewielkie oddalenie od ba³tyckich pla¿, to g³ówne atuty turystyczne Nowogardu. 
Wœród ciekawostek przyrodniczych wymieniæ mo¿na Zespó³ Przyrodniczo
-Krajobrazowy „Sarni Las".

Spoœród miejscowoœci po³o¿onych na wschodnim brzegu Zalewu Szczeciñskiego, 
niezwykle dogodnymi warunkami przyrodniczo-geograficznymi niew¹tpliwie wyró¿nia 

siê Stepnica. Usytuowana jest ona obok miêdzynarodowej trasy A-3 na ma³o ruchliwej 
trasie do Wolina, 20 km. od portu lotniczego w Goleniowie, miêdzy portami Szczecin 
i Œwinoujœcie. To tutaj Dolina Dolnej Odry rozszerza siê - tworz¹c Roztokê Odrzañsk¹ 
a dodatkowo wciska siê w l¹d malownicz¹ zatok¹. Ten akwen dzieli siê na Zatokê 
Stepnick¹ i Zatokê Wódzk¹, pomiêdzy którymi pozostaje skrawek l¹du - Wyspa 

58Adamowa (£ysa) .  Od wschodu z Roztok¹ Odrzañsk¹ stykaj¹ siê lasy Puszczy 
Goleniowskiej. 

      Okolice Stepnicy to urozmaicona przyrodniczo kraina. W granicach gminy 
znajduje siê jeden z najcenniejszych fragmentów Ujœcia Odry, obejmuj¹cy czêœæ 
Zalewu Szczeciñskiego z Roztok¹ Odrzañsk¹, Cichymi Wodami i Zatok¹ Skoszewsk¹. 

59Te ¿yzne p³ycizny, szuwary i trzcinowiska obfituj¹ w wodn¹ faunê . Dla obserwatorów 
przyrody sezon trwa ca³y rok. Zaczyna siê okresem lêgów perkozów 
i kaczek, latem mo¿na obserwowaæ pierzowisko kaczek a póŸniej jesienne i zimowe 
koncentracje ptaków ze wschodu Europy. Stada s¹ olbrzymie i licz¹ czasem ponad 

5150.000 osobników. Dominuj¹ tracze, ogorza³ki, czernice i kormorany . 
     
      W okolicach Czarnocina, Europejska Unia Ochrony Przyrody - Polska utworzy³a 
teren ochronny o powierzchni blisko 500 hektarów, gdzie znajduj¹ siê wspania³e 
nadzalewowe ³¹ki. Te licz¹ce wiele tysiêcy hektarów przestrzenie - ci¹gn¹ce siê od 

Stepnicy do Skoszewa - nosz¹ nazwê £¹k Skoszewskich. To obszar wpisany do 
europejskiego rejestru ostoi ptaków . Gnie¿d¿¹ siê tutaj sowy b³otne, b³otniarki 
³¹kowe, derkacze i kuliki wielkie. Na terenie Gminy osiedli³o siê oko³o 10 par or³ów 
bielików. Tak du¿ego zagêszczenia gniazd tych najrzadszych na œwiecie drapie¿ników 
nie ma nigdzie indziej. 

      Wschodnia czêœæ Gminy to zwarty kompleks leœny - fragment Puszczy 
61Goleniowskiej . ¯yj¹ tu: jelenie, dziki i ³osie. Leœne uroczyska daj¹ schronienie wielu 

60Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000, ( Dz. U. nr 229, poz. 2313)
61Puszcza Goleniowska, www.TurystaPolski.pl
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drobniejszym zwierzêtom oraz ptaki. Widok tokuj¹cych trzmielojadów, fanfary ¿urawi 
czy kwilenie dziêcio³a czarnego jest tutejsz¹ przyrodnicz¹ atrakcj¹.  

      Przez œrodek sosnowych i bagiennych lasów przep³ywa rzeka Gowenica, daj¹c 
wspania³e warunki dla sp³ywów kajakowych. 

      Dziêki swym walorom krajobrazowym i przyrodniczym miejscem szczególnie 

nadaj¹cym siê do rozwoju turystyki i wypoczynku jest Gmina Goleniów. Jej zachodnie 
granice siêgaj¹ Jeziora D¹bie oraz Zalewu Szczeciñskiego. To atrakcyjne po³o¿enie 
wykorzystuj¹ miejscowoœci usytuowane bezpoœrednio nad ich brzegami, na przyk³ad 
Lubczyna, która systematycznie rozbudowuje swe zaplecze turystyczne i ¿eglarskie. 
Podobne mo¿liwoœci stwarza przep³ywaj¹ca przez gminê rzeka Ina, która na swej 130 
kilometrowej d³ugoœci jest œwietnym miejscem sp³ywów kajakowych. Bogactwo 

53
dziewiczych lasów (Puszcza Goleniowska ) i czystych wód sprawi³o, ¿e 
w miejscowoœci Kliniska utworzono unikalny w skali europejskiej Oœrodek Edukacji 

62Leœnej .

     Przy trasie Szczecin-Œwinoujœcie w pó³nocno-zachodniej czêœci województwa 
zachodniopomorskiego, w odleg³oœci 65 km od Szczecina po³o¿ona jest gmina 

Przybiernów.
63     Ponad po³owa powierzchni gminy to lasy. Oprócz Puszczy Goleniowskiej , 

wizytówk¹ gminy s¹ jeziora: Przybiernowskie (z niewielk¹ wysp¹) i Czarnog³owych 
oraz Zespó³ Przyrodniczo-Krajobrazowy „Przybiernowskie Cisy”, rezerwat przyrody 

64„Cisy Rokickie” . 

Ponadto na terenie gminy znajduje siê wiele zabytków godnych obejrzenia: 
     ·    koœció³ ryglowy zbudowany oko³o 1600 r. w Dzisnej, 
     ·    pa³ac z XVIII w. z alej¹ akacjow¹ w £oŸnicy, 
     ·    koœció³ ryglowy z 1772 r. i domy ryglowe w £oŸnicy, 
     ·    m³yn wodny murowano-ryglowy z XIX w. w Babigoszczy (obecnie motel),
     ·    koœció³ szachulcowy we W³odzis³awiu, 
     ·    dwór Flemingów w Buku z XV w., 
     ·    pa³ac z alej¹ lipow¹ w Rokicie,
     ·    koœció³ zbudowany z kamieni polnych w 1554 r. w Przybiernowie, 
     ·    plebania o konstrukcji ryglowej z XIX w. w Przybiernowie. 

 

62Wizytówka gminy Goleniów [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
63Puszcza Goleniowska, www.TurystaPolski.pl
64Wizytówka gminy Przybierów [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
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      W œrodkowo-zachodniej czêœci województwa zachodniopomorskiego, na 

po³udniowym krañcu powiatu goleniowskiego po³o¿one s¹ Gmina i Miasto Maszewo. 
Graniczy one z gminami: Osin¹, Nowogardem, Dobr¹ ,Chociwlem, Star¹ D¹brow¹, 
Stargardem Szczeciñskim, oraz z Goleniowem. Wed³ug sugestii archeologów, 
najstarsze œlady osadnictwa w Maszewie datowane na X wiek, maj¹ wystêpowaæ 
nieopodal dzisiejszego miasta, na wzniesieniu usytuowanym ok. 0,5 km na zachód od 
centrum, na terenie okreœlanym nazw¹ "Góra Zamkowa". Na wzniesieniu, zgodnie ze 
stwierdzeniami historyków, mia³o byæ usytuowane grodzisko 

65wczesnoœredniowieczne .

     W zachodniej czêœci województwa zachodniopomorskiego, na piêknych terenach 
66

Ziemi Goleniowskiej po³o¿ona jest Gmina Osina . Jest gmin¹ typowo rolnicz¹. Liczy 
obecnie ok. 3000 mieszkañców. Przechodzi przez ni¹ 15 po³udnik geograficzny 
d³ugoœci wschodniej. Fakt ten upamiêtnia tablica w jêzyku polskim i esperanto 
znajduj¹ca siê w miejscowoœci Kikorze. Przez gminê przep³ywaj¹ cztery rzeki: 
Gowienica, Pilesza, Stepnica, Leœnica. Obok miejscowoœci Koœciuszki znajduje siê 
jezioro o powierzchni 49 ha. Przez  gminê prowadz¹ liczne szlaki turystyczne piesze 
i rowerowe. Wa¿nym elementem krajobrazu s¹ malownicze jeziora, wœród których 
najwiêksze s¹: Jezioro D¹bie (znajduj¹ce siê w wiêkszej czêœci w gminie Goleniów), 
Jezioro Nowogardzie i Jezioro Koœciuszki.

      Atrakcj¹ turystyczn¹ gminy s¹ stanowiska archeologiczne w Osinie - cmentarzysko 
kurhanowe z epoki br¹zu i wczesnego œredniowiecza oraz w Krzywicach - grodzisko 
z wczesnego œredniowiecza. Warto równie¿ zobaczyæ koœció³ ryglowy w Redostowie 
(XVII/XVIII w.) z drewnian¹ wie¿¹, jedn¹ z najwy¿szych na Pomorzu (21 m). 
W Bodzecinie znajduje siê koœció³ z XV w., w Wegorzach - koœció³ z po³owy XVI w. 
z drewnian¹ wie¿¹ w zabudowie ryglowej. Projektowanych jest tak¿e kilka 
rezerwatów przyrody: rezerwat torfowiskowy „Krzywicki Wrzosiec” o powierzchni 14 ha 

67oraz rezerwat torfowiskowy „Krzywicki Mszar” o powierzchni 5 ha .

     Stolic¹ powiatu gryfickiego s¹ Gryfice (do 1975 r. powiatowe) po³o¿one 18 m nad 
poziomem morza, nad rzek¹ Reg¹, na Pobrze¿u Szczeciñskim, przy skrzy¿owaniu dróg 
ko³owych do Trzebiatowa, Kamienia Pomorskiego (35km), Wolina, Nowogardu 

68(31km), Œwidwina i Bia³ogardu oraz przy linii kolejowej Goleniów-Ko³obrzeg (48km . 
Gmina w dla województwa zachodniopomorskiego stanowi istotn¹ bazê 
ekonomiczn¹, zw³aszcza w zakresie produkcji artyku³ów rolniczych i spo¿ywczych. 
Du¿ym atutem gminy jest przetwórstwo zbo¿owe korzystaj¹ce z nowoczesnych 
elewatorów. Wykorzystuje siê te¿ naturalne bogactwo - pok³ady torfu ogrodniczego. 

65Wizytówka gminy Maszewo [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
66Wizytówka gminy Osina [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
67Wizytówka gminy Osina [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
68Wizytówka gminy Gryfice [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
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59
Na terenie gminy znajduje siê wiele zabytków godnych obejrzenia : 
     ·    kamieniczki mieszczañskie z XVIII-XX wieku,
     ·    Koœció³ Wniebowziêcia NMP gotycki z konieca XIII w, XIV w.; wie¿a dzwonnica 
          z pocz¹tku XV w.; wyposa¿enie: barokowy o³tarz g³ówny, ambona, prospekt 
          organowy, chrzcielnica i stalle z w xviii w. o³tarz boczny - gotycki tryptyk z koñca 
          XV w. liczne p³yty nagrobne i epitafia XVIII w. chrzcielnica romañska z XIII w.,

·    Kaplica Cmentarna pw. Œwiêtego Jerzego - gotycka z prze³omu xv/xvi w. 
     epitafia xviii w 
·    miejskie mury obronne z XIII/XIV w.,  
·    Brama Kamienna z XIV w, przebudowana w XVI w. z renesansowym szczytem; 
     Brama Wysoka z XIV w. przebudowana w pierwszej po³owie XV w. i drugiej 
     po³owie XVII w., 
·    Baszta Prochowa z drugiej po³owy XV w., wa¿ny element dawnych fortyfikacji 
     Miasta, 
·    Muzeum kolei w¹skotorowej; kolej w¹skotorowa ³¹cz¹ca Gryfice 
     z miejscowoœciami nadmorskimi powsta³a jako jedna z pierwszych na Pomorzu 
     zachodnim. Odcinek Gryfice - Niechorze oddano do u¿ytku w 1866 r.,    
·    Baszewice - koœció³ gotycki z pierwszej po³owy XV w., 
·    Gorzyca - koœció³ neogotycki z 1886 r., gotyckie, dêbowe sakramentarium 
     z pierwszej po³owy XVI w. pochodz¹ce z wczeœniejszego koœcio³a,
·    Lubin wczesnoœredniowieczne grodzisko w zakolu rzeki Regi,
·    Otok - koœció³ z 1913r.; w szczycie wschodnim wmurowano belki pochodz¹ce
     z XVII wiecznego koœcio³a; arokowy o³tarz z 1712 r. renesansowa ambona
     z 2 po³owy XVI w., 
·    Prusinowo - murowany kolejowy most z 1906r., form¹ nawi¹zuje do rzymskich 
     akweduktów,
·    Rotnowo - koœció³ ryglowy z 1780 r., 
·    Witno - koœció³ gotycki z prze³omu XV/XVI w. barokowy o³tarz, ambona z XVII w.; 
     epitafia, empora organowa, renesansowa z XVIII w., 
·    park. Smolêcin, 
·    elektrownia wodna Rejowice z lat 1924-1926 z oryginalnym wyposa¿eniem 
     Technicznym, 
·    Œwieszewo - koœció³ ryglowy z 1696r. przebudowany po 1840r., barokowy o³tarz 
     g³ówny z XVII/XVIII w., renesansowy o³tarz boczny i ambona z XVII w. 
     chrzcielnica romañska  z XIII w., 
·    Rybokarty - kamienny koœció³ gotycki z XV w, przebudowa w XVIII w. Wie¿a 
     dzwonnica, ryglowa z 1690 r., barokowy o³tarz, 
·    Trzyg³ów - dwór ryglowy z pierwszej po³owy XVII w. rozbudowany w XVIII w., 
     obok murowany pa³ac z prze³omu XIX/XX w., park.
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Jednym z wiêkszych kurortów nadba³tyckich w województwie 
69zachodniopomorskim jest Rewal . Miasto stanowi te¿ centrum administracyjne, 

kulturalne i oœwiatowe gminy. Urozmaicona architektura, niska zabudowa 
rozci¹gaj¹cej siê miêdzy brzegiem morskim a szos¹, k¹pielisko nadmorskie piêknie 
po³o¿one na wysokim brzegu klifowym, z szerok¹, piaszczyst¹ pla¿¹, wspania³ym 
mikroklimatem przyci¹ga co roku wielu turystów. 

Gmina Rewal to tak¿e 18 kilometrów piaszczystych pla¿ oraz czysta woda morska. 
Od strony l¹du otaczaj¹ j¹ wspania³e lasy sosnowe, rezerwaty wodne, kwieciste pola 
i ³¹ki. Wszystko to sk³ada siê na jedyny w swoim rodzaju mikroklimat. Na wybrze¿e 
Rewalskie sk³ada siê siedem ma³ych kurortów, które oprócz pla¿y ³¹cz¹ dwie drogi. 
Jedn¹ z nich jest tzw. „Promenada S³oñca” prowadz¹ca od Gdañska do Œwinoujœcia, 
drug¹ tworzy wysoki brzeg klifowy60.  Wybrze¿e Rewalskie to wspania³e krajobrazy 
z wydmami poroœniêtymi traw¹, krzewami, fantazyjnie ukszta³towanymi sosnami 
i przede wszystkim wysokim klifowym brzegiem. Z niego to rozci¹ga siê urokliwy 
i niezapomniany widok na morze.

W œrodkowo pó³nocnej czêœci województwa zachodniopomorskiego, nad 
70

brzegiem malowniczo wij¹cej siê rzeki Rega po³o¿ona jest Gmina P³oty . Przez miasto 
P³oty przebiegaj¹ dwa wa¿ne szlaki komunikacyjne ³¹cz¹ce Szczecin z Gdañskiem 
i Poznañ z Ko³obrzegiem. Charakter gminy typowo rolniczy obfituje tak¿e w walory 
krajobrazowe a tym samym turystyczne. 

     Dorzecze Regi drugiej co do d³ugoœci rzeki by³ego woj. szczeciñskiego jest 
najwiêksz¹ ofert¹ turystyczn¹ gminy. Poniewa¿ obecnie niesie wody I klasy czystoœci, 
w rzece pojawi³y siê ponownie ³ososie, liny, pstr¹gi, wêgorze itd. stanowi¹c atrakcjê 
dla wêdkarzy zarówno z Polski jak i z zagranicy. Na odcinku od Œwidwina do Mrze¿yna 

62organizowane s¹ te¿ liczne, bardzo popularne w tym rejonie sp³yw kajakowe .

    Gmina Brojce rozpoœciera siê w pó³nocnej czêœci województwa 
2zachodniopomorskiego, na obszarze 118 km . Domen¹ tutejszej gospodarki jest 

rolnictwo. Wielkim atutem Brojec jest nieska¿ona przemys³em przyroda. Najpiêkniejsze 
tereny gminy ci¹gn¹ siê wzd³u¿ krystalicznie czystej rzeki Mo³stowa, bogatej w ryby 
³ososiowate. Interesuj¹ce s¹ te¿ zabytki architektury sakralnej, jak koœcio³y: w Brojcach 

71(XV w.), Bielikowie (XVI w.), Kie³pinie (XV w.), Pruszczu (XVII w.) . 

2     Gmina Karnice obejmuje obszar 133,14 km . Malowniczo rozpoœciera siê na 
Równinie Gryfickiej. S¹siaduje z gminami: Rewal, Trzebiatów, Œwierzno, Gryfice, a od 
Morza Ba³tyckiego oddzielona jest jedynie 2 - 3 km pasem. Na jej terenie brak jest 

69Wizytówka miasta i gminy Rewal [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
70Wizytówka gminy P³oty [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
71Wizytówka gminy Brojce [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
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przemys³u, a o typowo rolniczym charakterze przes¹dza du¿y obszar u¿ytków rolnych,           
72z czego 50% stanowi¹ grunty orne, 41% - u¿ytki zielone .  

     Walory krajobrazowe i gospodarczy charakter gminy powoduj¹, ¿e rozwija siê tu 
agroturystyka, wêdkarstwo. Dodatkowym atutem obszaru gminy jest ekologiczna 
czystoœæ i  po³o¿enie wzglêdem morza. Ciekaw¹ atrakcj¹ gminy s¹ parki: 
w miejscowoœci Kamice i Cerkwica, w których mo¿na zobaczyæ rzadkie gatunki flory 
i fauny m.in. cisy, wi¹zy, jod³ê kaukask¹, morwê bia³¹, egzotyczn¹ katalapê 
zwyczajn¹. 

Liczne s¹ te¿ zabytki œwiadcz¹cych o jej bogatej przesz³oœci. Do najcenniejszych 
nale¿y zaliczyæ: 
     ·     pa³ace w Dre¿ewie, Cerkwicy i Paprotnie,
     ·     koœcio³y parafialne z prze³omu XV - XVI - XVII wieku w Kamicach, Cerkwicy, 
           Cieæmierzu, 
     ·     pami¹tkê chrztu Pomorza Zachodniego - Studniê œw Ottona w Cerkwicy,
     ·     w¹skotorowa Ciuchcia Retro-Express relacji Gryfice – Rewal.  

73
      Bezpoœrednio nad Ba³tykiem, nad rzek¹ Reg¹ usytuowana jest gmina Trzebiatów  .  
Wizytówka gminy s¹ doskona³e pla¿e. Linia brzegu morskiego jest wyrównana, 
pozbawiona zatok lub pó³wyspów. Doœæ szerokie p³askie pla¿e, pokryte s¹ drobnym 
piaskiem. Wydmy ³agodne, poroœniête trawami oraz miko³ajkiem nadmorskim, 
rokitnikiem zwyczajnym. Na pla¿y i w jej bezpoœredniej bliskoœci spotkaæ mo¿na mewê 
œmieszkê - ptaka wielkoœci go³êbia o orzechowobr¹zowym zabarwieniu g³owy, ³atwo 
oswajaj¹cego siê i przywi¹zuj¹cego do cz³owieka.

74Stolic¹ powiatu kamieñskiego jest Kamieñ Pomorski . Ziemiê Kamieñsk¹ od 
zachodu ogranicza Dziwna i jej rozlewiska, od pó³nocy Ba³tyk, a po³udniow¹ granicê 
stanowi przepiêkna Puszcza Goleniowska, s³yn¹ca ze starego, unikalnego 
drzewostanu. Kamieñ Pomorski to piêkne miasteczko le¿¹ce nad brzegiem Zalewu 
Kamieñskiego, 10 m.n.p.m., w odleg³oœci 8 kilometrów od Ba³tyku. Jednak¿e 
bezpoœredni dostêp do morza drog¹ wodn¹ ma przez rzekê Dziwnê. Obszar 

2 2miejscowoœci wynosi 9 km , a obszar gminy, której jest siedzib¹ - oko³o 209 km . Gminê 
zamieszkuje 15,5 tysi¹ca osób, w tym w mieœcie oko³o 10 tysiêcy. 

Rozlewiska wodne (Zalew Kamieñski, rzeka Dziwna, Zatoka Cicha) daj¹ idealne 
warunki do uprawiania sportów wodnych i czynnego wypoczynku na wodzie 
(¿eglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu oraz wêdkarstwa). Kamieñ Pomorski posiada 
wspania³e warunki klimatyczne oraz bogactwa naturalne w postaci Ÿróde³

72Wizytówka gminy Karnice [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
73Wizytówka gminy Trzebiatów [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
74Wizytówka gminy Kamieñ Pomorski[w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
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solankowych. Walory te przyczyni³y siê do rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Do 
Kamienia Pomorskiego przylgnê³y okreœlenia: „Uzdrowisko, miasto zabytków i festiwali” 
oraz „Letnia muzyczna stolica Polski” ze wzglêdu na odbywaj¹cy siê tu 
Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej.

     Gmina Dziwnów, atrakcyjnie po³o¿ona wœród wód Morza Ba³tyckiego, zatoki 
Kamieñskiej i rzeki Dziwny, nale¿y do najbardziej znanych regionów turystycznych 
Polski. Po³o¿enie w najbardziej na po³udnie wysuniêtej czêœci przybrze¿nej Ba³tyku 
sprawia, ¿e wystêpuje tu naj³agodniejszy klimat w Polsce. St¹d najmniejsze amplitudy 
temperatur w roku, zimy krótkie i ze znikomymi opadami œniegu, lata z du¿¹ liczb¹ dni 
s³onecznych. Chluba gminy s¹ czyste pla¿e nad czyst¹ wod¹. Dobrze chroniony 
falochronem port i oraz mo¿liwoœæ bezpiecznego cumowania przy nabrze¿u u ujœcia 

75Dziwny, zachêcaj¹ ¿eglarzy do czêstych wizyt . 

    Gmina Golczewo po³o¿ona jest w pó³nocnej czêœci woj. Zachodniopomorskiego, 
w powiecie kamieñskim, na Nizinie Szczeciñskiej w odleg³oœci oko³o 25 km od 
Wybrze¿a Ba³tyku, przy Ÿród³ach rzeki Niemicy, pomiêdzy dwoma jeziorami: Szczucze 
(Górne) i Okonie (Dolne), na krañcu Puszczy Goleniowskiej, na skrzy¿owaniu dróg do 
Kamienia Pomorskiego, Wolina, Gryfic, P³ot, Nowogardu i Goleniowa.

Walory antropogeniczne gminy:

     ·     w Golczewie: pierœcieniowate grodzisko z IX wieku, ruiny zamku z dobrze 
           zachowan¹ najwy¿sz¹ na Pomorzu Zachodnim, wie¿¹ obronn¹ (33 m) z XIII w., 
           dom ryglowy z XVIII wieku - zabudowa przy ul. Zwyciêstwa, koœció³ z XV i XIX 
           wieku, studnia artyryjska z ¿ab¹ w koronie,
     ·     w Gadomiu dwór z XIX wieku oraz park dworski,
     ·     koœció³ w Mechowie z XVII wieku,
     ·     koœció³ z XIV wieku w Kozielicach,
     ·     parki dworskie w : Gadomiu, Samlinie, K³odzinie, Mechowie, Ronicy i Niemicy,
     ·     wiatrak holenderski z II po³owy XIX wieku w K³êbach,
     ·     w Niemicy koœció³ ryglowy z 1780 r.

Walory przyrodnicze:

     ·     Zespo³y Przyrodniczo - Krajobrazowe:  „Las Golczewski”, „Las Wid³akowy”,  
          „Bagna Samliñskie”, 
     ·     œcie¿ki dydaktyczne: w zespo³ach przyrodniczych w „Lesie 
          Golczewskim” i na terenie „Bagien Samliñskich”,
     ·     szlaki turystyczne (¿ó³ty, czerwony, zielony), które prowadz¹ przez najpiêkniejsze 
           leœne tereny Nadleœnictwa Rokita,  
     ·     hodowla kucy sztlendzkich oraz œródleœne jeziorko le¿¹ce na wschodnim skraju 
           Nadleœnictwa Rokita - w Imnie (5 km od Golczewa) znajduje siê jedyna 
           w Polsce.

75Wizytówka gminy Dziwnów [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
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     W lasach dominuj¹ drzewa, których wiek przekracza czêsto 150 lat, s¹ to: buki, 
jawory, dêby, sosny, modrzewia, œwierki. Wœród zwierz¹t wystêpuj¹  takie jak: orze³ 
bielik, wydra, borsuk, jeleñ europejski, ¿uraw, czapla oraz symbol Golczewa - zielona 
¿aba. Klejnotem przyrodniczym s¹ liczne œródleœne jeziorka dystroficzne, jary, w¹wozy, 
Ÿródliska, tereny podmok³e, bagienne, mszarneI torfowiskowe. Charakterystyczne dla 
zespo³ów leœnych jest jeziorko „¯abie” po³o¿one w „Lesie Golczewskim” oraz gêsty 
dywan p³o¿¹cych siê wid³aków  ja³owcowatych obejmuj¹cych w „Lesie 
Wid³akowym” obszar oko³o 24 ha.

76     Gmina Œwierzno  (powiat kamieñski) powiatu ³obeskiego po³o¿ona jest 
W pó³nocno - zachodniej czêœci województwa zachodniopomorskiego, zaledwie 4 
km od Morza Ba³tyckiego. Typowo rolniczy charakter gminy i przymorskie usytuowanie 
stawiaj¹ mo¿liwoœci dla rozwoju agroturystyki. Specyficzny charakter gminy nadaj¹ 
lasy, które s¹ walorem tej ziemi. Stolic¹ powiatu ³obeskiego jest Wêgorzyno. Gmina ta 
pod wzglêdem wielkoœci znajduje siê w œrodku gmin województwa 
zachodniopomorskiego, zajmuje powierzchniê 256 km2. Zamieszkuje j¹ oko³o 7,3 tys. 
mieszkañców w tym 2,4 tys. 
w mieœcie. Jest to gmin rolnicza o du¿ych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 
Po³o¿ona w otulinie Iñskiego Parku Krajobrazowego poprzez wystêpuj¹ce tu 
kompleksy leœne, akweny wodne, gmina posiada niepowtarzaln¹ przyrodê. 

77     Dobra Nowogardzka  to gmina po³o¿ona (w czêœci) w otulinie Iñskiego Parku 
Krajobrazowego. Znajduje siê tu jedno z najwiêkszych jezior województwa: Jezioro 
Woœwin oraz nieco mniejsze Jezioro Dobre. W Dobrej wystêpuje du¿o zabytków 
przyrody, np. pojedyncze dêby, aleje drzew - bukowe i lipowe.  

Wœród walorów krajobrazowych gminy nale¿y wymieniæ:

     ·    Szlak Olbrzymów – jest to œcie¿ka historyczno-przyrodnicza. Obejmuje ona swoim 
          zasiêgiem dolinê rzeki Dobrzenicy, pó³wysep Czapla Szyja (Wodnica) oraz 
          pokryte ³¹kami i lasami skarpy doliny. W czasie wêdrówki poznajemy burzliw¹ 
          historiê doberskiego zamku i wczesnoœredniowiecznego grodziska, widzimy 
          charakterystyczne elementy krajobrazu polodowcowego oraz zmiany, jakie 
          wywo³a³o w nim dzia³anie cz³owieka. Na ka¿dym etapie œcie¿ki dostrzegamy 
          bogactwo ¿ycia biologicznego, m.in. siedliska ptactwa wodnego, pomnikowe 
          drzewa, sukcesjê roœlinnoœci bagiennej. Razem przechodzimy po dnie jeziora.
    ·     £¹ka - szeroka i p³aska dolina, która w przesz³oœci by³a dnem wytopiskowego 
          jeziora polodowcowego, zwanego Dobrzañskim lub Wielkim. Prace 
          melioracyjne przeprowadzone w koñcu XIX wieku spowodowa³y obni¿enie siê 
          lustra wody oraz stopniowe zarastanie jeziora. Dziœ dawne dno pokrywaj¹ 
          kompleksy roœlinnoœci ³¹kowej i szuwarowo - ³¹kowej, przeciête uregulowanym 
          korytem rzeki Dobrzenicy. Tam, gdzie gleba stale pozostaje nasi¹kniêta wod¹, 
          a dostêp powietrza, niezbednego do normalnego rozwoju korzeni, jest 

76Wizytówka gminy Œwierzno[w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja        
Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005   
77Wizytówka gminy Dobra Nowogardzka [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska        
Regionalna Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005     
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          niezbêdnego do normalnego rozwoju korzeni, jest ograniczony, rozwijaj¹ siê            
          turzycowiska. Wœród gatunków roœlin najliczniejsze s¹: mozga trzcinowata, 
          turzyca zaostrzona, sitowie leœne, wyczyniec ³¹kowy. Mniejsze powierzchnie 
          zajmuje ³¹ka ostrzo¿eniowo - rdestowa. W pó³nocnej czêœci doliny (w kierunku 
          wsi Bienice) mo¿na odnaleŸæ chronione: kuku³kê krwist¹ i szerokolistn¹ oraz 
          rzadko spotykane: œwibkê b³otn¹, gwiazdnicê b³otn¹ turzycê prosow¹. £¹ka 
          i okoliczne trzcinowiska s¹ doskona³ymi ostojami zwierz¹t oraz p³azów i owadów. 
          Po wejœciu do lasu przetniemy strumieñ, zwany Czerwonym Potokiem - od rud 
          ¿elaza zalegaj¹cych w korycie. Id¹c leœn¹ œcie¿k¹ zauwa¿ymy po prawej stronie 
          wyraŸne formy ziemne: wa³y i groble, po lewej trzcinowisko. Wchodzimy na 
          teren pó³wyspu Czapla Szyja. 
     ·    Grodzisko - usytuowane jest na pó³wyspie, niegdyœ otoczonym wodami jeziora 
          Dobrzañskiego (Wielkiego). W okresie IX - XII w. zamieszkiwane przez S³owian. Po 
          miniêciu najwy¿szego punktu grodziska przechodzimy do koñca pó³wyspu. 
          Przed wiekami w³aœnie w tym miejscu zbudowany by³ most palowy, siêgaj¹cy  
          do wzgórza le¿¹cego po przeciwnej stronie trzcinowiska (kiedyœ jeziora). 
          Poruszaj¹c siê dalej „Szlakiem Olbrzymów” wkraczamy w dzikie, podmok³e 
          ostêpy pó³wyspu. Tu mo¿na dostrzec lub us³yszeæ mieszkañców bagien. 
          Znakomitym miejscem na przyrodnicze obserwacje jest punkt widokowy nad 
          jeziorem Czapla (Leœnym). 
     ·    Jezioro Leœne - powierzchnia ok. 1,7 ha - jedyna 
          pozosta³oœæ po jez. Dobrzañskim, otaczaj¹cym do XIX w. pó³wysep Czapla Szyja 
          i wype³niaj¹cym dolinê Dobrzenicy; po³o¿one w g³êbokiej rynnie, otoczone 
          szerokim pasem bagiennych olszyn, szuwarów i ³ozowisk; ostoja wodno 
          - b³otnych gatunków ptaków (perkozy, g¹go³y, ³abêdzie nieme, ¿órawie); 
          w wodzie wystêpuje gr¹¿el ¿ó³ty i rzadko spotykana osoka aloesowata; na 
          wzgórzach otaczaj¹cych jezioro Leœne od po³udnia znajduje siê osiem 
          wczesnoœredniowiecznych kurhanów, w których spoczywaj¹ mieszkañcy 
          w przesz³oœci zamieszkuj¹cy grodzisko na pó³wyspie Wodnica.  

     Gmina Radowo Ma³e le¿y w centralnej czêœci województwa
zachodniopomorskiego. Gmina znajduje siê z dala od g³ównych szlaków 
tranzytowych. Przebiega têdy jedynie droga wiod¹ca z £obza do Nowogardu. 
Walory gminy Radowo Ma³e doceniaj¹ przede wszystkim ci, którzy pragn¹ uciec od 
zgie³ku miast i obcowaæ z nie ska¿on¹ przemys³em przyrod¹. Bogate w grzyby lasy s¹ 
przyjazne tak¿e myœliwym i amatorom bezkrwawych ³owów za pomoc¹ aparatu 
fotograficznego. Nad rybne jeziora œci¹gaj¹ przede wszystkim wêdkarze,  a mi³oœnicy 

78 natury chêtnie odwiedzaj¹ rezerwat przyrody nad jeziorem Piaski . 

78Wizytówka gminy Radowo Ma³e [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
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Miasto i gmina Resko po³o¿one s¹ w pó³nocno-wschodniej czêœci województwa 
zachodniopomorskiego, na Równinie Gryfickiej, Nowogardzkiej i WysoczyŸnie 
£obeskiej. Resko le¿y w pradolinie rzeki Regi. Rega jest po Odrze drug¹ co do 
wielkoœci rzek¹ Pomorza Zachodniego, wielokrotnie zmienia kierunek biegu, dlatego 
jest wymarzon¹ tras¹ dla uprawiaj¹cych kajakarstwo. Malownicza dolina Regi 
urozmaicona jest trasami rzecznymi i dolinkami erozyjmymi, w których p³yn¹ strumyki 
lub ma³e rzeczki. Rega ma liczne dop³ywy. Przez teren gminy p³yn¹: Ukleja, Mo³stowa, 
Piaskowa, Rekowa. Na obszarze gminy znajduj¹ siê dwa jeziora: Dobrzyckie (o 
powierzchni 25 ha) i £abuñskie (o powierzchni 24,8 ha). Gminne wody zaliczane s¹ do 
interesuj¹cych ³owisk wêdkarskich. Wystêpuj¹ w nich nastêpuj¹ce gatunki ryb: 

79pstr¹gi, trocie, liny, karpie, szczupaki, okonie .

80Stolic¹ powiatu drawskiego jest Drawsko Pomorskie . Gmina zajmuje obszar 344,5 
2

km  w œrodkowej czêœci województwa. Geograficznie obszar gminy Drawsko 
Pomorskie wchodzi w sk³ad Pojezierza Drawskiego, które jest czêœci¹ sk³adow¹ 
Pojezierza Pomorskiego. Na terenie gminy wystêpuje bardzo zró¿nicowana rzeŸba 
terenu ukszta³towana przez ostatnie zlodowacenie zwane Ba³tyckim. Pó³nocna czêœæ 
gminy charakteryzuje siê bardzo pofa³dowanym terenem i jest okreœlana jako 
Wysoczyzna Morenowa, która nie opada poni¿ej 150 m npm (okolice wsi £abêdzie). 
Natomiast czeœæ po³udniowa stanowi Równinê Sandrow¹. 

Wœród wielu poroœniêtych lasem wzniesieñ moreny czo³owej znajduj¹ siê 22 jeziora 
o powierzchni powy¿ej 5 ha, pocz¹wszy od ma³ych oczek wodnych po ci¹gi jezior 
rynnowych. Przez gminê przebiega g³ówny wododzia³ Pomorza a w zwi¹zku z tym 
niektóre rzeki (w tym Drawa) p³yn¹ "w odwrotnym kierunku" tzn. z pó³nocy na 
po³udnie. 

Gmina w 34% pokryta jest lasami. Okolice Drawska Pomorskiego to jeden                  
z najpiêkniejszych w Polsce szlaków kajakowych wiod¹cy rzek¹ Draw¹ i Pojezierzem 
Drawskim. Znajduje siê na tzw. „Szlaku Wzniesieñ Moreny Czo³owej”. Piêkna okolica, 
lasy i jeziora to jeden z wielkich atutów gminy. 

81Gmina Ostrowice   jest mniejsz¹ z gmin nale¿¹cych do CZG RXXI, zamieszkuje 
prawie 3 000 osób. Le¿y ona w samym centrum Pojezierza Drawskiego, a jej obszar 
W wiêkszoœci znajduje siê na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Gmina, mimo 
rolniczego charakteru (56 % zajmuj¹ u¿ytki rolne), posiada du¿e walory krajobrazowe. 
Obszar gminy charakteryzuje siê urozmaicon¹ rzeŸb¹ terenu. Dominuje krajobraz 
pagórkowaty, pojezierza poprzecinane s¹ dolinami i równinami, 31 % powierzchni 
stanowi¹ lasy tworz¹ce zwarte kompleksy.

79Wizytówka gminy Resko [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
80Wizytówka gminy Drawsko Pomorskie [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
81Wizytówka gminy Ostrowice [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
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Na terenie gminy Ostrowice znajduje siê 20 jezior z najwiêkszym jeziorem Ostrowiec 
o pow. 100 ha, oprócz tego znajduje siê tu du¿o ma³ych oczek wodnych. Du¿e 
po³acie obszarów cennych przyrodniczo, znajduj¹cych siê na terenie gminy, 
decyduje o bogactwie gatunkowym fauny. Spoœród krêgowców wystêpuje tu 38 % 
ryb, 66 % p³azów, 55,5 % gadów, 66 % ptaków i 39 % ssaków w stosunku do wszystkich 
krêgowców Polski. 

Na terenie gminy, w miejscowoœciach: Do³gie, Siecino, Grzybno, Borne oraz 
Gronowo znajduje siê wpisanych do rejestru zabytków piêæ parków. Ponadto rejestr 
zabytków obejmuje za³o¿enia parkowe i za³o¿enia dworsko - parkowe w 
miejscowoœciach: Karpno, Têczyn, Jelenino, Przytoñ, Szczycienko oraz Szczytniki.

Spoœród u¿ytków ekologicznych, obecnie na terenie gminy Ostrowice wystêpuje 
18 obszarów (o pow. od 0,3 ha do 10,54 ha) o unikatowych zasobach 
œrodowiska.Planowane s¹ do objêcia prawna ochron¹.

Na terenie gminy Ostrowice znajduje siê fragment utworzonego w 1979 roku 
Drawskiego Parku Krajobrazowego (DPK), przekszta³conego w Drawsko - Iñski Park 
Krajobrazowy. Wzd³u¿ granicy Parku usytuowana jest strefa ochronna, otulina DPK.             
W ramach obszaru Drawskiego Parku Krajobrazowego, niedaleko miejscowoœci 
Smo³dziêcino, w celu ochrony i zachowania wysokich wartoœci ekologicznych, 
biocenotycznych i unikatowych walorów przyrodniczych torfowiska, w 1996 roku 
utworzono rezerwat torfowiskowy „Zielone Bagna” o powierzchni 55,38 ha. 

Na terenie gminy Ostrowice t¹ form¹ ochrony objête s¹ obecnie 23 pomniki 
przyrody. SA to g³ownie: drzewa, grupy drzew oraz g³azy granitowe.  

 Gmina Wierzchowo le¿y w po³udniowo-wschodniej czêœci województwa 
zachodniopomorskiego,  w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego.Teren gminy 
charakteryzuje siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ ukszta³towania. Wystêpuj¹ tu liczne 
wzniesienia poroœniête piêknymi lasami bukowo-dêbowymi i sosnowo-œwierkowymi, 
strome stoki, liczne obni¿enia bezodp³ywowe tworz¹ce niepowtarzalny urok 
pomorskiego krajobrazu urozmaicony licznymi jeziorami rynnowymi pochodzenia 

82polodowcowego, takimi jak W¹sosz, Busko, Dramienko, Machlinko i Pre¿no . 

Oko³o 60% powierzchni gminy zajmuj¹ lasy. Dominuj¹ sosny, œwierki, które w 
po³¹czeniu z bukami i dêbami tworz¹ piêkne lasy mieszane bogate w ró¿norodn¹ 
zwierzynê oraz roœlinnoœæ tak¹ jak grzyby, jagody, borówki. Spoœród zwierz¹t 
wystêpuje tu: dzik, sarna, daniel, jeleñ czy lis, trochê rzadziej borsuki, jenoty czy wydry. 
Jedn¹ z najwiêkszych wystêpuj¹cych tu atrakcji leœnych s¹ ¿ubry odwiedzaj¹ce te 
lasy z ostoi wa³eckiej. Wœród ptaków mo¿na spotkaæ: czaplê siw¹, kaczkê cyrankê, 
bociana bia³ego, ¿urawia i s³onkê. Gniazduj¹ tu ponadto: orze³ bielik, kania, rybo³ów 

82Wizytówka gminy Wierzchowo [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
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i bocian czarny. W okolicach miejscowoœci Soœnica znajduje siê rezerwat starodrzewia 
bukowego z licznymi pomnikami przyrody. Objêtoœæ niektórych buków dochodzi tu 
do 6 metrów. 

     Na terenie gminy liczne s¹ jeziora polodowcowe o wodach w I i II klasie czystoœci. 
Najbardziej popularne to jeziora: Dramienko, Busko, W¹sosze i Machlinko. Jeziora 
obfituj¹ w takie gatunki ryb, jak leszcz, karp, okoñ, p³oæ, szczupak, sandacz czy 
wêgorz.  

     Z³ocieniec (daw. Falkenburg), jedno z wiêkszych miast Pojezierza Drawskiego, 
le¿¹cy w po³udniowo- wschodniej czêœci województwa zachodniopomorskiego, 
pomiêdzy trzema du¿ymi jeziorami: Drawsko, Siecino, Lubie. Po³o¿enie wœród lasów 
i jezior sprawia, ¿e teren jest niezwykle atrakcyjny pod wieloma wzglêdami. Gmina 
le¿y w obrêbie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Urozmaicona rzeŸba terenu, 
wzgórza morenowe, liczne jeziora, doliny rzek Drawy i W¹sawy, szata roœlinna lasów, 
³¹k i bagien stanowi¹ bogactwo gminy i decyduj¹ o jej niezwyk³ej atrakcyjnoœci. 
Tutejsze jeziora obfituj¹ w sandacze, okonie, wêgorze i sielawy. W lasach napotkaæ 
mo¿na dziki, or³y, nietoperze, czaple, bociany czarne, ¿urawie, kormorany i bobry. 

83Na terenie gminy znajduj¹ siê :

    1)   wodny szlak Drawy, który nazwany jest szlakiem kajakowym im. ks. Kardyna³a 

          Karola Wojty³y, zaliczany do najpiêkniejszych sp³ywów kajakowych w Polsce,

    2)   szlaki piesze:
         ·     Zielony „Szlak wzniesieñ moreny czo³owej”: Z³ocieniec - Czaplinek - Silnowo  
               - Szczecinek - Bia³y Bór - ¯ydowo (158,3 km), 
         ·     Czarny „Szlak przyrodniczy Drawskiego Parku Krajobrazowego”:  Po³czyn 
               Zdrój - Uraz - Warni³êg - Stare Worowo - Cieszyno - Z³ocieniec Lubieszewo 
               (71 km), 
         ·     Niebieski „Szlak I Warszawskiej Dywizji Kawalerii”: Drawsko Pom. - Gudowo  
               - Lubieszewo - Wierzchowo - I³owiec (51,9 km), 
         ·     Zielony „Szlak jezior drawskich”: Gudowo - Linowno - Kosobudki - Kosobudy 
               Rzêœnica - Darskowo  - Borne - Rydzewo - Zajezierze - BrzeŸnica - Gudowo 
               (84 km),

76     3)  szlaki rowerowe :
         ·     Zielony "Jezioro Kañsko”:Z³ocieniec - jezioro Rakowo Du¿e - jezioro Rakowo 
               Ma³e - jezioro Kañsko - Z³ocieniec (16,6 km),
         ·     Niebieski „Dooko³a jeziora Siecino”: Z³ocieniec - Gronowo - Ostrowice
               - Szczytniki - Szczycienko - jezioro Siecino - S³owianki - Chlebowo - Cieszyno 
               - jezioro Sk¹pe - jezioro Czarnówek - jezioro D³usko - Z³ocieniec (38,9 km),
         ·     ¯ó³ty „Góra Lisica”: Z³ocieniec - Darskowo - Rzêœnica - Kosobudy - Kosobudki 
               - Linowno - Lubieszewo - Stawno - Z³ocieniec (28,7 km),  

83Wizytówka gminy Z³ocieniec [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
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    ·     Czerwony „Drawa”: Z³ocieniec - Bobrowo - ¯elis³awie - Jezioro Kaleñskie 
          - Siemczyno - Piaseczno - Rzepowo - Warni³êg - Grabinek - Nowe Worowo
          - Stare Worowo - Cieszyno - G³êboczek - Budów - Z³ocieniec (60,7 km), 
    ·     Czarny „Dolina W¹sawy”: Z³ocieniec - Osiek Drawski - Wierzchowo Pom. 
          - Jezioro Górne - Jezioro Dolne - W¹sosz - Bobrowo - Z³ocieniec (30,7 km).  

Stolic¹ powiatu stargardzkiego jest Stargard Szczeciñski, który nie nale¿y do CZG 
RXXI. Do Zwi¹zku nale¿¹ jedynie dwie gminy powiatu: Chociwel i Iñsko.

Gmina Chociwel po³o¿ona jest w mezoregionie Pojezierza Iñskiego nale¿¹cego do 
makroregionu Pomorza Zachodniego. Osi¹ komunikacyjn¹ gminy jest droga krajowa 
nr 149 relacji Stargard Szczeciñski - Drawsko Pomorskie. Równolegle z t¹ drog¹ biegnie 
magistrala kolejowa (dwutorowa zelektryfikowana) Szczecin -Gdañsk. Nale¿y ona do 
œredniej wielkoœci gmin województwa. Zajmuje powierzchniê 160,57 km2 na Wy¿ynie 
Iñskiej na pó³nocny-wschód od Stargardu Szczeciñskiego. Niewielk¹ powierzchniê 
obszaru gminy zajmuj¹ jeziora polodowcowe przewa¿nie typu rynnowego: jezioro 
Starzyæ (Chociwelskie) o charakterystycznym pó³ksie¿ycowym kszta³cie,jezioro 
Kamienny Most z p³ywaj¹cymi wyspami i w czêœci jezioro Woœwin. Dziêki 
urozmaiconemu terenowi, jeziorom i lasom gmina ma du¿e walory turystyczno
-wypoczynkowe. Chociwel jest jednym z najpiêkniejszych zak¹tków województwa. 

84Znaczna czêœæ gminy le¿y w otulinie Iñskiego Parku Krajobrazowego .

Gmina Iñsko po³o¿ona jest w œrodkowej czêœci województwa na Wy¿ynie Iñskiej,     
w odleg³oœci 80 km od Szczecina. Obszar Wy¿yny kszta³tuj¹ wzgórza moren czo³owych 
i pola zandrowe Pojezierza Iñskiego. W ca³oœci gmina usytuowana jest na terenie 
Iñskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Utworzony 1981 roku Park obejmuje 
malownicze i niezwykle cenne przyrodniczo tereny Pojezierza na powierzchni 17763 
ha (liczonej razem z otulin¹). Ci¹gi wzgórz morenowych, rozci¹gaj¹ce siê na po³udnie 
i pó³noc od miasta, wokó³ jeziora Iñsko, tworz¹ niepowtarzalny krajobraz. 

85Charakterystycznym jego elementem jest najwy¿sze wzniesienie - G³owacz . 

Na terenie gminy znajduje siê 10 jezior, z których najwiêkszym i najczystszym jest 
jezioro Iñsko, zajmuj¹ce powierzchniê 650 ha. 

86Iñski Park Krajobrazowy  –o bejmuje powierzchniê 17.763 ha, zaœ jego strefa 
ochronna - otulina - rozci¹ga siê na 26 240 ha. Geograficznie przynale¿y do 
mikroregionu Pojezierza Iñskiego w makroregionie Pojezierza Drawskiego. 
Administracyjnie le¿y na terenie gmin Wêgorzyno, Iñsko, Chociwel, Dobrzany, 
a otulina siêga równie¿ do gmin Suchañ i Dobra Nowogardzka. Obszarami leœnymi 
Parku zarz¹dzaj¹ nadleœnictwa Lobez i Dobrzany. Najwiêkszym bogactwem parku jest 
ró¿norodna przyroda i 38 gatunków ssaków, w tym wydra i bóbr, 143 gatunki ptaków 
np. orlik krzykliwy, bocian czarny, bielik itp.

84Wizytówka gminy Chociwel[w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005
85Wizytówka gminy  Iñsko [w:] Gminy Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna ZPOT, Szczecin 2005   
86P. Œleszyñski,  M. Wiêckowski, Geografia, Encyklopedia PWN 
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     Jedyn¹ gmina powiatu Œwidwiñskiego nale¿¹c¹ do Zwi¹zku jest Gmina Brze¿no. 
Po³o¿ona jest ona w œrodkowej czêœci województwa zachodniopomorskiego, 
w po³udniowej czêœci powiatu œwidwiñskiego, na pó³nocnym sk³onie wzniesienia 
morenowego pojezierza Drawskiego. S¹siadami gminy s¹ gminy: £obez, Œwidwin, 

87Po³czyn Zdrój, Ostrowice i Drawsko Pomorskie . 
     Przestrzennie obszar gminy w uk³adzie dawnego województwa stanowi pomost 
pomiêdzy równole¿nikowymi pasmami Pojezierza Drawskiego i p³aszczyzny pó³nocnej 
przyleg³ej bezpoœrednio do strefy przybrze¿nej (pasma nadmorskiego) stanowi¹cej 
obszar najwy¿szych preferencji rozwojowych. W po³udniowo-wschodniej czêœci gminy 
wyodrêbnione jest pasmo o wysokiej lesistoœci. Równoczeœnie mniejsze pasma leœne              
w powi¹zaniu z dolinami rzek Stara Rega i Rega wyraŸnie wyodrêbniaj¹ przestrzennie 
obszar gminy, wi¹¿¹c je w wiêkszymi i ekosystemami. W powi¹zaniu z lekko 
pagórkowatym ukszta³towaniem tworzy to du¿e wartoœci krajobrazowe jak równie¿ 
doœæ specyficzny mikroklimat. Do istotnych, bezpoœrednich uwarunkowañ 
krajobrazowych (zewnêtrznych) gminy nale¿y zaliczyæ oczywiste powi¹zania 

z ekosystemami leœnymi i wodnymi (Stara Rega) z Pojezierzem Drawskim, graniczne 
przebiegi rzek i zwi¹zanych z nimi korytarzy ekologicznych oraz korzyœci p³yn¹ce 
z bliskiego po³o¿enia miasta Œwidwina. 

III.Urbanizacja i przemys³ w regionie

Region województwa zachodniopomorskiego nale¿y do wysoko rozwiniêtych 
gospodarczo. Poza gospodark¹ morsk¹ i rolnictwem, decyduj¹cy wp³yw na efekty 
ekonomiczne regionu maj¹:

·    przemys³ stoczniowy,
·    przemys³ elektromaszynowy, 
·    przemys³ energetyczny,
·    elektrotechniczny,
·    przemys³ maszynowy,
·    przemys³ metalowy,
·    przemys³ spo¿ywczy, 
·    przemys³ chemiczny,
·    przemys³ paliwowo-energetyczny,
·    drzewny.

Gospodarkê województwa zachodniopomorskiego cechuje zró¿nicowanie 
przestrzenne i funkcjonalne. Wiêkszoœæ potencja³u gospodarczego skupia siê na 
dwóch obszarach - w aglomeracji szczeciñskiej oraz w subregionie koszaliñskim.

G³ównym oœrodkiem gospodarczym województwa jest aglomeracja szczeciñska          
z Policami, Gryfinem, Stargardem Szczeciñskim, Goleniowem oraz powi¹zanym z nimi 
funkcjonalnie Œwinoujœciem. Na obszarze tym znajduje siê 50% potencja³u podmiotów 

88gospodarczych zarejestrowanych w województwie .
Dominuj¹c¹ rolê odgrywa tu gospodarka morska, przemys³ i us³ugi. Przygraniczne

88Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, RBGPWZ, Szczecin, 
czerwiec 2002
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Po³o¿enie aglomeracji wytworzy³o warunki do dynamicznego rozwoju sfery obs³ugi 
ruchu tranzytowego towarów i osób oraz rozwoju infrastruktury granicznej.

Wyró¿nikiem subregionu koszaliñskiego, obejmuj¹cego Koszalin i Ko³obrzeg oraz 
okoliczne powiaty, jest funkcja administracyjna, us³ugowa i przemys³owa. Powi¹zania 
funkcjonalne Koszalina z s¹siednimi oœrodkami gospodarczymi, jako dawnej siedziby 
województwa, s¹ bardzo silne. 
     Obszarem funkcjonalnym, aktywnym pod wzglêdem gospodarczym, jest pas gmin 
nadmorskich z dominuj¹c¹ sezonow¹ funkcj¹ turystyczn¹, uzdrowiskow¹ oraz lokaln¹ 
gospodark¹ morsk¹.

Potencja³ rozwojowy tkwi w pasie pojezierzy, który obejmuje wszystkie powiaty 
le¿¹ce na po³udniu oraz po³udniowym wschodzie województwa. Na tym obszarze, ze 
wzglêdu na jego walory przyrodnicze i zasobnoœæ w surowce lokalne, maj¹ szanse 
rozwoju ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa turystyczne i przemys³owe.

Œrodkowa i wschodnia czêœæ województwa, to obszary o dominuj¹cej funkcji 
rolniczej, z przemys³em rolno-spo¿ywczym. Widoczna stagnacja gospodarcza tych 
obszarów jest skutkiem przede wszystkim g³êbokiej restrukturyzacji gospodarki rolnej 
po roku 1990 oraz deficytu czynników rozwoju i centrów wzrostu.

W województwie zachodniopomorskim dzia³a ok. 170 tys. podmiotów 
89gospodarczych  i ich liczba stale roœnie. WskaŸnik liczby podmiotów gospodarczych 

na 10 tys. mieszkañców stawia województwo na drugim miejscu w kraju (po 
mazowieckim). Zdecydowan¹ wiêkszoœæ podmiotów gospodarczych stanowi¹ 
jednostki sektora prywatnego (97%), pozosta³e nale¿¹ do sektora publicznego 
(przedsiêbiorstwa pañstwowe, komunalne i jednostki bud¿etowe). Sektor prywatny 
zatrudnia 80% pracowników przedsiêbiorstw i wytwarza ponad 75% PKB w 
województwie. Sta³ siê on filarem przemian ustrojowych w gospodarce 
województwa89.

W województwie zachodniopomorskim zarejestrowane jest ponad 2800 spó³ek 
prawa handlowego z udzia³em kapita³u zagranicznego, z tego prawie 75% w 
aglomeracji szczeciñskiej. Stanowi to 37% ogó³u spó³ek prawa handlowego, przy 
œredniej krajowej 27%. W spó³kach uczestniczy g³ównie kapita³ niemiecki, holenderski, 
duñski i brytyjski (kolejnoœæ wed³ug wielkoœci zainwestowanego kapita³u). 

Gospodarka morska
Podstawow¹ rolê w procesach rozwojowych województwa dotychczas 

odgrywa³a gospodarka morska. Pe³ni³a ona funkcje ponadregionalne, o czym 
90œwiadczy jej udzia³ w gospodarce morskiej kraju w 1999 r. :

·    prze³adunki w portach morskich 46,4%,
·    prze³adunki tranzytowe 46%,
·    przewozy ³adunków ¿eglug¹ morsk¹ 89%,
·    ruch pasa¿erów w portach morskich 88%,
·    noœnoœæ - floty transportowej eksploatowanej przez przewoŸników, których 

89Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom I, Urz¹d Statystyczny w Szczecinie, 
Szczecin grudzieñ 2001
90Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, RBGPWZ, Szczecin 
czerwiec 2002
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siedziba znajduje siê na terenie województwa 86%,
·    pojemnoœæ - dalekomorskiej floty rybackiej 75,8%,
·    po³owy ryb i organizmów morskich 55,3%, w tym: na ³owiskach dalekomorskich 
     66,3%.

Przemys³
Dominuj¹cy udzia³ w rynku pracy zachodniopomorskiego maj¹: przemys³ (54% - 

104 tys. zatrudnionych), handel i naprawy (15,5% - 30 tys. zatrudnionych), 
budownictwo (10,5% - 20 tys. zatrudnionych), transport i gospodarka magazynowa 
(8% - 15,5 tys. zatrudnionych) oraz obs³uga nieruchomoœci i firm (5% - 10 tys. 

91zatrudnionych) .

Na potencja³ przemys³owy województwa sk³adaj¹ siê (poza gospodarka morska): 
przemys³ produkuj¹cy nawozy mineralne, produkcja energii elektrycznej, przemys³ 
elektrotechniczny, przemys³ drzewny, tekstylny oraz przetwórstwo rolno-spo¿ywcze. 
Pod wzglêdem wielkoœci produkcji i zatrudnienia dominuje przemys³ chemiczny 
i wytwarzanie energii elektrycznej z udzia³em du¿ych przedsiêbiorstw. 
     Województwo zachodniopomorskie ma tak¿e du¿e mo¿liwoœci rozwoju przemys³u 
rolno-spo¿ywczego. Zarejestrowane jest tu ok. 1000 podmiotów dzia³aj¹cych w tej 

91bran¿y; ich udzia³ w produkcji sprzedanej przemys³u województwa wynosi ok. 24% . 
Dominuj¹ podmioty zajmuj¹ce siê przetwórstwem zbó¿, miêsa i produkcj¹ napojów. 
Stosunkowo niewiele zak³adów zajmuje siê przetwórstwem owocowo-warzywnym, 
mimo ¿e rynek ten charakteryzuje siê du¿ym popytem oraz sta³¹ dynamik¹ wzrostu.

Z uwagi na istniej¹c¹ w województwie bazê surowcow¹, produkcyjn¹                           
i wykwalifikowan¹ kadrê dobre warunki rozwoju ma przemys³ drzewny. Udzia³ tej 
bran¿y w produkcji sprzedanej przemys³u województwa wynosi 12%. Reprezentuje j¹ 
na terenie ca³ego województwa kilkaset ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Us³ugi
Sektor us³ug rynkowych nale¿y do najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê 

dzia³ów gospodarki. W województwie zachodniopomorskim na tym polu dzia³a ok. 90 
91tys. podmiotów gospodarczych . W sektorze us³ug dominuj¹ handel i naprawy (ok. 55 

tys. firm). Tranzytowe i przygraniczne po³o¿enie oraz potencja³ turystyczny regionu s¹ 
g³ównym motorem rozwoju dzia³alnoœci us³ugowej. 

Rolnictwo
Województwo zachodniopomorskie ma korzystne, zró¿nicowane przestrzennie 

warunki naturalne do produkcji rolnej. Zaznacza siê to przede wszystkim w jakoœci 
92gleb. Dominuj¹ gleby œrednie (51%),dobre i bardzo dobre stanowi¹ 24% . 

Powierzchnia u¿ytków rolnych     w wynosi³ ok.1096,7 tys. ha (48,4% ogólnej 
powierzchni województwa). Udzia³ gruntów ornych w powierzchni u¿ytków rolnych

91Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego; cz.I; Urz¹d Statystyczny w Szczecinie; grudzieñ 
2001r.
92P. Œleszyñski,  M. Wiêckowski, Geografia, Encyklopedia PWN
93Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom.I, Urz¹d Statystyczny w Szczecinie, 
Szczecin grudzieñ 2001r.
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wynosi³ 79,1% (881,4 tys. ha), ³¹ki i pastwiska zajmowa³y 20,5% (228,1 tys. ha), a sady 
0,5% (5,2 tys. ha). Na jednego mieszkañca województwa przypada³o 0,64 ha u¿ytków 

93rolnych, przy œredniej krajowej 0,48 ha .

     Wa¿nym atutem rolnictwa zachodniopomorskiego jest struktura obszarowa 
gospodarstw. Œrednia wielkoœæ indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi ok. 18 
ha, podczas gdy w kraju kszta³tuje siê ona na poziomie 7,7 ha. Obserwuje siê tu 
jednak znaczne rozpiêtoœci. Dominuj¹ gospodarstwa ma³e, do 7 ha, które stanowi¹ 
49% ogó³u gospodarstw. Natomiast udzia³ gospodarstw du¿ych (15-50 ha) wynosi 22% 
- 3 razy wiêcej ni¿ œrednio w kraju. Gospodarstw bardzo du¿ych, powy¿ej 50 ha, jest 
ok. 3,4% i jest to odsetek najwy¿szy w Polsce.

 Rolnictwo województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje najmniejsze 
w kraju zatrudnienie. Wynosi ono 7,6 osoby na 100 ha u¿ytków rolnych (ponad 
trzykrotnie mniej ni¿ œrednia krajowa). Jednoczeœnie rolnictwo osi¹ga najwy¿sz¹ 
w Polsce, dwukrotnie wy¿sz¹ ni¿ œrednia krajowa, wydajnoœæ w przeliczeniu na 
jednego zatrudnionego (w powiecie pyrzyckim wskaŸnik ten jest 4,8 razy wiêkszy). 

W rolnictwie, ³owiectwie i leœnictwie zatrudnionych jest ³¹cznie ok. 13% ogó³u 
pracuj¹cych w województwie.

Rolnictwo zachodniopomorskie ma charakter ekstensywny, o czym œwiadczy niska 
produktywnoœæ ziemi, która wynosi 83% œredniej krajowej. Stawia to region na 
dziesi¹tym miejscu w Polsce. 

Turystyka
Warunki naturalne Pomorza Zachodniego stwarzaj¹ szczególne mo¿liwoœci rozwoju 

funkcji turystycznej, która ma szansê staæ siê jedn¹ z dominuj¹cych funkcji 
gospodarczych regionu. Na atrakcyjnoœæ turystyczn¹ województwa wp³ywaj¹: 

·    185-kilometrowy odcinek wybrze¿a morskiego ze wszystkimi jego walorami, 
      sprzyjaj¹cymi rozwojowi funkcji wczasowo-turystycznej, uzdrowiskowej, 
      ¿eglarstwa i sportów wodnych,
·     bogactwo pojezierzy (Drawskie, Iñskie, Myœliborskie, We³tyñskie), zajmuj¹cych
      35% obszaru województwa, z 1260 jeziorami o powierzchni powy¿ej 1 ha,
·     dolina Odry z szerokimi rozlewiskami, stanowi¹cymi obszary cenne ekologicznie            
      i krajobrazowo, Zalew Szczeciñski oraz wyspy Uznam i Wolin,
·     wody œródl¹dowe, zajmuj¹ce dwukrotnie wiêksz¹ powierzchniê ni¿ œrednio 
      w kraju,
·     wysoka lesistoœæ, przekraczaj¹ca w niektórych gminach 50% (puszcze: 
      Koszaliñska, Drawska, Goleniowska, Wkrzañska, Bukowa).

Nadmorskie po³o¿enie województwa umo¿liwia rozwój ¿eglugi pasa¿erskiej. Du¿e 
pe³nomorskie statki pasa¿erskie utrzymuj¹ce po³¹czenia z portami w Niemczech                       
i Skandynawii zawijaj¹ do Szczecina, Œwinoujœcia i Ko³obrzegu.

Atrakcyjnoœæ turystyczn¹ województwa podnosz¹ interesuj¹ce zabytki architektury      
i obiekty œwiadcz¹ce o bogatym dziedzictwie kulturowym regionu. Nie s¹ one jednak 
nale¿ycie eksponowane, eksploatowane i promowane.
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     Du¿y potencja³ rozwojowy przedstawia turystyka uzdrowiskowa. W oparciu o 
bogate pok³ady borowiny i Ÿród³a solankowe dzia³aj¹ znane uzdrowiska: Ko³obrzeg, 
Po³czyn Zdrój, Œwinoujœcie, Kamieñ Pomorski. W obiektach wczasowo-sanatoryjnych 
m.in. w DŸwirzynie, Mielnie, Unieœciu, D¹bkach i Dar³ówku prowadzona jest 
dzia³alnoœæ lecznicza i rehabilitacyjna.

Wystêpuj¹ce w województwie zasoby wód geotermalnych stwarzaj¹ dodatkowe 
mo¿liwoœci rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego.

Transport, dystrybucja

Województwo Zachodniopomorskie dziêki swojemu po³o¿eniu geograficznemu 
jest wa¿nym miêdzynarodowym i krajowym szlakiem transportowym. Mo¿liwoœci 
transportowe, pozwalaj¹ na przejêcie ruchu samochodowego, kolejowego, 
morskiego, rzecznego i lotniczego. W uk³adzie przestrzennym regionu najwiêksze 
zagêszczenie dróg wystêpuje w pasie przygranicznym. Funkcjonuj¹ tu trzy nitki 

94transportowe :
·    droga krajowa wpisana w sieæ dróg europejskich E-65,
·    miêdzynarodowa linia kolejowa E-59,
·    „Odrzañska Droga Wodna”.

Stolica województwa, Szczecin, jest najwa¿niejszym dla województwa centrum 
transportowo-dystrybucyjnym, w którym spotykaj¹ siê ró¿ne ga³êzie transportu. 
Szczególne znaczenie ma dostêp do proekologicznych form transportowych, jak 
transport morski i œródl¹dowy. 

Zespó³ portowy Szczecin-Œwinoujœcie, najwiêkszy nad Ba³tykiem jest bezpoœrednio 
po³¹czony magistral¹ kolejow¹ E-59 z sieci¹ kolei europejskiej. Mo¿liwoœci transportu 
wodnego uzupe³niaj¹ po³¹czenia œródl¹dowe rzek¹ Odr¹ z po³udniow¹ czêœci¹ 
kraju, z Berlinem i portami rzecznymi Europy. Ofertê komunikacyjn¹ województwa 
dope³nia lotnisko w Goleniowie, które ma regularne po³¹czenia z krajowymi portami 
lotniczymi i Kopenhag¹.  

Nadmorskie po³o¿enie regionu umo¿liwia wyprawy promami lub wodolotami ze 
Œwinoujœcia i Ko³obrzegu do Niemiec, Danii i Szwecji. Województwo 
Zachodniopomorskie posiada 22 przejœcia graniczne i planuje siê otwarcie dwóch 
nastêpnych.

 

94P.  Œleszyñski,  M. Wiêckowski, Geografia, Encyklopedia PWN
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IV. Stan œrodowiska 

Zachodniopomorskie to obszar o ogromnym bogactwie przyrody nieo¿ywionej, 
flory   i fauny. W ostatnich latach na skutek wprowadzanych zarówno rozwi¹zañ 
prawnych i ekonomicznych stymuluj¹cych zachowania proekologiczne, jak 
i dzia³añ inwestycyjnych, stan œrodowiska w województwie, podobnie jak w ca³ej 
Polsce, ulega systematycznej poprawie. Niezwykle istotny wp³yw na stan œrodowiska 
maj¹ zmiany w gospodarce, w tym likwidacja wielu starych, pod wzglêdem 
technologicznym, zak³adów przemys³owych oraz obni¿enie wydajnoœci sektora 
rolniczego.

Powietrze

Przemys³, w tym zw³aszcza energetyka, stanowi ci¹gle jeszcze najwiêksze Ÿród³o 
zanieczyszczeñ powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 
Dominuj¹c¹ rolê w emisji do atmosfery zanieczyszczeñ py³owych i gazowych maj¹ 
3 powiaty: gryfiñski, policki oraz miasto Szczecin. Z tego obszaru pochodzi 88% emisji 
ca³kowitej zanieczyszczeñ gazowych (SO2, NO2 i CO) oraz 58,8% zanieczyszczeñ 
py³owych. Wi¹¿e siê to z faktem, i¿ znajduj¹ siê tam g³ówne, punktowe Ÿród³a emisji: 
Zespó³ Elektrowni „Dolna Odra” (elektrownia „Dolna Odra” i elektrociep³ownie: 

95„Pomorzany” i „Szczecin”), a w powiecie polickim „Zak³ady Chemiczne Police” . 

Wzmocnienie w latach 90-tych egzekucji wymogów prawnych, konsekwentna 
realizacja zasady zanieczyszczaj¹cy p³aci oraz urealnienie kosztów korzystania ze 
œrodowiska, powoduje systematyczne ograniczanie przemys³owych oddzia³ywañ na 
œrodowisko. W tym kontekœcie, coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ zanieczyszczenia 
powietrza pochodz¹ce z sektora komunalnego, tzw. niska emisja z lokalnych 
kot³owni, zak³adów us³ugowych i indywidualnych gospodarstw. Znaczne zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeñ z obszaru województwa w ostatnich latach dotyczy przede 
wszystkim dwutlenku siarki. Wi¹¿e siê to g³ównie z realizacj¹ inwestycji odsiarczania 
spalin w znajduj¹cej siê w powiecie gryfiñskim Elektrowni „Dolna Odra”. 

 Efekty tych dzia³añ przek³adaj¹ siê na wysokoœæ stê¿eñ zanieczyszczeñ 
pochodzenia energetycznego. W latach 1997-2000 nast¹pi³a tendencja spadkowa 

96stê¿eñ dwutlenku siarki i py³u zawieszonego ogó³em, w powietrzu . W 2003 roku, 
wyniki pomiarów tych wskaŸników zanieczyszczeñ powietrza, nie wykaza³y 
przekroczeñ dopuszczalnych wartoœci. 

Gwa³towny rozwój transportu samochodowego w ostatnich latach, przy braku 
odpowiedniej infrastruktury drogowej (d³ugoœæ i przepustowoœæ dróg) sprawi³, ¿e 
coraz powszechniej ten sektor postrzegany jest jako istotna uci¹¿liwoœæ, zarówno dla 
ludzi jak i œrodowiska. W miejscach, gdzie czêsto tworz¹ siê korki uliczne, a warunki 
topograficzne ulic uniemo¿liwiaj¹ szybkie rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ

95Program ochrony œrodowiska województwa zachodniopomorskiego, Uchwa³a Sejmiku Województwa 
zachodniopomorskiego nr XXXV/356/02 z 07.10.2002 r., RBGPWZ, Szczecin 2002
96Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urz¹d Statystyczny w Szczecinie, 
Szczecin grudzieñ 2001
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 emitowanych z pojazdów, np. przy wysokiej, zwartej zabudowie, czêsto dochodzi 
do przekroczeñ dopuszczalnych poziomów stê¿eñ.  

Na jakoœæ powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego, 
szczególnie jego zachodniej czêœci, maj¹ wp³yw zanieczyszczenia transgraniczne. 
Przy przewa¿aj¹cych na tym terenie zachodnich i po³udniowo-zachodnich wiatrach, 
nap³ywaj¹ na ten teren zanieczyszczenia z przygranicznych obszarów 
Niemiec.Zanieczyszczeniem wtórnym, powstaj¹cym w troposferze w wyniku reakcji 
fotochemicznych jest ozon. Wyniki pomiarów tego zanieczyszczenia, prowadzone s¹             
w jedynym punkcie województwa, w Szczecinie, ul. £ukasza. Wyniki tych pomiarów 
wykazuj¹, i¿ w okresie od kwietnia do sierpnia, przekraczane s¹ dopuszczalne 

97wartoœci stê¿eñ ozonu .

Wody

Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduj¹ siê znaczne zasoby 
wód powierzchniowych: ujœciowy odcinek Odry z dop³ywami . Myœl¹, Rurzyc¹, Tyw¹ 
i P³oni¹; Ina, górny odcinek Drawy; rzeki Przymorza . Œwina, Dziwna, Rega, Parsêta, 
Grabowa, Wieprza i szereg mniejszych rzek i strumieni. Rzeki, jeziora i Zalew Szczeciñski 
zajmuj¹ ok. 6% powierzchni obszaru województwa. W granicach województwa 

98zachodniopomorskiego znajduje siê oko³o 1650 jezior o powierzchni wiêkszej ni¿1 ha .

Na jakoœæ wód powierzchniowych ma wp³yw wiele czynników. Do najwa¿niejszych    
z nich nale¿¹ uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne 
i hydrologiczne, czy zdolnoœæ samooczyszczania oraz presje antropogeniczne.

Wed³ug danych GUS z terenu województwa zachodniopomorskiego w  2000 roku 
odprowadzono do wód powierzchniowych 136,8 hm3 œcieków komunalnych                            
i  przemys³owych wymagaj¹cych oczyszczania (z czego 80% kierowane jest do 

99oczyszczania) oraz 1491,6 hm3 wód poch³odniczych (umownie czystych) .

Województwo zachodniopomorskie znajduje siê na 14. miejscu w Polsce pod 
wzglêdem udzia³u oczyszczanych œcieków w stosunku do ogó³u œcieków 
wymagaj¹cych oczyszczania Wyró¿nia siê pozytywnie pod wzglêdem udzia³u 
œcieków oczyszczonych chemicznie i biologicznie (na 5. miejscu w Polsce). 
Odprowadzanie œcieków komunalnych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, podobnie jak w ca³ym kraju, systematycznie maleje i wynosi 

100obecnie 84,6 hm3/rok . 

Najwiêkszym Ÿród³em œcieków komunalnych jest miasto Szczecin, z którego 
odprowadza siê kanalizacj¹ miejsk¹ ok. 100 000 m3/d œcieków nie oczyszczonych lub
97Raport o stanie œrodowiska w województwie zachodniopomorskim  w 2003, WIOŒ, www.wios.szczecin.pl
98P.  Œleszyñski,  M. Wiêckowski, Geografia, Encyklopedia PWN    
99Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urz¹d Statystyczny w Szczecinie, 
Szczecin grudzieñ 2001
100Raport o stanie œrodowiska w województwie zachodniopomorskim w 2003, WIOŒ, www.wios.szczecin.pl
101Program ochrony œrodowiska województwa zachodniopomorskiego, Uchwa³a Sejmiku Województwa 
zachodniopomorskiego nr XXXV/356/02 z 07.10.2002 r., RBGPWZ, Szczecin 2002

45



46

 oczyszczonych tylko mechanicznie. Wed³ug danych kontrolnych WIOŒ100 roczne 
³adunki odp³ywaj¹ce do wód powierzchniowych zlewni Ba³tyku z terenu 
województwa zachodniopomorskiego (z 126 punktowych zrzutów œcieków w iloœci 
powy¿ej 100 m3/d) wynosz¹:

·    11 452 Mg materii organicznej (BZT5),
·    3 713 Mg azotu ogólnego,
·    1 124 Mg fosforu ogólnego.

Struktura oczyszczania œcieków w województwie zachodniopomorskim kszta³tuje 
101siê nastêpuj¹co : 

·    21,3% - œcieki nie oczyszczone,
·    6,7% - œcieki oczyszczane mechanicznie,
·    32,7% - œcieki oczyszczane biologicznie,
·    17,9% - œcieki oczyszczane chemicznie,
·    21,5% - œcieki oczyszczane z podwy¿szonym usuwaniem miogenów.

Gleby
     Zanieczyszczenie metalami ciê¿kimi gleb u¿ytkowanych rolniczo w województwie 
jest porównywalne do przeciêtnego zanieczyszczenia metalami gleb w Polsce. 
Wiêkszoœæ u¿ytków rolnych województwa to gleby nie zanieczyszczone, o 
naturalnych zawartoœciach metali ciê¿kich, nadaj¹cych siê pod wszystkie uprawy 
ogrodnicze i rolnicze. 

W strefach podmiejskich, zw³aszcza Szczecina i Koszalina, ma miejsce 
wieloletni, dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego i towarzysz¹cej mu 
infrastruktury. Ta ¿ywio³owa antropopresja w kierunku urbanizowania terenów 
rolnych odbywa siê w du¿ym stopniu kosztem gleb wysokiej jakoœci, które objête s¹ 
ustawowo specjalnym trybem ochrony przed przeznaczeniem, a zw³aszcza 
zabudow¹.

Lasy
     Ocena stanu zdrowotnego lasów województwa zachodniopomorskiego 
dokonana ma podstawie monitoringu sta³ych powierzchni obserwacyjnych jest 
korzystna na tle kraju ale nie jednorodna dla ca³ego obszaru. Wy¿sz¹ kondycja 
zdrowotn¹ charakteryzuje siê drzewostan  we wschodniej czêœci województwa. 
W zachodniej czêœci województwa g³ównym czynnikiem decyduj¹cym o stanie 
lasów s¹ zanieczyszczenia przemys³owe. Wieloletnia ekspozycja lasów na 
zanieczyszczenia energetyczne emitowane do atmosfery przez Elektrownie „Dolna 
Odra” i Zak³ady Chemiczne „Polic” spowodowa³a uszkodzenia drzewostanów 
sosnowych, najmniej odpornych na zak³ócenia w ekosystemach leœnych, 
dominuj¹cych na obszarze szkodliwego oddzia³ywania tych zak³adów. 
Powierzchnia lasów uszkodzonych zanieczyszczeniami przemys³owymi (nadleœnictwa 
Gryfino, Goleniów, Trzebie¿) wynosi ³¹cznie 13,7 tys. ha, tj. 1,7 % powierzchni leœnej 
województwa.  

102Raport o stanie œrodowiska w województwie zachodniopomorskim w 2003, WIOŒ, www.wios.szczesin.pl
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Klimat akustyczny
     Ha³as jest jednym z najbardziej uci¹¿liwych czynników determinuj¹cych jakoœæ 
œrodowiska, a zw³aszcza poczucie tzw. komfortu œrodowiskowego. Decyduj¹cy 
wp³yw na stan klimatu akustycznego œrodowiska ma przede wszystkim motoryzacja 
a tak¿e dzia³alnoœæ przemys³owa. Ha³as przemys³owy, podobnie jak motoryzacyjny 
wykazuje tendencjê wzrostow¹. Roœnie udzia³ procentowy zak³adów wykazuj¹cych 
ponadnormatywn¹ emisjê ha³asu do œrodowiska, przekraczaj¹c¹ wartoœci 

102
dopuszczalne o wiêcej ni¿ 10 dB(A) . Prowadzone badania monitoringowe ha³asu 
w œrodowisku, wykazuj¹ tak¿e przekroczenia dopuszczalnych norm we wszystkich 
punktach pomiarowych. 

Szkody w œrodowisku spowodowane przez stacjonuj¹ce w województwie

by³e Jednostki Armii Radzieckiej (JAR)

Wszystkie tereny na których zlokalizowano bazy paliw JAR zosta³y zdegradowane     
w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym ich wykorzystania, bez wykonania prac 
zabezpieczaj¹cych i rekultywacyjnych. Dotyczy to miejscowoœci: Bagicz, Borne 
Sulinowo, Szczecinek, Chojna, Kluczewo, Œwinoujœcie. Generalnie zanieczyszczeniu lub 
zniszczeniu uleg³y: œrodowisko gruntowo wodne – zanieczyszczenie produktami 
ropopochodnymi lub szkodliwymi i toksycznymi substancjami chemicznymi, wody 
podziemne I warstwy wodonoœnej, warstwa glebowo-roœlinna, lasy, zbiorniki wód 
powierzchniowych. Prace rekultywacyjne prowadzone na obszarach 
zdegradowanych nie zawsze w pe³ni likwiduj¹ wystêpuj¹ce zanieczyszczenia, co 

103stanowi du¿e ograniczenie w zagospodarowaniu tych terenów . 

V.Gospodarowanie odpadami komunalnymi w regionie – stan obecny i perspektywy

Gospodarka odpadami komunalnymi - stan obecny

 Odpady komunalne s¹ wytwarzane g³ównie w gospodarstwach domowych. 
Obok tego Ÿród³a przy bilansowaniu odpadów komunalnych uwzglêdnia siê wszystkie 
instytucje, urzêdy, oœrodki, i inne podmioty prawne, które podpisa³y umowê na odbiór 
odpadów komunalnych     z wyspecjalizowanymi firmami posiadaj¹cymi stosowne 
decyzje na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie zbiórki i transportu odpadów 
komunalnych.

Szacuje siê, ¿e na obszarach miejskich województwa zachodniopomorskiego 
104wytwarzanych jest 426 kg/Mk/rok, zaœ na obszarach wiejskich 224 kg/M/rok .  

Oznacza to, ¿e w miastach wytwarzanych jest 78% ca³ej masy odpadów 
powstaj¹cych na terenie województwa. Obszary te w 95 % objête s¹ systematyczn¹ 
zbiórk¹ odpadów. Natomiast obszary wiejskie wytwarzaj¹ oko³o 20% odpadów 

103komunalnych, z czego blisko 70% jest zbierana . Czêœæ odpadów, które pozosaj¹ 
„poza zbiórk¹”, to wynik zagospodarowania odpadów we w³asnych 

103Program ochrony œrodowiska województwa zachodniopomorskiego, Uchwa³a Sejmiku 
Województwazachodniopomorskiego nr XXXV/356/02 z 07.10.2002 r., RBGPWZ, Szczecin 2002
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gospodarstwach: skarmianie zwierz¹t domowych i trzody chlewnej odpadami 
kuchennymi, systemem ogrzewania mieszkañ w gospodarstwach wiejskich, gdzie 
zdecydowana wiêkszoœæ odpadów typu drewno, tektura, papier jest waloryzowana 
energetycznie w obrêbie gospodarstwa. Nie wyklucza siê pozbywania odpadów 
W miejscach niedozwolonych tzw. „dzikich wysypiskach”.

     Aktualnie w województwie zachodniopomorskim zbiórka odpadów odbywa siê 
metod¹ „od drzwi do drzwi” w przypadku zabudowy niskiej, i rozproszonej lub do 
zbiorczych pojemników, w przypadku zabudowy zwartej, w miastach. S¹ to 
W przewa¿aj¹cej czêœci (ok.98%) odpady zmieszane. Zbiórk¹ i wywozem odpadów
zajmuj¹ siê zarówno:
    ·    firmy prywatne;
    ·    firmy prywatne/publiczne; 
    ·    firmy publiczne, jak przedsiêbiorstwa us³ug komunalnych ze 100% udzia³em 

103         Gminy .

     W wiêkszoœci gmin województwa wprowadzony zosta³ system zbiórki selektywnej 
plastiku, papieru i szk³a, jak równie¿ selektywnej zbiórce podlegaj¹ odpady tekstylne, 
metale. Z uwagi jednak na brak ugruntowanych systemowych rozwi¹zañ s¹ to 
dzia³ania niespójne, nie motywuj¹ce mieszkañców - podstawowych uczestników, 
którzy najdok³adniej sortuj¹ „u Ÿród³a”, gdy system zbiórki i odbioru surowców 
wtórnych jest dobrze zorganizowany i stale prowadzona jest akcja edukacyjna.

      Wed³ug Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego103 tylko jedna gmina - Police w ca³oœci objêta jest 
selektywn¹ zbiórk¹ odpadów ( system ten wprowadzano przez 10 lat).   

     Na nielicznych obiektach prowadzony jest odzysk surowców wtórnych. S¹ to 
nastêpuj¹ce sk³adowiska: Kaliska (gm. Chojna), Kurzycko (gm. Mieszkowice), S³ajsino 
(gm. Nowogard), Sierakowo (gm. Police), Klucz, Bierzwnik, Gryfino, Gryfice, 
Krzywop³oty (gm. Karlino), Grzmi¹ca, Porzecze (gm. Dar³owo). Poza tym na terenie 
dwóch obiektów: Leœno Górne (gm. Police), Smolêcin (gm. Ko³baskowo) istniej¹ 

105sortownie odpadów . 

Obecnie, w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zbieranych jest ok. 2% 
106z ogólnej masy wytworzonych odpadów . Sk³adowanie odpadów jest nadal  

najpowszechniejsz¹ metod¹ unieszkodliwiania odpadów w kraju. Praktykowana 
powszechnie metoda jest niezgodna z obowi¹zuj¹cymi zapisami ustawy o odpadach 
oraz z wytycznymi polityki w tym zakresie, gdzie sk³adowanie zajmuje ostatni¹ lokatê. 
T¹ metod¹ nale¿y unieszkodliwiaæ wy³¹cznie odpady, których ze wzglêdów 
technologicznych lub ekonomicznych nie mo¿na unieszkodliwiæ innymi metodami.  

   
104Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, ZWZ, czerwiec 2003
105Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, ZWZ, czerwiec 2003
106Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Tom II, Urz¹d Statystyczny w Szczecinie,        
Szczecin grudzieñ 2001
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     W województwie zachodniopomorskim znajduje siê 113 sk³adowisk odpadów 
104

komunalnych . Wiêkszoœæ funkcjonuj¹cych sk³adowisk nie spe³nia wymogów 
przewidzianych dla tego typu obiektów. Budowa geologiczna województwa nie 
zapewnia na przewa¿aj¹cej powierzchni terenu barier naturalnych o odpowiednim 
wspó³czynniku przepuszczalnoœci. Stare wysypiska nie s¹ wyposa¿one w bariery 
sztuczne. Nieliczne sk³adowiska posiadaj¹ drena¿ do odprowadzania 
wychwytywanych odcieków, zbiorniki na odcieki, czy zbiorniki na wody opadowe, 
sp³ywaj¹ce z obszaru sk³adowiska. Do wyj¹tkowych nale¿¹ równie¿ instalacje 
odgazowuj¹ce. Funkcjonuj¹ one na czterech sk³adowiskach: Sianów, Klucz,  
Sierakowo i Przytór-Ognica. Na sk³adowisku w Sianowie od 1994 roku pracuje agregat 
pr¹dotwórczy o mocy 100 kW. W Kluczu instalacja funkcjonuje od maja 1998 roku, 
biogaz trafia do dwóch agregatów o mocy 200 kW ka¿dy. W Sierakowie istniej¹ dwie 

104elektrownie biogazowe: o mocy 186 kW  oraz 250 kW.     

     Obecnie obowi¹zuj¹ nowe uregulowania prawne w zakresie sk³adowania 
odpadów oraz bardzo ostre sankcje w formie kar i podwy¿szonych op³at. 
Jednoczeœnie mo¿liwe jest przeniesienie tych¿e karnych op³at na inwestycje 
likwiduj¹ce stan niezgodny z przepisami. Dostêpne s¹ te¿ œrodki z funduszy krajowych 
(NFOŒiGW, Bank Ochrony Œrodowiska, EKO-FUNDUSZ) oraz mo¿liwoœci ubiegania siê 
o œrodki Banku Œwiatowego i Unii Europejskiej. Wszystko to umo¿liwia gminom, 
odpowiedzialnym za utrzymanie porz¹dku i czystoœci, realizacjê inwestycji, które 
dostosuj¹ gospodarkê odpadami do standardów europejskich. Wiele gmin
z województwa zachodniopomorskiego podjê³o ju¿ dzia³ania inwestycyjne
i projektowe. 
     W województwie zachodniopomorskim istnieje jeszcze wiele nielegalnych 

107sk³adowisk. Dok³adna liczba tych¿e nie jest znana, szacuje siê na ok. 120-160 .   

     W 1999 roku na zlecenie Wojewody dla województwa opracowano „Projekt 
likwidacji mogilników”. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, zlokalizowano 39 
takich obiektów, w których masê zdeponowanych trucizn i opakowañ po œrodkach 

109ochrony roœlin oszacowano na ok. 3.000  Mg.  Pierwszy etap likwidacji mogilników, 
rozpoczêto w 2001 r. zaœ zakoñczono w sierpniu 2002 r. zabezpieczaj¹c oko³o 1.070 

109Mg odpadów . Zosta³y one zapakowane w atestowane (posiadaj¹ce certyfikat UE) 
beczki, wywiezione do spalarni w Harten k. Essen (Niemcy) i Rotterdamie (Holandia). 
Ska¿one gleba i wydobyty gruz zosta³y unieszkodliwione na sk³adowiskach w Zgierzu i 
Myœliborzu. Teren zosta³ zrekultywowany. 
     W drugim etapie do likwidacji przewidziane s¹ mogilniki zlokalizowane w starych 
¿wirowniach oraz po³o¿one w niewielkiej odleg³oœci od zbiorników wodnych – Osiek 
Drawski, Osina (sk³adowisko zlokalizowano na torfach), Dobra, Ko³am¹æ, Go³añcz 
Pomorska, Sianów, Drzonowo, Wiewiecko, Modrzewo, Wiêc³aw, Kurzycko, Smolnica. 

109Pozosta³e mogilniki maj¹ byæ zlikwidowane w trzecim etapie .

107Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, ZWZ, czerwiec 2003
108Uchwa³a nr 219 Rady Ministrów z 29.10.2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M. P. nr 
11 z 28.02.2003 r.)      
109Program ochrony œrodowiska województwa zachodniopomorskiego, Uchwa³a Sejmiku Województwa 
zachodniopomorskiego nr XXXV/356/02 z 07.10.2002 r., RBGPWZ, Szczecin 2002
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Program likwidacji mogilników na terenie województwa finansowany jest przez 
Narodowy i Wojewódzki  Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Gospodarowanie odpadami – dzia³ania planowane  

108 Zgonie z wymaganiami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami , dla 
województwa zachodniopomorskiego, na lata 2003 - 2015 opracowany zosta³ 

109program strategiczny   i plan dzia³ania, którego celem jest poprawa sytuacji w 
110zakresie gospodarki odpadami na terenie województwa . Program strategiczny 

obejmuje sektor odpadów komunalnych, gdzie g³ówna odpowiedzialnoœæ spoczywa 
na lokalnych w³adzach samorz¹dowych oraz na program/strategiê dla odpadów 
innych ni¿ komunalne, gdzie wp³yw   i dzia³ania zarz¹du województwa, powiatów
i gmin s¹ ograniczone.

109
     Zgodnie z za³o¿eniami Planu , spodziewany jest wzrost jednostkowej iloœci 
odpadów komunalnych z oko³o 396 kg/Mk w 2000 roku do oko³o 422 kg/Mk w 2003 
roku, i oko³o 504 kg/Mk w 2015 roku  -  przy za³o¿eniu 2,5% wzrostu realnych 
dochodów rocznie. W przypadku 5% wzrost realnych dochodów rocznie, 
prognozowana jednostkowa iloœæ odpadów wzroœnie z oko³o 396 kg w 2000 roku do 
oko³o 445 kg/Mk w 2003 roku, i oko³o 610 kg/Mk w 2015 roku. 

Plan  zak³ada wdro¿enie kompleksowego, zintegrowanego system gospodarki 

odpadami komunalnymi. Trzeba jednak pamiêtaæ, taki system istnieje tylko wtedy, 
gdy poszczególne elementy: gromadzenie odpadów, transport, utylizacja
i unieszkodliwianie, tworz¹ spójn¹ ca³oœæ, pozwalaj¹c¹ na racjonalne 
zagospodarowanie wszystkich wytwarzanych odpadów. Na ten system sk³adaæ siê 
powinny tak¿e prawid³owo wykonywane obowi¹zki producentów i importerów, 
a tak¿e ich odpowiedzialnoœæ za osi¹gniêcie wymaganych poziomów odzysku 
odpadów opakowaniowych.

Typowym rozwi¹zaniem w zakresie gromadzenia odpadów jest obs³uga 
mieszkañców za pomoc¹ pojemników i kontenerów do wszystkich rodzajów 
odpadów. Zbiórka odpadów komunalnych z gospodarstw domowych 
i przedsiêbiorstw przemys³owych prowadzona jest w systemie „od drzwi do drzwi”.

Plan przewiduje selektywn¹ zbiórkê odpadów „u Ÿród³a” realizowan¹ przy 
zastosowaniu specjalistycznych pojemników i kontenerów dla rejonów budynków 
wielorodzinnych lub pojemniki o ma³ej pojemnoœci (alternatywnie worki) dla 
indywidualnych mieszkañców. Zastosowane pojemniki maj¹ wyró¿niaæ siê kolorem, 
kszta³tem i opisem w³aœciwym dla poszczególnych frakcji odpadów.

Wymóg selektywnej zbiórki odpadów nak³ada na gminy ustawa o odpadach 
111i ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach  . Gminy w ramach w³asnych

110Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, ZWZ, czerwiec 2003
111Ustawa  z 13 wrzeœnie 1996 r.o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póŸ. 
zm.)
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systemów gospodarki odpadami maj¹ obowi¹zek zapewniæ œrodki do zbierania i 
transportu odpadów,     a tak¿e stworzyæ mo¿liwoœæ selektywnej zbiórki surowców 
wtórnych (np. szk³a, papieru i tektury). Ponadto w ramach w³asnych planów 
gospodarki odpadami, gminy maj¹ obowi¹zek poprawy istniej¹cych i opracowania 
nowych systemów zbierania odpadów, zgodnych z wytyczonymi przez siebie celami i 
zadaniami, a tak¿e zgodnych z krajowym i wojewódzkim oraz powiatowym planem 
gospodarki odpadami.

Najistotniejsz¹ spraw¹ w zakresie tworzenia w³aœciwego systemu gospodarki 
odpadami zgodnie z za³o¿eniami Planu jest oferowanie i tworzenie na terenie 
poszczególnych gmin odpowiednich warunków do œwiadczenia regularnych i 
rzetelnych us³ug w zakresie zbierania odpadów komunalnych, uwzglêdniaj¹cych 
wszystkie gospodarstwa domowe i innych wytwórców odpadów.

Plan zak³ada ponadto:
 ·   wprowadzenie nowoczesnej technologii sk³adowania odpadów; na terenie 
     sk³adowisk winny powstaæ obiekty przeznaczone do gromadzenia i czasowego 
     przetrzymywania odzyskanych surowców wtórnych, takich jak szk³o 
     i opakowania szklane, bia³e i kolorowe, z³om ¿elazny, opakowania z tworzyw 
     sztucznych, itd. 
·    budowa boksów, w których przetrzymywane i gromadzone bêd¹ surowce 
     wtórne, przeznaczone do bezpoœredniej sprzeda¿y (st³uczka szklana, z³om, 
     zbalotowane opakowania z tworzyw sztucznych) oraz surowce wtórne 
     przeznaczone do dalszego sortowania, paletyzowania, mielenia lub 
     granulowania,
·    budowa wiat do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, zbieranych 
     i odwo¿onych na sk³adowiska z organizowanych cyklicznie tzw. „wystawek”,
·    budowa budynków hal linii sortowniczych, posiadaj¹cych m.in. hale przyjêæ 
     odpadów z zsypem oraz pomieszczenia technologiczne, w obrêbie których 
     zamontowane bêd¹ sita obrotowe, kabiny sortownicze, separatory metali 
     i urz¹dzenia pomocnicze linii sortowniczych,
·    budowa budynków techniczno-magazynowych, w których przetrzymywane 
     i magazynowane bêd¹ cenniejsze surowce wtórne, takie jak czysta 
     makulatura, granulatory tworzyw, metale kolorowe, itp.,
·    zorganizowanie sieci lokalnych punktów zbiórki odpadów z recyklingu oraz 
     odpadów gabarytowych z gospodarstw domowych,
·    zorganizowanie przez w³adze gminne regularnego odbioru odpadów 
     pochodz¹cych z selektywnej zbiórki, na podstawie kontraktu z firm¹ publiczna 
     lub prywatn¹,
·    zorganizowanie zbiórki i wywozu odpadów ulêgaj¹cych biodegradacji; 
     stosowana bêdzie ona g³ównie na obszarach zurbanizowanych (zabudowa 
     wielorodzinna), gdzie kompostowanie lub wykorzystanie nie jest mo¿liwe,
·    wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych (ON) poprzez 
     wydzielanie  i  gromadzenie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami, 
     w specjalnych pojemnikach; przewiduje siê te¿ tworzenie w ka¿dej gminie 

112.     GPZON  
112 Gminy Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
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W ramach selektywnej zbiórki odpadów nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na 

œwiadomoœæ mieszkañców i w ramach tego na:
·    wiêksz¹ dba³oœæ o czystoœæ i porz¹dek w miejscu gromadzenia odpadów,
·    zachêcanie mieszkañców do prowadzenia segregacji,
·    dokonanie rewizji wydanych zezwoleñ na korzystanie ze wspólnych 
     pojemników na odpady przez w³aœcicieli placówek handlowych i innych 
     podmiotów gospodarczych,
·    mobilizowanie i zachêcanie w³aœcicieli placówek handlowych do zbierania 
     i przekazywania makulatury do stacji segregacji surowców wtórnych, np. Przez 
     nieodp³atne udostêpnianie pojemników „starego” typu zainteresowanym 
     placówkom handlowym,
·    intensyfikacjê edukacji spo³eczeñstwa odnoœnie prawid³owej segregacji 
     „u Ÿród³a”,
·    sta³e doposa¿enie nieruchomoœci w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
·    wyposa¿anie domów jednorodzinnych w kompostowniki.

W zakresie instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,  „Plan Gospodarki 
Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim” proponuje nastêpuj¹ce 
rozwi¹zania:

·    rozbudowê i modernizacjê istniej¹cych sk³adowisk, lub budowê nowych; 
·    budowê hali linii sortowniczych z wbudowan¹ czêœci¹ socjaln¹ dla obs³ugi, 
·    budowê magazynów surowców wtórnych,
·    budowê instalacji ujêcia biogazu, 
·    dozbrojenie istniej¹cego zaplecza technicznego w obiekty i urz¹dzenia, 
     umo¿liwiaj¹ce racjonalne prowadzenie gospodarki dowo¿onymi na 
     sk³adowisko odpadami),
·    organizacjê stanowisk kontenerów do deponowania odpadów 
     niebezpiecznych,
·    budowê wiat do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych,
·    budowê spalarni dla aglomeracji szczeciñskiej.

Wszystkie nowe inwestycje bêd¹ lokalizowane zgodnie z zapisami planów 
wy¿szego szczebla (gospodarki odpadami i zagospodarowania przestrzennego),
a tak¿e musz¹ byæ zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.

Zgodnie z opracowan¹ koncepcj¹ dla wspó³pracy miêdzygminnej sk³adowiska 
odpadów powinny byæ zlokalizowane w obszarach obejmuj¹cych teren zamieszka³y 
przez co najmniej 150 000 mieszkañców.

Po uruchomieniu nowych sk³adowisk, istniej¹ce sk³adowiska bêd¹ sukcesywnie 
zamykane. Z analizy danych dotycz¹cych sk³adowisk komunalnych, wynika, ¿e ze 113 
sk³adowisk spoœród zinwentaryzowanych w „Planie”, w trakcie jego opracowywania 
zamkniêto ju¿ 36 sk³adowisk. Plan przewiduje, ¿e w latach 2003 - 2006 
przygotowanych do zamkniêcia lub zamkniêtych zostanie nastêpnych 47 sk³adowisk 
komunalnych. Czêœæ z nich bêdzie zamykana sukcesywnie do roku 2009. 
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W okresie od 2009 do 2012 roku zostanie zamkniêtych dalszych 13 sk³adowisk 
komunalnych, zaœ nastêpnych 17 - po 2012roku. Docelowo, na terenie województwa 
funkcjonowaæ bêdzie nie wiêcej ni¿ 6 -9 sk³adowisk odpadów komunalnych. 
Sk³adowiska bêd¹ mia³y odpowiedni¹ pojemnoœæ dla obszarów obs³ugiwanych przez 
zwi¹zki miêdzygminne.  

Powodzenie realizacji strategii w zakresie gospodarowania odpadami w du¿ej 

mierze zale¿y od œwiadomoœci, aktywnoœci i zmiany nawyków spo³eczeñstwa. 
Potrzebne jest wiêc wskazanie celu i koniecznoœci wprowadzenia tych systemów 
w ¿ycie. 

Niezbêdna jest równie¿ informacja i motywacja wyboru okreœlonej metody. 
W propagowaniu tematu powinna byæ zachowana ci¹g³oœæ. Edukacja ekologiczna 
nie jest bowiem dzia³aniem chwilowym. Aby osi¹gn¹æ zamierzony cel trzeba czasu, 
bywa, ¿e dochodzi siê do niego latami. Sukces zale¿y w du¿ym stopniu od skutecznej 
kampanii edukacyjnej. Warunkiem tego powodzenia jest jednak szeroki udzia³ 
spo³eczeñstwa.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Celowego Zwi¹zku 

Gmin R-XXI

113 System zbiórki odpadów
Funkcjonuj¹cy na terenie CZG R-XXI system zbiórki odpadów komunalnych 

charakterystyczny jest dla wiêkszoœci terenów 
o charakterze miejsko-wiejskim. Zorganizowan¹ zbiórk¹ odpadów komunalnych nie 
jest jednak objêtych 100% posesji z terenu gmin wchodz¹cych w sk³ad Zwi¹zku.  
W zale¿noœci od rodzaju zabudowy, wyró¿niæ mo¿na dwa sposoby zbiórki odpadów:

·    zabudowa jednorodzinna, rozproszona – pojemniki jednostkowe, dzier¿awione 
     mieszkañcom przez firmy wywozowe obs³uguj¹ce dany teren,
·    zabudowa wielorodzinna, zwarta – pojemniki zbiorcze (kontenery), ustawione 
     w punktach ogólnie dostêpnych dla mieszkañców.

Do zbiórki odpadów stosowane s¹ pojemniki o ró¿nej pojemnoœci, które 
w wiêkszoœci opró¿niane s¹ przez samochody bezpylne.  
     Prowadzony system zbiórki odpadów w 99,3% obejmuje odpady komunalne 
zbierane w postaci zmieszanej. 
     Odbiorem odpadów komunalnych na terenie poszczególnych gmin Zwi¹zku 
zajmuj¹ siê firmy, które uzyska³y stosowne decyzje administracyjne na œwiadczenie 
tego typu us³ug. Wiêkszoœæ z tych firm zarz¹dza równie¿ lokalnymi sk³adowiskami 
odpadów komunalnych oraz prowadzi w niewielkim stopniu selektywn¹ zbiórkê 
odpadów. 

Jednym z problemów, jakie na terenie CZG R-XXI wystêpuj¹ w zakresie gospodarki 
odpadami jest zjawisko powstawania nielegalnych wysypisk odpadów. G³ówn¹ tego

113M. Olechnowicz-Krakowska, Funkcjonuj¹cy system zbiórki odpadów, materia³y w³asne CZG RXXI

53



GDYNIA 2005GDYNIA 2005

OGÓLNOPOLSKIE

STOWARZYSZENIE

KOMUNALNYCH

ZWI¥ZKÓW GMIN

przyczyn¹ jest chêæ unikniêcia op³at za odbiór i sk³adowanie odpadów na 
sk³adowisku komunalnym. Do najczêœciej zaœmiecanych miejsc nale¿¹ miejsca 
po³o¿one w peryferyjnych rejonach miejscowoœci, oddalone od zabudowañ 
mieszkalnych oraz po³o¿one na terenach leœnych, przy szlakach komunikacyjnych.

     Na obszarze Zwi¹zku na podstawie ankiet zewidencjonowano 66 „dzikich” 
wysypisk), przy czy pod pojêciem „dzikie” wysypisko rozumie siê obszar, na którym 
przez d³u¿szy czas sukcesywnie sk³adowano lub nadal siê sk³aduje, nielegalnie 
odpady. Sk³adowane s¹ tam przede wszystkim odpady komunalne, 
wielkogabarytowe, budowlane, ¿u¿le, popio³y, a tak¿e odpady opakowaniowe 
pochodz¹ce z placówek handlowych i odpady poprodukcyjne. £¹czna iloœæ 
zdeponowanych na nich odpadów szacowana jest na ca 27 tys. Mg. 

Metody unieszkodliwiania odpadów

W myœl ustawy o odpadach unieszkodliwianie odpadów, to poddanie ich procesom 
przekszta³ceñ biologicznych, fizycznych lub chemicznych, które zosta³y okreœlone 
w za³¹czniku nr 6 do ustawy, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza 
zagro¿enia dla ¿ycia, zdrowia ludzi lub dla œrodowiska.
Odpady powinny byæ w pierwszej kolejnoœci poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania, a je¿eli jest to niemo¿liwe nale¿y 
przekazaæ je do najbli¿ej po³o¿onych miejsc, w których mog¹ one zostaæ poddane 
procesowi odzysku i/lub unieszkodliwienia. Unieszkodliwieniu poprzez sk³adowanie 
powinno siê poddawaæ tylko te odpady, z których uprzednio wysegregowano 
odpady nadaj¹ce siê do odzysku. Ponadto taki sposób postêpowania z odpadami 
powinien dotyczyæ jedynie tych, które ze wzglêdów technologicznych czy 
ekonomicznych nie mog¹ byæ unieszkodliwione w inny sposób. 

     Na obszarze Zwi¹zku jedynym stosowanym sposobem unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych jest ich sk³adowanie. W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów metod ta 
uwa¿ana jest jako najmniej efektywna i skuteczna w zakresie gospodarki odpadami. 

114 W roku 2002 poprzez sk³adowanie unieszkodliwiono ok. 63,5 tys. Mg odpadów  
powsta³ych na terenie Zwi¹zku. 
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Morfologia odpadów komunalnych

     Sk³ad i w³aœciwoœci odpadów komunalnych s¹ bardzo zró¿nicowane w zale¿noœci 
od charakteru œrodowiska, w jakim powstaj¹ (np. tereny miejskie, tereny wiejskie, 
obszar z ogrzewaniem lokalnym czy centralnym itp.). W Krajowym Planie Gospodarki 

115 Odpadami wyodrêbniono nastêpuj¹ce strumienie odpadów komunalnych:
     ·    odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roœlinnego
          i zwierzêcego, odpady pochodz¹ce z pielêgnacji ogródków przydomowych, 
          kwiatów domowych, balkonowych - ulegaj¹ce biodegradacji),
     ·    odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielêgnacji 
          zieleñców miejskich, cmentarzy – ulegaj¹ce biodegradacji),
     ·    papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateria³owe 
          na bazie papieru, papier i tektura nieopakowaniowa),
     ·    tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne 
          nieopakowaniowe),
     ·    tekstylia,
     ·    szk³o (opakowania ze szk³a, szk³o nieopakowaniowe),
     ·    metale (opakowania z blachy stalowej, aluminium oraz pozosta³e odpady 
          metalowe),
     ·    odpady mineralne (odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, 
          kamienia itp.),
     ·    drobna frakcja popio³owa (odpady ze spalania paliw sta³ych w piecach 
          domowych, g³ównie wêgla – ta frakcja wyodrêbniona zosta³a jak nieprzydatna 
          do odzysku, a jej unieszkodliwienie nastêpuje wy³¹cznie metoda sk³adowania,
     ·    odpady wielkogabarytowe,
     ·    odpady budowlane (odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów 
          budowlanych – w czêœci wchodz¹cej w strumieñ odp. komunalnych),
     ·    odpady niebezpieczne (wytwarzane w grupie odp. komunalnych).

     Morfologia odpadów powstaj¹cych na ternie Zwi¹zku zale¿y od charakteru gminy,         
z terenu której s¹ odbierane. W przypadku gmin o charakterze wiejskim zwiêkszona 
jest iloœæ odpadów opakowaniowych, natomiast w gminach miejskich odnotowuje 

116siê zwiêkszony udzia³ procentowy odpadów organicznych .  

114M. Olechnowicz-Krakowska, Funkcjonuj¹cy system zbiórki odpadów, materia³y w³asne CZG RXXI
115Uchwa³a nr 219 Rady Ministrów z 29.10.2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M. P. 
nr 11 z 28.02.2003 r.)       
116M. Olechnowicz-Krakowska, Morfologia odpadów komunalnych, materia³y w³asne CZG RXXI
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117 Gospodarowanie odpadami  na terenie Zwi¹zku

CZG R-XXI, w zakresie gospodarki odpadami, przej¹³ na siebie zadania w³asne 
gmin nale¿¹cych do Zwi¹zku. Równie¿ planowane jest przejecie zarz¹du nad 
wszystkimi sk³adowiskami, które obecnie funkcjonuj¹ na jego terenie.  

Aby sprostaæ potrzebom regionu przed nadmiernym zanieczyszczeniem 
œrodowiska g³ównie odpadami pochodzenia komunalnego, za³o¿eniem Zwi¹zku jest 
zajêcie siê problemem odpadowym od podstaw. Chc¹c sprostaæ wymogom Unii 
Europejskiej, zgodnie z ustaw¹ o odpadach , Zwi¹zek opracowa³ dla wszystkich 
swoich gmin, Plan Gospodarki Odpadami. Okreœla on zadania Zwi¹zku w zakresie 
krótkookresowym (do roku 2007) oraz d³ugookresowym (do 2015 roku). 

Cele krótkookresowe:
·    stworzenie Regionalnego Sytemu Gospodarki Odpadami, w tym budowa 
     Regionalnego Zak³adu Zagospodarowania Odpadów i stacji 
     prze³adunkowych,
·    objecie 100% mieszkañców Zwi¹zku zorganizowan¹ zbiórk¹ odpadów 
     komunalnych,
·    podniesienie œwiadomoœci spo³ecznej obywateli, w szczególnoœci w zakresie 
     minimalizacji wytwarzania odpadów oraz w zakresie ich selektywnej zbiórki,
·    przegl¹d istniej¹cych sk³adowisk komunalnych, a w konsekwencji intensyfikacja 
     dzia³añ w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych 
     ekonomicznie i ekologicznie, lokalnych sk³adowisk odpadów komunalnych,
·    likwidacja „dzikich” wysypisk œmieci i zapobieganie ich powstawaniu,
·    osi¹gniecie w 2006r. odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów 
     na poziomie: - odpady zielone – 35%,
     - odpady opakowaniowe (pochodz¹ce z selektywnej zbiórki) – 15%,
     - odpady wielkogabarytowe – 20%,
     - odpady budowlane – 15%,
     - odpady niebezpieczne (wytwarzane w grupie odpadów komunalnych) – 15%,
·    stworzenie systemu zbiórki odpadów opakowaniowych  zgodnie 
     z obowi¹zuj¹cymi w tym wzglêdzie przepisami ,
·    zagospodarowanie w ramach Zwi¹zku, w instalacjach znajduj¹cych siê na 
     terenie CZG R-XXI,  maksymalnej iloœci odpadów przemys³owych oddzielonych 
     od odpadów komunalnych.

Cele d³ugookresowe :
·    kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleñ i podnoszenia œwiadomoœci 
     spo³ecznej,
·    monitoring i aktywne doskonalenie systemu gospodarki odpadami na terenie 
     Zwi¹zku,

117A. Bielida, Dotychczasowe doœwiadczenia wspó³pracy miêdzygminnej oraz cele i zadania Zwi¹zku w 
zakresie gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI w Nowogardzie, [w:] Zwi¹zki gmin – skutecznoœæ 
dzia³añ w ochronie œrodowiska. Fakty i mity, S³ubice 2004
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·    podnoszenie skutecznoœci funkcjonuj¹cej lu¿ selektywnej zbiórki odpadów ze 
     szczególnym uwodnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
     ulegaj¹cych biodegradacji,
·    d¹¿enie do odzysku i unieszkodliwiania (poza sk³adowaniem) odpadów 
     komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji (BIO) dla osi¹gniêcia w 2010 roku 
     redukcji iloœci tych odpadów kierowanych do sk³adowania do poziomu 75%, 
     w roku 2013 – 50% (w odniesieniu do ca³kowitej iloœci odpadów BIO 
     wytworzonych w 1995r.),
·    osi¹gniecie w roku 2015 odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów 
     odpadów na poziomie:
     - odpady zielone – 50%,
     - odpady opakowaniowe (pochodz¹ce z selektywnej zbiórki) – 10%,
     - odpady wielkogabarytowe – 70%,
     - odpady budowlane – 60%,
     - odpady niebezpieczne (wytwarzane w grupie odpadów komunalnych) – 70%,
·    wdra¿anie nowych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym 
     zagospodarowanie odpadów przemys³owych np. poprzez wykorzystanie 
     odpadów do produkcji paliwa alternatywnego. 

Tworzenie struktur organizacyjnych przez ³¹czenie siê gmin (jak w przypadku R-XXI), 
w celu realizacji wspólnych przedsiêwziêæ w zakresie gospodarki odpadami, 
a g³ównie zbiórki odpadów, ma swoje uzasadnienie zarówno z punktu widzenia 
technicznego, jak i ekonomicznego.

III. Najwa¿niejsze instalacje w zakresie gospodarki odpadami na terenie Celowego 

Zwi¹zku Gmin  RXXI

Na terenie CZG RXXI, od dnia 01.01.2005 r. gospodarkê odpadami komunalnymi 
prowadzi  Regionalny Zak³ad Gospodarowania Odpadami (RZGO). Jest to jednostka 
specjalistyczna. Jednym z  podstawowych jego zadañ jest eksploatacja sk³adowisk 
odpadów na terenie Celowego Zwi¹zku Gmin R XXI.

Obecnie RZGO eksploatuje i zarz¹dza trzema sk³adowiskami odpadów na ternie 
gmin Zwi¹zku, s¹ to: 

1)   Sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w S³ajsinie gm. 
      Nowogard
2)   Sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne we W³odarce                      
      gm. Trzebiatów.
3)   Sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w Powalicach gm.  
      Iñsko.

W ci¹gu pierwszego pó³rocza 2006 r., planowane jest przejecie przez Zwi¹zek 
wszystkich pozosta³ych sk³adowisk z terenu swojego dzia³ania. Z chwil¹ zakoñczenia 
budowy RZGO, wszystkie odpady komunalne z terenu gmin Zwi¹zku, bêd¹ 
przyjmowane przez sk³adowisko w S³ajsinie, gdzie zostan¹ poddane finalnemu 
zagospodarowaniu. 
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Zadaniem RZGO jest:
1)   kompleksowa realizacja Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami,
2)   wybudowanie i eksploatacja instalacji gospodarki odpadami na terenie gmin 
      Zwi¹zku,
3)   budowa i prowadzenie schroniska dla zwierz¹t,
4)   inne zadania z zakresu ochrony œrodowiska na terenie gmin Zwi¹zku 

IV. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych,    

organicznych na terenie Celowego Zwi¹zku Gmin R-XXI

Ogólny schemat systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zawiera Plan 
121

Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego .  Wed³ug 
przyjêtych w nim wytycznych, system selektywnej zbiórki odpadów winien sk³adaæ siê 
z:

·    odpowiednich pojemników,
·    pojazdów i sprzêtu,
·    stacji do sortowania surowców i ich prze³adunku,
·    personelu,
·    informacji o zbiórce dla mieszkañców.

Podczas wdra¿ania systemu selektywnej zbiórki ze szczególn¹ uwag¹ brane bêd¹ 
pod uwagê: 

·    stopieñ odzysku surowców,
·    komfort u¿ytkowania systemu,
·    higienê u¿ytkowania systemu,
·    op³acalnoœæ,
·    koszty ponoszenia zbiórki - bilans - sprzeda¿ surowców -koszty.

Udostêpnienie kontenerów zbiórki surowców wtórnych powinno byæ spo³ecznie 
akceptowane, mieszkañcy powinni mieæ u³atwiony dostêp w korzystaniu z tych 
kontenerów, musz¹ one znajdowaæ siê zawsze „po drodze”. Aby prowadzenie 
selektywnej zbiórki surowców wtórnych zosta³o sta³ym elementem ¿ycia 
mieszkañców, musi byæ zapewniony zbyt zebranych surowców oraz trwa³y system 
przyjêtych zasad i sposobów segregacji kompleksowej. Aby odpowiednio siê do tego 
przygotowaæ nale¿y:

·    prowadziæ sta³¹ informacjê mieszkañców o segregacji surowców, wynikach tej 
     segregacji, korzyœciach - nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale tak¿e 
     estetycznym i zapewniaj¹cym komfort w miejscu zamieszkania wyraŸnie 
     i jednoznacznie oznakowaæ poszczególne kontenery z zachowaniem 
     jednolitych kolorów np. zielone to szk³o, czerwone to tworzywo, niebieski to 
     papier, itd.

121Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, ZWZ, czerwiec 2003
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·    zastosowaæ pojemniki o tak ukszta³towanych otworach wrzutowych, aby mog³y 
     korzystaæ z nich dzieci, daltoniœci; uniemo¿liwiæ wrzucanie innych odpadów, co 
     u³atwi gromadzenie wybranych surowców,
·    zapewniæ wtórne sortowanie, w³aœciwe dosortowanie w specjalnie  
     przystosowanej stacji selekcji, która powinna znajdowaæ siê w wydzielonych 
     miejscach,
·    u³atwiæ mieszkañcom dostêp do segregacji poprzez doposa¿enie 
     w odpowiedni¹ iloœæ pojemników wraz z przygotowaniem miejsc pod te 
     pojemniki.

Na terenie Celowego Zwi¹zku Gmin R-XXI selektywn¹ zbiórk¹ surowców objêtych 
122

jest aktualnie ok. 55% mieszkañców . Selektywnie zbierane jest g³ównie: szk³o, 
makulatura i tworzywa sztuczne. Niektóre gminy prowadz¹ równie¿ zbiórkê ró¿nego 
rodzaju metali. 

Zbiórka surowców wtórnych prowadzona jest najczêœciej w systemie 
pojemnikowym. Do tego celu wykorzystywane s¹ pojemniki o wszystkich dostêpnych 
pojemnoœciach od 110 dm3 do kilku m3. Pojemniki ustawiane s¹:

·    w zestawach (z przeznaczeniem na ró¿ne surowce) -  g³ównie w miejscach, 
     gdzie dostêp do nich ma wiêkszoœæ mieszkañców,
·    pojedynczo - g³ównie pojemniki przeznaczone do zbiórki szk³a lub makulatury;  
     ustawiane s¹ one  s¹ przy sklepach lub w miejscach u¿ytecznoœci publicznej 
     (placówki handlowe, urzêdy gmin),

Rzadziej stosowanym systemem zbiórki posegregowanych odpadów jest system 
„workowy” realizowany przy zastosowaniu worków z tworzyw sztucznych. System ten z 
regu³y wystêpuje na terenach z zabudow¹ jednorodzinn¹. Otrzymywane w tym 
systemie frakcje odpadów charakteryzuj¹ siê ma³ym stopniem zanieczyszczenia.

W 2002 roku na terenie gmin Zwi¹zku zebrano ok. 63,5 tys. Mg odpadów 
komunalnych. Pozyskane w wyniku selektywnej zbiórki surowce wtórne stanowi³y ok. 
0,7% zebranych odpadów. Zbieraka poszczególnych frakcji wynios³a: 

·    266,07 Mg makulatury, 
·    66,02 Mg szk³a,
·    75,46 Mg tworzyw sztucznych (g³ównie butelek PET),
·    ponad 53 Mg ró¿nego rodzaju metali (z przewag¹ z³omu stalowego). 

W 2005 r. na terenie Zwi¹zku zosta³a wprowadzona zbiórka odpadów 
niebezpiecznych tj. baterii i akumulatorów ma³ogabarytowych.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów na terenie CZG RXXI pozyskiwane s¹ 
nastêpuj¹ce odpady opakowaniowe i surowcowe:

122M. Olechnowicz-Krakowska, Selektywna zbiórka odpadów, materia³y w³asne CZG RXXI
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Tabela nr 2:  Odpady opakowaniowe i surowcowe pozyskiwane na terenie CZG RXXI 
w ramach selektywnej zbiórki odpadów

•ród³o: wg danych CZG RXXI
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 makulatura
·  makluatura - pojemniki  
   niebieskie
·  szk³o bia³e  - pojemniki 
   bia³e
·  szk³o kolorowe  - pojemniki 
   zielone
·  plastik - pojemniki ¿ó³te   
   (kratownice)

 
  

 opakowania ze szk³a:
·  bia³ego,
·  kolorowego

opakowania z tworzyw 
sztucznych (czyste,
z odkrêconymi 
nakrêtkami)

  ·  gazety, ksi¹¿ki,   
     zeszyty, prospekty, 
 ·  papierowe torby, 
 ·  kartonowe 
    pude³ka, tektura, 
·   opakowania 
    wielowarstwowe 
    po mleku i sokach,

·  opakowania szklane    
   (butelki, s³oiki) bez    
   kapsli, korków, 
   nakrêtek itp. 
   – obecnie bez 
   podzia³u na kolory,

·  butelki po napojach, 
·  opakowania po 
   chemii gospodarczej, 
   œrodkach 
   Spo¿ywczych, 
   kosmetykach, 
·  folie budowlane, 
   opakowaniowe, 
   streczfolie
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V. Najwa¿niejsze instytucje w zakresie ochrony œrodowiska na terenie Zwi¹zku

W dziedzinie ochrony œrodowiska, organy administracji publicznej wykonuj¹ bardzo 
zró¿nicowane zadania, które ze wzglêdu na kompetencje organów oraz ich treœci, 

123mo¿na podzieliæ na : 
1)  zadania o charakterze bezpoœrednio wykonawczym, polegaj¹ce na 
     wykonywaniu czynnoœci maj¹cych bezpoœredni wp³yw na œrodowisko
     i zwi¹zanych przede wszystkim z jego ochron¹ przed szkodliwymi 
     oddzia³ywaniami, powodowanymi przez okreœlone podmioty, np. Zadania 
     polegaj¹ce na obowi¹zku budowy urz¹dzeñ chroni¹cych wody przed 
     zanieczyszczeniem œciekami komunalnymi czy te¿ urz¹dzeñ s³u¿¹cych 
     unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. Zadania te obci¹¿aj¹ g³ównie 
     samorz¹dy gminne,
2)  zadania o charakterze zobowiazuj¹co – reglamentacyjnym, polegaj¹ce na 
     kszta³towaniu sytuacji prawnej innych podmiotów, które korzystaj¹ ze 
     œrodowiska; Np. ustalanie treœci i zakresu  obowi¹zków ochronnych tych 
     podmiotów; w wiêkszoœci zadania administracji rz¹dowej,
3)  zadania o charakterze kontrolno – nadzorczym, polegaj¹ce na badaniu stanu 
     œrodowiska i przestrzegania  obowi¹zków ochronnych na³o¿onych prawem na 
     okreœlone podmioty; zadania te wykonywane s¹ g³ównie przez organy 
     administracji specjalnej, czyli Inspekcjê Ochrony Œrodowiska. 

124Organami ochrony œrodowiska ( poza PIOŒ ) s¹ :
1)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
2)  starosta,
3)  wojewoda, 
4)  minister w³aœciwy do spraw œrodowiska.

Pañstwowa Inspekcja Ochrony Œrodowiska (PIOŒ) – dzia³a na podstawie 
przepisów o Inspekcji Ochrony Œrodowiska. Swoje ustawowe zadania wykonuje przez 
wojewódzkiego inspektora ochrony œrodowiska.

Pomiêdzy poszczególne organy œrodowiska w³aœciwe w sprawach, kompetencje 
125podzielone s¹ zgodnie z  ustaw¹ z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Œrodowiska .  

Szeroko rozumiane zadania z zakresu ochrony œrodowiska wykonuj¹ nie tylko 
organy ochrony œrodowiska, ale tak¿e inne podmioty i jednostki organizacyjne. 

Zgodnie z art. 386 ustawy Prawo Ochrony Œrodowiska, instytucjami ochrony 

œrodowiska s¹:
1)  Pañstwowa Rada Ochrony Œrodowiska – jest to organ doradczy i opiniotwórczy 
     ministra w³aœciwego do spraw ochrony œrodowiska,

123Górski M. Organy administracji do spraw ochrony œrodowiska; [w:] Ustaw Prawo Ochrony Œrodowiska – 
komentarz pod red. J. Jednoroski; Centrum Prawa Ekologicznego; Wroc³aw 2001r.
124Pañstwowa Inspekcja Ochrony Œrodowiska
125Dz.U.nr 62 z 20.06.2001r, poz 627
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2)  Komisje do spraw ocen oddzia³ywania na œrodowisko – zgodnie z podzia³em 
     kompetencji zosta³y utworzone i funkcjonuj¹ komisje: Krajowa komisja ds. Ocen 
     Oddzia³ywania na Œrodowisko oraz wojewódzkie komisje ds. Ocen 
     oddzia³ywania na œrodowisko,
3)  fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej – na zasadach okreœlonych 
     ustaw¹ z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Œrodowiska dzia³aj¹: Narodowy 
     Fundusz Ochrony Œrodowiska i gospodarki Wodnej, wojewódzkie, powiatowe 
     oraz gminne fundusze ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. 

VI. Celowy Zwi¹zek Gmin RXXI - prezentacja 

Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI zosta³ zarejestrowany dn. 5 wrzeœnia 2002 roku w 
Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Warszawie, w Rejestrze Zwi¹zków 
Miêdzygminnych pod poz. 246.  

Pocz¹tkowo do Zwi¹zku przyst¹pi³o 14 gmin za³o¿ycieli. W roku 2003 wst¹pi³o 
kolejnych 8 gmin. Obecnie Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI z siedzib¹ w Nowogardzie 
tworzy 27 gmin na ternie 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego, tj.:

a)   powiat goleniowski: Nowogard, Przybiernów, Goleniów, Stepnica, Maszewo, 
       Osina,
b)   powiat gryficki: Gryfice, P³oty, Rewal, Brojce, Trzebiatów, Karnice
c)   powiat ³obeski: Dobra Nowogardzka, Wêgorzyno, Radowo Ma³e, Resko,
d)   powiat œwidwiñski: Brze¿no,
e)   powiat drawski: Ostrowice, Drawsko Pomorskie, Wierzchowo, Z³ocieniec,
 f)   powiat starogardzki: Chociwel, Iñsko,
g)   powiat kamieñski: Œwierzno, Golczewo, Dziwnów, Kamieñ Pomorski.
       Gminy Zwi¹zku zamieszkuje 270 000 mieszkañców.

Rys. nr 3 Miasta i gminy wspó³dzia³aj¹ce w Celowym Zwi¹zku Gmin RXXI

Adres Zwi¹zku:

Celowy Zwi¹zek Gmin R-XXI
Plac Wolnoœci 5
72-200 Nowogard
Tel./fax: (091) 39-27-121
               (091) 39-20-310
czg@nowogard.pl
www.czg.nowogard.pl

•ród³o: www.czg.nowogard.pl
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