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Szanowni Państwo 

 

 

 Rozpoczął się czwarty rok pracy samorządu województwa. Rok sumowania 

dotychczasowych działań dla zapewnienia naszemu regionowi harmonijnego, 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego i przestrzennego. Był 

to okres wdrażania praktycznego zapisów regulujących funkcjonowanie samorządu 

województwa, a równocześnie sprawdzania ich przydatności i mocy sprawczej w rozwoju 

województwa. Był to więc pionierski czas kładzenia podwalin dla zapewnienia 

województwu jego lepszej przyszłości. 

 W ciągu trzech lat dzięki aktywności społeczności regionalnej opracowana została 

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego. Dało to podstawy przygotowania 

programu operacyjnego rozwoju na lata 2001-2002. W wyniku tego nastąpiło podpisanie 

pierwszego Kontraktu Wojewódzkiego z Rządem. Równolegle prowadzono prace nad 

stworzeniem pierwszego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Pomorskiego. Obecnie jeszcze działań tych nie można i nie należy oceniać w pełni. Już dziś 

jednak można z satysfakcją zaznaczyć, że to nie wyłącznie organy samorządu 

województwa, ale realna współpraca wszystkich samorządów i proces rzeczywistego 

uspołecznienia działań stworzyły nową wartość – wartość wspólnej pracy dla rozwoju 

naszego województwa. 

 Dobrym zwyczajem stało się już publikowanie dokumentów o podstawowym 

znaczeniu dla zarządzania rozwojem i zagospodarowaniem przestrzennym regionu. 

Dokumenty te, przygotowywane przez organy samorządu województwa, powstają z 
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udziałem samorządów lokalnych i są dostępne dla wszystkich obywateli oraz podmiotów 

zainteresowanych pomyślnością województwa.  

Takim dokumentem jest niewątpliwie także niniejszy Raport zestawiający 

informacje o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i 

przekształceniach w nim się dokonujących. Jestem przekonany, że będzie on z uwagą 

przyjęty przez odbiorców, zwłaszcza przez samorządy lokalne. Daje on im kompendium 

wiedzy o zasobach, cechach i wartościach przestrzeni, o zróżnicowaniu przestrzennym 

województwa i o usytuowaniu w tym kontekście własnej gminy i powiatu. Mam nadzieję, 

że przysłuży się on do lepszej pracy nas wszystkich nad projektowaniem i realizacją ładu 

przestrzennego w województwie. 

 

 

Gdańsk, kwiecień 2002 r. 

 

Marszałek Województwa Pomorskiego 
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WPROWADZENIE – PROCES PLANOWANIA 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 

(Feliks Pankau) 

 

 

1. Podstawy planowania zagospodarowania przestrzennego województwa 

 

1 stycznia 1999 roku wraz z początkiem funkcjonowania samorządu województwa 

powstały nowe warunki formalnoprawne procesu przygotowania i merytorycznego 

prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionalnym. Konstytuująca samorząd 

regionalny ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU z 1998 r., nr 91, 

poz. 576 z późn. zm.) określa m.in., że: 

Art. 1.1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę 

samorządową. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub samorządzie województwa, 

należy przez to rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie 

terytorium. 

Regionalna wspólnota samorządowa jest podmiotem gospodarowania w wydzielonej w 

postaci województwa części przestrzeni państwa i jest w określonym stopniu odpowiedzialna 

za kształtowanie warunków rozwoju w tej przestrzeni. To gospodarowanie i kształtowanie 

odbywa się wedle prawnie przewidzianych reguł. W art. 11.1. ustawy o samorządzie 

województwa zapisano, że samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, 

uwzględniającą w szczególności następujące cele: 

1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości 

lokalnej 

2) pobudzanie aktywności gospodarczej 

3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa 

4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu 

potrzeb przyszłych pokoleń 

5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

Na prowadzoną przez samorząd województwa politykę rozwoju województwa składają 

się m.in. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody i kształtowanie środowiska naturalnego, 
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zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, promocja walorów i możliwości rozwojowych 

województwa. 

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone 

ustawami, w szczególności w zakresie: (...) zagospodarowania przestrzennego, ochrony 

środowiska, gospodarki wodnej – w tym ochrony przeciwpowodziowej. 

Jedną z nich precyzującą zadania samorządu województwa – jest ustawa z 7 lipca 1994 r. 

o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. 

zm.). Stanowi ona m.in., że: 

 Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie 

strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

oraz koordynacja ponadlokalnych programów zagospodarowania przestrzennego, należy 

do zadań samorządu województwa (art. 4, ust. 2) 

 Zarząd gminy sporządza studium [uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy – przyp. FP], uwzględniając ustalenia strategii rozwoju 

województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 6, 

ust. 2) 

 W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się 

(...) zadania samorządowe, o których mowa w rozdziale 5a (art. 9, ust. 2). 

Rozdział 5 a tej ustawy zatytułowany jest Kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej 

województwa. Zapisano w nim m.in., że: 

 W celu określenia uwarunkowań i kierunków polityki przestrzennej organy samorządu 

województwa prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i sporządzają 

programy, odnoszące się do obszarów i zagadnień – odpowiednio do potrzeb i celów 

podejmowanych prac (art. 54a, ust. 1) 

 Sejmik województwa uchwala strategię rozwoju województwa określającą 

uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju województwa (art. 54b, ust. 1) 

 Sejmik województwa uchwala plan zagospodarowania przestrzennego województwa, 

w którym określa się zasady organizacji struktury przestrzennej, w tym: 

1) podstawowe elementy sieci osadniczej 

2) rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej i innej 

3) wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury –

z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie(art. 54b, ust. 2) 
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 W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się zadania 

rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, wpisane do rejestru (...) 

oraz ustala się obszary, na których przewiduje się realizacje tych celów (art. 54b, ust. 3) 

 Sejmik województwa uchwala programy wojewódzkie służące realizacji ponadloklanych i 

regionalnych celów publicznych (art. 54d, ust. 1) 

 W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się zadania 

samorządu województwa, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, zawarte 

w programach, (...) oraz wskazuje się obszary, na których przewiduje się realizacje tych 

zadań (...) (art. 54b, ust. 4) 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej aktualizacji 

(art. 54b, ust. 7) 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa nie jest aktem prawa miejscowego 

i nie narusza uprawnień gmin (...) (art. 54c) 

 Warunkiem realizacji zadań rządowych [i samorządu województwa – FP] jest ich 

wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 62, ust. 1). 

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym koncentruje się na podstawowych 

wymaganiach dotyczących kształtowania przestrzeni, planowaniu miejscowym oraz 

zagadnieniach proceduralnych z nim związanych (sposobach postępowania przy stanowieniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wydawaniu decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu). Ogólnie formułuje treść i formę zapisów planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa, nie dając upoważnienia do ich prawnego 

uregulowania w formie przepisów wykonawczych. Wiele oczekiwań i wymogów 

merytorycznych zostało określonych w niektórych innych przepisach prawa materialnego, 

zwłaszcza w ustawowych regulacjach odnoszących się do kształtowania i ochrony zasobów 

środowiska przyrodniczego i krajobrazu, ochrony dziedzictwa kulturowego, gospodarowania 

tymi zasobami oraz wymogów prowadzenia różnych sfer działalności społecznej i 

gospodarczej, prowadzenia procesów inwestycyjnych i kształtowania wyróżnionych 

systemów i elementów infrastruktury technicznej i społecznej. 

Zakres szczegółowy treści i sposób zapisu planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa pozostaje w kompetencji zarządu województwa, który projekt planu 

przygotowuje, oraz sejmiku województwa, który plan uchwala. Pożyteczne jest korzystanie z 

doświadczeń oraz propozycji metodycznych formułowanych przez naukę. Wskazują one, że 
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niezbędnymi cechami prawidłowego podejścia do zagadnień planowania i 

przekształcania przestrzeni na poziomie województwa są: 

❑ ciągłość – gdyż przestrzeń podlega stałym i cyklicznym zmianom; musi być 

systematycznie obserwowana, a wyniki obserwacji wmontowywane sukcesywnie w 

proces planowania i programy działań 

❑ kompleksowość – pozwalająca na objęcie rozważaniami wszystkich faz cyklu 

planowania; bowiem występuje współzależność decyzji przestrzennych i życia 

społecznego, gospodarczego oraz środowiska przyrodniczego 

❑ długookresowość – albowiem strukturalne zmiany regionalne wymagają długiego czasu 

przygotowywania, zmiany w przestrzeni przebiegają wolno, a skutki nie są 

natychmiastowe. 

Główne fazy procesu planowania zagospodarowania przestrzennego województwa winny 

obejmować elementy określone w schemacie 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schemat 1. Główne fazy cyklu planowania zagospodarowania przestrzennego województwa 

Jednym z zasadniczych elementów w tym procesie jest monitorowanie stanu zjawisk i 

procesów oraz odkrywanie mechanizmów zmian w przestrzeni. Podstawą monitorowania jest 

rozpoznanie przestrzeni, w tym: 

1) zasobów, stanu zagrożeń, degradacji oraz procesów kształtowania i ochrony środowiska 

2) stanu gospodarowania przestrzenią przez różne działalności społeczne i gospodarcze oraz 

zagospodarowania przestrzennego służącego tym działalnościom 

Monitorowanie stanu i zmian: 

w sferze realnej: badanie zmian i skutków 

przestrzennych 

w sferze regulacji: stan opracowań planistycznych 

Ocena                  

                 Diagnozowanie 

Realizacja zmian: 

przez plany miejscowe i 

działania faktyczne Prognozowanie i planowanie 

Podejmowanie strategicznych decyzji w sprawie polityki 

przestrzennej – uchwalenie planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa 

Projektowanie 

realizacji – wpisanie 

zadań do rejestru 

        Cele 
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3) stanu rozmieszczenia ludności, zjawisk demograficznych, struktur osadniczych 

ukształtowanych w procesie historycznym i procesów ich przekształceń 

4) stanu infrastruktury transportowej i technicznej obsługującej gospodarkę wodą, energią i 

odpadami 

5) oddziaływania procesów gospodarowania na środowisko. 

Zagadnienia wymienione w punkcie 1. i 5. zostały szczegółowo przedstawione w 

oddzielnej publikacji – Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego1. Najważniejsze dla zagospodarowania stany, 

cechy i wartości przestrzeni zostały informacyjnie uzupełnione o szczegółową 

charakterystykę określonych w punktach 2., 3. i 4. zagadnień i łącznie stanowią przedmiot 

niniejszego opracowania. 

 

 

2. Zakres przedmiotowy raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego 

województwa 

 

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego jest 

pierwszym, kompleksowym zapisem stanu i procesów nzagospodarowania 

przestrzennego tego województwa. Dokonany został według stanu istniejącego na koniec 

2000 roku2 tj. 2 lata po utworzeniu województwa jako jednostki samorządu terytorialnego. 

Raport stanowi punkt wyjścia do dokonywania ocen stanu zagospodarowania 

przestrzennego województwa z punktu widzenia oczekiwań społecznych, proponowania i 

projektowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa, efektów 

realizowanych zmian celem dostosowania przestrzeni do aspiracji oraz potrzeb społecznych i 

gospodarczych, przy równoczesnej znajomości ograniczeń i możliwości wynikających ze 

zdolności zmian technicznych i ekonomicznych oraz z uwagi na skutki dla zachowania 

trwałości procesów przyrodniczych, potrzebę zachowania walorów środowiska, w tym jego 

bioróżnorodności. 

 
1 Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, 2001, 

Praca zbior. pod red. J. Czochańskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, Gdańsk  
2 Przyjęcie 2000 r. jako podstawy, wynika ze stanu statystyki wojewódzkiej, jak i okresu opracowywania raportu 

przez bardzo nieliczny zespół pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
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Raport podzielono na dwie części: 

❑ pierwsza (I) charakteryzuje ogólną strukturę funkcjonalno-przestrzenną i procesy 

zagospodarowania przestrzennego województwa 

❑ druga (II) zawiera szczegółową charakterystykę stanu przestrzeni województwa grupując 

ją wg zagadnień w rozdziały: 

− Środowisko 

− Gospodarka 

− Ludność i system osadniczy 

− Transport 

− Infrastruktura techniczna 

− Gospodarowanie przestrzenią. 

Poszczególnym rozdziałom towarzyszą, umieszczone po tekście rysunki, które pozwalają 

umiejscowić przestrzennie charakteryzowane zagadnienia stanu zagospodarowania 

przestrzennego województwa. 

Źródłem informacji dla sporządzenia raportu o stanie planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa były: opracowania eksperckie – przygotowane specjalnie na 

zamówienie Zarządu Województwa Pomorskiego dla potrzeb planu zagospodarowania 

przestrzennego (m.in. w zakresie charakterystyki osadnictwa, infrastruktury społecznej, 

powiązań transportu i obsługi transportem publicznym, infrastruktury technicznej), dane 

zgromadzone z różnych źródeł i utworzone w Departamencie Rozwoju Regionalnego i 

Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego oraz Biurze Planowania Przestrzennego w Słupsku 

w toku prac nad innymi dokumentami (m.in. studiami dla obszarów problemowych 

województwa, planami strategiczno-operacyjnych i programami rozwoju województwa 

pomorskiego), dane zespołu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i Geologa 

Wojewódzkiego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dane z Systemu Informacji 

Przestrzennej Województwa Pomorskiego oraz prowadzonego w Urzędzie Marszałkowskim 

monitoringu zjawisk społecznych, przestrzennych i gospodarczych. Ponadto wykorzystano 

dane i opracowania różnych instytucji międzynarodowych, krajowych i regionalnych (np. 

Vasab 2010, GUS, WIOŚ, WFOŚiGW, RZGW itp.) oraz materiały publikowane i źródłowe z 

opracowań naukowych, monografii, ekspertyz. Istotnym zasobem informacji były dokumenty 

planistyczne – krajowe, regionalne i gminne (m.in. koncepcja polityki przestrzennego 
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zagospodarowania kraju, studia zagospodarowania przestrzennego byłych województw, 

studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin). 

Prezentowany raport nie kończy prac nad charakterystyką stanu i procesów 

zagospodarowania przestrzennego województwa – jest to tylko pierwsza całościowa 

prezentacja wyników ciągłego monitoringu, które nadal będą przedmiotem analiz i 

aktualizacji. Sprzężony jest z wdrożonym procesem monitoringu wojewódzkiego (społeczno-

gospodarczego i przestrzennego) i będzie uzupełniany, co pozwoli na uszczegółowienie 

niepełnego jeszcze dziś zakresu opracowania. Jednakże stan zaawansowania prac 

planistycznych na poziomie wojewódzkim, za mało informacji, które docierają do całego 

województwa, oraz ustawowy wymóg i termin realizacji uświadomiły konieczność publikacji 

dotychczas zgromadzonych i opracowanych informacji. 

Część graficzna została wykonana w skali 1:200 000 – odpowiadającej skali prac nad 

planem zagospodarowania przestrzennego województwa, lecz dla celów publikacji 

prezentowana jest w postaci rysunków załączonych do tekstu. Mają one zarówno charakter 

analityczny – prezentując zmienność cech, elementów i zjawisk przestrzennych - jak i 

kompleksowy, odpowiadające prezentacji zakresu problemów opracowania. Dla wykonania 

części kartograficznej wykorzystany został, funkcjonujący od 2 lat w Urzędzie 

Marszałkowskim, System Informacji o Terenie. Dane zapisane zostały w formacie 

odpowiadającym zasobowi danych systemu i mogą być włączone w jego zakres oraz być 

bezpośrednio wykorzystane w procesie tworzenia zapisów planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego oraz innych opracowań planistycznych 

obejmujących wyróżnione części województwa, stosownie do pojawiających się potrzeb. 
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1. Położenie, charakterystyczne cechy i struktura funkcjonalno-

przestrzenna (Feliks Pankau) 

 

Położenie i cechy przestrzeni 

Województwo pomorskie istnieje od 1 stycznia 1999 roku. Jest jednym z 16 województw 

Polski, położonym najdalej na północ w układzie przestrzennym kraju. Sąsiaduje z 4 

województwami: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i 

zachodniopomorskim 

Regionalna wspólnota samorządowa województwa pomorskiego liczy 2 198 322 

mieszkańców3, a województwo zajmuje powierzchnię 18 293 km2. 

Reforma terytorialna z 1999 r. (Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego 

trójstopniowego podziału terytorialnego państwa – DzU Nr 96, poz. 603) określiła strukturę 

terytorialną województwa ( rys. I-1 ) – tworzą ją: 

− na poziomie powiatowym: 15 powiatów ziemskich4 i 4 miasta na prawach powiatu (tzw. 

powiaty grodzkie); 

− na poziomie gminnym: 123 gminy, w tym 25 miejskich, 17 miejsko-wiejskich i 81 

wiejskich.  

Województwo pomorskie położone jest nad Morzem Bałtyckim, jest jednym z 3 

nadmorskich województw Polski. Jest integralną częścią Polskiego i Europejskiego Regionu 

Bałtyckiego. Na Mierzei Wiślanej województwo graniczy z Obwodem Kaliningradzkim w 

Federacji Rosyjskiej. Linia brzegowa Morza Bałtyckiego w województwie, łącznie z Zatoką 

Gdańską, liczy 316 km (w tym Półwysep Helski 72 km), co stanowi ponad 60% linii brzegu 

morskiego kraju. Łączna długość linii brzegowej morskich wód wewnętrznych i morza 

terytorialnego (w tym Zalewu Wiślanego) wynosi 358 km, co stanowi ok. 45% tej granicy w 

kraju. Niezadowalający stan ochrony brzegu morskiego wskazuje potrzebę zintegrowanego 

zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Środowisko przyrodnicze województwa wywiera 

znaczącą role w kształtowaniu procesów ekologicznych basenu Morza Bałtyckiego. 

Województwo blisko sąsiaduje z głębią morską Zatoki Gdańskiej oraz z Ławicą Słupską. 

 
3 Stan 31 grudnia 2000 r. 
4 Od 1 stycznia 2002 r. 16 powiatów 
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Województwo pomorskie charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami 

przyrodniczymi, wynikłymi z ich genezy, ewolucji i działalności człowieka – położone jest 

w obrębie dwóch podprowincji, w których znajduje się 19 mezoregionów fizyczno-

geograficznych. Tworzą one mozaikowy układ obszarów, pasm przebiegających równolegle 

do brzegu morskiego, z zakłóceniami tego przebiegu głównie na południu – w części 

zachodniej i środkowej. W województwie występuje znaczna amplituda wysokości 

bezwzględnych i względnych, nierównomierne rozmieszczenie śródlądowych zbiorników 

wodnych i obszarów leśnych, duże różnice w jakości gleb oraz mozaika układów 

krajobrazowych. 

Województwo położone jest w centralnej części pojezierzy południowobałtyckich, 

rozciągających się w szerokim pasie przebiegającym od Meklemburgii do Litwy. Wyróżnia je 

duża liczba jezior, zwłaszcza w części środkowej, południowo-zachodniej i południowo-

wschodniej. Istnieje w nim 10 dużych jezior o pow. ponad 500 ha. Jakość wód jest 

zróżnicowana, ale najwięcej posiada II klasę czystości. 

Pomorskie położone jest nad największą rzeką Polski – Wisłą, w dolnej części jej 

zlewni i przy ujściu do morza, Obszar województwa stanowi fragment dorzeczy: Wisły, rzek 

Przymorza i fragmentarycznie Odry. Osią hydrograficzną jest Wisła transportująca wody 

wraz z zanieczyszczeniami z 2/3 obszaru kraju. Sąsiaduje z nią system polderowy Żuław 

Wiślanych, przeciętych granicą województwa. Największymi rzekami przymorskimi są: 

Słupia, Wieprza, Łupawa, Łeba i Reda. Wody płynące mają zróżnicowaną jakość, często 

niezadowalający jest ich stan bakteriologiczny, a także fizyko-chemiczny (kl. III i non). 

Zlewniami szczególnymi są: zlewnie Raduni i Brdy ze względu na źródło wody pitnej dla 

aglomeracji Trójmiasta i Bydgoszczy, zlewnie Wierzycy i Redy z uwagi na największy 

stopień zurbanizowania i obciążenia ściekami, zlewnie cieków trójmiejskich z racji 

bezpośredniego oddziaływania na stan czystości kąpielisk Zatoki Gdańskiej. W 

województwie położonych jest w całości lub częściowo 21 Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych, wymagających szczególnej ochrony. Wody podziemne mają na ogół dobrą 

jakość. 

Województwo należy do najbardziej zalesionych (3. miejsce w kraju) – lasy pokrywają 

36% jego powierzchni. Największe zwarte kompleksy znajdują się w zachodniej części, 

wśród nich Bory Tucholskie – jeden z większych kompleksów w Europie.  
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Położenie nadmorskie, duża liczba jezior i lasów, niski stopień przekształceń środowiska, 

specyficzne i interesujące duże obszary poddane różnym formom ochrony oraz interesujące 

zjawiska kultury i dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oznaczają, że województwo 

posiada duży potencjał naturalny i kulturalny rozwoju różnych form rekreacji, w tym 

pobytów wypoczynkowych, turystyki krajoznawczej i kongresowej, agroturystyki i 

ekoturystyki. Województwo zajmuje 1. miejsce w kraju pod względem liczby miejsc 

noclegowych turystyki. 

Rolnicza przestrzeń produkcyjna jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem 

jakości przyrodniczo-glebowej, warunkującej jej przydatność dla produkcji rolnej, jak i 

struktury władania, struktury agrarnej i sposobu organizacji gospodarstw, poziomu 

zainwestowania i stosowanych technologii w produkcji, tradycji i kultury gospodarowania 

rolniczego. Najwyższy potencjał agroekologiczny posiadają: Żuławy Wiślane i Dolina Dolnej 

Wisły, wysoki obszary na północy (Równina Słupska, Wysoczyzna Damnicka, Wysoczyzna 

Żarnowiecka) oraz na południu (Pojezierze Krajeńskie). Charakteryzuje je: zgrupowanie gleb 

o najwyższej i wysokiej przydatności, duży udział użytków rolnych, rozwinięta i utrwalona 

funkcja rolna z przetwórstwem rolno-spożywczym, wysoki udział własności skarbu państwa z 

wolno przebiegającą prywatyzacją i transformacją. Są to obszary o widocznych oznakach 

degradacji, wadliwej strukturze rolnej, wzrastającym zakwaszeniu gleb, dużym strukturalnym 

bezrobociu. Ich możliwości produkcyjne nie są dostatecznie wykorzystane, a szansę stanowi 

powiązanie z innymi rodzajami produkcji i usług (ekologiczna produkcja żywności, 

agroturystyka). Pozostałe obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzuje średnia i 

niska przydatność rolnicza, wyższy odsetek gruntów marginalnych, dominacja prywatnej 

własności gruntów ze znaczną liczbą indywidualnych gospodarstw rolnych i rolno-leśnych, 

ograniczona możliwość rozwoju intensywnego rolnictwa wielkotowarowego. Szczególną 

szansą jest wykorzystanie wysokich wartości turystycznych i rekreacyjnych i uzupełnienie ich 

o nierolniczą działalność gospodarczą. 

Województwo pomorskie ma charakter wielofunkcyjny. Rozwinęły się tutaj niemal 

wszystkie rodzaje funkcji gospodarczych: gospodarka morska, przemysł wydobywczy i 

przetwórczy, rolnictwo, turystyka i rekreacja, leśnictwo, wyspecjalizowane usługi o znaczeniu 

ponadregionalnym (nauka, kultura, ochrona zdrowia) oraz infrastruktura o znaczeniu 

ponadregionalnym (transport morski, lotniczy i lądowy, w tym drogowy, kolejowy i 

rurociągowy, systemy zasilania w energię). 
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W strukturze przestrzennej największą różnorodnością oraz intensywnością użytkowania i 

zagospodarowania charakteryzuje się obszar zainwestowania miejskiego położonej nad 

Zatoką Gdańską aglomeracji trójmiejskiej (ok. 70 km pas zainwestowania osadniczego z 

dwiema koncentracjami portowo-przemysłowymi Gdańska i Gdyni i rozwijającym się 

układem mieszkaniowo-usługowym w paśmie między centrami tych miast). 

Województwo pomorskie pod względem zaludnienia i powierzchni zajmuje 8. pozycję w 

kraju. Gęstość zaludnienia wynosi 120 osób na 1 km2 i jest zbliżona do średniej kraju (124 

osoby na 1 km2). Pomorskie jest województwem zurbanizowanym – ze wskaźnikiem 68,5% 

ludności zamieszkałej w miastach zajmuje 4. miejsce w kraju. Charakteryzuje je silne 

zróżnicowanie rozmieszczenia ludności – Trójmiasto skupia 35% mieszkańców 

województwa, a gminy nadmorskie – 40% ludności. 72,5% ludności obsługiwane jest przez 

oczyszczalnie ścieków, co daje województwu 1 miejsce w kraju, ale zły stan w tym zakresie 

w innych województwach położonych w zlewni Wisły wpływa negatywnie na stan czystości 

wód Zatoki Gdańskiej. 

Województwo posiada rozbudowany system obszarów chronionych, obejmujący 2 parki 

narodowe: Słowiński i Borów Tucholskich, 9 parków krajobrazowych oraz strefy 

chronionego krajobrazu, o łącznej powierzchni równej 33% obszaru województwa. Pod tym 

względem zajmuje czołową pozycję w kraju. System obszarów chronionych wykazuje 

największą spójność w paśmie środkowym: najwięcej obszarów rozległych powierzchniowo, 

ale jeszcze niedostatecznie powiązanych; w części zachodniej chronione są wyspy słabo 

powiązane, w części wschodniej spójny system pasmowy. Obiekty dziedzictwa kulturowego 

poddane ochronie są rozproszone. Największe skupiska występują w stolicy województwa – 

1000 - letnim Gdańsku, natomiast najgęstsza sieć związana jest z obszarami dysponującymi 

dobrymi warunkami rozwoju rolnictwa. 

 

Struktura zagospodarowania przestrzennego 

Charakterystyczne dla dotychczasowego rozwoju jest istotne uzależnienie struktur 

przestrzennych zagospodarowania w regionie od warunków przyrodniczych. Wpłynęło ono 

na ukształtowanie się w długim procesie rozwoju trwałych elementów struktury województwa 

pomorskiego. Struktura ta wykazuje znaczną trwałość i będzie wywierała zasadniczy wpływ 

na możliwości przyszłego rozwoju. 
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Podstawowymi elementami struktury funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania 

województwa pomorskiego są: 

− złożona i wielofunkcyjna struktura nadmorska, koncentrująca różnorodne funkcje 

związane z wykorzystaniem nadmorskiego położenia. Zachodzące procesy koncentracji 

doprowadziły do ukształtowania się aglomeracji portowo-miejskiej, która razem z 

szeregiem miast i pasm nadmorskich zajmuje znaczącą przestrzennie i złożoną 

funkcjonalnie część regionu 

− rozległa strefa pojezierna, stanowiąca zaplecze struktury nadmorskiej 

− układ funkcjonalno-przestrzenny Dolnej Wisły z dominującymi w nim: strukturą 

krajobrazową doliny Wisły oraz ujściem do morza, Żuławami i Zalewem Wiślanym oraz 

głównym korytarzem infrastruktury technicznej, łączącym strukturę nadmorską z innymi 

ośrodkami krajowymi położonymi nad Wisłą i z południem Europy 

− wzmacniające konstrukcję regionu południkowe układy przestrzenne zagospodarowania 

wyposażone w pasma infrastruktury technicznej, łączące pozostałe najważniejsze 

ośrodki osadnicze regionu między sobą oraz region w kierunkach zachodnim i wschodnim. 

Najistotniejsze cechy struktury funkcjonalno-przestrzennej to pasmowo-węzłowy i 

węzłowy układ sieci osadniczej oraz zróżnicowany pod względem funkcji układ strefowy – 

od dominacji rolnictwa po splot funkcji rolniczo-leśnych i rekreacyjnych oraz nakładających 

się na nie funkcji ekologicznych. 

Dominantę w strukturze funkcjonalno-przestrzennej regionu stanowi aglomeracja 

trójmiejska – strefa zurbanizowana, skupiająca działalność produkcyjną bezpośrednio i 

pośrednio związaną z morzem (przemysł okrętowy, portowy, petrochemiczny, transport i 

spedycja morska, wyspecjalizowane usługi związane z turystyką i rybołówstwem), jak 

również usługi ponadregionalne (nauka, edukacja, kultura, ochrona zdrowia). Charakteryzuje 

ją spoistość i złożoność oraz relatywnie wysoka intensywność wykorzystania przestrzeni. 

Jednocześnie przestrzeń aglomeracji ma wiele mankamentów i problemów rozwojowych 

istotnych z punktu widzenia społecznego, gospodarczego i ekologicznego. Należą do nich: 

− podstawowe mankamenty strukturalne (monofunkcyjne koncentracje jednorodnych miejsc 

pracy i zamieszkania) 

− dysproporcje w sferze społecznej i technicznej (ograniczone możliwości zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych i usługowych; niedorozwój systemów komunikacji i inżynierii 

miejskiej; niedostatki warunków zróżnicowanego wypoczynku) 

− niezadowalający ogólny poziom ładu przestrzennego 
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− pogorszone w wielu miejscach ekologiczne warunki życia (m.in. nieliczne i słabnące 

powiązania ekologiczne między Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i pasem 

przymorskim oraz innymi obszarami aglomeracji). 

Aglomeracja, którą poza Gdańskiem, Gdynią i Sopotem, składającymi się na Trójmiasto, 

tworzą także Pruszcz Gdański, Rumia, Reda, Wejherowo oraz w coraz większym stopniu 

części gmin sąsiednich, nie jest strukturą zamkniętą. Kształtowanie się pasma zachodniego 

dotyczy Żukowa, Kolbud, Kartuz, Chmielna, a nawet Sierakowic; pasma północnego: 

Kosakowa, Pucka, Luzina; potencjalne pasmo kreują Pruszcz Gdański oraz Pszczółki; 

powstaje region urbanizujący się, sięgający do Zblewa i Czarnej Wody. 

Podstawową organizację węzłową przestrzeni województwa tworzy struktura ośrodków 

sieci osadniczej, która hierarchizuje poszczególne elementy systemu ośrodków osadniczych 

ze względu na relacje zachodzące pomiędzy ośrodkami a ich bezpośrednim otoczeniem. 

Najważniejszą rolę w zakresie organizacji pozaaglomeracyjnej przestrzeni województwa 

pełni ponad 100-tysięczny ośrodek miejski Słupska o znaczeniu ponadregionalnym, który 

ogniskuje aktywność społeczno-gospodarczą w północno-zachodniej części województwa. 

Ponadto ważną rolę w strukturze regionu pełnią: Wejherowo, Lębork, Tczew, Malbork, 

Kwidzyn, Starogard Gdański i Chojnice. W układzie osadniczym województwa kształtują się 

lokalne pasma osadnictwa wiejskiego, które wraz z mniejszymi miastami podporządkowane 

są z reguły dużym ośrodkom miejskim, tzw. ośrodkom węzłowym, pod wpływem których się 

ukształtowały i funkcjonują. 

Infrastruktura tworzy układy pasmowe. Na system komunikacyjny składają się: 

− węzły transportowe morskie i lotnicze umożliwiające przeładunek towarów i pasażerów na 

układ lądowych dróg komunikacyjnych 

− pasma podstawowe wychodzące w 4 kierunkach od aglomeracji gdańskiej: południowym 

w korytarzu Wisły z istniejącą magistralną linią kolejową i planowana autostrada A1; 

zachodnim do Słupska i dalej do Szczecina i Berlina; wschodnim do Elbląga i dalej do 

Kaliningradu (z odgałęzieniem do Warszawy); północnym od portów Gdańska i Gdyni do 

krajów skandynawskich 

− pasma pozostałe o niższych parametrach, ale odgrywające ważna rolę w powiązaniach 

wewnątrzregionalnych oraz w dostępie zewnętrznym do terenów turystyczno-

rekreacyjnych. 

Infrastruktura techniczna o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, którą 

tworzą linie elektroenergetyczne najwyższych i wysokich napięć, sieci telekomunikacyjne, 
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gazociągi wysokiego ciśnienia oraz rurociągi paliw i produktów naftowych, prowadzona jest 

w następujących korytarzach: 

− północno-zachodni z Gdańska przez Wejherowo, Lębork i Słupsk do Koszalina 

− południowo-wschodni z Gdańska przez Tczew, Malbork, Kwidzyn do Grudziądza 

− południowy z Człuchowa przez Chojnice do Bydgoszczy. 

Największe zagęszczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występuje wokół 

dzielnic portowo-przemysłowych Gdańska i Gdyni oraz w rejonie Kwidzyna. 

Układ strefowy struktury tworzą: kompleksy wypełniające przestrzenie między pasmami; 

są to obszary rolnicze, leśne oraz tereny rekreacyjne i o funkcjach ekologicznych. 

Układy przestrzenne rekreacji obejmują przede wszystkim: 

− nadmorskie pasma rekreacyjne (miejscowości nadmorskie) 

− typowe strefowo rozmieszczone układy, głównie pojezierne związane z wyodrębniającymi 

się zespołami jezior i kompleksami leśnymi. 

Wysoki stopień zainwestowania rekreacyjnego i intensywności użytkowania przestrzeni 

przez uczestników różnych form rekreacji cechuje Mierzeję Helską, pas trójmiejski oraz 

tereny Pojezierza Kaszubskiego; mniejszy – pas nadmorski na zachód od Nadmorskiego 

Parku Krajobrazowego oraz obszar Borów Tucholskich. Cechą charakterystyczną jest szybko 

narastające zainwestowanie stref położonych blisko aglomeracji na cele wypoczynku 

świątecznego, w połączeniu z lokalizacją rezydencjalnego budownictwa mieszkaniowego. 

 

2. Zróżnicowanie zasobów i walorów przestrzeni przyrodniczej   

(Jarosław T. Czochański) 

 

Interesujący układ przestrzenny zasobów i walorów środowiska przyrodniczego 

województwa pomorskiego charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem krajobrazowym i 

typologicznym środowiska, zachowaniem jego naturalnych walorów, bogactwem form 

przyrodniczych oraz znaczną liczbą i powierzchnią obszarów chronionych – posiada duży 

potencjał przyrodniczy dla prowadzenia zrównoważonego rozwoju. Umożliwia on zastąpienie 

tradycyjnych sposobów gospodarowania regionu nowymi, dającymi szansę długotrwałego 

rozwoju – opartego na racjonalnym wykorzystaniu zasobów i walorów środowiska. 

W rezultacie centralnego położenia w Polsce północnej i Europie bałtyckiej (rys. I.-2), 

województwo posiada specyficzny układ wysokiej rangi walorów przyrodniczych oraz 
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przyjmuje szereg istotnych dla środowiska oddziaływań zewnętrznych. Generuje także 

wyraźne oddziaływania własne, wynikające przede wszystkim z nadmorskiego położenia. 

Środowisko przyrodnicze województwa posiada również wysoką rangę w oddziaływaniach 

na struktury przyrodnicze Polski i regionu bałtyckiego oraz znaczne zróżnicowanie 

przestrzenno – zasobowo – krajobrazowe – mające duże znaczenie dla funkcji społecznych i 

gospodarczych. Szczególnie w centralnych obszarach pojeziernych i przybrzeżnych strefach 

pobrzeży województwo posiada znaczne powierzchnie leśne, ze stosunkowo dobrze 

zachowanymi pod względem zdrowotnym drzewostanami i o znacznych walorach 

turystyczno-rekreacyjnych. Walory te podnoszą też liczne zbiorniki wodne, jednak jakość 

wód pod względem sanitarnym nie jest wciąż zadowalająca. Również wody przybrzeżne 

Bałtyku i Zatoki Gdańskiej zyskują coraz większe znaczenie, stając się po latach obiektem 

zainteresowania turystycznego, dzięki wyraźnemu polepszaniu stanu czystości wód 

przybrzeżnych.  

Elementem podnoszącym atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną województwa są obszary 

chronione o unikatowych walorach w skali krajowej i europejskiej. Ich zachowanie i 

odpowiednie zagospodarowanie powinno stanowić element równoważenia rozwoju – 

szczególnie wobec wzrastających problemów rolnictwa i rosnącej rangi gospodarki 

turystycznej. Liczne obszary zostały uznane za ostoje przyrody i włączone do 

międzynarodowej sieci ekologicznej w randze międzynarodowych obszarów węzłowych 

(programy ECONET, NATURA 2000). Natomiast rangę międzynarodowych korytarzy 

ekologicznych posiadają w tej sieci doliny rzeczne Wisły i Nogatu (krajowa sieć ekologiczna 

ECONET-POLSKA). Poza tym województwo posiada dość spójny (przynajmniej w części 

byłego woj. gdańskiego) system obszarów chronionych, stanowiący element Krajowego 

Systemu Obszarów Chronionych. Znajdują się w nim 2 parki narodowe, w tym Światowy 

Rezerwat Biosfery – Słowiński Park Narodowy. Jest to przyrodniczy unikat w skali 

europejskiej i jeden z podstawowych obszarów zachowania bioróżnorodności regionu Morza 

Bałtyckiego. 

Zagrożenia środowiska przyrodniczego są w skali województwa wyraźne, choć nie 

decydujące o drastycznym obniżaniu jego potencjału gospodarczego. W ostatnim 

dziesięcioleciu zarysowała się wyraźna trwała poprawa ogólnego stanu środowiska.  

Oddziaływania zewnętrzne na środowisko województwa pomorskiego uznać należy za 

stosunkowo słabe i cechujące się tendencją malejącą – szczególnie w ujęciu globalnym i 

europejskim. Wynika to z proekologicznej polityki państw europejskich i wdrażania rozwoju 
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zrównoważonego – polepszających wyraźnie stan środowiska przyrodniczego Europy 

bałtyckiej w ostatnich latach. Silniejsze i trwałe są uwarunkowania naturalne wynikające z 

położenia geograficznego Polski i województwa, krążenia mas powietrza nad Europą oraz 

położenia w zlewisku Morza Bałtyckiego. Najsilniejsze są oddziaływania klimatyczne, 

związane z przeważającym kierunkiem zachodnim napływu mas powietrza oraz 

oddziaływania zbiornika południowego Bałtyku. Zachodnie masy powietrza kształtują w 

przewadze warunki klimatyczne województwa, stwarzają też potencjalne możliwości 

przenoszenia zanieczyszczeń z kierunków zachodnich. W przypadku zanieczyszczeń 

powietrza za istotniejsze należy uznawać oddziaływania lokalne. Podobna sytuacja dotyczy 

wód Bałtyku i Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego. Stan czystości tych akwenów zależy 

przede wszystkim od oddziaływań lokalnych, a tylko potencjalnie zachodzi zagrożenie wód 

przybrzeżnych przez zanieczyszczenia spoza obszaru Polski i województwa. Stan czystości 

wód Bałtyku w ostatnich latach polepsza się. Jednak należy oceniać go jako zagrożony 

degradacją, ze względu na specyficzne domknięcie wymiany wód z oceanem i bardzo duże 

zasilanie wodami od strony lądowej. Przykładem takiego dostarczania zanieczyszczeń od 

stromy lądowej jest spływ zanieczyszczonych wód rzeką Wisłą, co jest bezwzględnie 

negatywnym oddziaływaniem zewnętrznym (z obszaru kraju). Stanowi ona obok Odry 

największy emitor zanieczyszczeń (łącznie obie rzeki dostarczają do wód Bałtyku 87-93% 

zanieczyszczeń wprowadzanych z obszaru Polski). Obie rzeki – wg parametrów 

fizykochemicznych – wprowadzają do Bałtyku wody III klasy czystości i pozaklasowe, 

natomiast wg klasyfikacji ogólnej – fizykochemicznej i bakteriologicznej – obie rzeki 

wprowadzają wody pozaklasowe (Ochrona środowiska, 1997). Nadal jednak najsilniej 

zanieczyszczony pozostaje Zalew Wiślany, podlegający zanieczyszczaniu zarówno ze źródeł 

krajowych, jak i zagranicznych, a zwłaszcza przez zrzut zanieczyszczeń z obwodu 

kaliningradzkiego. Negatywnym oddziaływaniem jest także abrazja brzegów morskich, której 

proces wykazuje tendencję wzrostową. Podkreślić należy, iż jest on naturalny i może być 

uznawany za negatywny tylko z gospodarczego punktu widzenia. 

Wisła pełni również ważną rolę jako korytarz ekologiczny. Rola ta jest obecnie 

marginalizowana przez przenoszenie zanieczyszczeń, jednakże należy pamiętać o roli rzeki 

jako korytarza transportu materii i energii oraz przenikania organizmów żywych. Ma ona 

decydujące znaczenie w utrzymywaniu łączności przestrzennej i gwarantowaniu zachowania 

bioróżnorodności w skali krajowej. 
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Warunki przyrodnicze stawiają województwo pomorskie w czołówce polskich 

województw – pod względem zachowania walorów przyrodniczych i możliwości 

wykorzystania potencjału przyrodniczego. Oddziaływania zewnętrzne (poza problemem 

Wisły) są stosunkowo słabe, a stan środowiska stopniowo poprawia się. 

Wymienione wyżej cechy i wartości środowiska stanowiły od co najmniej kilkunastu 

wieków przedmiot zainteresowań gospodarczych człowieka oraz związanego z tym 

osadnictwa. Czynnikami najsilniej wpływającymi na pierwotną lokalizację obiektów 

gospodarczych i osiedli oraz ich rozmieszczenie były: 

− położenie nad Zatoką Gdańską, u ujścia rzek do niej wpływających, zwłaszcza Wisły oraz 

wzdłuż biegu największych rzek zmierzających bezpośrednio lub poprzez Wisłę do Morza 

Bałtyckiego 

− dostępność do korzystnych warunków komunikacyjnych (wodnych i lądowych) wzdłuż 

brzegów morza, jezior, rzek i dolin 

− położenie wśród lub sąsiedztwo korzystnych warunków pozyskiwania pożywienia (woda i 

lasy) oraz dobrych warunków glebowych dla upraw 

− lokalne czynniki bezpieczeństwa i korzystnych warunków środowiskowych pobytu. 

Ranga tych zróżnicowanych przestrzennie czynników zmieniała się wraz z rozwojem 

techniki i technologii, zwłaszcza w zakresie komunikacji, budownictwa, produkcji i 

specjalizowaniem się systemów obsługi. Istotny wpływ miały też czynniki polityczne i 

organizacja struktur zarządzania, w tym przestrzenią. 

Efektem historycznych procesów rozwoju społecznego i gospodarczego jest 

ukształtowana struktura przestrzenna działalności gospodarczych, system osadniczy 

województwa oraz ulokowane w nim dziedzictwo kulturowe, infrastruktura społeczna i 

techniczna. Tworzą one istotną, poza wyżej wymienionymi elementami i zjawiskami 

przyrodniczymi, część środowiska życia członków regionalnej wspólnoty samorządowej. 

 

3. Główne formy i sposoby gospodarczego wykorzystania przestrzeni 

(Magdalena Kaniewska, Jarosław Płaczkiewicz) 

 

Poziom intensywności gospodarki i struktura przestrzenna użytkowania w województwie 

kształtują się pod wpływem wielu czynników pierwotnych i wtórnych, zarówno o charakterze 

zewnętrznym, jak i wewnątrzregionalnym.  
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Ukształtowane w procesie historycznym metody wykorzystania cech przestrzeni i 

wynikających z nich sposobów gospodarowania spowodowały rozwój określonych ośrodków 

koncentracji działalności gospodarczej i powiązanego z nim osadnictwa miejskiego. 

Położenie u ujścia największej polskiej rzeki do morza, w sąsiedztwie żyznych terenów 

Żuław oraz zalesionej wysoczyzny spowodował systematyczny rozwój Gdańska jako ośrodka 

portowego i handlowego do skali niespotykanej w tej części Europy – na początku XVI wieku 

miał 40 tys. mieszkańców. Wraz z rozwojem industrialnych form produkcji (w regionie 

pomorskim od ok. połowy XIX wieku) i wprowadzeniem nowych środków transportu (kolej, 

a potem także samochód) wzmacniające znaczenie uzyskał czynnik transportowy. Wpłynął on 

w istotny sposób na umiejscowienie wielu obiektów przetwórstwa w ośrodkach miejskich 

wzdłuż linii kolejowych – Tczew, Słupsk, Starogard Gdański, Lębork, Malbork, Chojnice. 

Ważnym wydarzeniem dla ukształtowania gospodarczej struktury obszaru obecnego 

województwa była budowa portu i miasta Gdynia, a następnie zmiana granic kraju po II 

wojnie światowej, co umożliwiło integrację miast portowych oraz dalszy intensywny rozwój 

gospodarki morskiej. 

Efektem tego jest występowanie obecnie w województwie zarówno ośrodków 

koncentracji i terenów odznaczających się wysokim stopniem zagospodarowania, jak też 

słabiej wykorzystanych terenów typowo leśnych i rolniczych. Zaważyło to w dużej mierze na 

zróżnicowaniu ich zaludnienia – pierwsze były zawsze bardziej atrakcyjne dla ludności. 

Dlatego w województwie mamy do czynienia z gęsto zaludnionym rozległym terenem 

koncentracji działalności gospodarczej nad Zatoką Gdańską i w jej pobliżu, a także wzdłuż 

Wisły oraz ze słabiej zaludnionym rolniczo-leśnym obszarem w zachodniej części 

województwa, w którym występują najczęściej pojedyncze małe i średnie skupiska 

gospodarcze. To zróżnicowanie ma istotny wpływ na cały rozwój gospodarczy i 

cywilizacyjny województwa. 

Rozwój usług w dużym zakresie (zwłaszcza obsługa ludności) powiązany jest z 

ukształtowaną strukturą osadniczą, co powoduje dalszą koncentrację przestrzenną działalności 

gospodarczej w województwie. Dotyczy to zwłaszcza usług wysoko wyspecjalizowanych. 

Część usług, wykazujących dużą dynamikę rozwojową, kształtuje się pod wpływem 

swoistych cech i wartości środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu (różne formy 

rekreacji, turystyki). Zmiany technologiczne przesyłu informacji powodują rozwój nowych 

dziedzin gospodarki w znacznym stopniu uniezależnionych od czynnika przestrzeni, w tym 



 30 

od silnych związków z dotychczas ukształtowaną siecią osadniczą i wyposażeniem w 

tradycyjną infrastrukturę społeczną i techniczną. 

Osiągnięte w 1999 i 2000 roku wyniki ekonomiczne w gospodarce województwa pod 

wieloma względami lokują Pomorskie w czołówce polskich regionów, ale widoczne są też 

znaczne dysproporcje przestrzenne w jego rozwoju. Zasadniczy potencjał społeczno-

gospodarczy zgromadzony jest w Trójmieście i sąsiadujących powiatach. 

Do cech sfery gospodarczej województwa i czynników ją kształtujących należą: 

− wysoka aktywność gospodarcza, której towarzyszy wzrost aktywności w sferze usług, 

zwłaszcza usług rynkowych 

− dominacja wśród podmiotów gospodarki narodowej firm zatrudniających do 9 osób, 

zwłaszcza w powiatach grodzkich i nadmorskich; podmioty duże, zatrudniające 250 i 

więcej osób, zlokalizowane są w największych miastach województwa 

− znaczna liczba spółek prawa handlowego, która daje województwu wysoką, czwartą lokatę 

w rankingu ogólnopolskim, a w przypadku spółek z udziałem kapitału zagranicznego – 

szóstą 

− udział województwa w nakładach inwestycyjnych w kraju w 1999 r.; nakłady inwestycyjne 

w gospodarce narodowej w przeliczeniu na mieszkańca ukształtowały się na poziomie 

3 tys. zł i były nieco niższe niż średnie w kraju 

− znaczna koncentracja działalności przemysłowej jako wybijająca się cecha regionalnej 

gospodarki 

− zmniejszający się udział branż innowacyjnych w produkcji przemysłowej, stawiający 

województwo pomorskie zaledwie w środku rankingu polskich regionów  

− wzrast liczby pracowników naukowych zajmujących się działalnością badawczą i 

rozwojową 

− mimo zrealizowania przez porty województwa ponad 50% obrotów ładunkowych kraju, 

nastąpił ich spadek w portach morskich zarówno w 1999 roku (ponad 7%), jak i w 2000 

roku (spadek o prawie 6%); wystąpił również duży spadek wielkości przewożonych 

ładunków drogą morską (w 1999 roku w porównaniu z 1998 r. ok. 45%, a w 2000 roku ok. 

30%); morska flota transportowa maleje (w 1999 r. 29 jednostek, w 2000 r. – 21); malały 

również połowy ryb, chociaż pomorskie przedsiębiorstwa połowowe dokonały ponad 30% 

połowów na łowiskach dalekomorskich; rosną natomiast przewozy pasażerskie (w roku 

2000 o 10% w stosunku do roku poprzedniego) 
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− Pomorskie cechuje wysoka (B) klasa atrakcyjności inwestycyjnej dla kapitału 

zagranicznego5 – przy najwyższych notowaniach dla dostępności komunikacyjnej i 

atrakcyjności turystycznej, zaś niższych w przypadku poziomu rozwoju przemysłu 

− zaangażowanie kapitału zagranicznego w inwestycje na obszarze województwa 

pomorskiego wynosiło 1,2 – 1,4 mld USD (1998 r.), co stanowiło od 4 do 5 procent całości 

inwestycji zagranicznych w Polsce; poważne szanse stwarza istnienie dwóch specjalnych 

stref ekonomicznych 

− koncentracja lokalizacji głównych instytucji otoczenia biznesu i wspierania rozwoju 

regionalnego w Trójmieście; w ośrodku słupskim nasycenie instytucjami tego typu jest 

znacznie mniejsze. Duże konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego ma deficyt 

instytucji wspierania biznesu w powiatach bytowskim, kościerskim, chojnickim oraz 

człuchowskim 

− większość użytków rolnych koncentruje sektor prywatny (89,3% ogółu użytków), przy 

czym gospodarstwa indywidualne użytkują 84,8%; w 1996 r.6 w województwie 

zarejestrowanych było 53 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych; przy tym największą 

liczbę stanowili użytkownicy gospodarstw do 5 ha (38%) oraz właściciele gospodarstw 10-

15 ha (18,1%) 

− największym atutem turystycznym województwa pomorskiego jest strefa nadmorska, w 

której funkcjonują porty, mariny i przystanie jachtowe oraz 47 kąpielisk morskich; 

skupiają się tu przede wszystkim stacjonarne formy wypoczynkowe oraz turystyka 

krajoznawcza 

− baza noclegowa w obiektach turystycznych plasuje województwo pomorskie na drugim 

miejscu w kraju po małopolskim, a liczba osób korzystających z noclegów na czwartym. 

W 1990 r. funkcjonowało 238 obiektów turystycznych, pięć lat później liczba ta wzrosła 

ponad czterokrotnie, a w 2000 roku prawie dziesięciokrotnie  

− w 1999 roku województwo oferowało 584 miejsca noclegowe na 10 tys. osób, podczas gdy 

w 1990 zaledwie 135 miejsc; wskaźnik ten niemal trzykrotnie przewyższał średnią 

krajową; maleje natomiast liczba turystów zagranicznych, korzystających z noclegów 

− wyznacza się coraz więcej rowerowych szlaków turystycznych ze względu na powodzenie 

turystyki rowerowej (w 1998 r. ich długość wynosiła 30 km, w 1999 r. już 200 km); przez 

 
5 Województwo pomorskie, 1999, Regiony Polski, seria Profile Regionalne,  IBnGR, Gdańsk-Warszawa. 
6 Dane z powszechnego spisu rolnego 
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obszar województwa pomorskiego wyznaczono trzy trasy międzynarodowe: Hanzeatycka 

Trasa Rowerowa, Trasa Rowerowa Bursztynowa i Trasa Euroroute R1 

− wzmacniają się korzystne warunki dla rozwoju agroturystyki, obejmującej pobyty 

wypoczynkowe w gospodarstwach rolnych oraz prywatnych domach i pokojach; liczba 

obiektów agroturystycznych w województwie pomorskim plasuje region na szóstym 

miejscu w kraju. 

 

4. Potencjał i zróżnicowanie rozmieszczenia ludności i infrastruktury 

osadniczej (Barbara  Lewicka) 

 

Na sieć osadniczą województwa pomorskiego składają się:  

− 42 miasta z 1 501 745 mieszkańcami (ok. 68%, Polska 62%) 

− 2994 wsie o zaludnieniu 696 577 mieszkańców (32%, Polska 38%). 

Jednostki osadnicze różnią się znacznie liczbą ludności – występują w województwie: 

− 3 miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców (Gdańsk, Gdynia, Słupsk) 

− 9 miast liczących 37-62 tys. mieszkańców 

− 21 miast liczących 5-25 tys. mieszkańców 

− 9 miast liczących poniżej 5 tys. mieszkańców. 

Zróżnicowanie liczby ludności wiejskich jednostek osadniczych województwa również 

jest znaczne; mają one od kilkunastu do ponad 6 tys. mieszkańców.  

Obraz przestrzenny sieci osadniczej ma wyraźnie odmienny charakter w częściach 

środkowej i wschodniej województwa oraz w jego części zachodniej. Największą 

koncentracją miejskich jednostek osadniczych jest położony nad Zatoką Gdańską zespół 

siedmiu stykających się ze sobą miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, 

Wejherowo i Pruszcz Gdański. Liczba ludności na tym obszarze wynosi ponad 880 tys., 

co stanowi ponad 40% ludności całego województwa, niemal 60% ludności miejskiej 

województwa. Dominującą rolę w zespole odgrywa Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, 

Gdynia), które zamieszkuje ponad 750 tys. mieszkańców, co stanowi ponad 1/3 osób 

województwa, ponad 1/2 ludności miejskiej województwa. 

Koncentrację tę uzupełniają bezpośrednio liczne duże wiejskie jednostki osadnicze, 

występujące na obszarze gmin otaczających ww. zespół miast (Kosakowo, Wejherowo, 

Luzino, Szemud, Przodkowo, Żukowo, Kolbudy Górne i Pruszcz Gdański) oraz gmin 
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położonych w niedalekim sąsiedztwie. Łącznie główne skupienie (aglomeracja) jednostek 

osadniczych liczy niemal milion mieszkańców. 

W latach 1990 - 2000 liczba ludności województwa pomorskiego wzrosła o ok. 4%. 

Wskaźnik wzrostu ludności (rok 1990 – 100) wynosił ogółem: 103,7, w tym w miastach 

102,0, na obszarach wiejskich 107,5. Występuje nadal wysoki stopień zurbanizowania, mimo 

ciągłego spadku tego wskaźnika (w 1990 r. wskaźnik urbanizacji w województwie wynosił 

69,4%, w 2000 roku 68,3%). Spośród powiatów ziemskich najwyższe wartości odnotowały 

powiaty przyległe do Trójmiasta (w granicach 62-68%), zdecydowanie niższe – powiaty 

znajdujące się na zalesionych obszarach pojeziernych (poniżej 30%). 

Niewielki wzrost liczby ludności wynika z postępującego spadku przyrostu naturalnego. 

Przyrost ten w 2000 r. w porównaniu z rokiem 1990 był o 7,8 tys. niższy. Spadek przyrostu 

naturalnego (w 1998 +2,6, a w 1999 i 2000 roku.+2,4 na 1000 mieszkańców) wpływa na 

osłabienie tempa przyrostu liczby ludności ogółem. Proces ten jest zróżnicowany 

przestrzennie: 

− na obszarach wiejskich dominuje zjawisko prostej zastępowalności pokoleń 

− na terenach miast występuje zjawisko stagnacji populacji (brak tendencji rozwojowych 

oraz niepokojące zjawisko starzenia się populacji). 

W województwie występuje zmniejszanie się napływu ludności. Saldo migracji dla 

województwa jest w dalszym ciągu dodatnie, ale z tendencją malejącą. (+ 0,2 w roku 2000, + 

0,5 w roku 1999). 

Przebieg wewnętrznych procesów migracyjnych charakteryzują: 

− odpływ ludności z większości miast województwa na tereny wiejskie bezpośrednio z nimi 

sąsiadujące 

− zdecydowany odpływ ludności z terenów wschodniej i zachodniej części województwa, 

które można określić mianem obszarów ubóstwa społecznego (powiaty o najwyższej 

stopie bezrobocia od ok. 30% do ok. 35% i powiaty o najwyższym wskaźniku 50% 

gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną) 

− napływ ludności w rejony gmin dobrze skomunikowanych, w tym z dużymi miastami. 

W województwie występuje bardzo duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia  

w gminach – od 2750 do 10 osób na 1 km, w tym: 

− największa gęstość zaludnienia występuje w miastach na prawach powiatu oraz na 

obszarach większości gmin miejskich 
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− stosunkowo wysoka gęstość zaludnienia występuje na obszarach gmin położonych w 

sąsiedztwie dużych miast i wzdłuż niektórych odcinków ważnych dróg 

− zdecydowanie niską gęstością zaludnienia charakteryzują się obszary gmin południowo-

zachodniej części województwa. 

Główne cechy struktury wiekowej ludności województwa to:  

− co 4. mieszkaniec województwa (co 3. w Trójmieście) jest w wieku 50 lat i powyżej 

− niespełna co 10. mieszkaniec województwa (w Trójmieście prawie co 8.) ma 65 i więcej 

lat. 

Wskaźnik feminizacji dla województwa (nie odbiegający od wskaźnika dla kraju) 

wynosi 105 kobiet/100 mężczyzn, w tym: 

− w grupie wiekowej 0-2 lat wynosi 95/100 

− z tendencją wzrostową utrzymuje się do wieku 49 lat (98/100) 

− proporcje liczby kobiet do liczby mężczyzn zmieniają się w grupie wiekowej 50-59 lat, 

średni wskaźnik wynosi 107/100 z tendencją gwałtownie rosnącą wraz z wiekiem 

− w grupie wiekowej 65 lat i powyżej wskaźnik wynosi aż 160/100. 

Świadczy to o występowaniu zjawiska przedwczesnej umieralności mężczyzn. 

Zdrowotność mieszkańców7 województwa pomorskiego charakteryzują: 

− wysoki wskaźnik zapadalności na choroby nowotworowe 

− wysoki odsetek osób z nadwagą 

− ponadprzeciętna liczba osób spożywających codziennie wyroby alkoholowe i spalająca 

wyroby tytoniowe 

− wysokie ryzyko zapadalności na choroby spowodowane brakiem higieny osobistej 

− rosnąca liczba osób uzależnionych od narkotyków. 

Przyczyną największej liczby zgonów w latach 1999 i 2000 w województwie pomorskim były 

choroby układu krążenia – ok. 44%, nowotwory – 28%.  

Czynnikiem społecznym nie bez znaczenia dla zdrowotności mieszkańców województwa 

jest wysokie bezrobocie. Tendencje zasobów pracy charakteryzują: 

− wzrost liczby ludności aktywnej (czynnej) zawodowo (na koniec 2000 roku wynosiła 

909,2 tys. osób, czyli o 0,8% więcej niż rok wcześniej i o 6% więcej niż w 1998 roku) 

 
7 Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego, Regionalny Program Restrukturyzacji Ochrony 

   Zdrowia na rok 2001, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

   Pomorskiego, Gdańsk 2001 
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− od 1998 roku notuje się spadek zatrudnienia (w 2000 r. w porównaniu z 1999 r. o prawie 

3%); największy potencjał zasobów pracy kumuluje aglomeracja trójmiejska oraz większe 

ośrodki miejskie wraz z bezpośrednio otaczającymi je obszarami wiejskimi; spada 

zatrudnienie w przemyśle (chociaż nie tak dynamicznie, jak na początku lat 90.), rośnie 

natomiast w usługach rynkowych 

− wskutek wzrostu bezrobocia i jednoczesnego spadku liczby pracujących pogarsza się 

sytuacja na rynku pracy (dynamika wzrostu jedna z najwyższych w kraju); w ostatnich 

kilku latach stopa bezrobocia w regionie była nieco wyższa niż przeciętna w kraju. 

Wyższe niż przeciętne w kraju bezrobocie odnotowuje się wśród kobiet.  

− warunki mieszkaniowe różnicują mieszkańców województwa; zdecydowanie gorsze są 

na wsi. Analiza porównawcza wskaźników typowych (powierzchnia użytkowa 

przypadająca na mieszkańca, przeciętna liczba osób w mieszkaniu, przeciętna liczba osób 

przypadająca na izbę) wskazuje na podobne warunki mieszkaniowa mieszkańców miast i 

wsi. Znaczne różnice pojawiają się w dostępności mieszkańców miast i wsi do sieci 

kanalizacyjnej: 

− ok. 23% mieszkańców wsi, (7% ogółu ludności województwa) nie ma dostępu do sieci 

kanalizacyjnej 

− 56 gmin wiejskich jest skanalizowanych do 30% 

− z ogólnej liczby miast tylko jedno skanalizowane jest poniżej 30%, pozostałe miasta 

znacznie przekraczają ten wskaźnik. 

Znaczne, chociaż już nie tak wyraźne, różnice występują w dostępności do sieci 

wodociągowej: 

− w 11 gminach wiejskich stopień ten osiąga wysokość do 50% 

− jedno miasto jest jedynie w ok. 50% zwodociągowane, pozostałe miasta znacznie 

przekraczają ten wskaźnik. 

W 20 wyższych uczelniach w województwie (16 zlokalizowanych jest w Trójmieście), 

filiach, punktach konsultacyjnych, punktach kształcenia zaocznego oraz w miejscach 

prowadzenia zajęć przez wyższa uczelnię, studiuje prawie 80 tys. studentów (z czego 83% 

to studenci uczelni Trójmiejskich). Tylko 51% to studenci studiów dziennych, a aż 45% to 

studenci studiów zaocznych (studia płatne). Utrzymuje się duże zainteresowanie kontynuacją 

nauki na studiach wyższych; w 1990/1991 roku studiowało 28,3 tys. studentów, a wkrótce 

prawdopodobnie liczba ta potroi się, gdyż w 2000/2001 r. szkolnictwo to obejmowało 75 tys. 
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młodzieży. Skalę wzrostu liczby studiujących oddaje wskaźnik liczby studentów na 10 tys. 

ludności: w 1990 roku wynosił 134, w 1997 r. 247, a w 2000 r. – 343. 

W 1999 r. w województwie pomorskim czynnych było 47 muzeów (w tym oddziały i filie 

muzeów), 7 galerii oraz liczne wystawy. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych – 

szczególnie na przedstawieniach w teatrach dramatycznych i teatrze muzycznym  oraz na 

koncertach w filharmonii – charakteryzuje się tendencją wzrostową (w porównaniu z rokiem 

1998 wzrost o ok. 14 tys. osób).  

W województwie istnieją 52 jednostki lecznictwa zamkniętego, w tym: jednostki podległe 

samorządowi województwa, szpitale powiatowe i resortowe, szpitale niepubliczne. 

Dysponują one 12 887 łóżkami, z czego ponad 70% to łóżka szpitalne „krótkopobytowe”. 

Tyko 7 spośród wszystkich szpitali posiada łóżka dziennego pobytu. 24 jednostki, 

dysponujące niemal połową wszystkich łóżek szpitalnych, zlokalizowane są w 

Trójmieście. 4 jednostki to szpitale psychiatryczne, w których liczba łóżek stanowi 12% 

liczby łóżek szpitalnych ogółem. 

W województwie pomorskim znajduje się 500 zakładów ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej, prawie 2/3 znajduje się w Trójmieście. 

 

5. System transportowy i wyposażenie infrastrukturalne województwa  

(Lech Michalski, Ryszard Musiał) 

 

Położenie województwa pomorskiego, walory i predyspozycje środowiska, rozwijające 

się różne dziedziny gospodarki, w tym morskiej, oraz zróżnicowana struktura sieci osadniczej 

przyczyniły się do ukształtowania rozbudowanego systemu transportu lądowego, wodnego i 

powietrznego w województwie. Obszar województwa przecinają międzynarodowe korytarze 

transportowe, stanowiące przyszłościowe rozszerzenie Transeuropejskiej Sieci Transportowej 

Unii Europejskiej8. Województwo pomorskie położone jest na przecięciu dwóch takich 

korytarzy transportowych: 

− Korytarza I A (Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk) jako odgałęzienie Korytarza I 

(Helsinki – Tallin – Ryga – Kowno - Warszawa) 

− Korytarza VI (Gdańsk – Katowice - Żylina) 

W korytarzach tych znajdują się: 

 
8 Według ustaleń II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w marcu 1994 r.  
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− droga krajowa nr 1 (Gdańsk – Toruń – Łódź – Katowice – Cieszyn), położona w ciągu 

drogi międzynarodowej E 75 

− droga krajowa nr S 7 (Żukowo – Gdańsk – Elbląg – Warszawa – Kraków – Chyżne), 

położona w ciągu drogi międzynarodowej E 77 

− linia kolejowa E 65 (Zebrzydowice – Katowice – Warszawa – Tczew – Gdańsk – 

Gdynia), 

− linia kolejowa CE 65 (Katowice – Bydgoszcz – Tczew) 

− linia kolejowa Malbork – Elbląg – Braniewo – Kaliningrad 

− droga wodna śródlądowa E 40 (Wisła – Bug – Dniepr) 

− droga wodna śródlądowa E 70 (Odra – Warta – Noteć – Wisła – Nogat – Zalew Wiślany) 

− porty morskie w Gdyni i Gdańsku 

− międzynarodowy port lotniczy Gdańsk – Trójmiasto. 

Ważnymi dla krajowych i międzynarodowych połączeń transportowych są także: 

− droga krajowa nr 6 (Goleniów – Koszalin – Słupsk – Gdynia – Gdańsk – Łęgowo) 

− droga krajowa nr 22 (granica państwa – Gorzów Wlkp. – Chojnice – Malbork – 

Grzechotki) 

− linia kolejowa Gdynia – Lębork – Słupsk – Koszalin – Szczecin. 

Głównym węzłem transportowym regionu jest Trójmiasto, stanowiące potencjalne 

multimodalne centrum transportowe. Ważnymi i specyficznymi w skali kraju elementami 

infrastruktury transportowej są porty morskie Gdańsk i Gdynia wraz z zapleczem 

przeładunkowym i bazami promowymi. Port Gdańsk specjalizuje się w przeładunku towarów 

masowych i może przyjąć największe statki wchodzące na Morze Bałtyckie. Utrzymuje 

regularne połączenia promowe z Nynashamn w Szwecji. Głównym atutem Portu Gdynia jest 

nowoczesny terminal kontenerowy, jednak bez sprawnego połączenia z układem dróg 

krajowych. Port ten utrzymuje regularne promowe połączenia z Karlskroną w Szwecji. 

Międzynarodowy Port Lotniczy Gdańsk-Trójmiasto w Rębiechowie zapewnia połączenia 

dowozowe do węzłów lotniczych w Warszawie, Kopenhadze, Hamburgu oraz Frankfurcie. 

Rozwinięta jest również komunikacja kolejowa i autobusowa, lecz w ostatnim czasie wiele 

linii o znaczeniu lokalnym i regionalnym jest zamykanych z powodu niskiej rentowności. 

System transportowy w województwie charakteryzuje: 

− średnia gęstość sieci dróg samochodowych, ale zróżnicowana przestrzennie (najmniejsza 

dróg utwardzonych w silnie zalesionych powiatach południowo-zachodnich województwa 
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oraz powiecie nowodworskim) i słabo zhierarchizowana (m.in. brak dróg o najwyższym 

standardzie technicznym, brak obwodnic) 

− opóźnienie w realizacji sieci dróg ruchu szybkiego, zwłaszcza pomorskiego odcinka 

autostrady A1 powodujące złą dostępność transportową województwa opóźniające 

procesy rozwojowe i obniżające konkurencyjność województwa pomorskiego względem 

innych regionów 

− prowadzone duże inwestycje drogowe mające na celu usprawnianie powiązań portów       

z siecią dróg krajowych i międzynarodowych 

− wzrastający szybko ruch samochodowy i postępująca degradacja nawierzchni drogowej 

powodujące spadek jakości funkcjonowania sieci drogowej 

− wzrastająca liczba wypadków drogowych, zwłaszcza na drogach krajowych i 

wojewódzkich; są one kilka razy wyższe od występujących w krajach UE 

− zubożanie sieci linii kolejowych województwa (likwidacja już nieczynnych linii) i 

pogorszenie standardu obsługi 

− wzrost znaczenia Portu Lotniczego Gdańsk–Trójmiasto (rozbudowa terminali, nowe 

połączenia międzynarodowe, wzrost liczba pasażerów) 

− stagnacja ogólnej wielkości przeładunków w portach morskich Gdańsk i Gdynia, zmiany 

struktury tych ładunków na korzyść ładunków kontenerowych, spadek znaczenia 

towarowego transportu wodnego śródlądowego i bardzo zły stan infrastruktury tego 

rodzaju transportu 

− zły stan zintegrowania system transportowego województwa pod względem technicznych 

i organizacyjnym 

− regres i degradacja transportu szynowego (SKM) w aglomeracji trójmiejskiej. 

Systemy urządzeń technicznych zasilających w województwie obsługują gospodarkę 

wodno–ściekową (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, regulację 

stosunków wodnych), gospodarkę energetyczną (zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną, 

gaz i przesył paliw płynnych), gospodarkę odpadami komunalnymi i przemysłowymi, w tym 

niebezpiecznymi oraz telekomunikację. 

Systemy o znaczeniu krajowym przebiegają przez obszar województwa trzema 

korytarzami: 

− główny – wzdłuż Wisły 

− wzdłuż dróg krajowych Nr 6 i 7 
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− biegnący z Bydgoszczy przez Chojnice do Człuchowa. 

Największe zagęszczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występuje na terenie i w 

sąsiedztwie dzielnic portowo-przemysłowych Gdańska i Gdyni oraz w rejonie Kwidzyna. 

Pod względem stopnia telefonizacji (liczba abonentów telefonicznych na 1000 ludności) 

województwo zajmuje czołowe miejsce w kraju (289,5 abonentów/ 1000 ludności), ale udział 

abonentów mieszkających na wsi wynosi tylko 16%. W konsekwencji liczba abonentów na 

1000 ludności w miastach wynosiła w 2000 r. 350,5, na wsi natomiast 157,8. Nastąpiła jednak 

znaczna poprawa sytuacji, ponieważ jeszcze w 1995 r. wskaźnik ten dla wsi wynosił 59,5, a w 

1997 – 76,2 abonentów. Zdecydowanie najwyższe wskaźniki miały miasta na prawach 

powiatu (300 - 450 abonentów), a w powiatach ziemskich najlepszy stopień telefonizacji (ok. 

200 abonentów na 1000 ludności) uzyskały: pucki, lęborski, gdański, wejherowski i tczewski. 

Najsłabsza sieć telefoniczna cechuje natomiast powiaty: człuchowski, malborski i słupski. 

Realizację zadań przez systemy zasilania charakteryzuje: 

− duże zróżnicowanie terytorialne stopnia zaspokojenia potrzeb ludności korzystającej z 

wodociągów (w miastach ok. 97% , w powiecie kościerskim – ok. 60%) oraz okresowe 

deficyty wody na terenach zasilanych Centralnym Wodociągiem Żuławskim, w 

Malborku, na Mierzei Wiślanej oraz w bezpośredniej zlewni Bałtyku w regionie słupskim; 

zaś znaczne nadwyżki podaży wody nad jej popytem na pozostałych obszarach 

− znaczna poprawa stanu czystości wód Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego w wyniku 

realizacji systemów oczyszczania ścieków 

− zły stan gospodarki ściekowej na obszarach wiejskich (braki w sieci kanalizacyjnej i 

oczyszczalni ścieków; odprowadzanie do często nieszczelnych osadników gnilnych lub 

bezpośrednio do wód powierzchniowych; zły stan urządzeń w osiedlach i sektorze 

produkcyjnym po PGR-ach) 

− wysoce niezadowalający stan urządzeń osłony przeciwpowodziowej, takich jak: koryta 

rzek i kanały, wały przeciwpowodziowe, stacje pomp, budowle hydrotechniczne 

− dobry stan systemu zaopatrzenia w gaz przewodowy na obszarach leżących w zasięgu 

jego obsługi 

− brak możliwości wykorzystywania gazu do ogrzewania i produkcji cieplej wody w takich 

miastach jak: Łeba, Władysławowo, Jastarnia i Krynica Morska niekorzystnie 

wpływający na stan czystości atmosfery, a w konsekwencji obniżający ich atrakcyjność 

turystyczno–wypoczynkową 
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− działania dla poprawy bezpieczeństwa zasilania i możliwości istotnego zwiększenia ilości 

przesyłanego gazu (budowa drugiej nitki gazociągu wysokiego ciśnienia do województwa 

oraz do planowanej elektrowni Żarnowiec 

− w pełni zaspokajane zapotrzebowanie na energię elektryczną województwa poprzez 

przesył energii z systemu krajowego i jej produkcję w źródłach lokalnych; zadowalający 

stan funkcjonowania systemu w zakresie przesyłu energii o najwyższych i wysokich 

napięciach, ale gorszy w zakresie przesyłu energii o średnich i niskich napięciach do gmin 

i niektórych dzielnic dużych miast 

− nadal bardzo wysoki udział paliw stałych w produkcji ciepła, co wpływa niekorzystnie na 

stan czystości powietrza atmosferycznego 

− brak spójnego systemu gospodarki odpadami (niefunkcjonalny system zbierania odpadów, 

brak ich selekcji i przeróbki, niesprawne techniczne składowiska, braki w zabezpieczeniu 

wysypisk komunalnych, lawinowe narastanie ilości osadów ściekowych) 

− konflikty przy lokalizacji i brak możliwości zlokalizowania wysypiska z uwagi na 

warunki gruntowo-wodne (Żuławy) lub chronionych obszarów cennych przyrodniczo 

− brak w zachodniej oraz wschodniej części województwa miejsc do składowania oraz 

unieszkodliwiania odpadów przemysłowych 

− utrzymywanie podziału województwa na strefy telekomunikacyjne utrudniające łączność 

− niezadowalający poziom zaspokojenia potrzeb telekomunikacyjnych na obszarach 

wiejskich. 

 

6. Wskaźniki sytuacji województwa pomorskiego na tle kraju w 2000 r.9 

Wyszczególnienie Polska Województwo 

Powierzchnia10 w km2 

Ludność10 w tys. 

Ludność w miastach10 w % 

Ludność10 na 1 km2 

Przyrost naturalny na 1000 ludności  

Przyrost ludności w latach 1990-2000 w % 

Ludność10 w wieku nieprodukcyjnym               

na 100 osób w wieku produkcyjnym 

Bezrobotni zarejestrowani10 w tys. 

312 685 

38 644,2 

61,8 

123,6 

0,3 

1,4 

 

 63 

2702,6 

5,914 

5,714 

68,3 

120,2 

2,4 

4,0 

 

62 

5,414 

 
9 Województwo pomorskie 2001, Wydawnictwo Samorządu Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Urząd Statystyczny w Gdańsku 
10 Stan 31 grudnia 
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Stopa bezrobocia10 w % 

Pracujący10) 11 w tys. 

Uczniowie w tys. (stan na początku roku 

szkolnego): 

szkół podstawowych 

gimnazjów 

szkół zasadniczych zawodowych 

szkół średnich zawodowych 

liceów ogólnokształcących 

szkół policealnych 

szkół dla dorosłych 

Studenci szkół wyższych w tys. 

Łóżka w szpitalach ogólnych10                          

na 10 tys. ludności 

Lekarze10 na10 tys. ludności 

Miejsca noclegowe w obiektach turystycznych12 

na 10 tys. ludności (bez kwater 

prywatnych) 

Korzystający z noclegów w obiektach 

turystycznych13 na 1000 ludności 

Produkcja sprzedana przemysłu (ceny bieżące) 

na 1 mieszkańca w zł 

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej 

(ceny bieżące) na 1 mieszkańca 

Mieszkania oddane do użytku na 1000 ludności 

Ludność w miastach w % ogółu ludności 

korzystająca10 z: wodociągu  

kanalizacji 

gazu sieciowego 

  obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków 

Sieć rozdzielcza10 na 100 km2 w km: 

wodociągowa 

kanalizacyjna 

gazowa 

Drogi publiczne o twardej nawierzchni10 na  

100 km2 w km 

Telefoniczne łącza10 na 1000 ludności 

PKB na 1 mieszkańca (w 1999 r.) w zł 

15,0 

15 345,1 

 

 

3220,6 

1189,9 

542,0 

985,9 

924,2 

200,1 

341,7 

1584,8 

 

49,4 

22,6 

 

 

173 

 

379 

 

12648 

 

1939 

2,3 

 

91,7 

83,0 

75,2 

53,1 

 

67,8 

16,4 

30,8 

 

79,9 

259 

15 914 

 

16,2 

5,014 

 

 

6,014 

5,814 

6,514 

5,114 

5,614 

6,114 

7,214 

4,814 

 

43,7 

23,7 

 

 

444 

 

598 

 

13380 

 

2140 

2,6 

 

96,5 

88,0 

80,4 

73,4 

 

56,4 

20,2 

18,3 

 

63,0 

285 

16120 

 

Spis rysunków 

I-1. Podział administracyjny województwa 

I-2. Położenie województwa pomorskiego w kraju i Europie bałtyckiej 

 
14 Polska = 100 
11 Wg faktycznego miejsca pracy 
12 Stan w dniu 31 VII 
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13 W okresie styczeń-wrzesień 



A. ŚRODOWISKO (Jarosław T. Czochański, Magdalena Kaniewska) 

1.  Zasoby, walory i potencjał 
 

1. 1. Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa 

Województwo Pomorskie położone jest w centralnej części Niżu Europejskiego, na 

wschodnim krańcu Pobrzeży Południowobałtyckich oraz na jej granicy z podprowincją 

Pojezierzy Południowobałtyckich (M. Przewoźniak, 1993). W rejonie Zatoki Gdańskiej 

występuje maksymalne zbliżenie Pojezierza Południowobałtyckiego do wybrzeża morskiego, 

ograniczając region pobrzeża do wąskiego pasa nadmorskiego. Przez centralną część 

województwa przebiega granica pomiędzy wymienionymi jednostkami, rozdzielająca dwie 

wyraźne strefy fizjonomiczne – pobrzeży i pojezierną – różnicujące podstawowe cechy 

środowiska przyrodniczego województwa. 

W obrębie Pobrzeży Południowobałtyckich w województwie występują dwa 

makroregiony – Pobrzeże Słowińskie i Pobrzeże Gdańskie, natomiast w obrębie pasa 

pojezierzy południowobałtyckich, składowymi jednostkami są: Pojezierze 

Zachodniopomorskie, Pojezierze Południowopomorskie, Dolina Dolnej Wisły i Pojezierze 

Wchodniopomorskie (rys. A.–1). 

Posiadają one wyraźną odrębność fizjonomiczną, w istotny sposób kształtując silną 

zmienność krajobrazu i typów środowiska geograficznego. Północną część województwa 

zajmują dwa zbliżone fizjonomicznie rolniczo-leśne mezoregiony Wysoczyzny Damnickiej i 

Pobrzeża Kaszubskiego oraz podobny do nich wschodni kraniec Równiny Słupskiej. 

Wyraźnie odcinają się od nich obszary przymorskie, mierzejowe Wybrzeża Słowińskiego, 

Mierzei Helskiej i Mierzei Wiślanej. Odmienny od pozostałych jednostek pobrzeża jest 

krajobraz deltowy Żuław Wiślanych. 

Północny pas Pojezierzy Południowobałtyckich stanowią zbliżone fizjonomicznie 

rolniczo-leśne krajobrazy Wysoczyzny Polanowskiej, Pojezierza Bytowskiego, Pojezierza 

Kaszubskiego i na wschodnim krańcu województwa Pojezierza Iławskiego. Pas pojezierzy, 

pomiędzy Starogardzkim i Iławskim, rozdzielony jest wyraźną, głęboko wciętą Doliną Dolnej 

Wisły, z jej północnym krańcem w postaci Doliny Kwidzyńskiej. Na południu, w centralnej 

części województwa położone są dwa mezoregiony o przeważającym leśnym charakterze i 

stosunkowo wypłaszczonym terenie: Równina Charzykowska i Bory Tucholskie. 

Południowo-zachodni kraniec województwa obejmuje rolniczo-leśny krajobraz Pojezierza 

Krajeńskiego. 

Obszary pobrzeży (bez Żuław Wiślanych) zajmują 20,7 %, Żuławy Wiślane 7,8 %, zaś 

obszary pojezierne (bez Doliny Dolnej Wisły) 69,3 % powierzchni województwa. Całe 

województwo leży w obszarze krajobrazów klasy nizin (A. Richling, A. Dąbrowski, 1995), 

przy czym największą część zajmują krajobrazy rodzaju glacjalnych (na obszarach Pojezierzy 

Zachodniopomorskiego i Wschodniopomorskiego oraz Pobrzeży Słowińskiego i Gdańskiego) 

i fluwioglacjalnych (na obszarze Pojezierza Południowopomorskiego). Trzecią pozycję pod 

względem powierzchni zajmują krajobrazy klasy dolin i obniżeń z powierzchniową 

dominacją deltowych – akumulacyjnych i równin bagiennych – w szczególności na terenie 

Delty Żuław Wiślanych i w otoczeniu dolinnym jezior przybrzeżnych Gardno – Łebsko – 

Sarbsko. W dnach większych dolin rzecznych występuje typ krajobrazów dolinnych z 

gatunku akumulacyjnych - zalewowych den dolin i terasów nadzalewowych. Na obszarze 

krajobrazów glacjalnych, występują fragmentarycznie krajobrazy wzgórzowe, układające się 

w tzw. ciągi morenowe. Zróżnicowania krajobrazowego dopełniają krajobrazy rodzaju 
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eolicznych, tworzące pagórkowate i wzgórzowe formy akumulacji na wybrzeżu morskim – ze 

wspaniałymi wzgórzami wydmowymi Pobrzeża Słowińskiego i mierzejami Helską i Wiślaną. 

 

1.2. Budowa geologiczna i potencjał surowcowy 

Budowa geologiczna, w zakresie mającym znaczenie dla funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego i prowadzenia gospodarki przestrzennej w województwie związana jest 

generalnie z plejstoceńska i holoceńska przeszłością Pomorza i wybrzeża. Zasoby 

geologiczne, podobnie jak i inne elementy środowiska przyrodniczego, wykazują z nią 

wyraźny związek. Rozkład przestrzenny zasobów jest, z nielicznymi wyjątkami, 

równomierny i związany z dużymi pokładami utworów plejstoceńskich. Jedynie w obrębie 

Żuław Wiślanych i Doliny Dolnej Wisły oraz na Pobrzeżu Słowińskim nie ma rozpoznanych, 

udokumentowanych lub eksploatowanych złóż kopalin. 

W budowie geologicznej województwa dominują utwory glacjalne i glacifluwialne 

kompleksu form wieku plejstoceńskiego, mniejsze powierzchnie zajmują utwory form wieku 

holoceńskiego – fluwialne, eoliczne i morskie – reprezentowane przez utwory deltowe, 

utwory teras dolinnych, stożków napływowych i wydm nadmorskich (J. Kondracki, 1990). W 

litologii utworów powierzchniowych Pobrzeża dominują piaski luźne i gliniaste oraz torfy i 

utwory mułowo-torfowe z niewielkim udziałem utworów aluwialnych w dnach dolin 

rzecznych i obniżeń pradolinnych. Największym kompleksem utworów aluwialnych są 

Żuławy Wiślane. Na obszarze Pojezierzy dominują piaski gliniaste, gliny i utwory ilaste, z 

największym udziałem piasków gliniastych. W dnach dolin na obszarach pojeziernych 

dominują w utworach powierzchniowych torfy, zaś w Dolinie Dolnej Wisły zalegają utwory 

aluwialne (rys. A.–2; Pomorski Region Funkcjonalny, 2000). 

Potencjał surowcowy województwa związany jest przede wszystkim z kopalinami 

utworów plejstoceńskich. Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego (Bilans 

zasobów kopalin..., 2000) na obszarze województwa zlokalizowano ogółem 357 złóż kopalin 

o wielkości zasobów lub eksploatacji pozwalających na przypisanie im rangi ponadlokalnej 

(rys A.-3, tab.1.). Część tych zasobów podlega eksploatacji lub należy do zasobów tzw. 

bilansowych (możliwych do eksploatacji), część zaś do tzw. zasobów pozabilansowych - 

których cechy lub warunki występowania uniemożliwiają obecnie eksploatację, lecz 

potencjalnie mogą być eksploatowane w przyszłości - część natomiast należy do tzw. 

zasobów nieprzemysłowych - których eksploatacja, z przyczyn technicznych, ekonomicznych 

lub ekologicznych nie jest możliwa. Złoża gazu ziemnego, ropy naftowej, soli potasowo-

magnezowych, soli kamiennej, kopalin i wód leczniczych oraz największe złoża kruszywa 

naturalnego zaliczono do tzw. kopalin podstawowych. 

Tab.1. Ogólne zestawienie zasobów kopalin w województwie pomorskim 

Typ kopaliny 
Liczba 

złóż 

Liczba złóż 

w 

eksploatacji 

Lokalizacja - miejscowość Powiat 

Gaz ziemny 5 5 
Białogóra, Dębki, 

Żarnowiec, Brzozówka 
pucki, człuchowski 

Ropa naftowa 5 5 
Białogóra, Dębki, 

Żarnowiec, Brzozówka 
pucki, człuchowski 

Sole potasowo-

magnezowe 
4 - 

Chłapowo, Mieroszyno, 

Swarzewo, Zdrada 
pucki 

Sól kamienna 3 - 
Łeba, Mechelinki, Zatoka 

Pucka 
lęborski, pucki 

Bursztyny 2 - Możdżanowo, Wiślinka słupski, gdański 

Kamienie drogowe i 1 - Czechy-Domatowo pucki 
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budowlane 

Kreda  34 17 
głównie w powiatach: starogardzki-7; wejherowski-6, 

kościerski-4, człuchowski-4, bytowski-3, słupski-2 

Kruszywo naturalne 233 77 

głównie w powiatach: kartuskim-26, wejherowskim-

26, malborskim-24, starogardzkim-23, kościerskim-

22, gdańskim-22, słupskim-20, bytowskim-20, 

puckim-12, kwidzynskim-9, chojnickim-7, 

tczewskim-7, człuchowskim-5, lęborskim-59 

Piaski formierskie 1 - Strzelno pucki 

Piaski kwarcowe 8 3 Studzienice 
bytowski, starogardzki, 

słupski 

Piaski szklarskie 1 - Puck  pucki 

Surowce ilaste 

ceramiki 

budowlanej 

41 11 
głównie w powiatach: puckim-6, lęborskim-6, 

kartuskim-5, tczewskim-5, w Gdańsku-3 

Surowce ilaste do 

produkcji kruszywa 
7 1 

Banino, Swarzewo, 

Połchowo, Gniew, 

Machowinko 

kartuski, tczewski, 

pucki, słupski 

Torfy  11 7 

Darżyno, Ustka, 

Waliszewo, Witanowo, 

Trzebielino, Góra, 

Strzebielino 

słupski-4, bytowski-3, 

wejherowski-2, 

kartuski i malborski - 1 

Żwirki filtracyjne 1 - Nowy Dwór wejherowski 

Łącznie złóż udoku-

mentowanych 
357 126  

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, 2000. 

Surowce energetyczne 

W województwie występuje niewielka ilość surowców energetycznych. Są to złoża gazu 

ziemnego i ropy naftowej. Związane są one ze starymi utworami geologicznymi permu i 

karbonu. Gaz ziemny występuje w powiecie puckim - rejon Białogóry, Dębek i Żarnowca 

oraz w powiecie człuchowskim - rejon Brzozówki. Złoża te są eksploatowane, a roczna 

wielkość wydobycia wynosi ogółem 3,31 mln m3. Ropa naftowa występuje także w ww. 

rejonach. Ponadto złoża ropy występują pod dnem Bałtyku i są tam eksploatowane. Roczna 

wielkość wydobycia z obszaru lądowego (dla obszaru morskiego PIG nie publikuje danych) 

wynosi 6,04 tys. ton. Ogólna wielkość zasobów wydobywalnych ropy szacowana jest na 

89,25 tys. ton. 

Surowce chemiczne 

Surowcami chemicznych występującymi w województwie są sole potasowo-magnezowe 

i sól kamienna. Sole potasowo-magnezowe występują w powiecie puckim, w rejonie 

Chłapowa, Mieroszyna, Swarzewa i Zdrady; posiadają zasoby rozpoznane wstępnie o 

wielkości łącznej 597025 tys. ton i nie podlegają eksploatacji. Złoża soli kamiennej 

występują w powiatach lęborskim - rejon Łeby i puckim - rejon Mechelinek oraz Zatoki 

Puckiej. Zasoby rozpoznano wstępnie w rejonie Łeby i szczegółowo w rejonie Mechelinek i 

Zatoki Puckiej. Ogólna wielkość zasobów określona została na 21157032 tys. ton; nie są one 

eksploatowane.  

Surowce skalne 

Surowce te występują w województwie najpowszechniej - wiążąc się z utworami 

czwartorzędowymi - w znaczącej przewadze plejstoceńskimi. Są to przede wszystkim 

kruszywa naturalne, surowce ilaste, kreda oraz piaski, żwiry, iły, ale także bursztyny. Te 

ostatnie w postaci większych złóż występują właśnie na obszarze naszego województwa. 
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Rozpoznano występowanie bursztynu w utworach trzeciorzędowych i czwartorzędowych 

rejonu Chłapowa, Sobieszewa, Parczewa, Możdżanowa (k/Słupska) oraz jako wkładki 

utworów sandrowych w Borach Tucholskich i w kopalnych utworach plaż okresu 

holoceńskiego. W wykazie polskich złóż bursztynu wykazane są 2 złoża (Możdżanowo i 

Wiślinka I) o zasobach łącznych 12 ton, choć np. zasoby rejonu Chłapowa szacowano nawet 

na 640 ton. 

Najliczniejsze są złoża kruszyw naturalnych. Występują one w dwóch postaciach - 

kruszyw grubych (żwiry i pospółki) oraz drobnych (piaszczystych). Rozmieszczenie kruszyw 

drobnych jest w miarę równomierne, a ich wydobycie często następuje w wielu lokalnych 

wyrobiskach. Kruszywa grube mają rozkład mniej równomierny. Wszystkie złoża są o 

genezie lodowcowej lub wodnolodowcowej, rzadziej rzecznej. W bilansie zasobów kopalin 

wykazano dla województwa ogółem 233 złoża o zasobie bilansowym 495.759 tys. ton. Z tej 

liczby tylko 77 to złoża eksploatowane, z pozostałych nie eksploatowanych 68 złóż ma 

zasoby rozpoznane szczegółowo, 66 to złoża zaniechane, a 15 złoża o zasobach rozpoznanych 

wstępnie. Największa liczba złóż (20-26) występuje w powiatach: kartuskim, wejherowskim, 

malborskim, kościerskim, gdańskim, starogardzkim, bytowskim i słupskim. 12 złóż występuje 

w powiecie puckim, zaś od 5 do 10 w powiatach: kwidzyńskim, chojnickim, tczewskim, 

człuchowskim i lęborskim. 

Surowce ilaste ceramiki budowlanej to przede wszystkim ilaste utwory 

czwartorzędowe, rzadko trzeciorzędowe; przeważają gliny zwałowe, mułki, iły zastoiskowe, 

iły. Zarejestrowanych jest 41 złóż o zasobach bilansowych ogółem 34207 tys. m3. 11 złóż jest 

eksploatowanych, a 19 to złoża zaniechane. W województwie zlokalizowano też 7 złóż 

surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego. Ich łączne zasoby określono na 49134 

tys. m3. Eksploatowane jest tylko jedno złoże - w Gniewie. W powiecie puckim znajdują się 3 

złoża, a po jednym w powiatach kartuskim, wejherowskim i tczewskim. 

Kreda jeziorna występuje w postaci 34 złóż. Jej zasoby bilansowe określono na 41569 

tys. ton. 17 złóż jest eksploatowanych, 10 zaniechanych, a 2 eksploatowane okresowo. 

Złoża torfowe są na obszarze Pomorza zasobem występującym powszechnie, choć 

większość ma znaczenie lokalne, a wiele zostało już wyeksploatowanych. Torfy są 

organicznymi utworami głównie holoceńskimi. Stanowią one często nadkład 

eksploatowanych złóż kredy jeziornej. Do torfowych należą także złoża borowin - tj. torfy 

stosowane w lecznictwie - o dużym stopniu rozkładu materii mineralnej, o specyficznej 

konsystencji maziowej, wilgotności powyżej 75% oraz dużym udziale czynnych związków 

organicznych i wysokim odczynie. W bilansie kopalin uwzględniono w województwie 

pomorskim 11 złóż o łącznej wielkości zasobów bilansowych 6308 tys. ton (w powiatach: 

słupskim - 4, bytowskim - 3, wejherowskim - 2, kartuskim i malborskim - po 1), z których 7 

jest eksploatowanych. Jedno ze złóż typu niskiego położone w Ustce stanowią borowiny o 

rozpoznanych szczegółowo zasobach 196 tys. ton (nie eksploatowane). 

Poza wymienionymi występują też w postaci pojedynczych złóż kamienie drogowe i 

budowlane (1 złoże), piaski formierskie oraz piaski szklarskie - po 1 złożu, piaski kwarcowe 

do produkcji betonów komórkowych - 3 złoża, piaski kwarcowe do produkcji cegły 

wapienno-piaskowej - 5 złóż i żwirki filtracyjne - 1 złoże. 

Odrębnym typem złóż geologicznych są wody podziemne. Wyróżnia się wśród nich 

wody do celów pitnych i przemysłowych oraz wody lecznicze. Mimo, iż na obszarze 

województwa odkrytych zostało kilka miejsc z wodami o specyficznych cechach fizyko-

chemicznych, tylko jedno uwzględnione jest w zestawieniu bilansowym złóż Państwowego 

Instytutu Geologicznego (2000). Jest to złoże wód mineralnych (objęte koncesją na 

eksploatację) w Ustce o zasobach geologicznych eksploatacyjnych 31 m3/h. Należy 

zaznaczyć, że Rozporządzenie Rady Ministrów w dn. 16 sierpnia 1994 r. „w sprawie 
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określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych 

kopalin leczniczych...” (Dz. U. z dn. 25 sierpnia 1994 r.) wymienia na obszarze województwa 

3 złoża tego typu zasobów, w tym poza złożem wód mineralnych chlorkowo-sodowych, 

bromkowych, jodkowych, borowych w Ustce, dodatkowo złoże wód termalnych o 

temperaturze pow. 20oC w utworach triasu – Źródło Św. Wojciecha w Sopocie). 

 

1.3. Zróżnicowanie geomorfologiczne 

Przestrzeń województwa w ujęciu geomorfologicznym wykazuje duże zróżnicowanie, 

będące przede wszystkim efektem procesów lodowcowych i zjawisk polodowcowych. 

Decyduje to o znacznej zmienności typów środowiska przyrodniczego i naturalnych 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W geomorfologii województwa wyraźnie 

wyróżnia się pięć typów rozległych przestrzennie struktur, uwarunkowanych geologicznie 

wspomnianymi procesami. Struktury te tworzą (rys. A.–4): 

− nadmorskie obszary wydmowe 

− równiny aluwialne i zastoiskowe 

− dna dolin rzecznych i pradolin 

− równiny sandrowe 

− wysoczyzny morenowe. 

Rzeźba terenu województwa jest silnie zróżnicowana – wykazując zmienność od depresji 

–0,9 m ppt (w bliskim sąsiedztwie wschodniej granicy województwa występuje największa na 

Niżu Europejskim depresja –1,4 m ppt - w rejonie wsi Raczki na Żuławach) do wysokości 

329 m npm – (szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim). 

Najbardziej rozpowszechnionym i zajmującym największe powierzchnie zespołem form 

rzeźby są formy akumulacji lodowcowej – wysoczyzny morenowe i pagóry morenowe tzw. 

strefy marginalnej lodowca. Stanowią one ok. 46% powierzchni województwa. Drugim pod 

względem powierzchni i rozpowszechnienia typem morfologicznym obszarów są formy 

akumulacji rzeczno-lodowcowej obszaru młodoglacjalnego - równiny sandrowe (ok. 24% 

powierzchni) urozmaicone obniżeniami wytopiskowymi. Trzeci typ stanowią holoceńskie 

formy akumulacji rzecznej - równiny deltowe oraz zalewowe i nadzalewowe z udziałem 

równin akumulacji torfowiskowej (ok. 8% powierzchni) (Gilewska S., Klimek M., 1995). 

Pozostałe formy geomorfologiczne zajmują znacznie mniejsze obszary, jednakże w rzeźbie 

terenu uwidaczniają się często bardzo silnie, decydując o specyfice fizjonomicznej 

krajobrazu, jak np. doliny erozyjne (wraz z formą pradolin), wały wydmowe, czy dolinne 

równiny terasowe. Najwyraźniej wyodrębniają się doliny rzeczne i obniżenia nadbrzeżne ze 

stanowiącym znaczną powierzchnię płaskim, aluwialnym obszarem Żuław Wiślanych oraz 

ciągnące się wzdłuż wybrzeża krawędzie wysoczyzn morenowych o silnych nachyleniach 

terenu, tworzące w krajobrazie rzeczywiste wysokie krawędzie strefy pojeziernej. Na ich 

zapleczu rozciągają się obszary wysoczyznowe i zrównane przez procesy fluwioglacjalne 

równiny środkowo-południowej części województwa. W obszarach tych występują wyraźne 

rozcięcia dość głębokich dolin rzecznych urozmaicających krajobraz i tworzących 

malownicze ciągi i przełomy. 

Największe formy dolinne tworzą Dolina Dolnej Wisły oraz Pradolina Redy – Łeby 

– jednostki bardzo rozległe i unikatowe z morfologicznego punktu widzenia, o płaskich dnach 

dolinnych i dużych szerokościach form. Różnorodność form morfologicznych i duże 

deniwelacje terenu tworzą w przestrzeni województwa strefy o silnym nachyleniu zboczy, co 

w istotny sposób winno decydować o sposobie ich zagospodarowania. W strefie 

krawędziowej wysoczyzn, w centralnej – czołowo-morenowej części obszarów pojeziernych i 
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na krawędziach dolin i rynien erozyjnych, spadki terenu przekraczają często 12% - nadając 

obszarom charakter rzeźby typowy dla obszarów pogórzy. 

Wysoczyzny morenowe, największe pod względem powierzchni formy morfologiczne, 

tworzą rozległe poziomy wyniesienia terenu ponad dna dolin rzecznych, rynien i pradolin, 

charakteryzujące się silnie zróżnicowanym składem utworów litologicznych i bogactwem 

form morfologicznych (Marsz A., 1984). Charakter ich rzeźby zależy od typu wysoczyzny i 

na obszarach pobrzeża jest znacznie mniej urozmaicony – dominują tam wysoczyzny 

morenowe równinne; na obszarach pojezierzy rzeźba jest znacznie bardziej urozmaicona z 

dominacją wysoczyzn morenowych falistych i pagórkowatych. W centralnej części Pojezierza 

Pomorskiego rozciągają się dwa ciągi wysoczyzn morenowych wzgórzowych o kierunku z 

północnego - wschodu na południowy – zachód. 

Równiny sandrowe występują na południowym skłonie Pojezierza Pomorskiego w 

postaci rozległych, stosunkowo płaskich terenów, pokrytych utworami fluwioglacjalnymi, 

urozmaiconych niewielkimi (w sensie wysokościowym) wyniesieniami i zagłębieniami 

terenu, z występującymi w nich torfowiskami i jeziorami. Powierzchnie równin urozmaicone 

są dodatkowo licznymi dolinami rzecznymi, rozcinającymi równinne powierzchnie sandrów. 

Najbardziej rozległe i klasyczne postaci tych form występują na obszarze Równiny 

Charzykowskiej i Borów Tucholskich. 

Równiny aluwialne i zastoiskowe tworzą zwarty kompleks przestrzenny rejonu Żuław 

Wiślanych, związany ze zjawiskami akumulacyjnymi w delcie Wisły. Jest to forma o 

najmniejszym zróżnicowaniu rzeźby terenu i odmiennej od pozostałych terenów 

województwa hydrogenicznej genezie. Zasługuje ona na specjalną uwagę w związku ze 

specyficznymi dla niej zjawiskami hydrologicznymi (w tym zagrożenie powodziowe), 

formami przekształceń antropogenicznych i unikatowością przyrodniczą jako naturalny 

obszar deltowy wielkiej rzeki europejskiej. 

Dna dolin rzecznych występują na całym obszarze województwa, jednak najszersze 

formy poza Doliną Dolnej Wisły uzyskują na obszarze Pobrzeża Pomorskiego (na Wybrzeżu 

Słowińskim i Pobrzeżu Kaszubskim), gdzie znajdują się także liczne formy pradolinne z 

najrozleglejszą Pradoliną Redy-Łeby. Znaczne zagęszczenie form pradolinnych we 

wschodnich fragmentach Pobrzeża Kaszubskiego wytworzyło szereg izolowanych od siebie 

kęp wysoczyznowych, wyjątkowo wyraźnie widocznych pomiędzy zachodnim wybrzeżem 

Zatoki Gdańskiej a zachodnim fragmentem Pradoliny Redy-Łeby. Samo Pobrzeże Pomorskie 

cechuje się rzeźbą spokojną, z dominacją powierzchni płaskich i falistych. Znaczna jest tu 

jednak liczba krawędzi i stoków dolinnych oraz rozcięć erozyjnych suchych dolinek 

tworzących specyficzny krajobraz, przypominający nieco obszary pogórzy (Marsz A., 1984). 

Niezwykle specyficzną i unikatową formą morfologiczną są nadmorskie pasy 

wydmowe. Występują one w postaci mierzei i przybrzeżnych pól wydmowych (Rosa 

B., 1984). Zajmują małą powierzchnię terenu, jednakże mają niezwykły walor krajobrazowy i 

stanowią specyficzny element bioróżnorodności w środowisku przyrodniczym województwa. 

Powstały one w okresie holoceńskim, a swój ostateczny kształt uzyskały w toku rozwoju 

procesów morfologicznych w okresie ostatnich 5 tys. lat. Zbudowane są z piasków luźnych 

gromadzonych w polach i wałach wydmowych, z różnym udziałem utworów 

organogenicznych. Różna szerokość pasów wydmowych i mierzei jest wynikiem 

skomplikowanego procesu ich akumulacji i degradacji morskiej, zarówno współczesnej, jak 

i sięgającej (w formach najwyższych i oddalonych od obecnego brzegu morskiego) dawnych 

okresów transgresji tzw. morza litorynowego. Największą wysokość osiągają w kulminacji 

wydmy czołpińskiej (55 m npm.) w Słowińskim Parku Narodowym, pomiędzy jeziorami 

Gardno i Łebsko. Poza pasami wydmowymi budującymi mierzejowe odcinki wybrzeża 

morskiego, pasy wydmowe występują także w głębi lądu, m.in. na obniżeniu Niziny 
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Gardzieńsko-Łebskiej oraz słabiej wykształcone pojedyncze formy w Pradolinie Redy-Łeby, 

na zachód od Lęborka i w Pradolinie Kaszubskiej. 

Zróżnicowanie rzeźby i struktura litologiczna podłoża największe znaczenie wywierają 

na działalność rolniczą, gospodarkę leśną i walory turystyczne. Dla turystyki walory te 

zwiększają się wraz z urozmaiceniem rzeźby i zróżnicowaniem spadków terenu – są one 

jednak tylko jednym z elementów stanowiących o atrakcyjności turystycznej terenu. 

Natomiast w gospodarce rolniczej i leśnej elementy rzeźby i litologii znajdują 

bezpośrednie przełożenie na warunki gospodarowania. Z przyrodniczego i gospodarczego 

punktu widzenia spadki terenu w przedziale 0–3° wolne są od zagrożeń erozyjnych i poza 

warunkami glebowo-litologicznymi nie nakładają ograniczeń dla gospodarki rolnej. Tereny o 

spadkach powyżej 3° w zależności od warunków litologiczno-glebowych i pokrycia terenu 

wykazują różny stopień wrażliwości na procesy erozyjno-denudacyjne i posiadają różne 

warunki dla działań technicznych. Drugą klasę w wydzielaniu spadków terenu stanowią 

spadki 3-8°. Na gruntach mniej spoistych i niższych klas bonitacyjnych tereny takie mogą być 

już wskazywane jako potencjalnie możliwe do zalesień, a w użytkowaniu rolniczym do 

utrzymania na nich trwałej pokrywy roślinnej w postaci użytków zielonych. Natomiast na 

obszarach o spadkach przekraczających 8° potencjalne zagrożenie gruntów erozją winno 

decydować o eliminowaniu użytkowania rolnego, a preferowanym kierunkiem użytkowania 

winno być zalesianie gruntów – także z punktu widzenia ekologioczno-krajobrazowego i 

rekreacyjnego. Na wielu obszarach (wyżej wspomnianych stref czołowo-morenowych i 

krawędziowych wysoczyzn oraz zboczach rozcięć erozyjnych i pradolin) spadki terenu 

przekraczające 12° stwarzają górskie warunki gospodarki rolnej i leśnej, mogąc w przyszłości 

decydować o ekonomicznych uwarunkowaniach prowadzenia rolnictwa na tych obszarach. 

1.4. Warunki glebowe – przydatność dla rolnictwa 

Warunki glebowe zdeterminowane są ściśle geologiczną przeszłością Pomorza i 

zmiennością litologicznych utworów powierzchniowych (rys. A.-2). Wykazują dużą 

zmienność od najlepszych w delcie Żuław do niekorzystnych w strefach krawędziowych 

wysoczyzn morenowych pojezierzy i na piaszczystych utworach litologicznych regionu 

Borów Tucholskich (rys. A.-5). Użytki rolne o najlepszej przydatności dla rolnictwa - 

kompleksy przydatności 1, 2, 4 (pszenny bardzo dobry i dobry oraz pszenno-żytni) występują 

na Żuławach Wiślanych, Pojezierzu Starogardzkim i Iławskim, Pojezierzu Krajeńskim oraz w 

pasie pobrzeży na Równinie Słupskiej, Wysoczyźnie Damnickiej i w środkowej części 

Pobrzeża Kaszubskiego (rys. A.-6). 

Przeważający obszar województwa pokryty jest glebami powstałymi z utworów 

polodowcowych (plejstoceńskich) - glin i piasków zwałowych oraz piasków akumulacji 

wodno-lodowcowej. Wykształciły się tu w większości średniej jakości gleby brunatne 

różnych typów oraz bielice i pseudobielice, których niezbyt wysoka urodzajność uzależniona 

jest od rodzaju skały macierzystej oraz stopnia zakwaszenia. Są to najczęściej gleby kwaśne i 

bardzo kwaśne wymagające regularnego wapnowania. Najlepsze gleby tych typów, 

wytworzone z glin zwałowych i piasków gliniastych występują w obrębie mezoregionów: 

Równina Słupska, Wysoczyzny: Damnicka, Polanowska i Żarnowiecka oraz na obszarze 

części Pojezierzy: Starogardzkiego (Powiśle), Iławskiego oraz Krajeńskiego. Najsłabsze 

gleby bielicowe, wytworzone z piasków luźnych i gliniastych zajmują środkowo-wschodnią i 

środkową część województwa - mezoregiony: Bory Tucholskie, Równina Charzykowska oraz 

Pojezierze Kaszubskie i Bytowskie. 

Jakościowo najlepszą grupę stanowią gleby wytworzone z utworów holoceńskich - 

mady, torfy i muło-torfy. Mady, powstałe z osadów aluwialnych, występują w północno-

wschodniej części województwa na terenie Żuław Gdańskich i Wiślanych. Razem z 
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Żuławami Elbląskimi stanowią największy obszar mad w kraju, należą do najżyźniejszych 

gleb w Polsce. W oparciu o nie wykształciły się tutaj najlepsze grunty orne i użytki zielone, 

dające najwyższe plony roślin uprawnych. Poza madami na obszarze Żuław i Powiśla 

dominują gleby bagienne i brunatne, torfowe i murszowe. Korzystne są również warunki 

bioklimatyczne – m.in. wcześniejszy początek okresu wegetacyjnego i wyższa średnia 

temperatura niż w innych częściach województwa. Tu również znajdują się najcięższe do 

uprawy w Polsce tzw. iły gniewskie. Uzyskuje się tu najwyższe plony zbóż, buraków 

cukrowych i rzepaku, korzystne są też warunki dla warzywnictwa i sadownictwa. 

Obraz rozkładu przestrzennego typów gleb dopełniają gleby pochodzenia 

organogenicznego - torfowe, mułowo-torfowe i murszowe wytworzone na torfach i 

mułotorfach, najliczniej występujące w dolinach, pradolinach i lokalnych obniżeniach terenu, 

rozprzestrzeniających się na całym obszarze województwa. Największy zwarty ich kompleks 

stanowi dno pradoliny Redy – Łeby. Odgrywają one znaczącą rolę dla rolnictwa regionu. W 

użytkowaniu rolniczym znajdują się głównie torfy niskie i osady mułowotorfowe, na których 

wykształciły się naturalne kompleksy trwałych użytków zielonych. Są to najczęściej użytki 

średniej, rzadziej słabej jakości. Na wielu obszarach gleb torfowych, wskutek intensywnego 

użytkowania rolniczego, widoczne są objawy murszenia. Pewne znaczenie mają także czarne 

ziemie, które występują w rozproszeniu na terenie całego województwa. Większe ich 

kompleksy zalegają w rejonie Gniewa i Smętowa. 

Zróżnicowanie przestrzenne warunków glebowych wynika przede wszystkim z 

przeszłości geologicznej decydującej o zmienności ukształtowania terenu i powstałych 

utworów litologicznych. Walory przestrzeni rolniczej na obszarze województwa z 

przyrodniczego punktu widzenia różnicują się od bardzo dobrych do wybitnie niekorzystnych 

(zarówno w odniesieniu do typów i jakości gleb, zmienności warunków klimatycznych, jak i 

ukształtowania terenu). Odzwierciedleniem średniej w regionie przydatności gleb dla upraw 

rolnych jest udział użytków rolnych w klasach bonitacyjnych lub kompleksach glebowo–

rolniczych, który obejmuje wszystkie klasy bonitacyjne gleb – od I do VI z, z wyraźną 

przewagą klas od III do V. W dniu 1.01.2000 r. w województwie znajdowało się 5% gleb 

zaliczanych do najlepszych i bardzo dobrych (kl. I i II), 61 % gleb dobrych i średnich (kl. III i 

IV), i 33 % gleb słabych i bardzo słabych (kl. V i VI). Gleby posiadają też silne 

zróżnicowanie pod względem kwasowości i wielkości powierzchni gruntów o podwyższonej 

kwasowości (od 18% powierzchni gruntów ornych w powiecie tczewskim do 54% gleb 

kwaśnych i bardzo kwaśnych w wejherowskim) oraz równie silne zróżnicowanie pod 

względem zasobności w podstawowe składniki mineralne (fosfor, potas i magnez). Na 

większości powierzchni województwa gleby charakteryzują się optymalnym lub okresowo 

odgórnie nadmiernym uwilgotnieniem, jedynie w części obszarów pojeziernych oceniane są 

jako okresowo suche (Ochalska L., 1995). 

 

1.5. Warunki hydrograficzne i potencjał wodny 

Podstawowe cechy stosunków wodnych, warunkujące potencjał wodny województwa 

pomorskiego określają: 

− bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika morskiego Morza Bałtyckiego – stanowiącego główną 

bazę drenowania 

− autonomiczność (lokalne pochodzenie) zasobów wodnych na ok. 3/4 obszaru 

województwa 

− dominującą rolę wód tranzytowych (wpływających na obszar województwa z terenu 

Polski) w 1/4 obszaru województwa 

− peryferyjne położenie dużych odbiorników wód o randze regionalnej, takich jak: jeziora 

przybrzeżne, Zalew Wiślany czy ramiona rozlewne Wisły w jej delcie 
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− decentryczność kierunków odpływu z obszarów pojeziernych oraz koncentryczność 

napływu do doliny dolnej Wisły i delty Wisły 

− bogactwo i różnorodność elementów hydrograficznych 

− koncentracja ważniejszych centrów osadniczych i gospodarczych w bezpośrednim 

sąsiedztwie głównego odbiornika oraz koncentracja ośrodków osadniczych wzdłuż 

odbiorników regionalnych i lokalnych 

− lokalne występowanie zagrożeń powodziowych, szczególnie w delcie Wisły i u podnóża 

strefy krawędziowej wysoczyzn. 

Województwo pomorskie położone jest we fragmentach zlewni rzek Przymorza, 

dorzecza dolnej Wisły i dorzecza dolnej Odry. Wisła, jej ramiona rozlewne Nogat, 

Szkarpawa i Martwa Wisła oraz rzeki Przymorza - Reda, Łeba, Łupawa, Słupia i Wieprza 

uchodzą bezpośrednio do zbiornika Bałtyku. Ponadto kilka niewielkich cieków (Piaśnica i 

Czarna Woda) uchodzi bezpośrednio do otwartego morza i kilka do Zatoki Gdańskiej 

(Płutnica, Zagórska Struga i cieki rejonu Trójmiasta). Pośrednio do głównego odbiornika 

docierają wody dopływów Wisły i jej ramion rozlewnych - Motławy z Radunią, Liwy, 

Wierzycy, Osy i Wdy, natomiast wody Brdy docierają do głównego odbiornika poprzez 

Noteć, Wartę i Odrę. W granicach województwa znajduje się też większa część systemu 

polderowego Żuław Wiślanych, szczególnie wrażliwego na zakłócenia w gospodarce wodnej 

i zagrożonego powodziami. W całym województwie dominuje niwalny (śnieżny) reżim 

zasilania rzecznego, ze znaczną przewagą zasilania podziemnego i z wiosennymi 

wezbraniami roztopowymi. Cechą charakterystyczną jest także występowanie licznych, 

nieznacznych powierzchniowo, obszarów bezodpływowych, szczególnie w pojeziernej strefie 

centralnej w sąsiedztwie głównego wododziału pomorskiego. 

Województwo wyróżnia stosunkowo wysoka jeziorność – szczególnie w przymorskiej 

oraz środkowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej pojeziernej części. Jeziora 

tworzą skupiska o największej (obok Pojezierza Mazurskiego) jeziorności w Polsce. Na 

Pojezierzu Kaszubskim wskaźnik jeziorności dochodzi do 3,8 % (Drwal J., 1979) podczas 

gdy współczesną jeziorność całego Pojezierza Pomorskiego A.Choiński (1991) określa się na 2,2 

%.  

Ogółem w województwie znajduje się ponad 18 tys. różnej wielkości zbiorników 

wodnych. Liczebnie dominują jeziora niewielkie lub wręcz oczka (o powierzchni < 1 ha). 

Tylko na Pojezierzu Kaszubskim takich oczek jest około 8,5 tysiąca (Drwal J., 1979). Jednak 

pod względem zajmowanej powierzchni dominują jeziora duże i średnie. Największymi 

jeziorami są: Łebsko, Gardno, Wdzydze, Żarnowieckie, Charzykowskie, Dzierzgoń, 

Raduńskie Dolne, Karsińskie, Sarbsko, Szczytno i Bobięcińskie Duże (wszystkie powyżej 

500 ha). Wśród jezior dominują zbiorniki przepływowe. Specyficzne dla województwa 

pomorskiego są duże jeziora występujące w ujściowych fragmentach dorzeczy. Są to jeziora 

występujące wzdłuż morza otwartego – Gardno, Łebsko, Żarnowieckie. Wielkość jezior jest 
decydującym czynnikiem wpływającym na udział wód w strukturze użytkowania powierzchni 

województwa. Całkowita powierzchnia wód śródlądowych stojących i płynących (bez 

rowów) wynosi 55 141 ha tj. ok. 3,2% obszaru województwa. Podkreślić należy, że w 

granicach województwa występuje też kilkadziesiąt unikatowych pod względem 

przyrodniczym jezior lobeliowych, w tym m.in. jeziora Wygoda, Głęboczko, Kamień, 

Nawionek, z których niektóre objęte są ochroną jako rezerwaty przyrody. 

System hydrograficzny województwa wykazuje wyraźną dwudzielność (Drwal J., 

1982). Rzeki pojeziernej części województwa pomorskiego tworzą charakterystyczne 

decentryczne układy hydrograficzne. W części Pojezierza Pomorskiego w granicach 

województwa rzeki tworzą tzw. kaszubski system hydrograficzny, z którego odpływ wód jest 

skierowany od centralnej, wysoczyznowej części województwa ku jego peryferiom. Od 
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wschodu przechodzi on w tzw. deltowy system hydrograficzny sztucznie wykształcony przez 

działalność człowieka w otoczeniu delty Wisły (rys. A.-7). 

Regionalny system krążenia wód podziemnych charakteryzuje dominacja 

infiltracyjnego zasilania wodami pochodzenia atmosferycznego, a następnie ogólny 

kierunek spływu z wysoczyzn ku strefie brzegowej morza oraz ku delcie Wisły. Wielkość 

odpływu bezpośrednio do morza na odcinku pomiędzy ujściem Wieprzy i Wisły (bez 

odpływu z dorzeczy Słupi, Łeby, Łupawy i Redy) jest szacowana na 9,21 m3/s, a na odcinku 

Zalewu Wiślanego na około 1,85 m3/s (Pietrucień C., 1983). Przyjmuje się, że w granicach 

województwa pomorskiego w tak zwanym ”gdańskim basenie artezyjskim” najgłębiej 

występuje poziom górno-kredowy. Sam „gdański basen artezyjski” jest rozległym 

zbiornikiem wodonośnym o pow. 4000 km2, obejmującym centralną i wschodnią część 

Pojezierza Pomorskiego, deltę Wisły oraz część Zatoki Gdańskiej (Kozerski 

B.,Kwaterkiewicz A., 1991). Na nim występuje tzw. „różnowiekowy kompleks wodonośny”. 

Na obszarze pojezierzy w obrębie systemu regionalnego funkcjonują systemy lokalnego 

krążenia wód podziemnych, w których spływ jest skierowany ku lokalnym osiom 

hydrograficznym (systemy jezior, główny ciek w dorzeczu). Taki lokalny system funkcjonuje 

w zlewni górnej Raduni (Jankowska H., 1985), z której odpływ podstawowy, głównie 

pochodzący z zasilania podziemnego, przekracza 180 mm/rok, a punktowo dochodzi nawet 

do 260 mm/rok (Drwal J., 1982). Ogółem na obszarze województwa lub przy jego krańcach 

zlokalizowane są 22 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, z których 15 w całości leży w 

granicach województwa (rys.A.-8). Stanowią one podstawowy rezerwuar wody w 

województwie, a ich szacunkowe zasoby dyspozycyjne określane są na ok. 1040 m3/dobę 

(Mapa głównych zbiorników wód podziemnych, 2000). 

O potencjale wodnym województwa decyduje wielkość i jakość zasobów wodnych. 

Można je określić jedynie szacunkowo na podstawie publikowanych przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej danych cząstkowych. J. Drwal (2000) szacuje, że na część 

zlewiska Bałtyku (od Dziwnej do ujścia Wisły), znajdującą się w granicach województwa 

przypada około 40 % wielkości zasobów wodnych tego zlewiska, zaś na część zlewiska 

Zalewu Wiślanego, znajdującą się w granicach województwa, przypada ponad 6% zasobów 

wodnych tego zlewiska. Łącznie daje to wielkość ok. 7 897 mln m3 wody. 

Na zasoby wodne województwa składają się zasoby cieków wpływających na teren 

województwa (Wisła i Liwa) oraz wody miejscowe, przy czym dominujący jest udział tych 

pierwszych. Według obserwacji z wielolecia 1809-1995, przez profil w Korzeniewie średnio 

przepływa ok. 1068 m3/s wody (Makowski J., 1993), co w ciągu roku daje około 33 680 mln 

m3 zasobów pochodzenia alochtonicznego. Zasoby wodne jezior, ze względu na brak 

zadowalających danych są trudne do określenia. Można na podstawie Katalogu Jezior Polski 

(Choiński A., 1991) określić łączną ich pojemność na nieco ponad 2 mln m3 (obliczenia dla 

ok. 320 jezior). Z tego na jeziora o pojemności większej niż 10 tys. m3 przypada 1 547 104 

m3. Wśród wymienianych na Pojezierzu Pomorskim 19 jezior o pojemności większej od 50 

tys. m3 w województwie pomorskim znajduje się 9 o łącznej pojemności 912 426 m3 (tab. 2.). 

Stanowi to 59 % objętości wszystkich jezior o pojemności przewyższającej 10 tys. m3. 

Tab. 2. Jeziora o objętości powyżej 10 tys. m3  

Przedział wielkości w tys. m3 Objętość w tys. m3 W % 

> 100 593 695 38 

100 - 50 318 731 21 

50 - 30 207 927 13 

30 - 10 426 751 28 

Źródło: Drwal J., 2000 - zestawienie w/g Katalogu...(Choiński A., 1991) 
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Jakość wód jest dobrze rozpoznana przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska 

(coroczne publikacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska). W niekorzystnej 

sytuacji pod tym względem są obszary dorzecza dolnej Wisły a szczególnie jej prawej części 

oraz obszary północno-zachodniej części północnego skłonu Pojezierza Pomorskiego. 

Natomiast centralna część Pojezierza Kaszubskiego, południowo-zachodnia część 

południowego skłonu Pojezierza Pomorskiego oraz wybrzeże otwartego morza i zachodnie 

wybrzeże Zatoki Gdańskiej są w sytuacji relatywnie korzystnej. Dodatkowe informacje o 

stanie wód zawarte są w części dot. procesów antropizacji środowiska. 

 

1.6. Warunki i zróżnicowanie klimatyczne – przydatność dla funkcji użytkowych 

Cechy ogólne klimatu w województwie wynikają z położenia w umiarkowanych 

szerokościach geograficznych oraz z oddziaływania dużych, stałych i sezonowych, centrów 

barycznych. W lecie wynikająca z mniejszej wysokości słońca różnica w wartości 

dopływającego promieniowania słonecznego jest rekompensowana przez dzień dłuższy na 

północnym skraju Polski o 1,1 godziny. Jest to jedna z przyczyn uprzywilejowania 

solarnego Pobrzeża Kaszubskiego i Pobrzeża Słowińskiego (Gorczyński W., 1939, Tyczka 

S., 1993). W zjawisku tym uwidacznia się dwudzielność obszaru województwa. Na 

pobrzeżach Kaszubskim i Słowińskim usłonecznienie rzeczywiste jest o ponad 50 godzin 

większe niż na Pojezierzu Pomorskim. W wąskiej strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej oraz w 

okolicy Ustki i Łeby to uprzywilejowanie solarne zaznacza się szczególnie wyraźnie. Dzięki 

temu obszary te posiadają predyspozycje dla rozwoju form wypoczynku korzystających z 

helioterapii. Także dla rolnictwa korzystne jest, ze obszar Pobrzeży Słowińskiego i 

Kaszubskiego wraz z przylegającymi do nich fragmentami wysoczyzn mlodoglacjalnych oraz 

Dolina Dolnej Wisły charakteryzują się wysokimi sumami usłonecznienia rzeczywistego w 

okresie wegetacyjnym, wyższymi niż na przeważającej części Polski. To uprzywilejowanie 

solarne, słabiej, ale także wyraźnie potwierdzają sumy roczne usłonecznienia rzeczywistego. 

W miesiącach zimowych, zwłaszcza w styczniu, uwidaczniają się różnice pomiędzy 

wartościami ciśnienia atmosferycznego w północnej i w południowej Polsce. Występuje tutaj 

jedna z najniższych w Polsce wartości ciśnienia atmosferycznego. Jest to efekt położenia 

naszego województwa w sąsiedztwie Morza Bałtyckiego, przez którego basen przebiega szlak 

szczególnie aktywnych w zimie niżów barycznych. Ta wędrówka układów cyklonalnych 

powoduje tak charakterystyczną dla Polski Północnej dużą zmienność pogody. W okresach 

dominacji Niżu Islandzkiego nad omawiany obszar napływa w zimie ciepłe i wilgotne 

powietrze. Ciśnienie atmosferyczne na obszarze województwa pomorskiego jest generalnie 

prawie przez cały rok niższe od notowanego w głębi lądu. Przeważają masy powietrza 

polarno-morskiego, których napływ wiąże się z cyrkulacją równoleżnikową zachodnią. W 

przypadku cyrkulacji południkowej zaznacza się zwiększony udział napływu mas powietrza 

arktycznego i mniejszy niż w pozostałych częściach Polski napływ powietrza zwrotnikowego. 

Omówione powyżej czynniki klimatotwórcze, kształtują ogólne właściwości klimatu 

województwa i zmienność typów pogody (rys. A.-9). Obok wspomnianych podstawowych 

czynników klimatotwórczych na formowanie klimatu maja wpływ tzw. czynniki bierne, do 

których zalicza się czynniki geograficzne oddziałujące w różnych skalach przestrzennych. 

Należą do nich: położenie obszarów lądowych względem obszarów morskich oraz 

ukształtowanie terenu. Na leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego 

fragmentach województwa morskość klimatu jest dodatkowo wzmacniana przez 

oddziaływanie przemieszczających się nad terenem Polski oceanicznych mas powietrza. 

Według A. Wosia (1999) wpływ Morza Bałtyckiego, będącego stosunkowo niewielkim 

zbiornikiem wodnym jest zauważalny jedynie w wąskiej strefie przybrzeżnej (Kwiecień K., 

Taranowska S., 1974) zasięg oddziaływania Bałtyku na klimat określają na około 30 
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kilometrów od linii brzegowej. Nakładające się wpływy Oceanu Atlantyckiego i Morza 

Bałtyckiego powodują, że pod względem termicznym cały jego obszar charakteryzują 

łagodne zimy, nieco chłodniejsze niż w głębi lądu lata, niskie amplitudy roczne temperatur. 

Ponadto występują tutaj relatywnie długie okresy przejściowe między latem a zimą oraz 

wyraźnie chłodniejsza wiosna niż jesień. 

Najbardziej ogólny podział klimatyczny województwa pomorskiego obejmuje dwa 

obszary: wąską strefę brzegową z wyraźnym wpływem Morza Bałtyckiego na temperaturę 

powietrza oraz wyniesiony ponad nią obszar Pojezierza Pomorskiego i wysoczyzn 

morenowych. Zasięg wpływów Bałtyku zależy od ukształtowania terenów sąsiadujących z 

wybrzeżem i maleje wraz z oddalaniem się od linii brzegowej morza. Wszędzie tam, gdzie 

jest płaski teren o rzeźbie ułatwiającej penetrację powietrza morskiego zasięg bezpośredni 

wpływu Bałtyku zwiększa się, dochodząc nawet do 30 km od linii brzegowej. W przypadku 

występowania w sąsiedztwie linii brzegowej wyniesień morenowych wpływ Bałtyku słabnie, 

a zasięg jego bezpośredniego oddziaływania może być ograniczony nawet do kilku 

kilometrów. 

Opisane czynniki klimatotwórcze wpływają na zróżnicowanie przestrzenne elementów 

meteorologicznych mających swoje odzwierciedlenie w klasyfikacjach klimatu. W 

najnowszej regionalizacji klimatycznej A. Woś (1999) wyróżnia: region środkowopomorski, 

region zachodniopomorski, środkowonadmorski oraz region wschodniopomorski i region 

dolnej Wisły. W obrębie tych regionów, na podstawie szczegółowej analizy warunków 

klimatycznych, wyróżnić można 6 krain klimatycznych uszczegóławiających wspomniany 

podział regionalny (Trapp J.A., 2000) są to: Pobrzeże Otwartego Morza, Wybrzeże Zatoki 

Gdańskiej, Żuławy i Dolna Wisła, Pojezierze Pomorskie, Bory Tucholskie, Przedpole 

Pojezierza Mazurskiego (rys. A.-10). 

Warunki klimatyczno-meteorologiczne kształtowane są przez szereg zjawisk 

charakteryzowanych wskaźnikami: usłonecznienia rzeczywistego, liczby termicznych dni 

charakterystycznych (gorących, przymrozkowych i bardzo mroźnych), terminów 

występowania ostatnich wiosennych i pierwszych jesiennych przymrozków, długości okresu 

wegetacyjnego, klimatycznego bilansu wodnego, grubości i trwałość pokrywy śnieżnej oraz 

prawdopodobieństwa wystąpienia gradu. Mają one różne znaczenie dla funkcji użytkowych 

środowiska i kształtują w różnym stopniu ich potencjał i przydatność dla gospodarowania 

człowieka. W poszczególnych krainach klimatycznych omawiane warunki ocenić można 

następująco: 

− Kraina Pobrzeża Otwartego Morza – cechuje się szczególnie wysokim w okresie 

wegetacyjnym usłonecznieniem rzeczywistym, co sprzyja rozwojowi roślin i stwarza 

dogodne warunki do ich zbioru. Wysoka liczba godzin usłonecznienia rekompensuje tu 

stosunkowo niskie temperatury w miesiącach letnich. Korzystną cechą jest też dość długi 

okres bezprzymrozkowy (z tym, że długość okresu bezprzymrozkowego maleje tutaj z 

zachodu na wschód) oraz stosunkowo późne pojawianie się pierwszych przymrozków 

(około 25 X). Klimat krainy jest stosunkowo łagodny, z relatywnie małą liczbą dni 

gorących i mroźnych oraz znikomą liczbą dni bardzo mroźnych. Jest to obszar o 

zbliżonych do zera wartościach rocznych klimatycznego bilansu wodnego o czym 

decydują relatywnie wysokie sumy opadu atmosferycznego. W ciepłym półroczu 

klimatyczny bilans wodny jest ujemny, a w skali roku deficyt wody jest uzupełniany przez 

retencję śnieżną. W porównaniu z innymi krainami jest to więc obszar o relatywnie 

małym niebezpieczeństwie występowania posuchy i suszy, o dobrych warunkach dla 

rozwoju rolnictwa. Dodatkowo charakteryzuje się on przewagą czynników 

wyróżniających się bodźcowym oddziaływaniem na ustrój ludzki. Występuje tutaj 

zwiększone ochładzanie powietrza jako efekt wysokiej częstości wiatrów silnych i bardzo 
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silnych oraz wysokie usłonecznienie rzeczywiste, szczególnie w półroczu ciepłym, co w 

istotny sposób kształtuje korzystne warunki rekreacyjno-wypoczynkowe. Takie same, 

choć nieco słabsze warunki występują w krainie Wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Łączne 

oddziaływanie bodźców termicznych i insolacyjnych zapewnia dobre warunki do 

aeroterapii i helioterapii, a dodatkowym czynnikiem pozytywnym jest występowanie w 

powietrzu aerozolu morskiego. Stosunki wietrzne charakteryzujące się małą liczbą dni z 

ciszą, stwarzają też dogodne warunki do rozwoju form turystyki wodnej. 

− Kraina Wybrzeża Zatoki Gdańskiej – cechuje się korzystnymi warunkami agroklimatu, 

najwyższym w Polsce usłonecznieniem rzeczywistym, długim okresem 

bezprzymrozkowym, jedną z najniższych w Polsce liczbą dni mroźnych i bardzo 

mroźnych, niewielką liczbą dni gorących, położeniem poza głównymi szlakami opadów 

gradowych. Do niekorzystnych cech klimatu tej krainy należą niskie sumy roczne opadów 

atmosferycznych z wyraźnym maksimum przypadającym na lipiec i sierpień, znaczna 

częstość występowania wiatrów silnych i bardzo silnych, zmniejszona w stosunku do 

pozostałych regionów liczba dni z rosą. Klimat jest tu korzystny z punktu widzenia 

wymagań rolnictwa, zapewnia roślinom nie zaburzony wahaniami termicznymi rozwój, 

choć znaczny deficyt opadowy przejawiający się wysokimi ujemnymi wartościami 

klimatycznego bilansu wodnego nie sprzyja uprawie roślin wymagających stałego 

dopływu wilgoci (np. rośliny pastewne). 

− Kraina Żuław i Doliny Dolnej Wisły – charakteryzuje się zwiększającą się z północy na 

południe amplitudą roczną temperatury powietrza, wynikającą z zanikającego w kierunku 

południowym bezpośredniego wpływu morza na warunki termiczne. Wywołuje to 

wydłużenie okresu przymrozkowego, szybsze pojawianie się pierwszych przymrozków 

jesiennych, zwiększenie liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych oraz dni gorących. Jest 

to obszar o zdecydowanie ujemnym klimatycznym bilansie wodnym o czym decydują 

niskie sumy opadów. Warunki agroklimatyczne są najlepsze na Żuławach Gdańskich, 

najgorsze na tzw. „Żuławach Kwidzyńskich”. Deficyt opadowy ma w tej krainie mniejszy 

wpływ m.in. na gospodarkę rolną niż w pozostałych regionach Polski, ze względu na 

możliwość regulacji stosunków wodno–glebowych przez wymuszony obieg wody w 

polderach. Krainę tę cechują natomiast najmniej dogodne warunki klimatyczne dla 

rozwoju turystyki i rekreacji, wynikające z podwyższonej parności powietrza i dużej 

liczby dni z mgłą. Na obszarze delty Wisły (podobnie jak w Pradolinie Redy–Łeby), z 

klimatycznego punktu widzenia, występują wyraźnie niekorzystne warunki dla funkcji 

osadniczej, wynikające z wysokiej wilgotność powietrza połączonej z niekorzystnymi 

warunkami termicznymi i wietrznymi. Dodatkowo występują tu niekorzystne warunki 

tworzenia się koncentracji zanieczyszczeń powietrza pochodzenia przemysłowego 

i komunalnego, wynikające z cech klimatycznych - zmniejszonych prędkości wiatru, 

zwiększonej częstości tzw. stanu równowagi chwiejnej, przestrzennego rozkładu 

zachmurzenia w rodzaju chmur o nisko zalegającej nad ziemią podstawie tworzących na 

niewielkich wysokościach termiczną warstwę hamującą. 

− Kraina Pojezierza Pomorskiego – posiada najmniej korzystne w województwie warunki 

klimatyczne. Korzystną cechą klimatu tego obszaru są dodatnie wartości klimatycznego 

bilansu wodnego. Jest to jedyny pozytywny element agroklimatyczny, zapewniający 

wystarczającą ilość wody w podłożu. Cechami niekorzystnymi są: relatywnie niewielkie 

usłonecznienie rzeczywiste w okresie wegetacyjnym, wyjątkowo krótki okres 

bezprzymrozkowy, szybkie pojawienie się pierwszych przymrozków oraz opóźnienie 

występowania ostatnich, największe w województwie liczby dni mroźnych i bardzo 

mroźnych, jeden z najkrótszych na Niżu Polskim okresów wegetacyjnych (poniżej 190 

dni). Najwyżej położone fragmenty Pojezierza Pomorskiego charakteryzują najmniej 
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korzystne w województwie warunki dla rozwoju rolnictwa. Druga część Krainy 

Pojezierza Pomorskiego charakteryzuje się warunkami agroklimatycznymi, które można 

uznać za przeciętne. Wyraźnie niekorzystną cechą klimatu tej krainy jest przechodzenie 

przez jej obszar głównych szlaków gradowych i relatywnie wyższe prawdopodobieństwo 

wystąpienia gradobicia. Kraina ta jest również obszarem atrakcyjnym dla rekreacji 

i turystyki, choć z bioklimatycznego punktu widzenia lato na tym obszarze nie sprzyja 

rekreacji. Bodźcowość termiczna tego obszaru w połączeniu z podwyższoną liczbą dni z 

opadem są czynnikami wskazującymi na małą atrakcyjność bioklimatu, niewątpliwym zaś 

walorem jest czystość powietrza. Z klimatycznego punktu widzenia szczególnie 

atrakcyjna dla rozwoju rekreacji i turystyki jest tutaj zima, w okresie której występuje 

znaczna liczba dni z pokrywą śnieżną, co przy charakterystycznych dla tego obszaru 

małych prędkościach wiatru i znacznej liczbie dni z ciszą stwarza dogodne warunki dla 

rekreacji i turystyki zimowej. 

− Kraina Borów Tucholskich - posiada nieco korzystniejsze od Pojezierza Pomorskiego 

warunki klimatyczne, natomiast zdecydowanie gorsze warunki wilgotnościowe. Jest to 

obszar o stosunkowo niskich sumach opadu atmosferycznego w okresie wegetacyjnym i 

wysokim, ujemnym klimatycznym bilansie wodnym. 

− Kraina Przedpola Pojezierza Mazurskiego – charakteryzuje się mało korzystnymi 

warunkami klimatycznymi. Cechują ją względnie krótki okres bezprzymrozkowy, 

zjawiska szybkiego pojawiania się pierwszych przymrozków, krótkiego okresu 

wegetacyjnego oraz niewielkiego, ujemnego klimatycznego bilansu wodnego.  

Przedstawione powyżej oceny właściwości klimatu nie uwzględniają walorów 

wynikających z innych cech elementów geograficznych. Mogą one wyraźnie podwyższać 

walory poszczególnych obszarów dla funkcji użytkowych, jak np. w przypadku Pojezierzy 

Kaszubskiego i Bytowskiego, gdzie klimat jedynie nieznacznie zmniejsza ich letnią 

atrakcyjność, która musi być uznawana za wysoką na podstawie cech ukształtowania terenu, 

pokrycia lasami i zasobności w wody powierzchniowe oraz niezwykle wysokich walorów 

krajobrazowych. Podobnie, w przypadku Żuław Wiślanych, występujący deficyt opadowy w 

niewielkim stopniu wpływa na rozwój tego wybitnie rolniczego obszaru. O jego walorach 

decydują wyjątkowo dobre gleby, a stosunki gruntowo – wodne są sztucznie regulowane 

przez systemy polderowe. Obszarami, w których klimat wyraźnie wzmacnia walory 

środowiska są np. z punktu widzenia rozwoju rekreacji i turystyki Krainy: Pobrzeża otwartego 

morza i Wybrzeża Zatoki Gdańskiej. 

 

1.7. Zróżnicowanie biotyczne 

Świat biotyczny stanowi istotny strukturotwórczy i funkcjonalny element środowiska 

przyrodniczego, stanowiąc specyficzny wskaźnik zależności od ogółu warunków 

siedliskowych. Zróżnicowanie tego świata, pozostające też w związku z elementami 

abiotycznymi, jest na obszarze województwa niezwykle bogate. Podkreśla ono, poprzez 

zbiorowiska roślinne, zróżnicowanie i indywidualność przyrodniczo-krajobrazową 

województwa, położenie na styku odmiennych regionów fizycznogeograficznych, że należy 

do najbardziej różnorodnych pod względem przyrodniczym w Polsce. 

Do zróżnicowania fizycznogeograficznego województwa nawiązuje podział 

geobotaniczny. W Dziale Bałtyckim i Poddziale Pasa Równin Przymorskich i Wysoczyzn 

Pomorskich wyróżnia się następujące krainy: Brzeg Bałtyku, Pobrzeże Bałtyckie, Żuławy 

Wiślane, Pojezierze Pomorskie i Pomorski Południowy Pas Przejściowy (W. Szafer, B. 

Pawłowski, 1972). Krainy te odróżniają się florystyczną i fitocenotyczną odrębnością, 

posiadając swój specyficzny charakter fizjonomiczno-funkcjonalny. Zmienne jest również 

bogactwo florystyczne, które uznawane jest za bardzo zróżnicowane, choć pod względem 
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liczby gatunków jest wyraźnie mniejsze niż w obszarach gór i pogórzy. Największe bogactwo 

występuje w centralnej strefie obszarów pojeziernych osiągając liczbę ok. 401-500 gatunków 

na 100 km2. Mniejszą liczbę gatunków posiadają pozostałe obszary pojezierne i skłon 

wysoczyzn morenowych - 301–400 gatunków na 100 km2, najmniejszą zaś pas pobrzeża 

i brzegu Bałtyku oraz Żuławy Wiślane - do 300 gatunków na 100 km2.  

W naturalnych zbiorowiskach roślinnych dominują dwa typy lasów - bory sosnowe 

porastające pasy nadmorskich piasków wydmowych i ubogie siedliska piaszczyste sandrów 

południowej części województwa oraz lasy bukowe zwane buczyną pomorską występujące 

na piaszczysto-gliniastym podłożu Pojezierzy i Pobrzeża Kaszubskiego. Znacznie mniejsze 

powierzchnie zajmują zbiorowiska olsów i borów bagiennych na obszarach bagienno-

torfowych, a na zalesionych źródliskach i w dnach dolin z wysokim poziomem wody różne 

lasy łęgowe. Lokalnie na wysoczyznach i niezalewanych terasach dolinnych występują grądy.  

Poza zbiorowiskami leśnymi duże znaczenie w zróżnicowaniu biotycznym odgrywają 

zbiorowiska roślinności torfowiskowej i bagiennej, utrzymujące się w obszarach o 

wysokim poziomie wód gruntowych wraz z często towarzyszącymi im zbiorowiskami 

roślinności przybrzeżnej zbiorników wodnych (szuwarów, trzcinowisk, turzycowisk, 

oczeretów). W licznych naturalnych zbiorowiskach torfowiskowo-bagiennych występują 

rzadkie, reliktowe gatunki roślin. Do cennych i interesujących gatunkowo zbiorowisk 

roślinnych zalicza się także zbiorowiska roślinności wodnej z najbardziej cennymi i 

rzadkimi, występującymi tylko w Polsce północnej, jeziorami lobeliowymi oraz niewielkie, 

lokalne zbiorowiska muraw kserotermicznych. Bioróżnorodność zbiorowisk roślinnych 

dopełniana jest przez zbiorowiska i gatunki, których istnienie uwarunkowane jest 

antropogenicznie. Należą do nich zbiorowiska łąk i pastwisk częściowo budowane z 

rodzimych gatunków roślin o różnej randze gospodarczej i przyrodniczej, z zaliczanymi do 

nich także zbiorowiskami nadmorskich łąk halofilnych. Osobną grupę stanowią zbiorowiska 

roślin napiaskowych, występujące szczególnie na pasach wydmowych wybrzeża Bałtyku, 

ale także fragmentarycznie w głębi lądu, stanowiące o biotycznej i krajobrazowej specyfice 

obszarów nadmorskich. Coraz częściej podkreślane jest też zróżnicowanie biologiczne 

zbiorowisk segetalnych, których zasięg i liczebność zwiększa się stopniowo wraz ze 

wzrostem obszarów przekształconych przez działalność człowieka.  

Istotną cechą zróżnicowania botanicznego jest również specyficzny zasięg niektórych 

gatunków, osiągających na obszarze województwa granice swych zasięgów lub będących 

reliktami. Do najbardziej znanych gatunków osiągających tu granice swoich zasięgów należą 

m.in. cis europejski, jawor, jarząb szwedzki i jarząb brekinia. Przyrodniczą ciekawostkę 

stanowią też niestrefowe typy roślinności jak np. zbiorowiska roślinności solniskowej, 

atlantyckie łozowiska z woskownicą europejską i atlantyckie wrzosowiska z wrzościem 

bagiennym. Stosunkowo licznie występują też złoża torfów niskich, zajmujące największe 

powierzchnie w obniżeniach dolin i pradolin pasa pobrzeży. 

Największe znaczenie ekologiczne przypisywane jest zbiorowiskom leśnym. Stanowią 

one obecnie 36,4% powierzchni województwa, będąc w krajobrazie pomorskim dominującym 

elementem florystycznym. W ostatnich latach wyraźnie wzrasta też ich znaczenie 

turystyczno-rekreacyjne, a zmniejszająca się powierzchnia gruntów pozostających w 

rzeczywistym użytkowaniu rolnym, znaczny odsetek gleb słabych i wysoka ranga 

ekologiczna zbiorowisk leśnych predysponują wiele obszarów do zwiększania lesistości. 

Lasy stanowią obecnie najbardziej naturalny i najbogatszy pod względem gatunkowym 

typ ekosystemu. Obok różnorodności biologicznej decydują o zróżnicowaniu 

krajobrazowym, tworząc podstawy biologicznego funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego i życia ludzi. Stanowią też najcenniejszy i najliczniej reprezentowany 

składnik wszystkich form ochrony przyrody i krajobrazu. Ich znaczenie ekologiczne polega 
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na roli ochronnej wobec składników środowiska i tworzeniu warunków ich życia i 

funkcjonowania. Obecnie największe znaczenie ma zachowanie przez lasy różnorodności 

genetycznej organizmów żywych (zwierzęcych i roślinnych), regulowanie gospodarki wodnej 

(wysoka retencyjność obszarów leśnych), ochrona przeciwerozyjna gleb, utrzymanie 

łączności przestrzennej pomiędzy obszarami o naturalnych cechach i walorach środowiska 

oraz ochrona prawna tych walorów. 

Najmniejsza lesistością charakteryzują się obszary Doliny Wisły i Żuław Wiślanych 

co uwarunkowane jest naturalnymi cechami środowiska przyrodniczego. Lesistość wzrasta w 

kierunku zachodnim osiągając największy wskaźnik na słabiej zainwestowanych obszarach 

pojeziernych, szczególnie na Ziemiach Chojnickiej i Bytowskiej (rys.A.-11). Pod względem 

przyrodniczym lasy województwa położone są na obszarach dwóch krain 

przyrodniczoleśnych – Bałtyckiej i Wielkopolsko - Pomorskiej. Ich zróżnicowanie 

siedliskowe odpowiada zmienności warunków geobotanicznych, wykazując generalna 

zmienność pasowa z północy w kierunku południowym i południowo - zachodnim, a 

najczęściej prezentowanymi siedliskami są: bór świeży, bór mieszany świeży, las mieszany 

świeży i las świeży. Te trzy typy siedlisk zajmują łącznie 80% powierzchni obszarów leśnych 

(tab.3.). Czwarty udział w kolejności zajmowanej powierzchni mają siedliska lasu świeżego 

(12% powierzchni). Największy udział siedlisk borowych występuje na obszarze zachodniej 

części województwa (w granicach RDLP Szczecinek i Toruń). Po stronie wschodniej 

zwiększa się wyraźnie dominacja siedlisk lasowych i lasowych mieszanych. 

Tab.3. Zestawienie typów siedliskowych lasów wg Regionalnych Dyrekcji Lasów 

Państwowych w % 

RDLP / 

Typ siedliskowy 
Gdańsk Szczecinek Toruń Olsztyn 

Województwo 

Pomorskie 

Bs 0,60 0,50 6,40 0,00 1,01 

Bś 21,28 33,83 67,54 2,58 29,69 

Bw 0,24 0,20 0,09 0,01 0,20 

Bb 0,33 0,30 0,36 0,04 0,31 

BMśw 20,84 30,54 18,73 29,42 25,03 

BMw 0,43 1,80 0,49 1,43 1,04 

BMb 1,84 1,60 0,93 1,13 1,64 

LMśw 36,32 16,47 3,76 35,80 25,31 

LMw 0,52 1,30 0,28 0,85 0,84 

LMb 0,72 1,10 0,24 0,48 0,83 

Lśw 14,82 10,88 0,61 19,93 12,18 

Lw 0,38 0,40 0,03 0,86 0,38 

Ol 0,98 1,00 0,47 6,82 1,15 

OlJ 0,35 0,10 0,06 0,63 0,23 

Lł 0,34 0,00 0,00 0,00 0,16 
BS – bór suchy, Bś – bór świeży, Bw – bór wilgotny, Bb – bór bagienny, BMśw – bór mieszany świeży, BMw – 

bór mieszany wilgotny, BMb – bór mieszany bagienny, LMśw – las mieszany świeży, LMw – las mieszany 

wilgotny, LMb – las mieszany bagienny,  Lśw – las świeży, Lw – las wilgotny, Ol – oles, OlJ – oles jesionowy, 

Lł – las łęgowy 

Źródło: dane Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych 

W składzie gatunkowym na całym obszarze województwa dominuje jako gatunek 

panujący sosna (z domieszka modrzewia), a uzupełniająco jako gatunki panujące występują 

buk, grab, świerk, brzoza i dąb. Przeciętny wiek wszystkich drzewostanów wynosi 57 lat i jest 

nieznacznie wyższy od przeciętnego wieku drzewostanów w lasach państwowych w Polsce – 

56 lat. Najstarsze drzewostany, przekraczające średni wiek drzewostanów w województwie, 
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dominują w pasie Pobrzeży, w nadleśnictwach otoczenia Aglomeracji Trójmiejskiej oraz w 

otoczeniu parków narodowych Słowińskiego i Borów Tucholskich. Drzewostany 

przekraczające przeciętny wiek 60 lat występują szczególnie w nadleśnictwach: Ustka, Leśny 

Dwór, Wejherowo, Gdańsk, Przymuszewo, Kaliska i Rytel. Drzewostany o niższym wieku 

przeciętnym występują w pd. - zach. krańcu województwa na Pojezierzach Bytowskim, 

Krajeńskim i Równinie Charzykowskiej oraz w pd. części Pojezierza Kaszubskiego i na 

Pojezierzu Starogardzkim. Najniższy wiek drzewostanów posiadają nadleśnictwa Człuchów 

i Lutówko – poniżej 50 lat (rys. A.–12). Strukturę klas wieku w RDLP przedstawia tab. 4. 

Tab. 4. Struktura powierzchniowa klas wieku drzewostanów w Regionalnych Dyrekcjach 

Lasów Państwowych i w województwie w % 

Klasa wieku/ 

RDPL 
I II III IV V VI VII VIII KO, KDO 

 Gdańsk  5,5 10,8 9,3 9,1 6,8 3,0 0,7 0,4 2,2 

 Szczecinek  5,9 10,2 8,3 8,4 5,6 2,7 0,8 0,0 1,0 

 Toruń  0,9 1,9 1,7 1,4 1,5 0,8 0,1 0,0 0,0 

 Olsztyn  0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Województw

o 

12,3 23,1 19,5 19,1 14,1 6,6 1,6 0,4 3,3 

Klasy wieku: I - 0-20; II - 21-40; III - 41-60; IV - 61-80; V - 81-100; VI - 101-120; VII - 121-140; KO - klasa 

odnowienia; KDO – klasa do odnowienia 

Źródło: dane Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych 

Rozpoznanie różnorodności gatunkowej fauny podobnie, jak w całej Polsce, jest w 

województwie pomorskim zróżnicowane i niepełne. Współczesna fauna obszaru 

województwa jest fauną młodą, znajdującą się najprawdopodobniej w okresie 

dynamicznego formowania, której kształtowanie zachodzi od 10-11 tys. lat tj. od czasu 

ustąpienia z tych terenów lądolodu. Fauna jest taksonomicznie bogata i zróżnicowana, wiele 

jednak wskazuje na to, zwłaszcza, jeśli chodzi o sporo grup bezkręgowców, iż zasobność 

gatunkowa nie jest tak duża, jak np. na południu Polski. (Zieliński S., 2001). W ujęciu 

regionalizacji zoogeograficznej województwo pomorskie leży w zasięgu fragmentów 

Okręgów Wschodniego, Przymorskiego i Środkowopolskiego Podokręgu Pomorskiego 

(Kostrowicki A.S., 1995). 

Najlepiej poznaną grupą zwierząt są kręgowce. Zasoby stwierdzonych gatunków tej 

grupy według gromad na terenie województwa (w nawiasach liczba gatunków występujących 

w kraju) przedstawiają się następująco: krągłouste 3 (5), ryby 46 (55-rodzime słodkowodne), 

płazy 13 (18), gady 5 (9), ptaki 333 (365), ssaki 44 (92). Niewątpliwym walorem fauny 

regionu jest bardzo dobrze zbadana awifauna, wśród której znajdują się gatunki występujące 

tu na jedynych w Polsce stanowiskach (np. sieweczka morska, rybitwa czubata, rybitwa 

popielata), mające na terenie województwa największe w Polsce populacje (np. tracz 

długodzioby), bądź największe w kraju stanowiska lęgowe (np. brodziec leśny). 

Interesującym zjawiskiem jest wielka intensywność wędrówek ptaków, przewyższająca swym 

nasileniem to zjawisko w Polsce centralnej. Nad Pomorzem krzyżują się dwa wielkie szlaki 

wędrówkowe – prowadzący z północnego-wschodu na zachód i południowy-zachód oraz z 

północy na południe (Bartel R. i in., 1995). W trakcie tych wędrówek właśnie w regionie 

występują koncentracje ptaków liczące od kilku nawet do kilkudziesięciu tysięcy osobników 

(m.in. mewa mała, rybitwa, siewkowce, kaczki, kormorany, łabędzie, perkozy itd.). Inną 

interesującą cechą jest występowanie w strefie pobrzeży miejsc koncentracji ptaków wodno-

błotnych. Gromadzenie się ptaków w koloniach lęgowych lub w okresie przelotów pozwoliło 

na wskazanie na obszarze województwa tzw. ostoi ptasich, które winny stanowić obszary 
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prawnie chronione, a które stały się podstawą tworzenia europejskich koncepcji ochrony 

różnorodności biotycznej w systemie NATURA 2000 (Dyduch-Falniowska A. i in., 1999). 

Unikatem przyrodniczym jest występowanie dwóch rodzimych gatunków morskich 

ssaków – foki szarej i morświna zwyczajnego oraz foki obrączkowanej – reliktu epoki 

polodowcowej. Warto odnotować dość stałą obecność rysia oraz funkcjonowanie silnej 

populacji bobra – obydwa gatunki bytują w Borach Tucholskich, choć bóbr wykazuje 

tendencję rozprzestrzeniania się, podobnie jak coraz powszechniej występująca wydra. Wśród 

gadów na uwagę zasługuje występowanie rzadkiego w Polsce gniewosza plamistego i 

rzadkiego na niżu żółwia błotnego. Szczególnym walorem wśród ryb jest endemiczna 

populacja troci jeziorowej (zwanej trocią wdzydzką), a także występowanie łososia. Słabo 

natomiast jest rozpoznane bytowanie na terenie województwa bezkręgowców. Nieco lepszy, 

choć niewystarczający, jest stan poznania owadów. Prowadzone w latach 80. i 90. badania w 

samym tylko Parku Narodowym Bory Tucholskie doprowadziły do rejestracji obecności 

około 900 (!) gatunków (same tylko motyle reprezentowane były przez około 300 gatunków z 

40 rodzin). Zjawiskiem koniecznym do odnotowania jest też występowanie na obszarze 

województwa granic zasięgów występowania niektórych gatunków ssaków, ptaków, ryb, 

bezkręgowców, ślimaków i małży. 

 

1.8. Potencjał rekreacyjny - przydatność przestrzeni dla wyróżnionych form rekreacji 

Atrakcyjność środowiska przyrodniczego województwa pomorskiego pozwala na 

rozwijanie różnych form zaspakajania potrzeb rekreacyjnych. Do cech wpływających w 

zasadniczym stopniu na potencjał rekreacyjny województwa należą następujące cechy i 

zasoby naturalne: 

− długi odcinek wybrzeża morskiego (246-kilometrowy bez Półwyspu Helskiego i 

wewnętrznej części Zalewu Wiślanego lub 358-kilometrowy odcinek brzegu morskiego 

liczony wraz z Półwyspem Helskim i Mierzeją Wiślaną), w skład którego wchodzą 

Wybrzeże Słowińskie, Pobrzeże Kaszubskie, Mierzeja Helska, Mierzeja Wiślana (łącznie 

18 gmin mających bezpośredni kontakt z morzem) - z jego walorami, sprzyjającymi 

rozwojowi funkcji wczasowo – turystycznej i uzdrowiskowej 

− wysoka lesistość, przekraczająca w niektórych gminach 50% (np. gmina Czersk, Sieczna, 

Kaliska, Lubichowo, Studzienice); lasy województwa zajmują ponad 35% powierzchni, 

co daje 3 miejsce w kraju (wg. danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 2001) 

− rozległość pojezierzy, które zajmują 69,3% obszaru województwa oraz bogactwo jezior: 

(2076 jezior o powierzchni powyżej 1 ha); największe z nich to: J. Łebsko – 71,4 km2, J. 

Gardno – 24,7 km2, J. Wdzydze – 15,6 km2, J. Żarnowieckie - 14,3 km2, J. 

Charzykowskie - 13,6 km2 

− wody śródlądowe: województwo leży w obrębie dorzecza Wisły oraz rzek przymorskich, 

wśród których najważniejsze to: Wisła, Wda, Wierzyca, Brda, Motława z Radunią, oraz 
wpadające bezpośrednio do morza Łeba, Reda, Łupawa i Słupia 

− ciekawa struktura krajobrazowa, niezwykle urozmaicona rzeźba terenu pochodzenia 

polodowcowego z dużymi różnicami wysokości (najwyższe wzniesienie na Niżu 

Wschodnioeuropejskim - Wieżyca 329 m n.p.m.), obszary depresyjne we wschodniej 

części województwa (największa depresja na Niżu Europejskim - 1,4 m ppt.), a także 

zróżnicowane pokrycie terenu z licznymi jeziorami i kompleksami leśnymi; w przestrzeni 

wyodrębniają się wyraźnie następujące krainy: Wybrzeże Słowińskie, Pobrzeże 

Kaszubskie, Wysoczyzna Damnicka, Pojezierze Kaszubskie, Pojezierze Bytowskie, 

Równina Charzykowska, Pojezierze Krajeńskie, Bory Tucholskie, Dolina Kwidzyńska, 
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Pojezierze Starogardzkie, Żuławy Wiślane, Pojezierze Iławskie – sprzyjające rozwojowi 

turystyki krajoznawczej 

− wielkoprzestrzenne formy ochrony środowiska przyrodniczego (Czochański J., 

Kubicki M.) 2 parki narodowe 

− 4 obiekty o randze międzynarodowej umieszczone na listach obszarów chronionych w 

ramach Konwencji RAMSAR i międzynarodowej sieci obszarów chronionych Morza 

Bałtyckiego: Słowiński Park Narodowy, Nadmorski Park Krajobrazowy, Park 

Krajobrazowy Mierzeja Wiślana oraz Rezerwat Przyrody Kępa Redłowska – informacja 

szczególnie ważna dla rozwoju turystyki ekologicznej 

− 2 347 pomników przyrody, z tej liczby 1741 stanowią pojedyncze drzewa, 395 grupy 

drzew, 24 aleje, 158 głazy narzutowe. Wśród wyżej wymienionych form znajdują się 

prawdziwe osobliwości przyrodnicze: ruchome wydmy „Białe Góry” w Słowińskim 

Parku Narodowym, jaskinia w Mechowie zwana Grotami Mechowskimi, głazy narzutowe 

- „Bliźniaki” w okolicach Nowego Dworu Wejherowskiego (obwody: 9,5m, 6,75m), 

„Dwunastu Apostołów” w Pucku; Bursztynowa Góra (rezerwat przyrody z kopalnią 

bursztynu) w Bąkowie, głaz narzutowy „Stojący” (Diabelski, Pogański Kamień) we wsi 

Odargowo (obwód 20m), głaz narzutowy „Wielki Kamień” w Mirachowie (obwód 17m), 

„Bracia Leśni” (dąb zrośnięty z bukiem) koło Chwaszczyna – walory interesujące dla 

turystyki krajoznawczej (wg danych Wydziału Ochrony Środowiska PUW, 2000, Sikora 

A.,1978) 

− bogate pokłady wód leczniczych, wykorzystywane przez znane uzdrowiska w Ustce1 i w 

Sopocie2 – prowadzona jest tam działalność lecznicza i rehabilitacyjna; w 

miejscowościach Krynica Morska, Jastarnia, Jurata i Łeba obowiązują niektóre przepisy o 

uzdrowiskach na mocy Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów o 

uzdrowiskach na inne miejscowości  

− najwyższymi atutami turystycznymi województwa dysponuje strefa nadmorska (skupiają 

się w niej przede wszystkim stacjonarne formy wypoczynkowe oraz turystyka 

krajoznawcza, zwłaszcza piesza); brzeg morski stanowi naturalne odniesienie dla 

lokalizacji, gdyż w jego zasięgu występują podstawowe dla pasa wybrzeża walory 

wypoczynkowe: morze, plaża i mikroklimat. Przydatność turystyczna brzegu morskiego 

jest limitowana następującymi parametrami: rodzajem brzegu, wysokością brzegu, typem 

plaży i jej szerokością oraz dynamiką brzegu. Przydatność turystyczną plaż woj. 

pomorskiego oceniono metodą wagową i wyniki zestawiono w tab. 5. 

Tab. 5. Waloryzacja plaż województwa pomorskiego 

Miejscowości 

Rodzaj brzegu 
Wysokość 

brzegu 
Typ plaży  Szerokość plaży Ocena 

ogóln

a waga pkt ocena 
wag

a 
pkt ocena 

wag

a 
pkt ocena 

wag

a 
pkt ocena 

Ustka 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 2 6 27 

Rowy 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 2 6 27 

Łeba 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 2 6 27 

Białogóra 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

 
1 Ustka jest uzdrowiskiem na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. (M.P. nr 38, poz. 333); 

w oparciu o kąpiele solankowe i wody lecznicze leczone są osteoporoza, choroby reumatyczne, schorzenia 

kardiologiczne, nadciśnieniowe, dolnych dróg oddechowych 
2 Sopot jest uzdrowiskiem na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 stycznia 

1999 r. (Dz. U. nr 10, poz. 94); prowadzona działalność lecznicza oparta jest na kąpielach w wodzie morskiej, 

kąpielach solankowych, zabiegach borowinowych. 
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Dębki 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Widowo 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 2 6 27 

Karwia 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 2 6 27 

Jastrzębia Góra 1 2 2 2 2 4 4 3 12 3 2 6 24 

Chłapowo 1 2 2 2 2 4 4 3 12 3 3 9 27 

Cetniewo 1 2 2 2 2 4 4 3 12 3 3 9 27 

Władysławowo 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Jastarnia 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Hel 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Puck 1 2 2 2 2 4 4 2 8 3 2 6 20 

Oksywie 1 2 2 2 2 4 4 1 4 3 1 3 13 

Gdynia 1 2 2 2 2 4 4 2 8 3 2 6 20 

Sopot 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Westerplatte 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 2 6 27 

Stogi 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Świbno 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Mikoszewo 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Jantar 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Stegna 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Sztutowo 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Kąty Rybackie 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Krynica Morska 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Piaski 1 3 3 2 3 6 4 3 12 3 3 9 30 

Objaśnienia: Wagi czynników: 1-4; Punktacja:1-3; Rodzaje brzegu: klifowy - 2 pkt., wydmowy - 3 pkt.; 

Wysokość brzegu: do 10m. - 3 pkt., 10-30m. - 2 pkt.; Typ plaży: kamienista - 1 pkt., żwirowa - 2 pkt., piaszczysta 

- 3 pkt.; Szerokość plaży: do 20m. - 1 pkt., 20-40m. - 2 pkt., ponad 40 m. - 3 pkt. 

Źródło: Geograficzne podstawy..., 1980 

W województwie dominują brzegi wydmowe, wśród których przeważają brzegi o 

wysokości do 10m. Najbardziej typowe dla pomorskiego wybrzeża są plaże piaszczyste. Pod 

względem szerokości przeważają plaże liczące ponad 40 m. Według przeprowadzonej analizy 

85% wszystkich plaż można zakwalifikować jako najbardziej przydatne do użytkowania 

turystycznego (27-30 pkt). Jedynie plażę w Oksywiu można uznać za średnio-przydatną do 

użytkowania turystycznego. 

Zasoby techniczne umożliwiają lub ułatwiają korzystanie z naturalnych walorów 

rekreacyjnych, niekiedy stanowią atrakcje same w sobie; specyficznymi dla województwa, 

stworzonymi przez wykorzystanie walorów naturalnych środowiska są: 

− porty morskie: Gdańsk, Gdynia, Ustka, Łeba, Rowy, Hel, Władysławowo, Puck, Jastarnia, 

Kąty Rybackie, Krynica Morska, Nowa Karczma – Piaski  

− przystanie morskie: Dębki, Karwia, Chłapowo, Chałupy I (od strony Morza), Chałupy II 

(od strony Zatoki), Kuźnica I (od strony Morza), Kuźnica II (od strony Zatoki), Jastarnia I 

(od strony Morza), Jastarnia II (od strony Zatoki), Jastarnia III (od strony Zatoki); 

Swarzewo, Osłonino, Rewa I, Rewa II, Mechelinki, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Sopot, 

Jelitkowo, Jantar, Stegna, Kąty Rybackie I, Kąty Rybackie II, Krynica Morska, Nowa 

Karczma – Piaski (wg danych Urzędu Morskiego w Gdyni i Urzędu Morskiego w 

Słupsku, 2001) 

− porty rzeczne: Malbork, Łeba, Tczew; rzeczne przystanie pasażerskie: Gdańsk, 

Sobieszewo, Rybina, Tczew, Malbork, Gniew (Płocke T., Kadecka A., 2001; Liga Morska 

i Rzeczna)  
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− latarnie morskie: Ustka, Czołpino, Stilo, Rozewie, Jastarnia, Hel, Krynica Morska, Sopot, 

Gdańsk Port Północny  

− 47 kąpielisk morskich m.in. Ustka, Rowy, Łeba, Białogóra, Karwia, Jastrzębia Góra, 

Władysławo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata, Hel, Puck, Sopot, Gdańsk, Jantar, 

Stegna, Sztutowo, Kąty Rybackie, Krynica Morska, Piaski (Gospodarka morska…, 2000) 

− powstający rejon rozwoju alternatywnej energetyki – ekologiczne źródła energii 

elektrycznej (siłownie wiatrowe w okolicach Swarzewa, Starbienino, Lisewo, elektrownie 

wodne na Raduni, szlak elektrowni wodnych na Słupi) – ze względu na pionierstwo tego 

rodzaju inicjatyw na terenie województwa. 

Krajobraz każdego regionu poza walorami przyrodniczymi definiuje także komponent 

kulturowy – jego zasoby omówiono w rozdziale F. 

Zróżnicowany potencjał rekreacyjny województwa ma zasadnicze znaczenie dla 

atrakcyjności turystycznej regionu, decyduje o przydatności przestrzeni dla wyróżnionych 

form rekreacji i generuje ruch turystyczny. Lokalizacje specyficznych form rekreacji w 

województwie tworzą: 

− miejsca dla płetwonurkowania – Jezioro Bobięcińskie Wielkie i Małe, Jezioro Raduńskie, 

kompleks jezior Wdzydzkich; największą atrakcją dla płetwonurków są podwodne wraki 

spoczywające na dnie Zatoki Gdańskiej i wokół Helu na różnych głębokościach (od 5 do 

70 metrów) - specjaliści typują około 25 miejsc od Łeby do Gdańska (Centralne Muzeum 

Morskie, 2001) 

− miejsca dogodne do uprawiania windsurfingu: Zatoka Pucka (od Władysławowa do Juraty 

i od Chałup do Pucka, Rewa), okolice Sopotu, na otwartym morzu w Dębkach i w Łebie, 

na jeziorach: Wdzydze, Raduńskie, Żarnowieckie; jeziora przybrzeżne (Pomorze 

Wschodnie…, 1997) 

− miejsca dogodne do uprawiania żeglarstwa - J. Charzykowskie, J. Wdzydze, J. Raduńskie, 

J. Żarnowieckie, J. Przywidzkie, J. Ocypel Wielki (Pomorze Wschodnie…, 1997) 

− miejsca dogodne dla kajakarstwa wyróżnia obszar Pojezierza Kaszubskiego z 

największym w Polsce zgrupowaniem jezior oraz zróżnicowaną siecią wodną oraz Bory 

Tucholskie w dorzeczu dwóch dużych rzek: Brdy i Wdy. System szlaków w 

województwie tworzą rzeki: Słupia (Gowidlino – Sulęczyno – Soszyce - Gałąźnia Mała – 

Krzynia – Słupsk – Ustka – dł. 124km); Łupawa (Łupawsko – Kozin – Łupawa - Damno 

– Smołdzino – dł. 84 km), Łeba (Sianowo – Miłoszewo – Bożepole Wielkie – Lębork – 

Gać – dł. 98 km) Radunia (Stężyca – Ostrzyce – Somonino – Żukowo – Pruszcz Gdański 

– Gdańsk – dł. 99km), Brda (Swornegacie – Mylof – Rudzki Most – Brda – dł. 41km), 

Wda (Lipusz – Wdzydze Kiszewskie – Czarna Woda –Błędno – dł. 118 km), Martwa 

Wisła (część dawnej odnogi wiślanej Leniwki, o długości 29 km; końcowy jej odcinek 

stanowią tereny portu morskiego i stoczni), Motława dostępna dla kajaków od Koźlin, 

Reda - dostępna na długości 55 km, od wsi Zamostne do ujścia w Zatoce Puckiej (Płocke 

T., Kadecka A., 2001; Regionalny Ośrodek Programowy PTTK w Gdańsku) 

− miejsca dogodne do uprawiania sportów motorowodnych – J. Żarnowieckie (Płocke T., 

Kadecka A., 2001) 

− miejsca dogodne do uprawiania sportów bojerowych – Zalew Wiślany, J. Charzykowskie 

(Płocke T., Kadecka A., 2001) 

− warunki terenowe do uprawiania narciarstwa biegowego występują na otwartych terenach 

całego województwa, ale szczególnie na rozległym obszarze pojezierza Kaszubskiego 

oraz do uprawiania narciarstwa zjazdowego - stoki narciarskie: Sopot, Wieżyca 

(Regionalny Ośrodek Programowy PTTK w Gdańsku) 

− miejsca dogodne dla lotniarstwa sportowego ( paralotniarstwa, motolotniarstwa), to 

przede wszystkim klify nadmorskie (w okolicach Mechelinek, Babich Dołów, Mrzezina, 
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Władysławowa, Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry w Rowach koło Ustki) oraz na 

wzgórzach pojeziernych (m.in. w okolicach Wieżycy i Borska, na skraju jezior Wdzydze i 

Konarzyny).  

Potencjał rekreacyjny i jego przydatność dla wybranych form rekreacji województwa 

pomorskiego przedstawiają: rys. A.-13 i rys. A.-14. 

 

2. Zagrożenia i antropizacja środowiska 
 

Realizowane inwestycje w zakresie ochrony środowiska oraz ograniczenie rozwoju 

tradycyjnych działów gospodarki i zmiany w technologiach produkcji w ostatnich 10 latach w 

wyraźny sposób wpłynęły na ukształtowanie się tendencji stałej poprawy stanu środowiska 

przyrodniczego i środowiskowych warunków życia mieszkańców województwa. Nadal 

jednak w wielu dziedzinach poprawa jest niewystarczająca, szczególnie w zakresie stanu wód 

powierzchniowych, emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu. Ogólne parametry 

oddziaływania na środowisko województwa charakteryzują następujące wskaźniki (wg GUS, 

2001): 

− roczne zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej (w 2000 r.) – 239,5 mln m3 - w 

tym: dla przemysłu – ok. 46,2%, dla rolnictwa i leśnictwa – ok. 12,5%, dla zaopatrzenia 

wodociągów – ok. 41,3%; największym zużyciem wody charakteryzują się miasta: 

Gdańsk, Kwidzyn, Gdynia, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Słupsk, Tczew, Krokowa, 

Puck, Sopot 

− ścieki wymagające oczyszczenia odprowadzane do wód powierzchniowych (w 2000 r.) - 

158 mln m3, w tym ścieki oczyszczone ok. 92,6%: największą ilość ścieków wytwarzają 

miasta: Kwidzyn, Gdańsk, Starogard Gdański 

− emisja zanieczyszczeń powietrza (w 2000 r.) – 5,4 tys. ton pyłowych/rok tj. 0,4 t/1 km2 

i 48,3 tys. ton. gazowych/rok tj. 3,0 t/1 km2 (bez CO2); największą emisja charakteryzują 

się powiaty: Gdańsk, Gdynia, kwidzyński, wejherowski i starogardzki 

− wielkość zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniach do redukcji w % zanieczyszczeń 

wytworzonych (w 2000 r.) - pyłowych 98,3% oraz gazowych (bez CO2) 39,4% 

− odpady przemysłowe nagromadzone (stan w końcu 2000 r.) – ok. 20,4 mln ton, z tego ok. 

67% to fosfogipsy, a 28% to popioły i żużle z energetyki i ciepłownictwa, najwięcej tych 

odpadów nagromadzonych posiadają powiaty: kwidzyński, Gdańsk i Gdynia 

− odpady przemysłowe wytworzone – ok. 1 976,1 tys. ton w 2000 r.; największą ilością 

odpadów wytworzonych w ciągu roku cechują się powiaty: kwidzyński i malborski oraz 

Gdańsk i Gdynia 

− 63 czynne wysypiska komunalne o pow. ogólnej 268 ha, z których największe o objętości 

powyżej 1 mln. m3 to: Szadółki (miasto Gdańsk), Łężyce (gmina Wejherowo), Swarzewo 

(gmina Puck), Linowiec (gmina Starogard Gdański) 

− 13 większych składowisk odpadów przemysłowych o łącznej powierzchni blisko 285 ha, 

z których największe to: Wiślinka k/Gdańska, Letnica i Przegalina w Gdańsku, Grabówek 

k/Kwidzyna, Rewa w gminie Kosakowo 

− 8 składowisk materiałów niebezpiecznych tzw. mogilników, w których składowanych jest 

ponad 300 ton odpadów; 7 składowisk jest już zamkniętych, czynne jest tylko 

składowisko na wysypisku Szadółki w Gdańsku. 

W zakresie monitoringu powietrza w 1999 roku stwierdzono m.in. nie przekraczanie 

wartości dopuszczalnych w zakresie średniorocznego stężenie dwutlenku siarki, 

średniorocznego stężenia dwutlenku azotu, tlenku węgla, opadu pyłu i ołowiu oraz niektórych 

substancji specyficznych – toluenu, fluoru, formaldehydu i ksylenu. Przekroczenie norm 
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dopuszczalnych zanotowano natomiast lokalnie dla benzenu (centrum Gdyni i Gdańska) oraz 

maksymalnego stężenia średniodobowego pyłu zawieszonego (w centach dużych miast). 

W zakresie monitoringu wód podziemnych stwierdzono, ze wody te charakteryzują się 

generalnie dobrą jakością, a zdecydowana większość wód podziemnych województwa nadaje 

się bezpośrednio lub po prostym uzdatnieniu do picia i na potrzeby gospodarcze. Najgorsze 

wyniki badań uzyskano na terenie Żuław, gdzie wody wykazywały podwyższone zawartości 

chlorków i zapach siarkowodorowy. Wody bardzo dobrej jakości stanowiły 62,7% zasobów 

w czwartorzędzie, 72,2% w piętrze trzeciorzędowym i 42,1% w kredowym. 

W odniesieniu do wód rzecznych, monitoringiem objęto 677 km rzek województwa, 

wody portowe oraz przybrzeżne Zatoki Gdańskiej. Wszystkie największe rzeki województwa 

charakteryzują się generalnie niską jakością wód wykazując w zakresie różnych wskaźników 

wartości pozaklasowe lub w III klasie czystości. Należą do nich Wisła, Słupia, Łeba, Łupawa, 

Wierzyca, Radunia, Nogat, Kanał Juranda, Biały Rów, Liwa, Lipczynka, Postolińska Struga, 

Klasztorna Struga, Strzelenka i Mała Supina. Wody rzek wykazują wysokie zawartości 

bakterii coli typu fekalnego, podwyższone zawartości biogenów i okresowe występowanie 

pozanormatywnych stężeń chlorofilu, rtęci, fosforu i manganu. Znacznie lepszy jest stan wód 

rzek Brdy i Chociny. Wody morskie charakteryzowały się wieloma parametrami w I i II 

klasie czystości. Nie notowano także substancji ropopochodnych. Jednakże o złej ocenie 

jakości wód decydował udział wyników badań w III klasie czystości w zakresie zawiesiny, 

zawartości fosforu i żelaza oraz bakterii coli typu fekalnego. Lokalnie notuje się też spływy 

różnego typu zanieczyszczeń ciekami z obszaru Trójmiasta. Generalnie zauważalna jej 

poprawa stanu czystości wód w okresie wieloletnim. Podobna tendencja występuje też w 

wodach Zalewu Wiślanego. W 2001 roku większość kąpielisk nadmorskich została otwarta. 

Kąpieliska zamknięte pozostały nadal nad Zatoka Pucka w Swarzewie, Rzucewie, Osłoninie i 

Mechelinkach oraz nad Zatoką Gdańską w Gdyni-Orłowie, Gdańsku-Świbnie, Mikoszewie 

oraz fragmentarycznie w Jantarze i Katach Rybackich (Komunikat nr 4, PWIS z dn. 

25.06.2001r.). 

Monitoring jezior, w ostatnich 10 latach, objął łącznie 161 jezior w 189 punktach 

badawczych. Ogólnie ocenia się, że stan czystości jezior – podobnie jak cieków wodnych – w 

ostatnim dziesięcioleciu ulega stałej, choć powolnej poprawie. Jednak dla większości jezior 

ogólna ocena stanu czystości wypada niekorzystnie. Wśród badanych punktów pomiaru 

klasyfikowano odpowiednio: 12 w I klasie czystości, 71 w II klasie, 68 w III klasie, 38 jako 

pozaklasowe. Do II klasy zaliczane są m.in. duże zbiorniki przymorskie Gardno, Łebsko i 

Sarbsko, a także jeziora Charzykowskie Południowe, Dzierzgoń, Karsińskie. Pozaklasową 

jakość wód notuje się w jeziorach Belawskim, Człuchowskim, Debrzno, Barlewickim, 

Tuchomskim. 

W ostatnich latach notuje się wyraźny szybki wzrost poziomu hałasu komunikacyjnego. 

Szczególnie obciążone hałasem są centra miast w otoczeniu gęstej zabudowy, gdzie 

równoważny poziom hałasu jest wysoki i przekracza 70 dB – zjawisko to występuje w 

centrach Gdańska, Gdyni, Słupska i Pruszcza Gdańskiego. Również wysokie, choć 

nieznacznie niższe wartości notowano w punktach pomiarowych na trasie drogi krajowej 

Gdańsk – Łódź i trasie drogi Gdańsk – Warszawa.  

Poza wymienionymi elementami, na obszarze województwa 31 grudnia 1999 r. było 

zlokalizowanych 30 zakładów uznanych za potencjalne źródła nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska, 23 zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska oraz 102 obiekty uznane za 

szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi (rys. A.-15). 

Ogólnie terenami o najwyższym stopniu przekształcenia środowiska naturalnego są 

obszary wielkomiejskie i tereny przemysłowe. W skali całego województwa najgorszy stan 

środowiska występuje w otoczeniu Trójmiasta, kumulującego największą ilość oddziaływań 
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przemysłowych i komunalnych. Liczne zlokalizowane tu obiekty stanowią potencjalne 

zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale także i zdrowia ludności. Jednakże stale polepszający 

się stan środowiska nie pozwala już formułować stwierdzeń o występowaniu obszarów 

katastrof lub choćby zagrożenia ekologicznego. Szczegółowo zagadnienia te prezentuje 

„Opracowanie ekofizjograficzne” (Opracowanie ekofizjograficzne, 2001), a szczegółowe 

informacje o stanie środowiska zawierają coroczne raporty PIOŚ.  
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B. GOSPODARKA  
( Jarosław T. Czochański, Magdalena Kaniewska, Jarosław Płaczkiewicz,) 

 

1. Struktury funkcjonalne użytkowania 

Poziom intensywności i struktura funkcjonalna użytkowania gospodarczego przestrzeni 

w województwie kształtują się pod wpływem wielu czynników. Ukształtowane w procesie 

historycznym sposoby wykorzystania cech przestrzeni i wynikających z nich sposobów 

gospodarowania spowodowały rozwój określonych ośrodków koncentracji działalności 

gospodarczej i powiązanego z nim osadnictwa. Utworzyła się charakterystyczna dla 

województwa struktura użytkowania, w której wyróżnia się tereny o określonym sposobie 

gospodarowania i intensywności zagospodarowania, odmiennych walorach użytkowych z 

punktu widzenia przydatności dla poszczególnych dziedzin gospodarki oraz możliwości 

generowania dalszego rozwoju. Efektem tego jest występowanie z jednej strony słabiej 

zagospodarowanych terenów typowo leśnych i rolniczych, z drugiej – ośrodków koncentracji 

i terenów odznaczających się wysokim stopniem zagospodarowania gospodarczego, jak też 

obszarów turystycznych użytkowanych ze zmienną intensywnością w różnych porach roku. 

Zaważyło to w dużej mierze na zróżnicowaniu ich zaludnienia – drugie stawały się coraz 

bardziej atrakcyjne dla napływu migracyjnego ludności od pierwszych. Ich zaludnienie 

systematycznie rosło. 

W województwie mamy do czynienia ze słabiej zaludnionym, rolniczo-leśnym obszarem 

w zachodniej części województwa, w którym występują pojedyncze małe i średnie skupiska 

gospodarcze, z gęsto zaludnionym rozległym terenem koncentracji działalności gospodarczej 

nad Zatoką Gdańską i w jej pobliżu, a także wzdłuż Wisły oraz okresowo intensywnie 

użytkowanym obszarem nadmorskim z zagospodarowaniem częściowo sezonowym. To 

zróżnicowanie ma istotny wpływ na cały rozwój gospodarczy i cywilizacyjny województwa. 

Województwo pomorskie ma charakter wielofunkcyjny. Rozwinęły się tutaj niemal 

wszystkie rodzaje funkcji egzogenicznych: gospodarka morska, przemysł wydobywczy i 

przetwórczy, rolnictwo, leśnictwo, turystyka i rekreacja, usługi społeczne o znaczeniu 

ponadregionalnym (nauka, kultura, ochrona zdrowia) oraz infrastruktura techniczna o 

znaczeniu ponadregionalnym (transport, energetyka, gospodarka wodna). 

 

 

 

2. Struktura użytkowania gruntów 
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Silne uzależnienie struktury użytkowania od warunków przyrodniczych wpłynęło na 

ukształtowanie trwałych elementów struktury zagospodarowania, które będą wywierały duży 

wpływ na możliwości przyszłego rozwoju. Pod względem użytkowania terenu można 

wyróżnić obszary: 

− zwartego zainwestowania miejskiego aglomeracji (ok. 70 km pas zainwestowania 

osadniczego z dwiema koncentracjami portowo–przemysłowymi Gdańska i Gdyni i 

rozwijającym się układem mieszkaniowo-usługowym w paśmie między centrami tych 

miast) 

− pasma nadmorskiego z miejscowościami rekreacyjnymi i rozwiniętą funkcją rybołówstwa 

− o dominującym rolniczym użytkowaniu z osadnictwem głównie typu wiejskiego (Żuławy, 

Dolina Wisły, wysoczyzny na północy) 

− pozostałej części województwa o dominującym użytkowaniu rolniczo-leśnym z różnym 

udziałem lasów w strukturze przestrzennej i rozwijającą się działalnością rekreacyjną 

(Pankau F., 1999). 

Powierzchnia geodezyjna województwa 31.12.2000 roku wynosiła 1 829 288 ha, w tym 

obszary miejskie zajmowały 109 148 ha (5,97%), zaś wiejskie 1 720 140 ha (94,03%). 

Największy odsetek powierzchni zajmowały kolejno: 

− użytki rolne – 49,6% powierzchni województwa, z tego grunty orne 38,5%, łąki i 

pastwiska – 10,8% oraz sady 0,3% 

− użytki leśne – 36,4% 

− grunty zabudowane i zurbanizowane – 6,4%, z tego tereny mieszkaniowe 2,0%, tereny 

przemysłowe 0,2%, tereny komunikacyjne 3,0%, tereny rekreacyjne 0,2%, pozostałe 

tereny zurbanizowane 1,0% 

− wody – 4,6% 

− nieużytki – 2,4% 

− tereny różne – 0,6%. 

W porównaniu ze średnimi krajowymi, województwo charakteryzuje się większą 

powierzchnią leśną (o 8,1% wyższą od średniej krajowej), powierzchnią wodną (o 2%) i 

nieużytków (o 0,8%). Natomiast mniejsza jest powierzchnia użytków rolnych (o 10,1% od 

średniej krajowej) oraz gruntów zabudowanych, zurbanizowanych i różnych (o 1%).  

Wyraźnie zaznacza się zróżnicowanie udziału różnych form użytkowania terenu w 

poszczególnych częściach województwa. Zestawienie tych powierzchni (rys. B.-1) wykazuje 

wyraźne występowanie powiatów o dominacji terenów z określonymi funkcjami. 
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Największym udziałem użytków rolnych cechują się powiaty środkowo-wschodniej 

części województwa (malborski, tczewski, gdański, kwidzyński, nowodworski, kartuski i 

pucki). Największy odsetek użytków leśnych posiadają powiaty w części południowo-

zachodniej (bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, wejherowski i starogardzki) oraz 

miasta Sopot i Gdynia, obejmujące swymi granicami lasy Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego. Grunty zabudowane największy odsetek powierzchni zajmują w miastach 

na prawach powiatu – Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Słupsku, a spośród pozostałych powiatów 

w puckim, gdańskim i tczewskim. Wody – poza powiatem nowodworskim, w granicach 

którego znajduje się znaczna część Zalewu Wiślanego, zajmują największe powierzchnie w 

powiatach pojeziernych – kartuskim, kościerskim, chojnickim i słupskim oraz w Gdańsku. 

Obszary leśne i rolnicze tworzą przestrzenną mozaikę, w której wyróżniają się rozległe 

bardziej zwarte kompleksy leśne wschodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego i 

Południowopomorskiego, szczególnie w mezoregionach Wysoczyzny Polanowskiej, Równiny 

Charzykowskiej i Borów Tucholskich oraz kompleksy użytków rolnych Żuław Wiślanych i 

na pojezierzach Starogardzkim i Iławskim. Tereny zainwestowane infrastrukturą techniczną 

(zabudowane, komunikacyjne itp.) towarzyszą Aglomeracji Trójmiejskiej oraz dużym 

miastom powiatowym (rozkład przestrzenny głównych form użytkowania terenu obrazuje rys. 

B.-2). 

Tab.1. Struktura użytkowania gruntów województwa pomorskiego wg powiatów  

Stan 31.12.2000 r. 

Powiaty 

Rodzaje użytkowania powierzchni* w% 

Użytki rolne Użytki leśne 
Grunty za-

budowane 
Wody Nieużytki 

Tereny 

różne 

Bytowski 37,4 52,4 3,7 3,4 2,8 0,3 

Chojnicki 36,7 51,7 4,4 5,0 1,7 0,5 

Człuchowski 41,4 49,1 3,7 2,3 2,2 1,3 

Gdański 66,5 18,8 8,1 3,4 1,9 1,3 

Gdańsk-miasto 32,3 18,1 37,9 5,9 3,9 1,9 

Gdynia-miasto 18,2 45,5 30,1 2,5 0,8 2,9 

Kartuski 53,8 30,2 7,4 5,5 3,0 0,1 

Kościerski 41,7 44,1 5,7 5,2 3,0 0,3 

Kwidzyński 63,6 22,4 6,8 4,6 2,2 0,4 

Lęborski 46,4 39,3 5,8 4,7 2,3 1,5 

Malborski 76,1 11,2 6,8 3,4 1,5 1,0 

Nowodworski 58,9 8,4 5,9 24,3 1,9 0,6 

Pucki 53,0 31,2 9,1 1,4 3,9 1,4 

Sopot-miasto 3,9 54,0 39,2 0,2 1,4 1,3 

Słupski 50,7 36,0 4,5 4,9 3,4 0,5 

Słupsk-miasto 37,6 13,3 38,2 1,4 1,3 8,2 
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Starogardzki 47,3 42,2 5,3 3,0 2,1 0,1 

Tczewski 71,5 15,0 8,1 3,0 2,0 0,5 

Wejherowski 44,5 43,7 6,8 2,7 1,9 0,4 

Pomorskie 49,6 36,4 6,4 4,6 2,4 0,6 

Źródło: Wykaz gruntów województwa pomorskiego, GUGiK, Warszawa, 2001 

*granica błędu przeliczeniowego 0,1% 

 

3. Aktywność gospodarcza i jej rozmieszczenie przestrzenne 

 

W końcu 2000 r. w województwie funkcjonowało 199,3 tys. podmiotów gospodarczych, 

z czego 77% stanowiły zakłady osób fizycznych. Pozostałe 23% to osoby prawne 

(przedsiębiorstwa państwowe, samorządowe, spółdzielnie i spółki prawa handlowego). W 

strukturze branżowej najwięcej było firm zajmujących się handlem i naprawami – 29,3%; 

następne w kolejności to: obsługa nieruchomości i firm – 15,5%, górnictwo i kopalnictwo, 

przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

– 12,9%, budownictwo – 11,3%, transport, gospodarka magazynowa i łączność – 8,3%, 

administracja publiczna, edukacja, ochrona zdrowia i opieka socjalna – 5,6%, hotele i 

restauracje – 5,7%, pośrednictwo finansowe – 3,6%, rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, 

rybołówstwo i rybactwo – 2,7%, pozostała działalność 5,4%. W świetle przytoczonych 

danych można zaobserwować, że najwięcej w województwie jest podmiotów gospodarczych 

w branżach typowo usługowych, nieprodukcyjnych. 

W analizie struktury przestrzennej działalności gospodarczej posłużono się informacjami 

o liczbie podmiotów gospodarki narodowej1 wg gmin i wg EKD2 z wyróżnieniem podmiotów 

małych (mikro – zatrudniających do 9 osób oraz małych – od 10 do 49 osób), średnich (od 50 

do 249 osób) oraz dużych (250 i więcej osób), wg stanu na koniec 2000 r. 

Z analizy ilościowej podmiotów gospodarki narodowej wynika, że najwyższym 

wskaźnikiem liczby podmiotów (w których liczba zatrudnionych nie przekracza 9 osób) na 

1000 mieszkańców charakteryzują się miejskie gminy nadmorskie: Krynica Morska – 463, 

Łeba –326, Jastarnia – 292, Władysławowo – 283, a dominującą działalnością są wśród nich 

usługi rynkowe (od 87 do 90%). Z analizy udziału ilościowego podmiotów gospodarki 

narodowej wg liczby zatrudnionych wynika, że w całym województwie pomorskim dominują 

 
1 Podmioty gospodarki narodowej – jednostki prawne, tj.: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające 

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
2 Dane w układzie EKD (Europejskiej Klasyfikacji Działalności) – dane statystyczne według sekcji, działów i 

grup obowiązujących wg tej klasyfikacji 
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podmioty zatrudniające do 9 osób (rys. B.-3). 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających do 9 osób wynosiła 190 256 

(czyli 95,5% ogółu podmiotów), a wśród pozostałych była: od 10 do 49 osób – 6922 

podmiotów, od 50 do 249 osób – 1815 podmiotów, od 250 i więcej osób – 273 podmiotów. 

Najwięcej podmiotów zatrudniających 250 i więcej osób występuje w miastach: Gdańsk– 

107, Gdynia 37, Słupsk – 21, Starogard Gdański –10, Kwidzyn – 9, Chojnice – 8, Tczew – 7, 

Sopot – 6. W pozostałych miastach i gminach występują one sporadycznie (rys. B.- 4). 

Z analizy wynika, że najwięcej podmiotów prowadzi działalność w zakresie usług 

rynkowych, tj. zajmuje się: handlem, naprawami pojazdów mechanicznych, motocykli oraz 

artykułów; przeznaczenia osobistego i użytku domowego; transportem, gospodarką 

magazynową i łącznością; pośrednictwem finansowym; obsługą nieruchomości, wynajmem i 

prowadzeniem interesów; prowadzeniem hoteli i restauracji; prowadzeniem działalności 

usługowej komunalnej, socjalnej i indywidualnej; Do usług rynkowych zaliczone są również 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. Wyjątek stanowi gmina Sulęczyno, gdzie 

76% ogółu podmiotów prowadzi działalność budowlaną oraz gmina Prabuty, gdzie 65% 

ogółu podmiotów prowadzi działalność związaną z rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem 

(rys. B.-5). 

4. Ośrodki gospodarcze 

Województwo pomorskie posiada liczący się w skali kraju potencjał produkcyjny i 

należy do czołówki województw uprzemysłowionych. Rozmieszczenie obiektów 

produkcyjnych w województwie pomorskim odpowiada w przybliżeniu strukturze osadnictwa 

(rys. B.-6). Największe nagromadzenie obiektów produkcyjnych występuje w obszarze 

aglomeracji trójmiejskiej3. W jej granicach skupione są wszystkie elementy charakterystyczne 

dla centrum regionu. Jest to obszar koncentracji miejsc pracy, majątku trwałego, inwestycji, 

wysokich dochodów budżetowych i zaawansowania prywatyzacji (Parteka T., 1996). Wg 

opublikowanego w 2000 r. przez WUS w Gdańsku rankingu 40 największych pracodawców 

w woj. pomorskim 32 firmy były zlokalizowane w aglomeracji trójmiejskiej. Największymi 

pracodawcami w województwie są stocznie w Gdyni i Gdańsku, następnie zakłady PKP, 

 
3 Aglomeracja trójmiejska współcześnie to duże, zurbanizowane skupienie osadnicze nad Zatoką Gdańską 

Stanowi ją miasta: Gdańsk, Sopot i Gdynia tworzące Trójmiasto, ponadto Pruszcz Gdański, Rumia, Reda i 

Wejherowo oraz otaczające je bezpośrednio gminy wiejskie, wszystkie wzajemnie powiązane między sobą: 

Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Kolbudy Górne, Szemud, Wejherowo, Kosakowo oraz gmina miejsko–

wiejska Żukowo (F. Pankau, 2000) 
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Uniwersytet Gdański, szpitale, Politechnika Gdańska, Poczta Polska i zakłady energetyczne. 

Największy udział w przychodach województwa generują przedsiębiorstwa 

przemysłowe. W aglomeracji trójmiejskiej mamy do czynienia z szerokim spektrum 

działalności przemysłowej. Wynika to z kilku istotnych czynników lokalizacji przemysłu. 

Podstawowy i chyba najważniejszy to fakt położenia nadmorskiego i wynikające z tego 

konsekwencje. Nadmorska lokalizacja w sposób naturalny warunkuje istnienie bazy portowej 

oraz związanego z nią przemysłu portowego i stoczniowego. Istnienie infrastruktury portowej 

ułatwia dostęp do bazy surowcowej drogą morską i pozwala na lokalizację przemysłu 

opartego na importowanych surowcach. Wśród największych polskich firm, w województwie 

pomorskim najwyżej notowana jest Rafineria Gdańska. Powstała ona w latach 70. ub. stulecia 

jako druga co do wielkości i znaczenia w kraju fabryka przetwarzająca oraz dystrybuująca 

paliwa płynne. Lokalizacja w Gdańsku wynika z dobrego dostępu do surowca przywożonego 

tankowcami do pobliskiego portu oraz z dogodnego zaopatrzenia w wodę. Druga co do 

wielkości firma to Grupa Stoczni Gdynia SA. Obecność firm przemysłu stoczniowego jest w 

aglomeracji trójmiejskiej oczywista. Po załamaniu się rynku wschodniego na przełomie lat 

80. i 90. przemysł stoczniowy przeszedł poważny kryzys. Doszło do znacznego spadku 

produkcji osiągając zaledwie 30% wodowanych statków w najlepszych latach 1976 – 1978 

(600 tys. BRT rocznie). Po latach wielu perypetii i przekształceń, szczególnie w sferze 

własnościowej, firmy stoczniowe wydźwignęły się i nadal są największymi pracodawcami na 

Pomorzu. Ponadto w aglomeracji mamy do czynienia z przemysłem energetycznym, 

produkcji sprzętu rtv, elektronicznym oraz kosmetycznym. Lokalizacja tych branż przemysłu 

wynika z potrzeby zatrudniania wykwalifikowanej kadry i dostępu do ośrodków badawczych 

warunkujących postęp w technologii i konkurencyjny rozwój. Taki rozwój jest możliwy w 

aglomeracji trójmiejskiej, gdzie są liczne ośrodki naukowe. Kolejną liczącą się w aglomeracji 

branżą jest przemysł spożywczy, szczególnie przetwórstwo rybne. Produkuje tu się około 

30% przetworów rybnych w kraju. 

Drugim istotnym z punktu widzenia skali wielkości oraz znaczenia w województwie jest 

ośrodek gospodarczy Słupska. Rozwinął się w nim głównie przemysł bazujący na 

tradycyjnym zapleczu rolniczym. Po latach przekształceń i modernizacji charakterystyka 

nasycenia przemysłem się zmienia. Obecnie mamy tu do czynienia z przemysłem 

chemicznym tworzyw sztucznych – Rubbermaid, Plast Box oraz producent okien M & S, 

maszynowym – Zasta, Stako, Sezamor, Fabryka Maszyn Rolniczych Famarol, 

samochodowym – Scania Kapena, spożywczym – Stolon SA, Pomorzanka oraz meblowym. 
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W ciągu ostatnich kilkunastu lat Słupsk i okolice stał się jednym z największych ośrodków 

produkcji obuwia w kraju. Łącznie obuwie produkuje tu ok. 10 fabryk. Wśród nich 

najbardziej znane to Gino Rossi, Nord, San Marco oraz Alka. W ośrodku tym rozwijają się 

także wyspecjalizowane usługi oraz wyższe uczelnie. 

Kolejnymi liczącymi się ośrodkami przemysłowymi w województwie są miasta: 

Starogard Gdański, Tczew i Kwidzyn. W miastach tych zlokalizowane są ważne dla 

gospodarki województwa jak i kraju zakłady o wyspecjalizowanej produkcji. 

W Starogardzie Gdańskim jest zlokalizowany jeden z największych zakładów 

farmaceutycznych w Polsce – Polpharma. W przypadku tego przemysłu konieczna jest stała 

współpraca z najwyżej wykwalifikowanymi specjalistami w medycynie, chemii, a także 

klinikami i różnego rodzaju placówkami badawczo-rozwojowymi. Poza tym istnieje tam 

przemysł: spożywczy, spirytusowy, meblowy oraz produkcji materiałów budowlanych. 

W Tczewie powstały zakłady produkcyjne w branżach elektromaszynowych, 

motoryzacyjnych, produkcji opakowań i spożywczych. Duże nadzieje wiąże się z powstaniem 

kompleksu elektronicznego Flextronic International. Jest to jedna z największych inwestycji 

przemysłowych na Pomorzu w ostatnich kilku latach. O lokalizacji tego koncernu właśnie w 

Tczewie zadecydowały dwa czynniki: dobre przygotowanie pod inwestycje w granicach 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wiążące się z nią korzyści oraz dostępność do wysoko  

kwalifikowanych kadr z pobliskiej aglomeracji trójmiejskiej. 

Ważnym ośrodkiem przemysłowym na mapie województwa jest Kwidzyn. Powstały tu 

dwa bardzo liczące się w skali kraju przedsiębiorstwa w branżach: papierniczej –  

Internationale Paper SA oraz elektronicznej – Philips Consumer Elektronics Industries 

Poland. Ponadto w Kwidzynie ulokowały się zakłady przemysłu naftowego, drzewnego, 

spożywczego i elektromechanicznego. 

Poza wymienionymi ośrodkami w województwie pomorskim nie ma dużych skupisk 

produkcji. Liczące pozycje zajmują jeszcze miasta: Malbork – produkcja spożywcza, 

chemiczna, materiałów budowlanych i elektromaszynowa, Lębork – przemysł spożywczy, 

materiałów budowlanych, elektrotechniczny, drzewny, kosmetyczny i odlewniczy oraz 

Chojnice – przemysł spożywczy, maszynowy, meblowy, stalowy i odzieżowy. 

Pozostałe ośrodki (głównie miasta powiatowe) nie są liczącymi się producentami na 

rynku krajowym i międzynarodowym. Z reguły posiadają po kilka niewielkich zakładów 

produkcji opartej na lokalnych surowcach, głównie w branży spożywczej, drzewnej, 

meblowej materiałów budowlanych i odzieżowej. Dla rozwoju regionu odgrywają jednak 
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istotną rolę przez wykorzystanie miejscowych surowców oraz jako miejsce zatrudnienia i 

aktywizacji gospodarczej. Pojedyncze, z reguły małe, obiekty przemysłowe występują także 

na obszarach wiejskich. Do największych należy Fabryka Porcelany Stołowej w Lubianie k. 

Kościerzyny, a do znaczących ze względu na specjalizację firma Hydromechanika w 

Piaskowcu gm. Ostaszewo. Zatrudnia ona ok. 50 osób, a zyskała rozgłos ze względu na 

podpisanie lukratywnego kontraktu na produkcję elementów do samolotów Boeing. 

 

5. Obiekty gospodarki według orientacji lokalizacyjnych 

 

5.1. Porty i przemysł portowy 

Żegluga morska obsługuje przewozy międzynarodowe Polski oraz przewozy między 

obcymi portami. Województwo pomorskie z uwagi na swoje nadmorskie położenie jest 

predestynowane do obsługi i rozwoju tej funkcji. Gospodarka morska w regionie odgrywała 

zawsze kluczową rolę, choć jej ranga w ostatnich latach nieco spadła.  

W województwie pomorskim są dwa liczące się porty morskie – zlokalizowane w 

Gdańsku i Gdyni oraz dwa mniejsze – w Ustce i Władysławowie (rys. B.-7).  

Port w Gdańsku jest kompleksem portowo–przemysłowym i pełni rolę zespołu 

portowego morsko–rzecznego. Składa się z dwu portów: wewnętrznego, położonego w 

dawnym korycie Wisły oraz zewnętrznego (Północny). Port wewnętrzny, usytuowany u 

ujścia Wisły, jest portem starym, wyspecjalizowanym w przeładunkach surowców 

nawozowych i innych ładunków masowych – nabrzeża dla statków o zanurzeniu 6 – 12,5 m. 

Przeładowuje się tu również drobnicę, drewno i zboże oraz obsługuje ruch pasażerski. Port 

Północny, położony nad otwartym morzem, jest specjalistycznym portem masowym dla 

przeładunku węgla, rudy i paliw płynnych. Ma doskonałe warunki techniczne (położenie 

konkurencyjne w niezamarzającej części Bałtyku, głębokowodne stanowiska dla statków o 

zanurzeniu do 15 m, które pozwalają przyjmować największe statki, jakie mogą wchodzić na 

Bałtyk). Dzięki temu Gdańsk wysunął się na czoło portów polskich pod względem wielkości 

przeładunków. 

Port w Gdyni jest zbudowanym w okresie międzywojennym i stale modernizowanym 

kompleksem. Jest uniwersalny dla przeładunków drobnicowych i kontenerowych. Pełni 

również role specjalistycznego portu masowego dla węgla i rudy oraz portu pasażersko–

turystycznego. 
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Oba porty nie posiadają wystarczających, dobrze urządzonych tras dostępu ze strony 

lądu. 

Infrastruktura portowa i lokalizowany przy niej przemysł portowy stanowią jedną z 

podstawowych form rozwijania gospodarki morskiej, która jest funkcją konstytuującą i jedną 

z ważniejszych dla rozwoju aglomeracji trójmiejskiej jako centrum społeczno–

administracyjno–gospodarczego województwa. Składnikami gospodarki morskiej, oprócz 

transportu morskiego i infrastruktury portowej, są usługi portowe, przemysł budowy i 

remontu statków i okrętów, rybołówstwo morskie – bałtyckie i dalekomorskie, eksploatacja 

innych zasobów morza oraz turystyka morska. 

Lokalizacja portów morskich w województwie pomorskim spowodowała powstanie i 

rozwój przemysłu stoczniowego. Po krytycznej dla przemysłu stoczniowego połowie lat 90. 

stocznie produkcyjne odnotowują dynamiczny wzrost sprzedaży, który plasuje je w ścisłej 

czołówce największych firm regionu. Stocznia Gdynia SA i powiązana z nią kapitałowo 

Stocznia Gdańska SA systematycznie modernizują swój majątek wytwórczy. Niezależnie od 

koniunktury na rynkach światowych, województwo utrzymuje silną pozycje w dziedzinie 

remontów statków. Wynika to m. in. z pozycji Gdańskiej Stoczni Remontowej SA, która 

dysponuje największym potencjałem remontowym na całym polskim Wybrzeżu i jest 

klasyfikowana na czołowych miejscach w europejskich i światowych rankingach stoczni 

remontowych. Stocznia poza remontami i przebudowami zajęła się również (w powiązaniu z 

należąca do niej Stocznią Północną) budową nowych statków. Istotny udział w budowie i 

remontach statków mają także Stocznia Marynarki Wojennej, Stocznia Remontowa Nauta w 

Gdyni, stocznia Cenal oraz wiele mniejszych firm. W 2000 roku w stoczniach na terenie 

województwa pomorskiego oddano do eksploatacji 25 statków o łącznej nośności 

486,3 tys. DWT. Były to głównie statki do przewozu ładunków suchych, płynnych i statki 

łowcze. W tym czasie wyremontowano 353 statki. Po obserwowanym w latach 

wcześniejszych spadku liczby przeprowadzonych remontów, w 2000 roku zanotowano po ich 

wzrost. W 2000 roku ważnym wydarzeniem był remont największej platformy wiertniczej, 

która wpłynęła na Bałtyk. 

Obiektami przemysłu portowego są także te zakłady przetwórstwa przemysłowego, 

których lokalizacja w porcie jest wynikiem bezpośredniego powiązania procesu 

przetwórczego z dostarczaniem surowców lub półproduktów i wysyłaniem produktów drogą 
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morską. Przykładami takich zakładów przemysłu portowego są Zakłady Nawozów 

Fosforowych i Rafineria w Gdańsku. 

 

5.2. Obiekty przemysłu spożywczego 

 

Przemysł spożywczy cechuje się dużą liczbą, w większości relatywnie niewielkich, 

terytorialnie rozproszonych zakładów. Jest to związane ze specyfiką bazy surowcowej, a 

także – w przypadku niektórych branż – z koniecznością dostosowania skali produkcji do 

lokalnego popytu. 

Zorientowanie surowcowe jest szczególnie widoczne w przetwórstwie rybnym. 

Najważniejsze zakłady w województwie są zlokalizowane bezpośrednio w portach (Ustka, 

Władysławowo, Jastarnia i Hel) oraz w bliskim ich sąsiedztwie (Rumia). Są to miasta leżące 

na wybrzeżu, a więc bezpośrednio przy obszarze pozyskiwania surowca z morza. Największe 

zakłady przetwórstwa rybnego to: Superfish, Wilbo oraz Lisner. Rejon słupski posiada duże 

tradycje w hodowli ryb słodkowodnych (łososiowatych). Koncentruje się tam znaczna część 

krajowej produkcji pstrąga.  

Ponieważ dostawcami podstawowych surowców przemysłu rolnego są liczne, w 

większości małe gospodarstwa, niewielki jest stopień specjalizacji ich produkcji. Budowa 

dużych zakładów łączy się ze znacznym udziałem kosztów transportu w kosztach własnych 

produkcji, co często przekracza korzyści związane ze zwiększeniem skali produkcji. 

Wydłużenie odległości i czasu transportu niektórych surowców powoduje ponadto straty na 

skutek ubytków lub obniżenia jakości surowca. Wszystko to ma szczególnie duże znaczenie 

dla zakładów przetwarzających surowce nietrwałe, a także zakładów charakteryzujących się 

dużym zużyciem surowców na jednostkę wyrobu. Większym zróżnicowaniem skali produkcji 

odznaczają się zakłady o lokalizacji konsumpcyjnej. Dla dużych rynków zbytu, którymi są 

duże miasta lub aglomeracje, opłacalna jest budowa dużych zakładów. Lokalizację rynkową 

mają też zakłady przetwarzające surowce nienadające się do dłuższego transportu i 

magazynowania. 

Poszczególne branże przemysłu spożywczego, w zależności od stopnia powiązania 

lokalizacji ich zakładów z bazą surowcową lub rynkami zbytu, można podzielić na kilka grup. 

Do grupy ściśle związanych z bazą surowcowa należą przemysł cukrowniczy i ziemniaczany 

ze względu na duże zużycie surowców na jednostkę wyrobu gotowego), owocowo–warzywny 

(nietrwałość wielu surowców, znaczna utrata wagi przez surowce w trakcie ich przewożenia), 
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rybny (bardzo nietrwały surowiec). Opisane powyżej cechy lokalizacji zakładów 

przetwórstwa spożywczego są charakterystyczne dla województwa pomorskiego. 

Zlokalizowane są w nim cztery cukrownie: w Pruszczu Gdańskim, Pelplinie, Malborku i 

Nowym Stawie. Województwo nie obfituje w zakłady przetwórstwa owoców i warzyw. 

Wynika to z faktu, że nie było tu nigdy większych tradycji upraw tych ziemiopłodów. 

Zakłady przetwórstwa owocowo–warzywnego są zlokalizowane w Kwidzynie, Miłobądzu, 

Kartuzach, Kościerzynie i Rumi. 

Zakładami wykazującymi powiązania lokalizacyjne z bazą surowcową oraz rynkami 

zbytu są też obiekty przemysłu mleczarskiego, mięsnego, olejarskiego, młynarskiego. W 

przemysłach mięsnym i mleczarskim zakłady produkcyjne zlokalizowane są w miarę 

równomiernie. W województwie pomorskim jest 111 zakładów przetwórstwa mięsnego. 

Rozmieszczenie ich jest zorientowane głównie na lokalne rynki zbytu. Największe są w 

Starogardzie Gdańskim, Gdyni, Wejherowie, Chojnicach, Tczewie, Gdańsku i Słupsku. 

Branża przetwórstwa mleka liczy 27 zakładów. Największe położone są w Gdańsku, 

Nowym Dworze Gdańskim, Chojnicach, Miastku, Kobylnicy k. Słupska, Człuchowie oraz 

Starogardzie Gdańskim. Przemysł olejarski reprezentowany jest w Polsce przez zaledwie 

kilka zakładów, zlokalizowanych zarówno przy dużych rynkach zbytu, jak i w ośrodkach 

położonych na terenach obfitujących w uprawę rzepaku. Jeden z zakładów olejarskich 

znajduje się w Gdańsku. Przemysł młynarski wykazuje duży stopień powiązania z bazą 

surowcową. W województwie pomorskim występuje ponad 40 zakładów branży zbożowo–

młynarskiej, w tym również zakłady zajmujące się przechowalnictwem zboża. Największe z 

nich są w Malborku, Kwidzynie, Prabutach Człuchowie, Lęborku i Włynkówku. Są to 

lokalizacje wynikające bezpośrednio z sąsiedztwa terenów uprawowych. Przemysł 

browarniczy i spirytusowy wymaga lokalizacji w miejscach, gdzie możliwe jest pozyskanie 

wody o wysokich walorach smakowych i chemicznych. W województwie pomorskim 

występuje jeden zakład produkcji alkoholu – w Starogardzie Gdańskim oraz cztery zakłady 

browarnicze – w Gdańsku (obecnie w likwidacji), Bytowie, Bielkówku k. Kolbud i Słupsku.  

Kolejna grupa branż przemysłu spożywczego jest uzależniona od konsumpcyjnej 

lokalizacji. Do branż tych należą przemysł cukierniczy, piekarniczy, chłodniczy i 

garmażeryjny. Największa koncentracja tego typu zakładów występuje w Gdańsku, Gdyni i 

Słupsku. Występuje tu duża konkurencja i podaż na rynku. 

Ostatnie kilkanaście lat spowodowały ogromny postęp techniczny w technologiach 

produkcji, konserwowania, przechowalnictwa i w funkcjonowaniu transportu. Ma to duży 
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wpływ na warunki lokalizacji obiektów produkcji przemysłu spożywczego. Opisane powyżej 

czynniki lokalizacji nie odgrywają już tak wielkiej roli. W związku z tym na rynkach w 

województwie pomorskim pojawiają się produkty mleczarskie, mięsne oraz piekarnicze z 

centralnej czy wschodniej Polski.  

5.3. Budownictwo 

Budownictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki Pomorza. Cechą 

charakterystyczną pomorskich firm budowlanych jest duże rozproszenie. Dominują małe 

przedsiębiorstwa zatrudniające po kilka lub kilkanaście osób, które zajmują się przede 

wszystkim drobnymi usługami albo są podwykonawcami dla dużych firm budowlanych i 

developerów działających na rynku lokalnym. Jednocześnie zaczyna się wyodrębniać grupa 

dużych firm wykonujących znaczące inwestycje budowlane, nie tylko na obszarze 

województwa. 

Produkcja materiałów budowlanych zajmuje znaczącą pozycję w gospodarce 

województwa. Producenci materiałów budowlanych są rozlokowani równomiernie na terenie 

całego województwa. Największe zakłady produkcyjne to: Wienerberger Ceramika 

Budowlana w Lęborku, Wytwórnia Materiałów Budowlanych M. Leier w Malborku, PPU 

Arbet i Embra w Gniewie, Hilgerbau – Centrum Klinkieru w Starogardzie Gdańskim, 

Aluplast (stolarka budowlana) w Człuchowie, Prefabet w Osławie Dąbrowie k. Bytowa.  

Liderami na rynku wykonawstwa budowlanego są Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych (GPRD SA), Polnord SA, Mostostal Gdańsk SA Do grupy największych w 

Polsce z terenu województwa zalicza się również Mostostal Chojnice SA, zrzeszony w grupie 

kapitałowej Mostostal Zabrze – Holding SA Przedsiębiorstwa te są liczącymi pracodawcami 

w regionie, świadczą usługi na terenie całej Polski i poza jej granicami. Znaczące pozycje na 

rynku budowlanym zajmują także Hydrobudowa SA i Elektromontaż Gdańsk SA. 

5.4. Przemysł wodochłonny i energochłonny 

W województwie pomorskim jest kilka przedsiębiorstw należących do grupy 

wodochłonnych. Największe z nich to zakłady papiernicze w Kwidzynie, zakłady płyt 

pilśniowych w Czarnej Wodzie, rafineria w Gdańsku, zakłady nawozów fosforowych w 

Gdańsku oraz cukrownie (rys. B.-7). Zakłady płyt pilśniowych w Czarnej Wodzie to jeden z 

kilku zakładów w tej branży w kraju. O jego lokalizacji w tym miejscu zdecydowały względy 

surowcowe – do wyprodukowania tony płyt zużywa się 2,5 – 3 m3 odpadów drewna. Nie 
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mniej istotny jest również dostęp do wody. Do wyprodukowania tony płyt potrzeba 40 – 50 

m3 wody. Jeszcze bardziej wodochłonna jest produkcja papieru do wyprodukowania tony 

papieru lub celulozy potrzeba ok. 300 m3 tego surowca. Przemysł papierniczy produkuje też 

znaczne ilości toksycznych ścieków. Lokalizacja w Kwidzynie największego na Pomorzu 

producenta papieru jest uzasadniona położeniem nad Wisłą. Pozostałe wymienione zakłady 

zużywają mniej wody. Dla rafinerii oraz zakładów fosforowych w Gdańsku bardziej istotna 

jest możliwość odprowadzania ścieków. Do wodochłonnych produkcji należą również 

cukrownie. W województwie położone są 4 cukrownie (w Pelplinie, Nowym Stawie, 

Malborku Pruszczu Gdańskim), wszystkie w miejscach dogodnych do pozyskiwania wody i 

odprowadzania ścieków. 

Z uwagi na brak dużych zasobów oraz obiektów energetycznych, nie występują w 

województwie obiekty przemysłowe o wysokiej energochłonności. Najwięcej energii 

zużywają w województwie: stocznie, rafineria, zakłady chemiczne oraz zakłady papiernicze 

w Kwidzynie. 

 

5.5. Produkcja wysokiej techniki i technologii 

 

W strukturze produkcyjnej województwa zaczynają coraz większą rolę odgrywać zakłady 

wykorzystujące w produkcji wysoko zaawansowane technologie i wysoko wykwalifikowane 

kadry (przemysł elektroniczny, elektrotechniczny, kosmetyczny, farmaceutyczny). Wykazują 

one powiązania z wyższymi uczelniami i instytutami badawczymi. Z uwagi na dominującą 

pozycję Trójmiasta w rozmieszczeniu instytutów oraz kadr o wysokich kwalifikacjach, tego 

typu działalności rozwijają się zwłaszcza na obszarze aglomeracji oraz w jej bliskim 

sąsiedztwie. Przykładami przedsięwzięć gospodarczych w tym zakresie są firmy: Wirtualna 

Polska (portal internetowy), DGT (cyfrowe centrale telefoniczne), Prokom SA, Young Digital 

Poland (oprogramowanie multimedialne), Intel Technologies Poland (systemy 

teleinformatyczne), Digitex, Mikrotel, Proelco. Poza aglomeracją są to: Philips Consumer 

Electronics w Kwidzynie, Flextronics w Tczewie, Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim. 

5.6. Obiekty handlowe 

Cechą struktury przestrzennej handlu w województwie jest duże rozproszenie obiektów. 

Dominują w strukturze obiekty małe, w tym o jednoosobowej obsłudze i niewielkiej 

powierzchni. W ostatnim 10-leciu nastąpił rozwój licznych obiektów małych, zaś od 5 lat 
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zaznacza się ekspansja dużych sieci handlowych o kapitale zagranicznym i konsolidacja 

handlowców polskich, co skutkuje powstawaniem sieci większych i dużych obiektów 

handlowych i handlowo-usługowych. 

W zakresie handlu hurtowego objawiło się to powstaniem m.in. 2 obiektów Makro Cash 

& Carry w Gdyni i w Przejazdowie k. Gdańska oraz centrum hurtowego Rënk w Gdańsku. 

Powstają także liczne obiekty magazynowe przedsiębiorstw handlowych. 

W handlu detalicznym nowym zjawiskiem są wielkopowierzchniowe obiekty handlowe 

(hipermarkety, centra handlowe o powierzchni powyżej 1000 m2), większość została 

zlokalizowana na obszarze aglomeracji trójmiejskiej. Powstawanie tego typu obiektów w tym 

rejonie jest funkcją istnienia dużych skupisk ludności – potencjalnych klientów. Wg stanu z 

połowy 2001 r. na terenie aglomeracji trójmiejskiej istniały 24 wielkopowierzchniowe 

obiekty handlowe. Najwięcej zlokalizowano w rejonie dwóch głównych arterii 

komunikacyjnych Trójmiasta: zachodniej obwodnicy trójmiejskiej oraz ciągu 

komunikacyjnego Grunwaldzka, Niepodległości, Zwycięstwa. Największe obiekty posiadają 

firmy: Auchan, Géant, Hit, Leroy Merlin, Obi, Nomi, IKEA, Praktiker. Poza aglomeracją 

trójmiejską wielkopowierzchniowe obiekty powstały w Słupsku i ośrodkach powiatowych 

(hipermarket Real w Słupsku, Hypernova w Chojnicach, Nomi w Tczewie). Kolejne obiekty 

znajdują się w budowie. 

Obok sieci hipermarketów i wielkich centrów handlowych, na terenie województwa 

pomorskiego działa kilkadziesiąt dużych obiektów handlowych – supermarketów. Należą one 

do sieci handlowych, budujących mniejsze obiekty (z reguły do 1000 m2 powierzchni). Są one 

skupione wokół takich sieci handlowych, jak: Biedronka, EDEKA, Zatoka, REMA 1000, 

NETTO oraz ETC. Są one ulokowane zarówno w Trójmieście, jak i w każdym większym 

powiatowym mieście województwa. 

5.7. Obiekty biurowe o wysokim standardzie 

Największe skupienie nieruchomości biurowych o wysokim, międzynarodowym 

standardzie występuje w Trójmieście. Wynika to z oczywistego faktu, że tu koncentruje się 

największe zapotrzebowanie na tego typu obiekty. Zdecydowanym liderem na rynku 

nieruchomości biurowych jest Gdynia. W ostatniej dekadzie powstało tu kilka atrakcyjnych 

biurowców o wysokim standardzie. Wśród nich najważniejsze to Idal House, Hossa, Plaza, 

Rudzki Center. Łączna powierzchnia atrakcyjnych powierzchni biurowych w Gdyni 

przekracza 70 tys. m2. Kolejne są w budowie. Ofertę nieruchomości biurowych w Trójmieście 
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uzupełniają obiekty w Gdańsku. Najważniejsze to popularny Zieleniak, Prorem oraz 

kompleks Centromoru. Kilka nowych obiektów znajduje się w budowie. 

 

6. Gospodarka rolna 

 

6.1. Obszary gospodarki rolnej 

Województwo cechuje się dużym regionalnym zróżnicowaniem warunków 

przyrodniczych, decydujących o produktywności rolniczej jego obszaru. Zróżnicowanie to ma 

charakterystyczny pasmowy rozkład przestrzenny o zmiennych warunkach przyrodniczych – 

od strefy brzegowej morza, przez pas pobrzeża, dalej środkowy – morenowy pas pojezierny 

po pojezierny pas równin sandrowych. Układ ten zaburzony jest we wschodniej części 

województwa, gdzie rozciąga się rozległa równina aluwialna Żuław, a pas pojezierny rozcięty 

jest szeroką Doliną Dolnej Wisły. 

Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa obejmują w szczególności elementy 

klimatyczne, litologiczno-glebowe i morfologiczne. Walory przestrzeni rolniczej na obszarze 

województwa – z przyrodniczego punktu widzenia – różnicują się od bardzo dobrych do 

wybitnie niekorzystnych (zarówno w odniesieniu do typów i jakości gleb, zmienności 

warunków klimatycznych, jak i ukształtowania terenu). Odzwierciedleniem średniej w 

regionie przydatności gleb dla upraw rolnych jest udział użytków rolnych w klasach 

bonitacyjnych lub kompleksach glebowo–rolniczych. Odsetek poszczególnych klas 

bonitacyjnych gleb na poszczególnych typach rodzaju użytków rolnych prezentuje tab. 2. 

 

Tab. 2. Użytki rolne wg klas bonitacyjnych gleb w roku 2000 

Rodzaje 

użytków 

Udział procentowy klas bonitacyjnych gruntów / kategoria opisowa gleb 

I 

najlepsze 

II 

bardzo 

dobre 

III 

dobre 

IV 

średnie 

V 

słabe 

VI 

bardzo słabe 

Grunty orne 0,3 3,9 25,1 37,3 19,5 13,9 

Sady 0,0 6,7 33,3 33,3 16,7 10,0 

Łąki trwałe 0,0 7,5 14,8 41,2 28,3 8,2 

Pastwiska 

trwałe 
0,1 7,4 15,9 33,1 26,9 16,6 

OGÓŁEM 0,2 4,7 23,0 37,5 21,03 13,3 

Źródło: Wykaz gruntów województwa pomorskiego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa, 2001 
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Na obszarze województwa występują gminy, w których ponad połowę rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej składa się z gleb bardzo słabych. Intensyfikacja produkcji rolnej jest 

tu nieopłacalna, a może być szkodliwa, gdyż prowadzi do nasilenia procesów degradacji 

biologicznej i fizycznej gleb oraz jej wyjaławiania. Grunty te, z uwagi na ich duży obszar oraz 

brak możliwości efektywnego zagospodarowania rolniczego, kwalifikują się do 

sukcesywnego wyłączania z użytkowania rolniczego. Największe potrzeby w tym zakresie 

mają gminy wchodzące w skład mezoregionów: Równina Charzykowska i Bory Tucholskie 

(Region rolniczy Koczalsko-Tucholski). Nabiera to szczególnego znaczenia w świetle 

koniecznych w przyszłości (po przystąpieniu do Unii Europejskiej) przekształceń 

powierzchni użytków rolnych jako narzędzia regulacji wielkości produktywności rolniczej.  

 

6.2. Rozkład przestrzenny użytków rolnych 

 

Użytki rolne stanowiły w 2000 r. 49,6% powierzchni województwa, co było 

wskaźnikiem niższym od średniej krajowej – wynoszącej 59,75%. Jest to wynikiem 

występowania w województwie większej od średniej krajowej powierzchni użytków leśnych, 

wód i nieużytków. Z ogólnej powierzchni użytków rolnych 60,6% stanowią grunty o 

specjalnym trybie ochrony – klas I-IV (na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych z 3 lutego 1995 r.). Rozmieszczenie przestrzenne użytków rolnych jest wyraźnie 

niejednorodne. Największy, zwarty ich areał, znajduje się we wschodniej części województwa 

– na Żuławach, Powiślu i części Kociewia. Jest to równocześnie obszar występowania 

najurodzajniejszych gleb oraz najmniejszej w skali województwa lesistości. Przestrzenny 

układ pozostałych użytków rolnych regionu ma charakter pasmowy, o kierunku zbliżonym do 

linii brzegowej Bałtyku. Przestrzeń rolnicza występuje tu na przemian, w sposób bardziej lub 

mniej zwarty, z pasmami dużych kompleksów leśnych. Najrozleglejsze pasmo gruntów 

rolnych znajduje się w północnej części województwa i rozciąga się od Pucka poprzez Lębork 

do Słupska (pas Pobrzeża). Drugie pasmo, mniejsze od północnego, ale także o znaczącej 

przewadze dużych areałów użytków rolnych i stosunkowo niskim udziale lasów, występuje w 

części południowej, obejmując obszar od Chojnic poprzez Człuchów w kierunku gmin 

Debrzno i Czarne. Pozostała, środkowa część województwa, charakteryzuje się niskim 

udziałem gruntów rolnych oraz wysoką lesistością. Przestrzeń rolnicza ukształtowała się tu w 

dwa pasma, z których jedno zaczyna się w rejonie Lubichowa, obejmuje Kościerzynę, 

Żukowo i Kartuzy, a następnie zwężając się biegnie od Sierakowic przez Bytów do Miastka; 
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drugie, najmniej zwarte, poprzedzielane kompleksami leśnymi, rozciąga się od Szemudu 

przez Czarną Dąbrówkę do Kępic. Swoiste, duże enklawy śródleśne stanowią użytki rolne 

skupione wokół miast Brusy i Czersk. Największe bezwzględnie powierzchnie użytków 

rolnych – powyżej 15 tys. ha – posiadają gminy: Chojnice, Człuchów, Miastko, Nowy Dwór 

Gdański, Główczyce, Słupsk i Lębork (rys. B.-8). 

Udział poszczególnych form użytkowania w gminach województwa wykazuje bardzo 

duże zróżnicowanie. Odsetek użytków rolnych w powierzchni całkowitej gmin wynosi od 

16,5% w gminie Osiek do 87,1% w gminie Lichnowy. Powierzchnia użytków rolnych 

przypadająca na jednego mieszkańca na obszarach wiejskich wynosiła w 1999 r. 1,06 ha, zaś 

lasów z zadrzewieniami 0,76 ha – przy średnich w województwie odpowiednio 0,42 ha i 0,30 

ha (Uwarunkowania przestrzenne rozwoju..., 2000). 

 

6.3. Warunki agroklimatyczne i morfologiczne istotne dla gospodarki rolnej 

 

Warunki agroklimatyczne w województwie są również znacznie zróżnicowane. 

Decydujący wpływ wywiera na nie bezpośrednie sąsiedztwo morza. Charakterystyczną cechą 

jest opóźnienie pór roku, średnio o 2 tygodnie, w stosunku do Polski środkowej. Skrócenie 

okresu wegetacyjnego, który trwa od poniżej 200 dni w części środkowej do ponad 210 dni na 

krańcach południowych, powoduje opóźnienie terminu zbiorów i ogranicza uprawę roślin 

ciepłolubnych i poplonów. Ilość i rozkład opadów sprzyjają uprawie roślin okopowych, 

utrudniają natomiast uprawę i sprzęt zbóż. Najsurowsze warunki termiczne z największą 

sumą opadów atmosferycznych panują na obszarze pojezierzy Bytowskiego i Kaszubskiego. 

W miarę przesuwania się na południe, warunki termiczne znacznie się poprawiają, ale suma i 

rozkład opadów pogarszają się. Szczegółowa ocena warunków agroklimatycznych 

przedstawiona została w rozdziale dot. potencjału atmosferycznego województwa.  

Rzeźba terenu na przeważającej części obszaru województwa jest korzystna do uprawy 

mechanicznej. Utrudnienia wiążą się z rzeźbą terenu stref krawędziowych wysoczyzn i dolin, 

cechującą się najsilniejszymi spadkami (krawędzie pojezierzy Zachodniopomorskiego i 

Wschodniopomorskiego oraz zbocza Doliny Wisły i dolin rozcinających strefę krawędziową). 

W strefach tych ze względu na erozyjne zagrożenie gruntu korzystne jest utrzymywanie 

trwałego pokrycia gleby w postaci użytków zielonych i zalesień. Generalnie mniejsze spadki 

terenu występują również w centralnych, czołowo-morenowych częściach regionów 

pojeziernych – na Pojezierzu Bytowskim i Pojezierzu Kaszubskim. Fragmentarycznie na 



 

 98 

zboczach wzniesień przekraczają one 8-10o, co również kwalifikuje je do objęcia specjalnymi, 

przeciwerozyjnymi zabiegami agrotechnicznymi lub zapewnienia im trwałej pokrywy 

roślinnej. 

 

6.4. Rejonizacja warunków produkcji rolniczej 

 

W województwie wyraźnie uwidaczniają się 4 podstawowe typy obszarów rolniczych, o 

zmiennych warunkach naturalnych produkcji i ich znaczeniu dla utrzymywania i opłacalności 

tej dziedziny gospodarki. Pierwsze dwa (regiony Żuław Wiślanych i Powiśla), cechują się 

najkorzystniejszymi warunkami produkcji. Trzecim obszarem o korzystnych warunkach jest 

środkowa część strefy nadmorskiej na Pobrzeżu Słowińskim i północnym skłonie Pojezierza 

Pomorskiego. Występują tu duże powierzchnie gleb torfowych i brunatnych, dość korzystne 

warunki klimatyczne kształtowane wpływem morza, znaczne powierzchnie trwałych użytków 

zielonych, sprzyjające hodowli bydła i uzyskiwane są dobre plony w wielu uprawach 

roślinnych. Wyraźnie gorsze warunki rozwoju rolnictwa występują w czwartym typie 

przestrzeni – na obszarach pojeziernych (strefy krawędziowe i wysoczyznowe pojezierzy 

Bytowskiego, Kaszubskiego, Starogardzkiego i Iławskiego) oraz na obszarze Równiny 

Charzykowskiej i Borów Tucholskich. Dominują tu gleby lekkie, głównie wytworzone na 

piaskach i żwirach o niskiej przydatności rolniczej. Warunki pogarszane są silnymi spadkami 

terenu, w wielu miejscach przekraczającymi 7o oraz znacznie mniej korzystnymi warunkami 

klimatycznymi (późniejszy początek okresu wegetacyjnego, późne wiosenne i wczesne 

jesienne lokalne przymrozki, relatywnie krótszy okres wegetacyjny). Uzyskiwane w tym 

obszarze plony rolne są średnio niższe i bardziej zawodne niż w pozostałych obszarach 

województwa.  

Zróżnicowanie warunków produkcji rolnej w czterech wyżej opisanych obszarach 

uwidacznia się też wyraźnie w ocenach i klasyfikacjach wykonywanych przez IUNiG w 

Puławach. O zróżnicowaniu na obszarze województwa warunków dla rolnictwa mówi 

rozpiętość wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wg IUNG). Wynosi on (w 

skali 100 pkt) od 34,2 pkt w gminie Dziemiany do 99,2 pkt w gminie Lichnowy (rys. B.-9). 

Potwierdzenie tego zróżnicowania odnaleźć można w ocenach kompleksów przydatności 

rolniczej gleb, bonitacji gruntów oraz ocenie stanu zasobności i odczynu gleb (Waloryzacja..., 

1981). Na podstawie takiej właśnie waloryzacji syntetycznej – opracowanej przez IUNG w 

Puławach – Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku dokonało wydzielenie jednostek 
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strukturalnych rejonów rolniczych o zbliżonych uwarunkowaniach przyrodniczo-glebowych, 

determinujących strukturę upraw oraz kierunki i intensywność gospodarki rolniczej (rys. B.-

10). Rejony te zostały zaszeregowane w kolejności od 1 do 9, zależnie od ich przydatności dla 

efektywnej, wysokotowarowej produkcji rolnej (Uwarunkowania przestrzenne rozwoju..., 

2000). 

Rejon 1 – Żuław i Powiśla 

Położony we wschodniej części województwa, posiada najkorzystniejsze warunki do 

prowadzenia gospodarki rolnej. Charakteryzuje się zdecydowaną przewagą gleb kompleksów 

pszennych, które umożliwiają uzyskiwanie wysokich plonów bardziej wymagających roślin 

uprawnych oraz prowadzenie intensywnej produkcji rolnej. Część zachodnia oraz 

południowo-wschodnia różnią się genezą i typologią gleb, dlatego też wyróżniono tu dwa 

rejony: 

rejon 1a – Żuławski  

Pokrywę glebową stanowią tu głównie mady. Charakterystyczną cechą tych gleb jest 

występowanie próchnicy w całym profilu glebowym. Ich urodzajność w wysokim stopniu 

uzależniona jest od uregulowania stosunków wodno-powietrznych oraz właściwej, 

wymagającej wysokich umiejętności agrotechniki (gleby trudne do uprawy). Warunki 

przyrodnicze sprzyjają intensywnej produkcji zbóż (pszenicy i jęczmienia), buraków 

cukrowych, rzepaku i roślin strączkowych (bobiku), a także wysoko wydajnych roślin 

pastewnych dla hodowli bydła (kukurydzy i lucerny). W rejonie Doliny Kwidzyńskiej panują 

sprzyjające warunki dla rozwoju warzywnictwa gruntowego, sadownictwa oraz roślin 

specjalnych (zioła, tytoń). Dość znaczna część gleb rejonu nadaje się pod trwałe użytki 

zielone, co stwarza szczególnie korzystne warunki do hodowli bydła mlecznego i opasowego. 

Duże predyspozycje do hodowli występują w części gmin: Nowy Dwór, Stegna i Sztutowo, w 

rejonie Doliny Kwidzyńskiej, a także w zachodniej części Żuław Gdańskich (w części 

przykrawędziowej i na międzywalu Wisły). 

rejon 1b – Tczewsko - Prabucki 

Pod względem bonitacji i przydatności rolniczej, gleby rejonu 1b nieznacznie ustępują 

glebom żuławskim. Gleby tych obszarów w większości wytworzone zostały z glin 

zwałowych, zasobnych w węglan wapnia. Urozmaicona rzeźba terenu oraz lokalnie 

występująca kamienistość, a także zwięzły skład mechaniczny sprawiają, że są dość trudne do 
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uprawy W strukturze użytkowania dominują grunty orne z niewielkim udziałem trwałych 

użytków zielonych. Rejon ten jest predysponowany do uprawy pszenicy, jęczmienia, buraków 

cukrowych i rzepaku. 

Rejon 2 – Słupsko - Żarnowiecki 

Rejon obejmuje szerokim pasmem północną część województwa, o przebiegu zbliżonym 

do linii brzegowej Bałtyku. Jest to drugi pod względem przydatności dla produkcji rolnej 

rejon rolniczy. Dominują kompleksy: 2 – pszenny dobry i 4 – pszenno-żytni. W miarę 

przesuwania się z zachodu na wschód jakość gruntów ornych nieco się pogarsza. Przewaga 

dobrych gleb powoduje, że w strukturze użytkowania, podobnie jak w rejonie 1, dominują 

użytki rolne. Panują tu korzystne warunki dla uprawy zbóż, ziemniaków i roślin oleistych. 

Uprawa bardziej intensywnych gatunków roślin jest możliwa pod warunkiem uregulowania 

odczynu gleb. Rejon 2 rozcięty jest rozległą Pradoliną Redy-Łeby, która, z uwagi na 

odmienny od reszty obszaru charakter, wydzielona została w postaci rejonu 2a – rejon Łebski. 

W przestrzeni rolniczej rejonu zdecydowanie przeważają trwałe użytki zielone (głównie łąki 

średniej jakości – kompleksu 2z). Lasy i duże jeziora przymorskie zajmują ponad połowę 

powierzchni obszaru. W użytkach zielonych dominują gleby torfowe i murszowo-torfowe. Są 

to gleby zmeliorowane z możliwością ich nawadniania. Specyfika gleb torfowych i 

zachodzące w nich złożone procesy wymagają bardzo umiejętnego gospodarowania. Dość 

wysoka suma opadów oraz duży udział użytków zielonych w rejonie 2a tworzą warunki 

wyjątkowo sprzyjające hodowli bydła. Korzystne warunki posiadają także gminy: Krokowa, 

Kosakowo, Puck, Ustka i Kobylnica. Na części obszaru użytków rolnych rejonu obowiązują 

ograniczenia w gospodarowaniu wynikające z istnienia Słowińskiego Parku Narodowego. 

Rejon 3 – Kwidzyńsko - Suski 

Został wydzielony z uwagi na zdecydowanie słabsze warunki glebowe w porównaniu z 

sąsiadującymi obszarami. Przewaga kompleksów pszenno-żytniego i żytniego dobrego 

predysponuje ten rejon do uprawy zbóż (jęczmienia i żyta), ziemniaków oraz, w mniejszym 

stopniu, pszenicy i buraków cukrowych. Najlepsze warunki glebowe występują w okolicach 

Kwidzyna. Korzystne warunki dla hodowli bydła ma gmina Stary Dzierzgoń. 

Rejon 4 – Chojnicko - Człuchowski 

Rejon położony w południowo-zachodniej, najbardziej na południe wysuniętej części 

województwa. Pokrywa glebowa jest tu bardzo zróżnicowana i wykazuje dużą zmienność 
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powierzchniową składu mechanicznego. Udział i struktura kompleksów glebowych są 

podobne jak w Rejonie 3, ale gleby charakteryzują się znacznie wyższym zakwaszeniem, co 

decyduje o ich niższej przydatności. Najlepsze gleby położone są na południe od miasta 

Chojnice. W strukturze użytkowania przeważają użytki rolne (ok. 60%). Udział użytków 

zielonych jest niewielki. Rejon posiada predyspozycje do uprawy żyta i ziemniaków oraz 

hodowli trzody. Uprawa roślin bardziej intensywnych jest uwarunkowana uregulowaniem 

odczynu glebowego oraz prowadzeniem starannej agrotechniki. Na obszarze rejonu panują 

warunki korzystne do uprawy roślin sadowniczych. 

Rejon 5 – Żukowsko - Kościerski 

W strukturze użytkowania przeważają użytki rolne z dodatkiem lasów. Rejon 

charakteryzuje się niskim udziałem naturalnych łąk i pastwisk. Warunki glebowe poprawiają 

się z północy na południe, gdzie zmniejsza się zakwaszenie i wzrasta ogólna jakość gleb. 

Najlepsze warunki występują we wschodniej części rejonu, w pasie gmin Żukowo – Zblewo. 

Przeważają kompleksy żytnie: dobry i bardzo dobry ze sporym udziałem (ok.1/3) 

kompleksów żytnich: słabego i bardzo słabego. Jest to głównie obszar uprawy roślin mniej 

wymagających: żyta, owsa, mieszanek zbożowych, a także ziemniaków i roślin pastewnych. 

Rozszerzenie uprawy roślin bardziej intensywnych uzależnione jest głównie od uregulowania 

odczynu gleb. Niski udział naturalnych użytków zielonych ogranicza hodowlę bydła. Jest to 

tradycyjny obszar hodowli trzody. 

Rejon 6 – Trzebieliński 

Cechuje go wysoka lesistość oraz mały udział użytków rolnych (ok. 30% obszaru). Gleby 

charakteryzują się dużą zmiennością przestrzenną, a także pionową profilu glebowego, co nie 

sprzyja tworzeniu wielkoobszarowych rozłogów. Pod względem kompleksów glebowych 

obszar przypomina Rejon 5, ale w strukturze użytkowania ma o wiele wyższy udział trwałych 

użytków zielonych – średniej i słabej jakości. Struktura użytków, jakość gleb i wysokie opady 

sprzyjają rozwojowi hodowli w oparciu o naturalne łąki i pastwiska oraz produkcję pasz 

zielonych w uprawie polowej (przemienne użytki zielone). Jest to także korzystny rejon do 

uprawy ziemniaków konsumpcyjnych i sadzeniaków (wysoka suma opadów i korzystny 

mikroklimat). 

Rejon 7 – Wejherowsko - Miastecki 
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Posiada znacznie trudniejsze warunki do prowadzenia gospodarki rolnej niż rejony 5 i 6. 

Charakteryzuje go zróżnicowana rzeźba terenu i mozaika glebowa. Pokrywa glebowa 

wykazuje tu największe zróżnicowanie w województwie. Przeważają gleby bardzo lekkie, 

piaszczyste i przepuszczalne, często kamieniste, bardzo kwaśne. Dominują kompleksy żytnie 

– słaby i bardzo słaby, które zajmują łącznie blisko 60% gruntów ornych. Słabe gleby oraz 

surowe warunki klimatyczne ograniczają dobór roślin uprawnych. Najlepiej udaje się żyto, 

owies ziemniaki, brukiew, seradela, len, koniczyna biała, truskawki. Panują tu korzystne 

warunki do hodowli owiec. 

Rejon 8 – Tucholsko - Koczalski 

Rejon o najniższym udziale użytków rolnych i najwyższej lesistości (ok. 70% obszaru). 

Użytki rolne stanowią enklawy lub półenklawy śródleśne. Prawie wyłącznie występują tu 

gleby o niskiej i bardzo niskiej przydatności dla rolnictwa. Najgorsze warunki panują w 

części zachodniej rejonu, w gminach: Lipnica, Koczała i Rzeczenica. W dolinach rzecznych i 

licznych obniżeniach występują gleby torfowe i murszowo-torfowe, użytkowane jako łąki i 

pastwiska. Są one w większości średniej i słabej jakości rolniczej, ale ze względu na ubogie 

grunty orne stanowią one ważny element rolniczej przestrzeni produkcyjnej (szczególnie w 

gminach Sulęczyno, Kościerzyna, Karsin, Brusy i Czersk). Pod względem przydatności do 

produkcji rolnej jest to najsłabszy obszar rolniczy w województwie. Urodzajność tych gleb 

można poprawić głównie poprzez systematyczne nawożenie organiczne (obornik, nawozy 

zielone) oraz wapnowanie. Rejon predysponowany do ekstensywnej hodowli bydła. 

Produkcja towarowa roślin uprawnych na przeważającej części obszaru jest nieopłacalna. 

Rejon 9 − Mierzejowy 

Są to obszary o przewadze lasów i nieużytków. Słabe gleby rozwinięte na utworach 

piaszczystych wymagają prowadzenia intensywnej uprawy – najlepiej o cechach ogrodnictwa. 

Bliskość rynków zbytu predysponuje ten obszar do rozwijania rolniczych działów 

specjalnych. 

6.5. Wybrane obiekty chowu i hodowli zwierząt gospodarskich 

Chów i hodowla zwierząt gospodarskich i uzyskiwana z niego produkcja dostarczają 

artykułów żywnościowych do bezpośredniego spożycia (mięso, mleko, jaja, tłuszcze), jak i 

dla przemysłu spożywczego w celu ich przetworzenia i uszlachetnienia (mleko na masło, 

sery; mięso na wędliny, konserwy, przetwory mięsne itp.) Dostarcza również surowców (np. 
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skóry wełnę, pierze, tłuszcze) dla innych działów przemysłu.  

W województwie pomorskim jest kilka znaczących obiektów produkcji zwierzęcej. 

Największe z nich to Poldanor SA − producent trzody chlewnej. Firma ta posiada centralę w 

Przechlewie oraz łącznie kilkanaście zakładów produkcyjnych − na terenie powiatu 

człuchowskiego 9, pozostałe w województwie zachodniopomorskim. Łączna produkcja w 

tym zakładzie przekracza (na terenie woj. pomorskiego) 100 tys. szt. rocznie.  

Ponadto liczący producenci trzody chlewnej znajdują się w Strzebielinie Morskim w gm. 

Łęczyce, Waplewie w gm. Stary Targ i Dubielu w gm. Kwidzyn. 

Najwięksi producenci bydła w województwie pomorskim to Agro-pool Prima w 

Gozdawie w gm. Nowy Dwór Gdański oraz Tor-Agra w Olszówce w gm. Gardeja. Bardzo 

ważnym producentem bydła z punktu widzenia wydajności mleka jest ferma położona w 

Watkowicach w gm. Ryjewo. W 2000 r. osiągnięto tam średnią wydajność mleka na poziomie 

około 9500 kg z jednej krowy rocznie, podczas gdy średnia w kraju wynosi ok. 5000 kg 

rocznie. Jest to jeden z najlepszych wyników w Polsce.  

 

7. Gospodarka leśna 

7.1. Obszary gospodarki leśnej 

Użytki leśne stanowią na obszarze województwa pomorskiego 36,4% jego powierzchni 

geodezyjnej i obejmują łącznie 661 251 ha. Stanowi to wyraźnie większy odsetek w 

porównaniu ze średnią krajową (28,1%) i średnią europejską (32%). Lasy zajmują drugie 

miejsce po użytkach rolnych w strukturze użytkowania terenu województwa (Wykaz 

gruntów, 2001). Najmniejszą lesistością charakteryzują się obszary Doliny Wisły i Żuław 

Wiślanych, co jest uwarunkowane naturalnymi cechami środowiska przyrodniczego, lesistość 

wzrasta natomiast w kierunku zachodnim, osiągając najwyższy wskaźnik na słabiej 

zainwestowanych obszarach pojeziernych – szczególnie na ziemiach chojnickiej i bytowskiej 

(rys. B.-11). 

W Europie od wielu lat pogarsza się stale sytuacja ekonomiczna leśnictwa, obniża się 

rentowność gospodarstw leśnych, zmniejsza zatrudnienie, rosną koszty produkcji, zmniejsza 

się pozyskanie drewna. Ta sama sytuacja dotyczy Polski i województwa pomorskiego. 

Rosnąca konkurencja na rynkach światowych i wzrastający udział produktów niedrzewnych 

powodują, że znaczenie ekonomiczne gospodarki leśnej stale maleje, a prognozy przewidują 

utrzymanie tej tendencji. Sytuacja ta, wraz ze zmieniającą się świadomością społeczną , 
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przesunęła preferencje i oczekiwania społeczne w kierunku innych niż surowcowe wartości 

lasu. Obecnie mamy do czynienia z wyraźną dominacją wartości ekologicznych i społecznych 

− i one w jeszcze większym stopniu będą odgrywać w przyszłości coraz większą rolę. 

Zjawiska te stwarzają jednak potencjalną sytuację problemową, polegającą na zwiększaniu się 

kosztów utrzymania lasu i odpowiedniego jego zagospodarowania dla celów 

nieprodukcyjnych przy równoczesnym zmniejszaniu się potencjalnych przychodów z 

produkcji drzewnej. 

Gospodarka leśna musi być postrzegana i realizowana w modelu zrównoważonego i 

wielofunkcyjnego rozwoju, w którym wymiar społeczny i ekologiczny winien decydować o 

randze tego działu gospodarki. Oznacza to konieczność społecznego współuczestniczenia w 

kształtowaniu kierunków i ponoszeniu kosztów zagospodarowania lasu. Natomiast nie 

oznacza to uspołeczniania gospodarki leśnej w sensie jej prywatyzowania, a jedynie 

społecznego udziału w procesie decyzyjnym i partycypacyjnym. Same zaś Lasy Państwowe 

mają ustawowy obowiązek dostarczania społeczeństwu wartości środowiskowych i 

społecznych oraz utrzymywania i podwyższania wartości ekologicznych lasów. 

Ogólne znaczenie gospodarcze lasów – z perspektywy lat 90. ocenić należy jako 

malejące w stosunku do innych działów gospodarki. 

Produkcja drewna i wyrobów z drewna wynosiła w 1999 roku 3,55% ogółu produkcji 

sprzedanej przemysłu (Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego, 9/2000) w 

województwie i wykazywała pięcioprocentową tendencję wzrostową w stosunku do roku 

poprzedniego. Zbliżona wielkość udziału charakteryzuje również rok 2000. Dla porównania 

analogiczna wartość udziału w produkcji dla Polski wyniosła w 1997 r. 1,3% (Zając S., 

1999).  

W województwie pomorskim ten dział produkcji jest więc wyraźnie powyżej średniej 

krajowej, jednak w stosunku do wielkości inflacji i wzrostu cen środków produkcji 

rentowność tego działu relatywnie maleje. 

Zatrudnienie w firmach produkujących drewno (lasy państwowe) i wyroby z drewna w 

województwie wynosiło we wrześniu 2000 r. 8600 osób i stanowiło 3,23% ogółu pracujących 

w sektorze przedsiębiorstw. 

Stałe znaczenie ma gospodarka łowiecka oparta na funkcjonowaniu ok. 300 obwodów 

łowieckich, dzierżawionych w większości kołom łowieckim. W województwie stan 

zwierzyny grubej oszacować można na około 35 tys. sztuk – w tym ok. 57% stanowią sarny, 
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13% dziki, również 13% daniele, 11% jelenie europejskie; występują także łosie, jelenie sika i 

w niewielkiej liczbie wilki. 

Uzupełniające znaczenie ma hodowla sadzonek drzew, która w samej gdańskiej RDLP 

prowadzona jest w 17 szkółkach, osiągając wielkość 52 mln sadzonek – głównie sosny, dębu i 

buka oraz na 38 ha plantacji nasiennych. 

Udział powierzchni leśnej w niektórych powiatach i gminach przekracza 40% ich 

powierzchni administracyjnej, co w znaczący sposób może wywierać wpływ na charakter 

lokalnych uwarunkowań gospodarczych. 

W przeciwieństwie do bezpośredniego znaczenia gospodarczego, lasy wywierają coraz 

większą rolę pośrednią na uwarunkowania rozwoju gospodarczego, głównie poprzez 

stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych i poprawę 

warunków ekologicznych realizacji innych funkcji gospodarczych. Mają one wyraźne 

znaczenie gospodarcze poprzez: 

1) równoważenie rozwoju przestrzeni ekologicznej na poziomie jednostek fizyczno-

geograficznych, jak i w kontekście jednostek administracyjnych 

2) znaczenie glebochronne i wodochronne w gospodarowaniu przestrzenią i jej zasobami  

– w szczególności utrzymanie korzystnej sytuacji w bilansie wodnym regionu i ochronie 

powierzchni w rejonach położenia Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz 

zabezpieczenie gruntów porolnych przed procesami ich erodowania, stepowienia i 

denudacji 

3) tworzenie warunków rozwoju funkcji i dziedzin gospodarczych opartych na zasobach 

środowiska przyrodniczego – przede wszystkim wspieranie wzrostu znaczenia rekreacji i 

turystyki 

4) poprawa ekologicznych warunków życia ludności, szczególnie w sąsiedztwie obszarów 

miejskich 

5) utrzymywanie i podnoszenie wartości oraz spójności ekologicznej regionu, szczególnie 

poprzez podnoszenie bioróżnorodności i odporności środowiska przyrodniczego. 

Społeczna rola lasów wiąże się natomiast z ich walorami rekreacyjno-wypoczynkowymi 

oraz zdrowotnymi, coraz szerzej wykorzystywanymi, szczególnie w otoczeniu dużych 

aglomeracji i na obszarach chronionych – o unikatowych wartościach przyrodniczych w skali 

kraju i regionu. 

 

7.2. Zarządzanie gospodarką leśną 



 

 106 

 

Zarządzanie gospodarką leśną na gruntach stanowiących własność skarbu państwa 

prowadzone jest przez dyrekcje regionalne Lasów Państwowych. Sprawują one także nadzór 

nad gospodarką leśną w części kompleksów leśnych należących do osób prywatnych, o 

powierzchni powyżej 0,1 ha. Struktura zarządzania gospodarką leśną na obszarze 

województwa pomorskiego podlega zarządom 4 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych 

(rys. B.-7). Obejmują one odpowiednio odsetek powierzchni województwa pomorskiego: 

Gdańska RDLP ok. 60%, Szczecinecka RDLP ok. 32%, Toruńska RDLP ok. 7% i Olsztyńska 

RDLP ok. 1%. Ogółem na obszarze województwa funkcjonuje 37 nadleśnictw, przy czym 10 

przeciętych jest granicami województw, obejmując swym działaniem obszary położone w 2 

województwach. W poszczególnych dyrekcjach zlokalizowanych jest odpowiednio: w 

gdańskiej – 15 nadleśnictw, w szczecineckiej – 14 nadleśnictw, w toruńskiej – 6 nadleśnictw i 

w olsztyńskiej – 2 nadleśnictwa. 

Z ogólnej powierzchni lasów i gruntów leśnych, obejmującej 653 321 ha powierzchni 

geodezyjnej, 88,3% stanowią lasy zarządzane przez Lasy Państwowe, co stanowi niemal 10% 

więcej niż odpowiednia średnia krajowa. Na mieszkańca województwa przypada 0,3 ha lasów 

i gruntów leśnych, co przewyższa średnią krajową o 0,08 ha, czyli o ok. 36%. W centralnej 

części województwa – szczególnie na obszarze Pojezierza Kaszubskiego i północnej części 

Borów Tucholskich − zaznacza się wyraźnie duży odsetek udziału lasów prywatnych 

osiągający maksymalnie do 60% drzewostanów w gminie (rys. B.-12). 

Zróżnicowanie warunków przyrodniczych wyraźnie znajduje odzwierciedlenie w 

charakterze siedlisk i zbiorowisk leśnych, gatunków dominujących w poszczególnych RDLP, 

a nawet przeciętnym wieku drzewostanów. Znaczna część lasów objęta jest różnymi formami 

ochrony – stanowiąc fragmenty obszarów o najwyższym reżimie ochronnym – parków 

narodowych i rezerwatów przyrody, a także lasy ochronne i Leśne Kompleksy Promocyjne. 

Duże kompleksy leśne położone są także w granicach parków krajobrazowych, decydując o 

ich znacznych walorach rekreacyjno-turystycznych. 

Nowym ważnym elementem w gospodarce leśnej są Leśne Kompleksy Promocyjne 

(LKP). W Polsce powołanych zostało 10 LKP, obejmujących większe, możliwie zwarte 

obszary leśne, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw − utworzonych dla promocji 

proekologicznej polityki i gospodarki leśnej oraz edukacji. LKP są jednostkami 

funkcjonalnymi, nie posiadającymi odrębnej administracji, sprawują ją bowiem (pod 

nadzorem regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wchodzące w ich skład nadleśnictwa. 
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Na obszarze województwa pomorskiego położone są dwa LKP – w całości Lasy Oliwsko-

Darżlubskie obejmujące nadleśnictwa Gdańsk i Wejherowo, a także częściowo Bory 

Tucholskie (część Nadleśnictwa Tuchola). 

 

8. Gospodarka wodna 

 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na możliwości i rozmieszczenie 

rozwoju społeczno-gospodarczego są zasoby wodne. O potencjale wodnym województwa 

pomorskiego stanowi powierzchniowo–podziemny, spójny system krążenia wody, dla którego 

bazą drenowania jest Południowy Bałtyk. Jakikolwiek rodzaj użytkowania terenu, nawet tylko 

jednego z elementów środowiska, zawsze prowadzi do konsekwencji w obiegu wody w całym 

systemie. Świadomość tego musi być udziałem każdego użytkownika przestrzeni. Cieki 

uchodzące bezpośrednio do głównego odbiornika pokonują najkrótszą drogę stąd negatywne 

skutki gospodarowania zasobami w ich zlewniach będą odczuwalne przede wszystkim przez 

samego użytkownika oraz w głównym odbiorniku. Ta zależność szczególnie jaskrawo 

występuje w ciekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Natomiast takie same skutki w 

ciekach uchodzących pośrednio będą również odczuwalne w odbiornikach lokalnych. Ta 

zależność szczególnie jaskrawo występuje w dorzeczu Martwej Wisły, w której system 

dopływów sięga od dopływów do jezior w górnej Raduni przez środkową i dolną Radunię → 

Motławę → Martwą Wisłę do Zatoki Gdańskiej. 

Całokształt gospodarki wodnej w zlewniach rzek województwa pomorskiego koordynują 

regionalne zarządy gospodarki wodnej w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. Największy obszar 

zarządzania zasobami wodnymi w województwie pomorskim posiada RZGW w Gdańsku; 

zarządza on wodami na obszarze zlewni poprzez zapewnienie ludności wody pitnej o 

odpowiedniej jakości, ochronę wód, ochronę przed suszą i powodzią, wykorzystanie 

żeglugowe i transportowe wód. Działa na obszarze: 

− dorzecze Wisły od km 684. (Włocławek) do ujścia do morza 

− dorzecze rzek Przymorza na zachód od Wisły do rzeki Słupi włącznie  

− dorzecze rzek Przymorza na wschód od Wisły do rzeki Stradyk (na wschód od Braniewa) 

włącznie. 

W administracji RZGW w Gdańsku pozostają: 513,70 km dróg wodnych żeglownych, 

700 km rzek nieżeglownych − jeziora podpiętrzone – system jezior warmińskich, 1 zbiornik 

retencyjny, 10 śluz, 5 pochylni, 10 jazów, 8 wrót bezpieczeństwa − przeciwpowodziowe, 
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przeciwsztormowe, 2 przelewy zastawkowe, 2 porty, 5 zimowisk dla lodołamaczy, przyczółki 

przeprawowe. W granicach RZGW w Poznaniu i Szczecinie są fragmenty zlewni rzek 

Wieprzy i Gwdy oraz zlewnia jeziora Wicko. 

Budowle i urządzenia hydrotechniczne na terenie Gdańska, poza śluzą południową w 

Przegalinie oraz wrotami bezpieczeństwa na Opływie Motławy (Wrota Żuławskie), są 

obiektami starymi, pochodzącymi z XVII-XIX wieku. Najstarszym obiektem jest stopień 

Kamienna Grodza na Motławie w Gdańsku. Obiekt pochodzi z połowy XVII wieku. Są tam 

samoczynne wrota przeciwsztormowe, chroniące miasto Gdańsk przed powodzią od strony 

Zatoki Gdańskiej oraz jaz. Obiekty: Biała Góra, Przegalina Północna i Kamienna Grodza 

zostały wpisane do rejestru zabytków. Wszystkie obiekty hydrotechniczne są sprawne i nie 

zagrażają bezpieczeństwu. Generalnie, wszystkie pozostające w administracji RZGW Gdańsk 

rzeki oraz kanały uregulowane są za pomocą 174,0 tys. metrów opasek brzegowych, 19,0 tys. 

metrów tam podłużnych oraz 12,0 tys. metrów umocnień kamiennych. Długość nabrzeży i 

bulwarów wynosi około 2,4 tys. metrów. W ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej przy tzw. 

prawym ramieniu, którym Wisła odprowadza wszystkie swe wody do zatoki, usytuowany jest 

falochron wschodni. Regulacja rzeki Wisły wykonana została w XIX wieku, z lokalnymi 

uzupełnieniami w XX wieku. Zabudowa Wisły, wykonana na średnią wodę roczną za pomocą 

2800 ostróg o konstrukcji faszynowo-kamiennej, z ubezpieczeniem korony narzutem w 

płotkach bądź brukiem (czasami betonem), aktualnie jest tylko remontowana. Średni stopień 

zniszczenia ostróg wynosi około 30% z tym, że ponad 10% wszystkich budowli tego typu jest 

zniszczonych w ponad 80%. Corocznie remontuje się około 20 ostróg. Są to w 

przeważającym stopniu ostrogi usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie wałów 

przeciwpowodziowych, na odcinkach rzeki, gdzie często tworzą się zatory lodowe oraz na 

odcinkach, na których napotykają znaczne trudności lodołamacze, płynące w górę rzeki w 

czasie akcji łamania lodu. Są to ostrogi utrzymujące nurt rzeki dla celów żeglugowych. 

Eksploatacją urządzeń wodnych na terenie województwa pomorskiego zajmują się: 

− Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, który poprzez swoje 

oddziały powiatowe zarządza urządzeniami melioracyjnymi i przeciwpowodziowymi 

− Okręgowa Dyrekcja Dróg Wodnych w Gdańsku, zarządzająca trasami żeglownymi 

− Urząd Morski w Gdyni, zarządzający i utrzymujący wody przybrzeżne i pas przymorski 

− przedsiębiorstwa i zakłady wodociągów i kanalizacji lub wyspecjalizowane jednostki, 

działające na zlecenie lokalnych samorządów w miastach i gminach województwa, np. w 

Gdańsku Melioracje Gdańskie sp. z o.o.  
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9. Obiekty wydobycia i eksploatacji kopalin 

 

Potencjał surowcowy województwa związany jest przede wszystkim z kopalinami 

utworów plejstoceńskich. Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego (Bilans 

zasobów kopalin..., 2000) na obszarze województwa pomorskiego zlokalizowano ogółem 357 

złóż kopalin o wielkości zasobów lub eksploatacji pozwalających na przypisanie im rangi 

ponadlokalnej (rys. B.-13, tab. 3.). Część tych zasobów podlega eksploatacji lub należy do 

zasobów tzw. bilansowych (możliwych do eksploatacji), część zaś należy do tzw. zasobów 

pozabilansowych, których cechy lub warunki występowania uniemożliwiają obecnie 

eksploatacje, lecz potencjalnie mogą być eksploatowane w przyszłości, część natomiast 

należy do tzw. zasobów nieprzemysłowych, których eksploatacja, z przyczyn technicznych, 

ekonomicznych lub ekologicznych nie jest możliwa. 

 

Tab. 3. Zestawienie eksploatowanych zasobów kopalin w województwie pomorskim 

Typ kopaliny 
Liczba 

złóż 

W tym 

złóż w 

eksploa 

- tacji 

Lokalizacja − miejscowość Powiat 

Gaz ziemny 5 5 
Białogóra, Dębki, Żarnowiec, 

Brzozówka 

pucki, człuchowski 

Ropa naftowa 5 5 
Białogóra, Dębki, Żarnowiec, 

Brzozówka 

pucki, człuchowski 

Kreda  34 17 
Głównie w powiatach: starogardzki-7; wejherowski-6, 

kościerski-4, człuchowski-4, bytowski-3, słupski-2 

Kruszywo naturalne 233 77 

Głównie powiaty: kartuski-26, wejherowski-26, 

malborski-24, starogardzki-23, kościerski-22, gdańskim-

22, słupski-20, bytowski-20, pucki-12, kwidzyński-9, 

chojnicki-7, tczewski-7, człuchowski-5, lęborski-59 

Piaski kwarcowe 8 3 Studzienice 
bytowski, starogardzki, 

słupski 

Surowce ilaste 

ceramiki budowlanej 
41 11 

Głównie powiaty: pucki-6, lęborski-6, kartuski -5, 

tczewski-5, Gdańsk-3 

Surowce ilaste  

do produkcji 

kruszywa 

7 1 
Banino, Swarzewo, Połchowo, 

Gniew, Machwinko 

kartuski, tczewski, 

pucki, słupski 

Torfy  11 7 

Darżyno, Ustka, Waliszewo, 

Witanowo, Trzebielino, Góra, 

Strzebielino 

słupski - 4, bytowski-3, 

wejherowski-2, kartuski 

i malborski - 1 

Źródło: Bilans zasobów kopalin..., 2000 
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Informacje o eksploatacji złóż podano przy ich charakterystyce (vide: 1.2. Budowa 

geologiczna i potencjał surowcowy – w części II.A.) 

 

10. Turystyka 

 

10.1. Struktura terenów turystycznych 

Podstawowym potencjałem, decydującym o przydatności terenu do rozwoju funkcji 

turystycznych, są cechy przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe. Na obszarze województwa 

występuje pod tym względem swoisty układ obszarów o różnej przydatności. Oprócz 

walorów przyrodniczo-krajobrazowych o układzie tych obszarów i ich wykorzystaniu 

decyduje też charakter istniejącego zainwestowania i zagospodarowania turystycznego, w tym 

głównie udział bazy noclegowej. Analiza funkcjonowania, wyposażenia i predyspozycji 

określonych gmin w zakresie zagospodarowania turystycznego oraz dominujące formy 

aktywności rekreacyjnych pozwoliły na podział województwa na obszary o względnie 

jednorodnym typie środowiska i sposobie zagospodarowania. Są to: 

− pas nadmorski ze specyficznym obszarem aglomeracji trójmiejskiej 

− obszary jeziorno-leśne (pojezierza) 

− obszary pozostałe – obszary szansy. 

Pas nadmorski posiada najwyższy potencjał przyrodniczy do rozwoju funkcji turystycznej 

oraz najwyższą koncentrację miejsc noclegowych. Cechują go jednoznacznie określone 

warunki rozwoju: sezonowość ruchu turystycznego, mało zróżnicowana oferta turystyczna, 

słabe wyposażenie infrastrukturalne owocujące pogarszaniem się stanu środowiska 

przyrodniczego, niewydolny w sezonie układ komunikacyjny. Na terenie tym 

zlokalizowanych jest około 76% miejsc noclegowych województwa. Większość obiektów o 

wysokim standardzie wyposażenia występuje tu obok licznej bazy o niskim standardzie. 

Zainteresowanie wypoczynkiem nadmorskim nie maleje, a wręcz zaczyna wykazywać 

tendencję zwyżkową. Istnieje zdecydowana potrzeba wydłużenia sezonu na tym obszarze 

poprzez wyposażenie miejscowości nadmorskich w odpowiednie elementy infrastruktury 

turystycznej oraz stałe podnoszenie jakości i kompleksowości oferowanych usług. 

Obszar pojezierzy to teren o bardzo wysokim potencjale przyrodniczym oraz średnim 

zainwestowaniu i zagospodarowaniu turystycznym. Cechuje go występowanie dużej liczby 

zróżnicowanych zbiorników wodnych, duży udział terenów leśnych, interesujące formy 
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przyrody ożywionej i nieożywionej (objętej w dużym stopniu ochroną prawną), sezonowość 

ruchu turystycznego, słabe wyposażenie infrastrukturalne, dość duże zainteresowanie 

turystów. Teren koncentruje około 16% istniejącego zainwestowania turystycznego w 

województwie. Występują tu zdecydowane niedobory bazy noclegowej, szczególnie 

całorocznej. Dalszy rozwój turystyki jako funkcji gospodarczej wymaga doinwestowania 

głównie bazy noclegowej całorocznej − oraz podwyższenia standardu istniejącego 

zagospodarowania. 

Obszary szansy to tereny, gdzie dominuje krajobraz rolniczy o wysokich predyspozycjach do 

rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, uzupełnionych o turystykę krajoznawczą, jednak 

niedoinwestowany w urządzenia turystyczne. Bazę dla takich form turystycznych tworzą: 

swoisty krajobraz bogaty w sieć wodną, gospodarstwa rolne oraz liczne, często zaniedbane 

zabytki architektury wiejskiej możliwe do adaptacji na bazę turystyczną. 

Strukturę terenów turystycznych przedstawia rys. B.-14. 

10.2. Formy użytkowania turystycznego 

 

Wg Instytutu Turystyki (Przyjazdy turystów krajowych..., 2000) Pomorskie jest wśród 

województw drugie pod względem liczby długookresowych przyjazdów Polaków i pierwsze 

pod względem długookresowych przyjazdów w celach typowo turystycznych, takich jak 

wypoczynek czy zwiedzanie. Szacuje się, że w 1999 roku spośród 2,6 mln wszystkich 

przyjazdów długookresowych (5 i więcej dni) 1,7 mln stanowiły przyjazdy na urlop i 

wypoczynek wakacyjny lub w innych ściśle turystycznych celach. Celami przyjazdów na 

pobyty długookresowe były turystyka i wypoczynek (67%), odwiedziny (24%), cele służbowe 

(4%),cele zdrowotne (3%) i inne (2%). Liczbę krótkookresowych przyjazdów (2-4 dni) w 

celach turystycznych szacuje się na 1,9 mln. Strukturę ich celów charakteryzują odpowiednio: 

44% turystyka i wypoczynek, 42% odwiedziny i 7% cele służbowe. Przyjazdy cechuje 

sezonowość: długookresowe koncentrują się latem (68%) oraz kolejno jesienią (14%), wiosną 

(10%), zimą (8%), zaś krótkookresowe odpowiednio 40, 22, 20 i 18%. 

Do głównych form aktywności należały: 

− w pobytach długookresowych wypoczynek, relaks − 58%, aktywny wypoczynek − 28%, 

rozrywka, życie towarzyskie − 33%, zwiedzanie − 29% 

− w pobytach krótkookresowych odpowiednio 57%, 14%, 39% i 5%. 
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Na pobyty długookresowe do województwa pomorskiego przyjeżdżają najczęściej 

mieszkańcy województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego; na pobyty 

krótkookresowe mieszkańcy warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. 

Celem przyjazdu turystów zagranicznych do województwa były kolejno: turystyka i 

wypoczynek (51%), interesy (27%), odwiedziny miejsca pochodzenia (14%), odwiedziny 

krewnych i znajomych (13%), zakupy (2%) oraz tranzyt (7%). Główne rodzaje aktywności to: 

pobyt w miastach (66%), pobyt na wsi (4%), objazd po kraju (3%), wypoczynek nad morzem, 

jeziorem (25%), inne (2%). Ich przyjazdy według sposobów organizacji podróży odbywały 

się przez biura podróży (17%) lub samodzielnie (83%). 

Wśród krajowych uczestników przyjazdów długookresowych dominowały osoby: 

− w wieku 20-29 lat (37%), a następnie 15-19 lat i 30-39 lat (po 17%) 

− pochodzące z dużych miast (100-500 tys. mieszk. – 34%, ponad 500 tys. mieszk. – 23%) 

− o wykształceniu średnim (41%) lub zasadniczym zawodowym (26%) 

− o sytuacji materialnej (wg samooceny): średniej – 61% lub dobrej – 27%. 

W przyjazdach krótkookresowych większy jest udział mieszkańców wsi (24%) oraz małych 

miast (do 20 tys. mieszk. − 22%). Pozostałe elementy struktury są zbliżone. 

Przyjazdy turystów zagranicznych cechuje: 

− duży udział grup wiekowych 35-44 lat (41%) oraz 25-34 lat (26%) 

− posiadanie wykształcenia średniego (56%) lub wyższego (37%). 

 

10.3. Ogólne rozmieszczenie obiektów turystyki wg rodzajów i liczby miejsc 

noclegowych 

 

Według GUS4 (Turystyka w 1999 r., 2000) 31 lipca 1999 roku w ponad 13,5 tys. 

obiektach noclegowych turystyki w całym kraju było 770,4 tys. miejsc noclegowych. 

Województwo pomorskie z 2324 obiektami bazy noclegowej plasowało się na drugim 

miejscu, po małopolskim (2710 obiektów). Turystom udostępniono 127,8 tys. miejsc 

noclegowych, co stanowi 16,6% ogółu miejsc noclegowych w kraju. Na 100 mieszkańców 

przypadało 6 miejsc noclegowych, podczas gdy w Polsce wskaźnik ten wynosił ok. 2. 

Według szacunków GUS w 1999 roku z obiektów noclegowych turystyki w kraju 

skorzystało 16,5 mln osób w porównaniu z 15,8 mln w 1998 roku. Podobnie jak w 

poprzednim roku najczęściej korzystano z hoteli – 5,1 mln osób, ośrodków wczasowych – 1,8 
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mln osób, ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych – 0,8 mln osób. Województwo 

pomorskie było także jednym z najchętniej odwiedzanych w kraju. Zajmowało czwarte 

miejsce pod względem liczby korzystających z noclegów (1,3 mln turystów w 1999 roku). 

Czołówkę stanowiły tu województwa: małopolskie, mazowieckie i zachodniopomorskie.  

W regionie dominuje turystyka pobytowa i wczasowa. Najlepiej zagospodarowanymi 

turystycznie krainami geograficznymi województwa pomorskiego są: Wybrzeże Słowińskie, 

Pobrzeże Kaszubskie, Mierzeja Helska, Mierzeja Wiślana i Wybrzeże Staropruskie. Na 

obszarach tych występuje stosunkowo wysoka koncentracja miejsc noclegowych, a także 

wysoki stopień sezonowego wykorzystania bazy noclegowej. Jest to również obszar 

wykorzystywany na cele turystyki wypoczynkowej długoterminowej (powyżej 7 dni). 

Zjawisko to wynika z popularności produktu turystycznego, jakim są wakacje nad morzem, ze 

swoistej magii morza. Również dużym zainteresowaniem turystów krajowych i 

zagranicznych cieszą się tereny Pojezierza Kaszubskiego, z uwagi na osobliwości krajobrazu, 

znaczne powierzchnie leśne i dużą liczbą stosunkowo czystych jezior.  

Z powodu braku odpowiedniej promocji innych form i produktów turystycznych regionu 

oraz z powodu słabej infrastruktury turystycznej i technicznej, mimo wysokiej atrakcyjności 

turystycznej (przyrodniczo-kulturowej), słabo rozwija się turystyka w gminach powiatów: 

malborskiego, kwidzyńskiego, tczewskiego, człuchowskiego.  

Analiza ilościowa i strukturalna turystycznej bazy noclegowej w woj. pomorskim oraz jej 

użytkowania obejmuje wyłącznie zasoby noclegowe objęte ewidencją statystyczną GUS. 

Wykorzystano dane będące wynikiem corocznej inwentaryzacji bazy noclegowej turystyki i 

jej wykorzystania (wg kwestionariusza statystycznego KT-1). Wyniki badań Instytutu 

Turystyki wśród mieszkańców Polski wskazują, że w 1999 roku wzrósł o 63% odsetek osób, 

które uczestniczyły w turystyce, tzn. opuściły miejsce stałego zamieszkania chociaż na 1 noc 

w celach wypoczynkowych, służbowych oraz innych. W krajowych wyjazdach urlopowych 

uczestniczyło 36% Polaków, a odsetek podróżujących za granicę wyniósł 14%. 

Obiekty i miejsca noclegowe  

Pozycję województwa pomorskiego na tle innych województw w kraju prezentuje tab. 1. 

Tab.1. Struktura rodzajowa miejsc noclegowych w woj. pomorskim na tle innych 

województw 

 
4 Turystyka w 1999 r., GUS, Warszawa, 2000 r. 
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Struktura rodzajowa 
Liczba 

obiektów 

Liczba miejsc 

noclegowych 

Pozycja  

w kraju 

Województwa o większej liczbie 

obiektów 

Hotele, motele, 

pensjonaty 
147 11 679 IV 

I małopolskie, II dolnośląskie, 

III śląskie 

Domy wycieczkowe 11 731 VII 

I małopolskie, II dolnośląskie, 

III podkarpackie, IV kujawsko-  

-pomorskie, V warmińsko-mazurskie, 

VI lubelskie 

Schroniska 

młodzieżowe 
30 1802 VIII 

I małopolskie, II podkarpackie, 

III lubelskie, IV dolnośląskie, 

V wielkopolskie, VI mazowieckie, 

VII zachodniopomorskie 

Ośrodki wczasowe 395 46 121 II I zachodniopomorskie 

Ośrodki kolonijne 53 7014 II I zachodniopomorskie 

Kempingi 35 8927 II I zachodniopomorskie 

Kwatery 

agroturystyczne 
48 508 VI 

I małopolskie, II lubelskie, 

III podkarpackie, IV dolnośląskie, 

V wielkopolskie 

Ośrodki 

szkoleniowo- 

-wypoczynkowe 

58 8582 I x 

Źródło: Turystyka w 1999 r., 2000, GUS Warszawa 

W województwie pomorskim największą część miejsc noclegowych stanowią miejsca w 

ośrodkach wczasowych (36% wszystkich miejsc). Miejsca w hotelach, pensjonatach i 

motelach stanowią 9%, na kempingach – 7%, w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych – 

6,7%, w ośrodkach kolonijnych – 5,5%, w schroniskach młodzieżowych – 1,4%, natomiast w 

domach wycieczkowych i w kwaterach agroturystycznych poniżej 1% wszystkich miejsc 

noclegowych. 

 

Korzystający z obiektów noclegowych  

W województwie pomorskim w 1999 roku z obiektów noclegowych skorzystało ogółem 

1,3 mln osób (IV miejsce w kraju, po województwach: małopolskim, mazowieckim, 

zachodniopomorskim). Liczbę korzystających z noclegów wg struktury rodzajowej miejsc 

noclegowych prezentuje tab. 2. 

Tab.2. Liczba korzystających z noclegów w woj. pomorskim wg struktury rodzajowej na tle 

pozostałych województw w kraju 

Struktura rodzajowa 
Liczba 

korzystających 

Zajmowane 

miejsce  

w kraju 

Województwa częściej odwiedzane  

przez turystów 

Hotele, motele, 

pensjonaty 
46 5591 VI 

I mazowieckie,  II małopolskie,   

III dolnośląskie, IV śląskie,  

V warmińsko-mazurskie 
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Domy wycieczkowe 17 390 XI 

I śląskie, II małopolskie, III  dolnośląskie, 

IV lubelskie, V podkarpackie,  

VI  kujawsko-pomorskie, VII  podlaskie, 

VIII  lubuskie, IX  łódzkie, X  warmińsko-

mazurskie 

Schroniska 

młodzieżowe 
46 877 III I małopolskie,  II dolnośląskie 

Ośrodki wczasowe 333 647 II I  zachodniopomorskie 

Ośrodki kolonijne 27 906 II I  zachodniopomorskie 

Kempingi 82 609 I x 

Kwatery 

agroturystyczne 
3253 VII 

I dolnośląskie, II podkarpackie, 

III  warmińsko-mazurskie, IV lubuskie,  

V małopolskie, VI  lubelskie 

Ośrodki szkoleniowo– 

wypoczynkowe 
89 378 II I  wielkopolskie 

Źródło: Turystyka w 1999 r., 2000, GUS Warszawa 

Na terenie woj. pomorskiego turyści najczęściej korzystali z hoteli, pensjonatów i moteli 

– 35% osób, ośrodków wczasowych – 25%, ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych – 

6,7%, najrzadziej z kwater agroturystycznych – 0,2% i domów wycieczkowych – 1,3%. 

Udzielone noclegi 

W okresie styczeń - wrzesień 1999 roku w całym kraju udzielono 49 mln noclegów, z 

czego 13,4 mln w ośrodkach wczasowych, 9,5 mln w hotelach, 4,5 mln w zakładach 

uzdrowiskowych i 3,4 mln w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych. GUS szacuje, że w 

całym 1999 roku udzielono 57,6 mln noclegów. W porównaniu do roku 1998 oznacza to 

spadek liczby udzielonych noclegów o 1,4 mln. Na terenie kraju do końca września 1999 roku 

w hotelach, motelach i pensjonatach wynajęto 6,5 mln pokoi. Według szacunków GUS w 

całym 1999 roku w hotelach, motelach i pensjonatach wynajęto 8,3 mln pokoi. 

W województwie pomorskim średni pobyt turysty w hotelu, motelu, pensjonacie od stycznia 

do września wynosił 2 dni, w domu wycieczkowym – 4 dni, w schronisku młodzieżowym – 2 

dni, w ośrodku wczasowym – 9 dni, w ośrodku kolonijnym – 12 dni, na kempingu – 4 dni, w 

kwaterze agroturystycznej – 7 dni, w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym – 6 dni. 

Turyści zagraniczni korzystający z obiektów noclegowych  

W 1999 roku Polskę odwiedziło 89,1 mln cudzoziemców, tj. o 0,6% więcej niż przed 

rokiem. Wśród przyjeżdżających najliczniejszą grupę stanowili Niemcy – 53,8 osób. 

Czechów przybyło do Polski 13,5 mln, Słowaków – 4,2 mln, Ukraińców – 5,3 mln i 

Białorusinów – 4,6 mln. W porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyły się przyjazdy 

obywateli niemal wszystkich państw nie będących naszymi sąsiadami.  
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Prawie co trzeci z odwiedzających Polskę obywateli krajów nie sąsiadujących z nami 

zadeklarował tranzyt jako główny cel przyjazdu. Według szacunków Instytutu Turystyki 

wśród cudzoziemców tylko 20%, czyli około 18 mln stanowili turyści. W 1998 roku było to 

21%, a w 1997 roku – 22%. 

We wszystkich obiektach noclegowych w Polsce udzielono około 7,2 mln noclegów 3,2 

mln turystów zagranicznych. Z miejsc noclegowych w województwie pomorskim, ogółem w 

1999 roku skorzystało 200,4 tys. turystów zagranicznych (daje to V miejsce w kraju, po 

województwach: mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim). Liczbę 

turystów zagranicznych korzystających z noclegów w woj. pomorskim w zależności od 

struktury rodzajowej obiektów noclegowych prezentuje tab. 3. 

 

Tab. 3. Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów w województwie 

pomorskim wg struktury rodzajowej obiektów noclegowych 

Struktura rodzajowa 

Liczba turystów 

zagranicznych 

korzystających  

z noclegu 

Zajmowane 

miejsce  

w kraju 

Województwa częściej odwiedzane 

przez turystów zagranicznych 

Hotele, motele, 

pensjonaty  
157 311 VI 

I  mazowieckie,  II  małopolskie,   

III  dolnośląskie,  IV  wielkopolskie,   

V  zachodniopomorskie 

Domy wycieczkowe  1 928 VIII 

I  małopolskie,  II  podlaskie,   

III  podkarpackie, IV  lubuskie,  

V  lubelskie, VI  kujawsko-pomorskie,  

VII  dolnośląskie 

Schroniska 

młodzieżowe 
3 451 III I  małopolskie,  II  mazowieckie 

Ośrodki wczasowe 8 823 II I  zachodnio-pomorskie 

Ośrodki kolonijne 47 VIII 

I  małopolskie,  II  

zachodniopomorskie,  III  lubelskie, IV  

wielkopolskie,  

V  warmińsko-mazurskie, VI  

podlaskie,  VII  kujawsko-pomorskie 

Kempingi 7 745 III I  małopolskie,  II  zachodniopomorskie 

Kwatery 

agroturystyczne 
118   

Ośrodki 

szkoleniowo– 

wypoczynkowe 

2 495 VIII 

I  dolnośląskie, II  małopolskie,  

III  mazowieckie, IV  zachodnio- 

-pomorskie, V  wielkopolskie, 

VI  podkarpackie, VII  śląskie 

Źródło: Turystyka w 1999 r., 2000, GUS Warszawa 
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Turyści zagraniczni najczęściej korzystali z hoteli – 78%. W ośrodkach wczasowych 

nocleg spędziło – 4% turystów zagranicznych, na kempingach – 3,8%. Bardzo rzadko turyści 

zagraniczni korzystali z kwater agroturystycznych – poniżej 0,1%, ośrodków kolonijnych – 

0,02%, domów wycieczkowych – ok. 1%. 

Stopień wykorzystania bazy noclegowej 

Podstawowymi obiektami turystycznymi województwa są obiekty wypoczynkowe, 

nadające się do eksploatacji tylko w okresie letnim. Hotele, motele i pensjonaty to przeważnie 

baza całoroczna nastawiona na obsługę różnych segmentów ruchu turystycznego, głównie 

wycieczkowego i służbowego. Bardzo popularny rodzaj taniej bazy sezonowej stanowią 

kempingi i schroniska młodzieżowe. Stopień wykorzystania wszystkich obiektów 

turystycznych odniesiony do rzeczywistego okresu eksploatacji w 1998 roku wyniósł średnio 

36,1%. Najwyższe było wykorzystanie obiektów turystycznych w miesiącach letnich od maja 

do września, w lipcu dochodziło nawet do 70%. Wynika stąd, że w szczycie sezonu letniego 

niektóre obiekty nie miały pełnego obłożenia. Dokładną charakterystykę wykorzystania 

miejsc noclegowych w 1998 roku prezentuje tab. 4. 

Tab. 4. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w poszczególnych miesiącach 1998 roku 

Struktura 

rodzajowa 
1998 r. 

Miesiące 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Obiekty 

noclegowe 

ogółem 

Udzielone  

noclegi 
132 523 150 716 157 839 219 737 417 456 857 111 2 453 356 2 204 774 435 877 216 209 151 496 140 679 

Liczba miejsc 

noclegowych 
578 703 546 072 607 073 674 040 1 092 817 1 952  417 3 689 257 3 556 087 1 388 143 682 047 556 970 601 192 

Stopień  

wykorzystania 
22,9% 27,6% 26,0% 32,6% 38,2% 43,9% 66,5% 62,0% 31,4% 31,7% 27,2% 23,4% 

Hotele, 

motele,  

pensjonaty 

Udzielone  

noclegi 
30 680 35 077 41179 45 701 60 990 69 719 90 086 92 974 60 954 49 714 36 891 31 358 

Liczba miejsc 

noclegowych 
107 649 97 980 108 081 109 333 121 737 126 993 142 091 141 513 119 051 122 448 116 375 121 543 

Stopień  

wykorzystania  
28,5% 35,8% 38,1% 41,8% 50,1% 54,9% 63,4% 65,7% 51,2% 40,6% 31,7% 25,8% 

Źródło: Turystyka w 1999 r., 2000, GUS Warszawa 

 

10.4. Zróżnicowanie przestrzenne turystyki w powiatach i gminach 
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Liczba obiektów i miejsc noclegowych systematycznie i dynamicznie rośnie. W 1995 

roku liczba obiektów wynosiła 1091, w roku 1999 r. było ich na terenie województwa 2324, 

czyli liczba obiektów wzrosła ponad dwukrotnie.  

Obiekty i miejsca noclegowe 

Strukturę rodzajową miejsc noclegowych na terenie województwa pomorskiego wg 

powiatów przedstawia tab. 5. 

 

 

 

Tab. 5. Struktura miejsc noclegowych w poszczególnych powiatach woj. pomorskiego 
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bytowski  78 44 1224 56 7 36 979 272 0 69 0 42 

chojnicki 25 252 1147 67 0 1205 2256 151 0 26 0 293 

człuchowski 104 0 220 57 0 24 710 150 0 0 0 82 

kartuski 179 170 2737 329 249 616 708 0 0 168 0 96 

kościerski 154 0 3664 117 41 529 270 0 0 24 0 246 

kwidzyński 127 0 103 0 0 686 0 196 0 0 0 250 

lęborski 73 99 6309 2846 0 404 4250 1375 39 170 302 88 

malborski 407 18 0 69 10 31 234 0 0 86 0 273 

nowodworski 355 646 8993 1988 72 1231 2166 2316 24 100 0 317 

pucki 790 1862 6859 10 021 18 1632 2695 951 0 204 0 1144 

gdański 200 0 695 5 16 248 304 0 0 0 0 367 

słupski 20 0 8584 4027 8 1203 2363 1264 81 202 178 492 

starogardzki 112 57 1481 80 42 291 64 0 0 0 0 266 

tczewski 180 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 116 

wejherowski 916 20 483 107 35 40 256 0 0 132 0 96 

Gdańsk 2311 129 2681 350 0 319 1012 67 0 448 0 10 925 
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Gdynia 899 0 415 43 10 0 0 0 0 133 0 1593 

Słupsk 399 60 0 14 0 0 0 0 0 80 0 129 

Sopot  1258 108 526 10 0 87 1115 0 46 0 228 2149 

Województwo 

pomorskie 
8587 3501 46 121 20 194 508 8582 19 382 6742 190 1842 708 19 058 

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku, dane I-IX 1999 r. 

Tylko część spośród wyżej wymienionych obiektów noclegowych (tab. 5) posiada 

stosowną decyzję administracyjną używania nazwy rodzajowej prawnie chronionej: hotel, 

motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe. Decyzję taką w 

województwie pomorskim otrzymało 79 obiektów, w tym 52 hotele (2 czterogwiazdkowe, 22 

trzygwiazdkowe, 20 dwugwiazdkowych, 8 jednogwiazdkowych), 3 motele, 6 pensjonatów, 14 

kempingów i 4 schroniska młodzieżowe. 

Najwięcej takich obiektów znajduje się w Gdańsku (16 obiektów) i w powiecie puckim 

(10 obiektów), natomiast w powiatach tczewskim, kwidzyńskim, człuchowskim, chojnickim 

żaden obiekt noclegowy nie otrzymał stosownej decyzji administracyjnej (stan na 

17.04.2001 r.). 

Najwięcej hoteli znajduje się na terenie Trójmiasta (przy czym hotele czterogwiazdkowe 

zlokalizowane są jedynie w Gdańsku). Motele trzygwiazdkowe znajdują się w Nowym 

Dworze Gdańskim i Słupsku, a jednogwiazdkowy w Malborku. Pensjonaty wysokiej klasy 

(trzy- i dwu-gwiazdkowe) występują tylko w Sopocie, natomiast pensjonaty 

jednogwiazdkowe w Jastarni, Jastrzębiej Górze, Ustce i Gdańsku. Jedyny w województwie 

najwyższej klasy kemping (czterogwiazdkowy) znajduje się w Malborku. Kempingi średnie 

klasy (trzy- i dwu-gwiazdkowe) zlokalizowane są w Dzierżążnie, Łebie, Stegnie, Rowach, 

Ustce i Gdańsku. Schroniska młodzieżowe kategorii I znajdują się w Gdańsku i Słupsku, a 

kategorii II w Gdańsku i Stegnie. 

Na terenie województwa pomorskiego działa 226 koncesjonowanych biur podróży, z 

których 169 uzyskało zezwolenie na działalność gospodarczą w zakresie turystyki u 

wojewody pomorskiego, a 57 w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki. Ponad połowa biur 

podróży jest na terenie Trójmiasta. Hotele i biura podróży posiadające decyzję 

administracyjną przedstawiono na rys. B.-15.  

Koncentrację miejsc noclegowych ujętą za pomocą wskaźnika – liczba miejsc 

noclegowych w gminie przypadająca na 100 jej mieszkańców – prezentuje rys. B.-16. 
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Bardzo wysoka koncentracja bazy noclegowej występuje w gminach Ustka, Władysławowo i 

Jastarnia (ponad 100 miejsc noclegowych na 100 mieszkańców). Wysoki wskaźnik występuje 

także w gminach: Sztutowo, Krynica Morska, Stegna, Łeba oraz w mieście Ustka. W wielu 

gminach baza noclegowa nie jest rozwinięta prawie wcale. Zaledwie jedno miejsce 

noclegowe przypada na 100 mieszkańców w gminach: Lipnica, Słupsk, Główczyce, Łęczyce, 

Wejherowo, Reda, Rumia, Szemud, Gdynia, Żukowo, Nowa Karczma, Liniewo, Czarna 

Woda, Starogard Gdański, Bobowo, Smętowo Graniczne, Kwidzyń, Stary Dzierzgoń, Stary 

Targ, Stare Pole, Gniew, Tczew, Pszczółki. Część z nich posiada dogodne warunki rozwoju 

turystyki. 

Korzystający z noclegów. Udzielone noclegi 

Najdłużej turyści wypoczywali w gminach nadmorskich oraz na Pojezierzu Kaszubskim. 

Średni czas pobytu na wyżej opisanym terenie przekraczał 5 dni. Rozmieszczenie tego 

wskaźnika prezentuje rys. B.-17. 

Liczbę noclegów udzielonych turystom zagranicznym w gminach woj. pomorskiego 

prezentuje rys. B.- 18. W okresie tym najwięcej noclegów (55,3 tys.) udzielono turystom 

zagranicznym w Trójmieście. Ponadto z 7 tys. noclegów skorzystali turyści zagraniczni w 

Łebie, a z ponad tysiąca w gminach: Stegna, Pruszcz Gdański, Władysławowo, Jastarnia, 

Ustka i Bytów oraz w mieście Chojnice. Niewielu turystów zagranicznych skorzystało z 

noclegów w gminach należących do powiatów: człuchowskiego, bytowskiego, 

kwidzyńskiego, tczewskiego i wejherowskiego. W okresie tym najdłuższy czas pobytu turysty 

zagranicznego w województwie pomorskim odnotowano w gminach: Czersk, Karsin, 

Parchowo, Gardeja, Dębnica Kaszubska (powyżej 8 dni). Średnio około tygodnia spędzili 

turyści zagraniczni na Wybrzeżu Słowińskim w gminach: Ustka, Smołdzino, Wicko, 

Choczewo, a także na Mierzei Wiślanej w gminach Sztutowo i Krynica Morska oraz w 

powiecie kartuskim w gminach: Sierakowice, Stężyca, Chmielno i Żukowo. Tydzień trwał 

także wypoczynek turystów zagranicznych w gminach Studzienice, Przechlewo, Stara 

Kiszewa, Nowa Karczma, Lubichowo i Kosakowo. Natomiast bardzo krótki był okres ich 

pobytu (1-2 dni) w gminach powiatów: malborskiego, tczewskiego, kwidzyńskiego, 

gdańskiego, puckiego. 

Stopień wykorzystania bazy noclegowej 

Stopień wykorzystania bazy noclegowej w poszczególnych gminach prezentuje rys. B.-

19. 
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Obszary turystyczne według dominujących predyspozycji, wyposażenia, form zachowań 

rekreacyjnych, sposobów funkcjonowania ilustruje rys. B.-20. 

Jedną z rozwijających się form turystycznych województwa pomorskiego, cieszącą się 

rosnącym zainteresowaniem turystów, jest agroturystyka. Liczbę gospodarstw 

agroturystycznych w podziale na gminy ilustruje rys. B.-21. 

Turystyka morska  

Ważny element infrastruktury turystycznej strefy przybrzeżnej województwa tworzą porty 

morskie: Gdańsk, Gdynia, Hel, Władysławowo, Puck, Jastarnia, Kąty Rybackie, Krynica 

Morska, Nowa Karczma – Piaski, Ustka, Łeba i Rowy. Ruch graniczny jednostek 

pływających według morskich przejść granicznych przedstawia tab. 7. 

Tab. 7. Ruch graniczny jednostek pływających – jachty i łodzie sportowe  

według morskich przejść granicznych 

Morskie 

przejście 

graniczne 

Ogółem 

Przekroczenie granicy Polski przez jednostkę pływającą 

pod polską banderą pod obcą banderą 

z Polski do Polski z Polski do Polski 

1996 1999 1996 1999 1996 1999 1996 1999 1996 1999 

Gdańsk 272 418 64 53 52 66 83 168 73 131 

Gdynia 475 302 175 137 148 82 81 42 71 41 

Gdańsk Górki 

Zachodnie 
137 209 65 122 51 50 8 16 13 21 

Hel  1121 1844 497 846 495 851 65 73 64 74 

Jastarnia 617 1443 288 679 320 660 5 54 4 50 

Łeba 407 1608 166 753 166 741 34 55 41 59 

Ustka 326 576 93 194 95 196 69 93 69 93 

Władysławowo  558 1086 208 422 207 416 72 124 71 124 

Źródło: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej, 2000, GUS, Warszawa 

Turystyka morska na statkach pasażerskich w ruchu międzynarodowym jest prowadzona 

z portów w Gdyni i Gdańsku oraz w sezonie letnim z portów w Ustce i Krynicy Morskiej. 

Biała flota jedynie punktowo dokonuje rejsów na bardzo krótkich trasach. Strukturę węzłową 

białej floty tworzą porty w Helu, Jastarni, Juracie, Pucku, Gdańsku i Gdyni. 

Międzynarodowe przewozy pasażerów w 1999 roku realizowane były na trasach: Gdynia 

− Karlskrona (120,5 tys. pasażerów), Karlskrona – Gdynia (120,5 tys.), Gdańsk – Oxelosund 

(2,8 tys.), Oxelosund – Gdańsk (2,6 tys.), Gdańsk – Nyneashamn (58,3 tys.), Nyneashamn – 

Gdańsk (53,7 tys.).  

Międzynarodowy ruch pasażerski w portach morskich  (w 1999 roku w porównaniu z 

rokiem 1996) prezentuje tab. 8: 
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Tab. 5. Międzynarodowy ruch pasażerski w portach morskich województwa pomorskiego 

Porty 
Ogółem Przyjazdy Wyjazdy 

1996 1999 1996 1999 1996 1999 

Gdańsk 97 123 121 774 48 088 58 834 49 035 62 940 

Gdynia 139 188 241 415 75 003 123 526 64 185 117 889 

Ustka - 5582 - 2734 -     2848 

Źródło: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej, 2000, GUS, Warszawa 

Wykres 1. Międzynarodowy ruch pasażerski w morskich portach 

województwa pomorskiego w latach 1996-1999
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Źródło: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej, 2000, GUS, Warszawa 

W województwie funkcjonują porty jachtowe: Łeba (jeden z najnowocześniejszych na 

polskim wybrzeżu, w którym może jednocześnie cumować do 135 jachtów), Puck, Gdynia 

(140 miejsc, w tym 30-40 gościnnych), Gdańsk – Starówka (120 miejsc, w tym 100 

gościnnych ), Gdańsk – Górki Zachodnie, Krynica Morska i przystanie jachtowe Gdańsk – 

Górki Zachodnie, Gdańsk – Twierdza Wisłoujście, Kąty Rybackie, Hel (50-60 miejsc). W 

Ustce, Władysławowie i Jastarni wydzielono jedynie miejsca przy nadbrzeżach portowych do 

cumowania jachtów. Największe śródlądowe przystanie jachtowe znajdują się na 

J. Charzykowskim, w Gołuniu na J. Wdzydzkim i w Zawiatach na J. Jasień. 

Zagospodarowanie wodne przedstawiono na rys. A.-14. 

 

11. Instytucje finansowe, ubezpieczeniowe i wspierania biznesu  

 

Ważną rolę we współczesnym życiu gospodarczym pełnią instytucje finansowe oraz tzw. 

instytucje otoczenia i wspierania biznesu. W województwie pomorskim występuje kilka 
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rodzajów tych instytucji. Są to: banki, firmy ubezpieczeniowe, punkty konsultacyjno–

doradcze, fundusze poręczeń kredytowych, centra wspierania biznesu, agencje rozwoju 

regionalnego, specjalne strefy ekonomiczne, imprezy targowe oraz izby gospodarcze (rys. B.-22).  

11.1. Banki  

W województwie jest zlokalizowanych 412 placówek bankowych (stan z grudnia 2000 

r.). Są to oddziały banków, filie, ekspozytury i punkty kasowe. Trzy banki mają w regionie 

swoje centrale. Są to: GE Capital Bank SA – w Gdańsku, Nordea Bank Polska SA dawniej 

Bank Komunalny − w Gdyni oraz Bank Własności Pracowniczej - Unibank SA – w Gdańsku. 

BWP – Unibank SA od czerwca 2001 jest połączony kapitałowo z grupa finansową Nordea 

Polska i należy się spodziewać fuzji tych dwóch instytucji w najbliższym czasie. Niemal 

połowa wszystkich placówek bankowych jest zlokalizowana w rejonie aglomeracji 

trójmiejskiej. Poza aglomeracją największe skupiska występują w Słupsku – 22 placówki, 

Kwidzynie – 14, Tczewie - 13, Malborku – 11 i w Starogardzie Gdańskim – 10 placówek.  

Największe sieci placówek w regionie posiadają banki: PKO BP – 49 placówek, BIG 

Bank Gdański SA – 35, PKO SA – 30, Bank Pocztowy SA – 22, PBK SA – 21 oraz Kredyt 

Bank SA – 18.  

Poza bankami komercyjnymi w województwie występuje gęsta sieć placówek 

bankowości spółdzielczej oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych. Placówki 

te spełniają ważną rolę w małych miejscowościach, gdzie są głównie zlokalizowane. Są to 

m.in. 103 placówki banków spółdzielczych oraz 46 placówek Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo–Kredytowej (SKOK).  

 

11.2. Firmy ubezpieczeniowe 

 

Na terenie województwa działa 446 placówek firm ubezpieczeniowych (stan na koniec 

2000 r.). Sieć placówek firm ubezpieczeniowych tworzą oddziały, inspektoraty i agencje. W 

Sopocie ma centralę trzecie co do wielkości towarzystwo ubezpieczeń majątkowych w Polsce 

STU Hestia Insurance SA Najwięcej placówek ubezpieczeniowych (niemal połowa) 

zlokalizowano w rejonie aglomeracji trójmiejskiej. Pozostałe są rozlokowane równomiernie z 

siedzibami w głównie w miastach powiatowych. Najgęstszą sieć placówek w województwie 

posiada największy polski ubezpieczyciel PZU SA – 56. Dalej w kolejności są firmy: STU 

Hestia Insurence SA – 45, Commercial Union Polska SA – 17, TUiR Warta SA – 15, 
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Compensa SA – 12, Polonia SA – 10 placówek w województwie. W zakresie ubezpieczeń 

społecznych na terenie województwa mają swoje placówki dwie instytucje państwowe Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). 

ZUS posiada 18 placówek., KRUS – 14. Są one rozmieszczone równomiernie, a ich 

lokalizacja odpowiada rozmieszczeniu miast powiatowych. 

11.3. Punkty konsultacyjno–doradcze 

W 2001 r. zaczęły działalność punkty konsultacyjno–doradcze (PKD). Działalność tych 

instytucji jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących 

działalność gospodarczą. Można w nich uzyskać bezpłatne porady pomocne w rozpoczynaniu 

oraz kontynuowaniu działalności gospodarczej. Zakres usług PKD obejmuje usługi doradcze 

na temat administracyjno–prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, 

zarządzania przedsiębiorstwem oraz informacje o aktualnej, dostępnej na rynku ofercie 

finansowania zewnętrznego. W województwie pomorskim jest aktualnie dziesięć punktów 

konsultacyjno–doradczych: w Słupsku, Gdyni, Lęborku, Starogardzie Gdańskim, Kartuzach, 

Tczewie, Kwidzynie, Dzierzgoniu i dwa w Gdańsku. Jeden z PKD w Gdańsku działa w 

siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza SA. 

11.4. Fundusze poręczeń kredytowych 

 

Na terenie województwa pomorskiego działają cztery fundusze poręczeń kredytowych w 

Dzierzgoniu, Wicku, Lęborku i Słupsku. Działalność ich polega m. in. na ułatwianiu dostępu 

do finansowania bankowego poprzez zabezpieczenie części kredytu oraz na pomocy przy 

uzyskaniu korzystniejszego oprocentowania. Pomoc funduszy jest kierowana do drobnych 

przedsiębiorców oraz tych, którzy dopiero zaczynają działalność. 

 

11.5. Centra wspierania biznesu 

 

Lokalnymi ośrodkami wspierającymi przedsiębiorców są centra wspierania biznesu. 

Swoje centra posiadają Gdynia, Lębork, Kartuzy, Starogard Gdański, rolę taką pełni także 

Fundacja Gospodarcza w Gdyni, Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i 

Przedsiębiorczości w Słupsku oraz Centrum Informacji Gospodarczej w Gdańsku - Oddział 

Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość. Przy tej instytucji funkcjonuje Euro Info 
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Centre, ośrodek informacyjny dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach 

europejskich, Europartenariacie oraz korzystających ze wsparcia eksportu. 

 

 

 

11.6. Agencje rozwoju regionalnego 

 

Na terenie województwa pomorskiego działają trzy agencje rozwoju regionalnego. Są to 

Agencja Rozwoju Pomorza SA i Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego zlokalizowane w 

Gdańsku oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Słupsku.  

Agencja Rozwoju Pomorza S.A w Gdańsku 

Agencja Rozwoju Pomorza SA (ARP SA) rozpoczęła działalność w 1992 r. jako jedna z 

pierwszych agencji rozwoju regionalnego w Polsce. Została utworzona z inicjatywy władz 

województwa oraz przy aktywnym udziale przedsiębiorstw reprezentujących najważniejsze 

sektory gospodarki regionu. Celem powołania agencji było utworzenie silnej gospodarczo 

instytucji, która realizowałaby zadania na rzecz rozwoju regionu.  

Obszary działania ARP SA:  

1. Promocja województwa pomorskiego (m. in. obsługa inwestorów i misji gospodarczych, 

organizacja i obsługa promocyjnych imprez gospodarczych, doradztwo w zakresie 

przygotowywania ofert inwestycyjnych i materiałów promocyjnych.  

2. Integracja europejska (szkolenia dla samorządów, usługi informacyjne oraz doradztwo w 

zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych UE, zarządzania projektami i programami 

UE) 

3. Inwestycje kapitałowe (doradztwo dla MSP, usługi finansowe oferowanie kapitału 

udziałowego dla MSP) 

4. Nieruchomości (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi, zarządzanie 

oraz inwestycje w nieruchomości). 

W ramach swojej działalności ARP SA aktywnie włącza się w proces przygotowania 

województwa pomorskiego do akcesji do Unii Europejskiej. ARP S.A może także oferować 

usługi asysty technicznej dla samorządów lokalnych w zakresie programowania, realizacji i 

rozliczania zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach programu wojewódzkiego. 

Działalność ta prowadzona jest w ramach Akademii Edukacji Regionalnej. 
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W ramach działalności wspierającej sektor MSP w Agencji działają: Punkt Refundacji 

Szkoleń (PRS), Punkt Konsultacyjno – Doradczy (PKD), Regionalna Instytucja Finansująca 

(RIF) 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Słupsku 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Słupsku (PARR SA) rozpoczęła 

działalność w 1994 r. Głównymi akcjonariuszami agencji są: Skarb Państwa, miasto Słupsk, 

gmina Słupsk i Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Zgodnie ze swoim statutem PARR SA 

inicjuje i wspiera wszelkie działania wpływające na rozwój i promocję regionu słupskiego. W 

licznych przedsięwzięciach partnerami agencji są instytucje oraz samorządy. PARR 

współpracuje z nimi w zakresie: opracowywania strategii rozwoju gmin i powiatów na terenie 

całego kraju, zagospodarowania majątku komunalnego, opracowywania wniosków o 

dofinansowanie projektów z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, opracowywania 

wniosków na finansowanie przedsięwzięć ze środków uruchamianych w ramach kontraktów 

regionalnych, przygotowywania procedur przetargowych do programów pomocowych Unii 

Europejskiej, a także szkolenia specjalistów w zakresie pozyskiwania środków finansowych z 

programów strukturalnych i innych funduszy pomocowych. Ponadto agencja promuje i 

zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.  

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Gdańsku 

Zawiązana przez samorządy województwa pomorskiego FARR realizuje przedsięwzięcia 

rozwojowe ze środków krajowych i zagranicznych (pomocowych), związane z lokalnymi 

inicjatywami gospodarczymi realizowanymi w oparciu o partnerstwo regionalne, 

międzyregionalne i międzynarodowe. 

 

11.7. Specjalne strefy ekonomiczne 

 

Specjalne strefy ekonomiczne są jednostkami posiadającymi szczególne preferencje dla 

potencjalnych inwestorów. Obok relatywnie tanich gruntów i pośrednictwa w załatwianiu 

wszelkich formalności związanych z realizacją inwestycji oferują bardzo atrakcyjne warunki 

podatkowe (zwolnienie z podatku dochodowego przez 10 lat) inwestorom spełniającym 

ustawowe warunki inwestycyjne. W województwie pomorskim istnieją dwie specjalne strefy 

ekonomiczne: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) i Słupska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna (SSSE). PSSE dysponuje gruntami o powierzchni 316,43 ha położonymi na 
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terenie gmin Krokowa, Gniewino, Tczew, gminy miasta Tczew, gminy miasta Kwidzyn oraz 

gminy miasta Starogard Gdański. Zarząd PSSE ma siedzibę w Sopocie. SSSE jest położona 

na terenie gminy miejskiej Słupsk w północnej części miasta i zajmuje teren o powierzchni 

135,9 ha. Obie strefy są istotnymi elementami przyczyniającymi się do gospodarczego 

rozwoju regionu. Przykładem może być inwestycja w Pomorskiej SSE amerykańskiej firmy 

Flextronics International, która wygeneruje w najbliższych 3-4 latach ok. 4 tys. miejsc pracy 

oraz przyczyni się do rozwoju technologicznego Pomorza. 

 

11.8. Targi 

 

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz World Trade Center Gdynia Expo są 

znaczącym elementem wspierającym rozwój regionalny, dlatego bardzo korzystna jest 

decyzja o ich połączeniu. Konsolidacja z pewnością poprawi ich konkurencyjność wśród 

krajowych ośrodków targowych. Pod względem zwiedzających Gdańsk uplasował się w 2000 

roku na piątej pozycji w kraju. Odbywające się tam imprezy krajowe i międzynarodowe 

przyczyniają się nie tylko do prezentacji produktów czy zawierania korzystnych kontraktów 

między przedsiębiorstwami, ale także do zwiększenia wymiany doświadczeń i możliwości 

prezentacji samorządów gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Przykładem imprezy 

międzynarodowej mogą być tutaj Targi Euroregionu Bałtyk. Istotną przeszkodą w rozwoju 

targów jest brak odpowiedniego zaplecza i dostępności do niego. 

11.9. Transfer technologii 

Województwo pomorskie posiada silne ośrodki zajmujące się rozwojem technologii i 

wzrostem innowacyjności w gospodarce. Najlepszym przykładem jest tutaj Politechnika 

Gdańska z szerokim zapleczem naukowo–badawczym. Kluczowym problemem jest jednak 

organizacja transferu technologii do gospodarki. Konieczne jest więc utworzenie rozwiniętej 

sieci parków naukowych (technologicznych) czy fuzji: uczelnia wyższa – przedsiębiorstwa, 

oferujących kompleksowe usługi dla MSP działających w najwyżej rozwiniętych 

technologicznie dziedzinach (tzw. ssanie technologii). Obecnie rolę tę próbują wypełniać 

Centrum Transferu Technologii w Gdańsku oraz Europejskie Centrum Transferu Innowacji w 

Tczewie. CTT w Gdańsku współpracuje głównie z naukowcami Wydziału Biotechnologii UG 

i AMG w zakresie produkcji preparatów biotechnologicznych i opracowywania nowych 

technologii. W zakresie transferu technologii centrum współpracuje z firmami szwajcarskimi 
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i amerykańskimi. Lokalny wymiar ma działające w Tczewie Europejskie Centrum Transferu 

Innowacji, zajmujące się wdrażaniem programu innowacji z udziałem MSP. 

11.10. Izby gospodarcze  

Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa 

Ważnym elementem wśród instytucji otoczenia biznesu jest Pomorska Izba 

Przemysłowo-Handlowa, która w ostatnim okresie przeżywa dynamiczny rozwój. W wielu 

miastach ma oddziały: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Bytów, Chojnice, Tczew, Kwidzyn, Pruszcz 

Gdański. Ambicją władz izby jest powołanie oddziału w każdym mieście powiatowym. 

Planuje się także powoływanie kół gminnych m.in. w Brusach. Ostatnim osiągnięciem izby 

jest prowadzenie jednego z 16 w kraju Regionalnego Ośrodka Informacji Europejskiej. 

Oprócz oddziału PIPH, w Słupsku działa także Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. Swoją 

izbę gospodarczą posiadają także Kaszubi – Kaszubska Izba Gospodarcza w Kościerzynie. 

Izby rzemieślnicze 

Izby rzemieślnicze są organizacjami samorządu gospodarczego, zrzeszającymi 

organizacje cechowe i spółdzielnie rzemieślnicze na zasadach dobrowolnej przynależności. 

Podstawowymi zadaniami izb rzemieślniczych jest reprezentowanie zrzeszonych organizacji i 

ich członków wobec terenowych organów administracji i instytucji, udzielanie im pomocy 

instruktażowo–doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych. W 

województwie pomorskim są dwie izby rzemieślnicze: Izba Rzemieślnicza w Słupsku oraz 

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.  

Izba Rzemieślnicza w Słupsku istnieje od 1951 r. Działalnością obejmuje zachodnie 

powiaty województwa pomorskiego oraz część województwa zachodniopomorskiego. 

Słupska izba zrzesza 9 cechów oraz 6 spółdzielni rzemieślniczych. Organizacje te działają na 

rzecz ok. 1300 zakładów rzemieślniczych.  

Instytucją skupiającą środowiska rzemieślnicze, głównie pochodzące z obszarów 

Trójmiasta oraz innych miast województwa pomorskiego jest Pomorska Izba Rzemieślnicza 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Oprócz szerokiej działalności szkoleniowej i doradczej, 

izba wspiera poprzez środki pomocowe Unii Europejskiej wdrażanie systemów jakości ISO. 

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku jest organizacją 

zrzeszającą 25 organizacji cechowych oraz 5 spółdzielni rzemieślniczych. Organizacje te 

działają na rzecz blisko 3 tys. przedsiębiorstw sektora MSP, zatrudniających ok. 16 tys. osób.  
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Gdańska Izba Turystyki 

Gdańska Izba Turystyki powstała w 1992 roku jako niezależny oddział Polskiej Izby 

Turystycznej. Obecnie GIT zrzesza 55 największych podmiotów gospodarczych, działających 

w branży turystycznej w regionie gdańskim. Certyfikat przynależności do izby turystyki jest 

jedną z gwarancji jakości świadczących usługi. Nie każda firma może zostać członkiem GIT. 

Firmy ubiegające się o członkostwo muszą legitymować się co najmniej dwuletnim stażem 

nienagannej działalności na rynku turystycznym i mieć rekomendację dwóch członków GIT. 

Izby rolnicze 

Izby rolnicze są formą samorządu zawodowego, zrzeszającego wszystkich pracujących 

zawodowo rolników. W zakresie działań izb rolniczych jest opiniowanie, uzgadnianie, 

kontrolowanie interweniowanie i inicjowanie działań oraz uczestniczenie w działaniach w 

zakresie dotyczącym rolnictwa na każdym szczeblu władzy oraz w innych instytucjach 

zajmujących się sprawami rolnictwa. 

W województwie pomorskim jest oddział wojewódzki – Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w 

Gdańsku. Dla lepszej obsługi rolników utworzono dwa biura terenowe w Słupsku i Starym 

Polu oraz punkty konsultacyjne w każdym powiecie. 

11.11. Ośrodki doradztwa rolniczego 

Instytucją wspierającą rozwój rolnictwa i wsi jest Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju 

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Centrum jest agendą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, współpracującą wraz z innymi jednostkami w realizacji polityki rządu wobec rolnictwa i 

obszarów wiejskich w zakresie przyspieszania jego adaptacji do warunków gospodarki 

rynkowej i wymogów wynikających z integracji z Unią Europejską. W skład centrum 

wchodzą oddziały w Poznaniu i Krakowie oraz 6 centrów regionalnych. W województwie 

pomorskim znajduje się Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich (RCDRRiOW) i posiada siedzibę w Starym Polu. Obejmuje ono swym zasięgiem 

województwo pomorskie oraz warmińsko–mazurskie. 

W województwie pomorskim jest ponadto Wojewódzki Ośrodki Doradztwa Rolniczego 

(WODR) w Gdańsku Lipcach. Ośrodek ten ma oddział terenowy w Strzelinku k. Słupska oraz 

Zespół Specjalistów Branżowych w Lubaniu w gm. Kościerzyna. Pomorski WODR oraz 
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RCDRRiOW posiadają sieć placówek terenowych położonych w miastach powiatowych 

województwa – rejonowe zespoły doradztwa rolniczego. 

Bibliografia i materiały źródłowe 

1. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 1999 r., 

2000, PIG, Min. Środowiska, Warszawa 

2. Diagnoza stanu województwa pomorskiego, 1999, Pomorskie studia regionalne, pod red. 

M. Dutkowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 

3. Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego województwa warszawskiego, 1998, 

Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, 

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy, Warszawa  

4. Europejskie Studia Bałtyckie. Raport z badań, tom I, II, III, 1996, Instytut Problemów 

Ekorozwoju Fundacji EKOBALTIC, Gdańsk 

5. Geografia gospodarcza Polski, 1994, pod red. I. Fierli, PWE, Warszawa 

6. Gospodarka morska w województwie pomorskim w 1999 r., 2000, Urząd Statystyczny w 

Gdańsku 

7. Kształtowanie polityki przestrzennej w województwie słupskim w latach 1995 – 1998, 

1998, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, Słupsk 

8. Liskiewicz W., 2001, Porty i przystanie polskiego wybrzeża. Przewodnik żeglarski, 

Związek Miast i Gmin Morskich - Stowarzyszenie, Gdańsk 

9. Łaciak J., Radkowska B., 2000, Przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych w układzie 

wojewódzkim w 1999 roku, Instytut Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa  

10. Monitoring pomorski – społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń, zeszyty nr 1, 2 (3)/2000, 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego i 

Przestrzennego, Gdańsk 

11. Motławą i Martwą Wisłą z Gdańska do Przegaliny, Liga Morska i Rzeczna, Zarząd 

Główny, Gdańsk  

12. Pankau F., 1999, Uwarunkowania kształtowania ładu przestrzennego, w: Uwarunkowania 

rozwoju województwa pomorskiego, Pomorskie studia regionalne pod red. T. Parteki, 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 

13. Pankau F., 2000, Badania nad rozwojem obszarów wysokiej koncentracji procesów 

społeczno–gospodarczych w Polsce – aglomeracja gdańska, Gdańsk (maszynopis) 



 

 131 

14. Parteka T. (red.), 1996, Diagnoza struktury i potencjału przestrzeni, (w) Województwo 

gdańskie 2000 plus – Diagnoza stanu, pod red. J. Lewandowskiego, Samorząd Pomorza 

Gdańskiego, Sejmik Samorządowy Województwa Gdańskiego, zeszyt nr 18, Gdańsk 

15. Plan strategiczno–operacyjny równoważenia struktury aglomeracji Trójmiasta, 2000, 

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 

16. Raport Żagli, czerwiec 2000 r.  

17. Strategia rozwoju obszaru gmin nadzalewowych do 2015 roku, październik 2000, 

Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych, Elbląg 

18. Strategia rozwoju województwa pomorskiego. Pomorskie Studia Regionalne, 2000, 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 

19. Studium zagospodarowania przestrzennego województwa słupskiego. Wstępna koncepcja 

studium – synteza. Faza „3” Koncepcja rozwoju, 1997, Wojewódzkie Biuro Planowania 

Przestrzennego, Słupsk 

20. Turystyka w 1999 r., 2000, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

21. Uwarunkowania przestrzenne rozwoju obszarów województwa pomorskiego, 2000, pod 

red. Wojcieszyk K., DRRiP Urzędu Marszałkowskiego, Słupsk (maszynopis) 

22. Uwarunkowania rozwoju województwa pomorskiego. Pomorskie Studia Regionalne pod 

red. T. Parteki, 1999, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 

23. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, 1981, IUNiG, Puławy 

24. Województwo pomorskie. Regiony Polski, 1999, Profile regionalne, pod red. 

Gawlikowskiej – Hueckel K., JBnGR, Gdańsk – Warszawa 

25. Województwo warmińsko–mazurskie. Plan zagospodarowania przestrzennego. Diagnoza 

prospektywna, 2000, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn  

26. Zagospodarowanie przestrzenne. Współpraca transgraniczna w zakresie gospodarki 

przestrzennej, Biuletyn Informacyjny, grudzień 2000, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju 

Miast, Warszawa 

Spis rysunków 

B. – 1 

B. – 2 

B. – 3  

B. – 4  

B. – 5  

B. – 6  

Struktura użytkowania gruntów wg powiatów 

Rozkład przestrzenny głównych form użytkowania terenu 

Podmioty gospodarki narodowej wg liczby zatrudnionych 

Podmioty gospodarki narodowej zatrudniające 250 i więcej osób 

Podmioty gospodarki narodowej wg EKD 

Główne ośrodki koncentracji funkcji gospodarczych 



 

 132 

B. – 7  

B. – 8  

B. – 9  

B. –10 

B. – 11 

B. – 12 

B. – 13  

B. – 14  

B. – 15 

B. – 16 

B. – 17 

B. – 18 

B. – 19 

B. – 20 

 

B. – 21 

B. – 22  

Wybrane obiekty gospodarki 

Powierzchnia użytków rolnych w powierzchni terenu wg gmin 

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Rejonizacja warunków produkcji rolniczej 

Zarządzanie obszarami leśnymi 

Udział lasów prywatnych w powierzchni lasów ogółem  

Eksploatacja kopalin 

Struktura terenów turystycznych 

Hotele i koncesjonowane biura podróży  

Liczba miejsc noclegowych na 100 mieszkańców 

Średni czas pobytu turysty w poszczególnych gminach  

Liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów 

Stopień wykorzystania bazy noclegowej  

Obszary turystyczne według dominujących predyspozycji, wyposażenia, form 

zachowań rekreacyjnych i sposobów funkcjonowania 

Liczba gospodarstw agroturystycznych 

Wybrane instytucje otoczenia i wspierania biznesu 

  



 

 135 

C. LUDNOŚĆ I SYSTEM OSADNICZY (Barbara Lewicka, Feliks Pankau) 

 

1. Ludność 

 

1.1. Rozmieszczenie przestrzenne 

Województwo pomorskie, mające 18 293 km2 powierzchni zamieszkuje 2 198 322 

mieszkańców1, w tym: 

− w miastach – 1 501 745 (ok. 68%, Polska 62%) 

− w miejscowościach wiejskich – 696 577 (32%, Polska 38%). 

Średnia gęstość zaludnienia2 w województwie wynosi 120 osób na 1 km2 i jest zbliżona 

do średniej krajowej (124 osoby na 1 km). Na obszarach miejskich wynosi ona 1380 osób na 

1 km2, na obszarach wiejskich 40 osób na 1 km2. W ujęciu terytorialnym jednostek 

samorządu gminnego (w podziale na gminy miejskie, wiejskie oraz miejsko-wiejskie, w 

których wyróżniono obszary miejskie i wiejskie) zróżnicowanie średnich gęstości zaludnienia 

jest bardzo duże i wynosi od 2750 do 10 osób na 1 km2. 

Wysoka gęstość zaludnienia – ponad 1 000 osób na 1 km2 – występuje na obszarach 

miast na prawach powiatu: Sopot – 2416 osób na 1 km2, Słupsk – 2370 osób na 1 km2, 

Gdynia – 1885 osób na 1 km2, Gdańsk – 1742 osób na 1 km 2 oraz w większości (ok. 70%) 

pozostałych miast. 

Najwyższa gęstość zaludnienia występuje w Tczewie – 2749 osób na 1 km2; wysoka 

(powyżej 2000 osób na 1 km2) także w Kartuzach, Sztumie, Malborku, Pucku, Miastku, 

Lęborku, Nowym Dworze Gdańskim, Bytowie i Starogardzie Gdańskim. 

Najwyższa gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich występuje w gminie Pszczółki – 

155 osób na 1 km2; wysoka (powyżej 100 osób na 1 km2) jest także w gminach sąsiadujących 

z największymi miastami: Kolbudy Górne, Kosakowo, Pruszcz Gdański i Luzino. 

Zdecydowanie niski (10-30 osób na 1 km2) gęstością zaludnienia charakteryzują się obszary 

wiejskie gmin w powiatach człuchowskim i bytowskim. 

Najbardziej zbliżony do rzeczywistego obraz rozmieszczenia ludności w województwie, 

przedstawiający gęstość zaludnienia wynikającą z przeliczenia zaludnienia wszystkich 

jednostek osadniczych na 1 km2, obrazuje rys. C.-1. 

 

 
1 Stan 31 grudnia 2000 r. 
2 Stan 30 września 2000 r. 



 

 136 

1.2. Zmiany liczby i rozmieszczenia ludności w latach 1990 – 2000 

 Analiza zmian liczby ludności w gminach3 województwa w ostatnim 10-leciu, na 

podstawie danych statystycznych (Biuletyn Statystyczny Województwa Pomorskiego, marzec 

2001 oraz dane uzyskane bezpośrednio w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku) (rys. C.-2), 

obejmuje dwa przedziały czasowe: lata 1990 - 1995 i 1995 - 2000. 

W latach 1990 - 2000 liczba ludności województwa wzrosła o ok. 4% (z 2 119 164 do 

2 198 322 mieszkańców). Wzrost w okresie dwóch pięcioleci był równomierny i wynosił: w 

latach 1990 - 1995 2% i w latach 1995 - 2000 również 2%. Niewielki wzrost ludności (w 

latach 1980 - 1990 w byłym województwie gdańskim zaludnienie wzrosło o ok. 7%) wynikał 

z postępującego spadku przyrostu naturalnego. Przyrost ten w 2000 r. w porównaniu z rokiem 

1990 był o 7,8 tys. niższy. Drugą charakterystyczną cechą rozwoju ludności w województwie 

pomorskim w latach 1990 - 2000 był wyższy wskaźnik wzrostu ludności wiejskiej w 

porównaniu z miejską. Wynosił on ogółem 103,7, w tym miastach 102,0, na obszarach 

wiejskich 107,5. Na wzrost liczby ludności miejskiej miało wpływ uzyskanie statusu miasta 

przez wsie Krynica Morska i Czarna Woda. Nie zaliczając mieszkańców tych miejscowości 

do mieszkańców miast, wskaźnik wzrostu ludności miejskiej w analizowanym okresie wynosi 

zaledwie 1,7%. Na taki stan decydujący wpływ miały: 

− drastycznie zmniejszający się w latach 1990 - 2000 przyrost naturalny ludności miejskiej 

(5279 w 1990 r., 968 w 2000 r.) 

− zmniejszające się saldo migracji ze wsi do miast (+6915 w 1990 r., -544 w 2000 r.). 

Spadek migracji ludności wiejskiej do miast wynikał z niedoboru miejsc pracy również w 

miastach oraz z powodu wysokich kosztów wynajmu lub kupna mieszkań przy 

równoczesnych niskich dochodach ludności.  

W latach 1990 - 2000 w części miast nastąpiło zmniejszenie liczby ludności. Przyjmując 

stan zaludnienia miast w roku 1990 jako 100, w roku 2000 miasta osiągnęły wskaźnik: Sopot 

– 89,6; Puck – 97,1; Gniew i Hel – po 97,2: Pelplin – 98,0; Gdańsk – 98,2; Nowy Staw –

 98,5. 

W miastach: Kartuzy, Malbork, Ustka, Miastko, Wejherowo i Słupsk w ubiegłym 

dziesięcioleciu liczba mieszkańców utrzymała się na niezmienionym poziomie lub wzrosła 

poniżej 2%. 

 
3 Gmina Bobowo, Suchy Dąb, m. Czarna Woda i m. Krynica Morska powstały jako podstawowe jednostki 

samorządu terytorialnego po roku 1991. Analiza dynamiki zmian przyrostu ludności dla tych jednostek oraz 
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Najwyższy wskaźnik wzrostu liczby ludności miast w latach 1990 – 2000 (rok 1990 – 

100) odnotowały: Reda – 134,8; Żukowo – 122,6; Rumia – 115,0 tj. 3 miasta położone w 

bezpośrednim sąsiedztwie największych miast aglomeracji, a ponadto Brusy – 115,0; 

Skarszewy – 114,0; Dzierzgoń – 114,0 i Nowy Dwór Gdański – 113,9. 

Najwyższy wskaźnik wzrostu ludności wiejskiej w  latach 1990 - 2000 (rok 1990 – 100) 

wystąpił w powiatach sąsiadujących z Trójmiastem i wynosił: powiat kartuski 116,3, w tym 

gminy: Sierakowice – 119,4 i Żukowo – 118,8; powiat wejherowski – 113,9, w tym gminy: 

Luzino – 125,4, Wejherowo – 120,5 i Szemud – 119,2; powiat gdański – 113,5, w tym gminy: 

Pruszcz Gd. – 122,8 i Kolbudy Górne – 118,6. 

Najniższy przyrost ludności wiejskiej odnotowano w powiatach malborskim (1,8% przy 

spadku zaludnienia w gminie Stary Dzierzgoń) i kwidzyńskim (2,8% przy spadku zaludnienia 

w gminie Prabuty i Gardeja). 

1.3. Struktura wieku 

Analiza struktury wiekowej4 ludności województwa na podstawie danych Urzędu 

Statystycznego w Gdańsku (Rocznik statystyczny województwa pomorskiego, 2000) w dniu 31 

grudnia 1999 r. w porównaniu z krajem wskazuje na: 

− wyższy udział procentowy najmłodszych grup wiekowych 

− nieco wyższy udział procentowy grup wieku zdolności do pracy 

− niższy udział osób starszych.  

Tab.1. Udział procentowy poszczególnych grup wiekowych w województwie pomorskim 

i w Polsce 

Lp. Grupa wiekowa w latach Województwo Polska 

1. 0 – 2 3,3 3,1 

2. 3 – 6 4,9 4,7 

3. 7 – 14 12,3 11,8 

4. 15 – 19 8,9 8,7 

 Razem 0 – 19 29,4 28,3 

5. 20 – 29 15,9 15,3 

6. 30 – 39 13,2 13,2 

7. 40 – 49 16,5 16,3 

8. 50 –59 10,2 10,4 

9. 60 – 64 4,2 4,5 

 Razem 20 – 64 60,0 59,7 

 
dla jednostek, z obszaru których zostały one wydzielone, przyjęta została dla przedziału czasowego 1991 -

 2000, dla Czarnej Wody 1993 - 2000. 
4 Struktura wieku ludności – określana jest w odsetkach poszczególnych grup wieku, przy czym wiek wyrażany 

jest najczęściej liczbą ukończonych lat 
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 65 lat i powyżej 10,5 12,1 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa pomorskiego, 2000 

Powiatem wyróżniającym się młodą strukturą wiekową jest kartuski. W Sopocie zaś 

występuje stara struktura wiekowa: 

− grupa wiekowa 60 – 64 lat liczy powyżej 5%, (średnia dla województwa ok. 4,2%, 

a pozostałe miasta na prawach powiatu – od ok. 4 do ok. 5%) 

− liczebność grupy wiekowej 65 lat i powyżej wynosi pow. 18% (w Gdańsku ok. 13%, 

w Gdyni ok.12%, a w pozostałych powiatach kształtuje się między 10,5 a 8%) (rys. C.-3). 

 

1.4. Struktura płci 

Analizę struktury ludności5 według płci przeprowadzono na podstawie danych Urzędu 

Statystycznego w Gdańsku (Biuletyn Statystyczny Województwa Pomorskiego, 3/2001). 

Analizie poddano udział procentowy kobiet w poszczególnych grupach wiekowych6 (Rocznik 

statystyczny województwa pomorskiego, 2000). Wynika z niej, że: 

− wskaźnik feminizacji dla województwa pomorskiego wynosi 105, dla Polski 106 

− zdecydowanie większa liczba kobiet w stosunku do liczby mężczyzn występuje w wieku 

powyżej 50 lat ( z tendencją rosnącą w wieku 65 lat i powyżej – 61,5%). 

Tab.2. Udział procentowy kobiet w poszczególnych grupach wiekowych w województwie  

na tle kraju 

L.p. Grupa wiekowa w latach Województwo Polska 

1. 0 – 2 48,6 48,6 

2. 3 – 6 48,5 48,7 

3. 7 – 14 48,7 48,8 

4. 15 – 19 49,1 49,0 

5. 20 – 29 49,4 49,1 

6. 30 – 39 49,6 49,4 

7. 40 – 49 49,4 50,4 

8. 50 –59 51,6 52,3 

9. 60 – 64 54,3 55,1 

 65 lat i powyżej 61,5 61,9 

 Źródło: Rocznik statystyczny województwa pomorskiego, 2000 

W przekroju gmin, obszarów miast na prawach powiatu i powiatów zróżnicowanie 

struktury ludności według płci jest bardzo duże (rys. C.-4). Liczba kobiet przypadająca na 100 

 
5 Stan 30 września 2000 r. 
6 Stan 31 grudnia 1999 r. 
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mężczyzn w gminach waha się od 119 do 89. Najwyższy wskaźnik feminizacji7 – od 110 do 

119 – występuje w gminach: Suchy Dąb – 119 i Krynica Morska – 114 oraz w miastach na 

prawach powiatu: Sopot – 117, Gdańsk – 111, Słupsk – 111. Najniższy wskaźnik – od 89 do 

91 – występuje w mieście Kępice – 89 oraz w gminach Gniewino – 91 i Pszczółki – 91. 

Charakterystycznym zjawiskiem dla miast jest liczba kobiet przewyższająca liczbę 

mężczyzn. Wskaźnik feminizacji waha się od 101 do 119. Wyjątek stanowią tylko miasta 

Kępice i Debrzno. Również w powiatach udział procentowy kobiet w poszczególnych 

grupach wiekowych przedstawia się odmiennie. Obrazuje to syntetycznie tab. 3. 

Tab.3. Udział procentowy kobiet w poszczególnych grupach wiekowych w powiatach 

województwa pomorskiego przedstawia się następująco: 

Lp. Grupa wiekowa 

– lata 

Minimum Maksimum 

1. 0 – 2 Sopot – 0,9 kartuski – 2,3 

2. 3 – 6 Sopot – 1,5 kartuski – 3,3 

3. 7 – 14 Sopot – 4,0 kartuski – 7,4 

4. 15 – 19 Sopot – 3,5 
kwidzyński – 

4,9 

5. 20 – 29 starogardzki – 7,2 Gdańsk – 8,4  

6. 30 – 39 Sopot – 5,7 pucki – 7,1 

7. 40 – 49 kartuski – 6,5 Słupsk – 9,5 

8. 50 – 59 kartuski – 6,5 Słupsk – 9,5 

9. 60 – 64 
kartuski, bytowski, człuchowski, słupski, wejherowski – 

1,9 
Sopot – 3,0 

10. 65 lat i powyżej wejherowski – 4,9 Sopot – 11,7 

Źródło: Rocznik statystyczny województwa pomorskiego, 2000 

Wyjątkowe zjawisko występuje w Sopocie, gdzie na 100% mieszkańców ok.18% to 

ludność w wieku 65 lat i powyżej, z czego ok. 66% to kobiety, a udział procentowy kobiet w 

ludności ogółem jest największy w porównaniu z innymi powiatami i wynosi 53,8% 

(najmniejszy w powiecie słupskim – 49,4%). 

 

1.5. Zasoby pracy i aktywność zawodowa 

Województwo pomorskie posiada duże zasoby kapitału ludzkiego, w tym również 

zasobów pracy. Analiza potencjału zasobów pracy możliwa jest w dwóch aspektach: 

− z punktu widzenia ilości, gdzie zasoby pracy wyrażone są liczbą ludności w wieku 15 lat 

i więcej pod względem aktywności ekonomicznej (czynnej i biernej zawodowo)  

 
7 Wskaźnik feminizacji – liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn 
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− z punktu widzenia jakości, czyli struktury wykształcenia (w wieku 15 lat i więcej).  

W związku z przyrostem liczby osób w wieku produkcyjnym (od 1990 roku o ponad 9%) 

wzrosła liczba ludności aktywnej (czynnej) zawodowo. Według szacunków GUS na koniec 

2000 roku wynosiła ona 909,2 tys. osób, czyli o 0,8% więcej niż rok wcześniej i o 6% więcej 

niż w 1998 roku. Ponadto wyższy współczynnik aktywności ekonomicznej8, jak również 

wskaźnik zatrudnienia9 cechuje ludność wiejską10 (odpowiednio: 60,3% na wsi, wobec 52,9% 

w miastach i 49,5% na wsi w porównaniu z miastem – 44,3%). Wynika to z faktu, iż na wsi 

we wspólnych, rodzinnych gospodarstwach rolnych pracuje kilka pokoleń: starsze pokolenie, 

mimo „wejścia” w wiek poprodukcyjny, nadal uczestniczy w pracach w gospodarstwie, a 

młodzież znacznie wcześniej kończy edukację i podejmuje pracę. Dowodem na to jest 

struktura wykształcenia. W 1995 roku w województwie była ona nieco lepsza niż średnia w 

kraju. Szacuje się, że odsetek ludności z wykształceniem wyższym wynosił 7,8% (w kraju był 

o 1% niższy). Ponad połowę mieszkańców ukończyło szkoły średnie (53,4% – odpowiednio 

w kraju – 50,5%). Niższy natomiast niż przeciętny w kraju był udział osób legitymujących się 

wykształceniem podstawowym – 32,1% (w kraju o 1,6% więcej). Na wykształceniu 

podstawowym poprzestaje 47,0% ludności wiejskiej, a tylko 26,2% miejskiej. Odwrotnie 

wygląda sytuacja z wykształceniem wyższym. W mieście poszczycić się nim może ponad 

10% populacji, na wsi natomiast zaledwie ponad 2%. W przypadku osób z wykształceniem 

średnim nie obserwuje się już tak ogromnych dysproporcji (40 – 60%). Mimo to tak duże 

zróżnicowanie w wykształceniu między ludnością w miastach i na wsi determinuje inne sfery 

życia, m.in. stanowi jedną z najistotniejszych barier w znalezieniu zatrudnienia. 

Potencjalną grupę ludności czynnej zawodowo stanowią osoby w wieku produkcyjnym 

(61,6% ogółu ludności, w porównaniu ze średnim odsetkiem w kraju – 61,2%). Największy 

odsetek ludności w wieku produkcyjnym cechuje miasta na prawach powiatu (ok. 64%) oraz 

wschodnią część województwa (głównie powiaty tczewski, kwidzyński, malborski). 

Zdecydowanie niższe wartości (ok. 57%) występują w powiatach o młodej strukturze 

wiekowej: kartuski i kościerski. 

Ludność czynna zawodowo obejmuje pracujących i bezrobotnych. Pod koniec 2000 roku 

(według szacunku GUS) w województwie pomorskim w całej gospodarce narodowej 

zatrudnienie miało 762,0 tys. osób. W porównaniu z 1999 r. liczba zatrudnionych spadła o 

prawie 3%, przy czym spadek zatrudnienia notuje się już od 1998 roku. Według danych, 

 
8 Udział aktywnych zawodowo w liczbie ludności 15 lat i więcej  
9 Udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej  
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którymi dysponuje US, w Gdańsku liczba pracujących11 w końcu grudnia 2000 roku wynosiła 

463,4 tys. osób (ze względu na wciąż zmieniającą się metodologię liczenia pracujących przez 

GUS nie jest możliwe porównanie z danymi z lat poprzednich) (rys. C.-5), natomiast 

bezrobotnych 147,2 tys. osób (rys. C.-6). Największy potencjał zasobów pracy kumuluje 

aglomeracja trójmiejska oraz większe ośrodki miejskie wraz z bezpośrednio otaczającymi je 

obszarami wiejskimi. 

Na skutek obserwowanego również w kraju dalszego wzrostu bezrobocia (dynamika 

wzrostu jedna z najwyższych w kraju) i jednoczesnego spadku liczby pracujących (który jest 

jednak nieporównywalnie mniejszy niż przeciętny w kraju), pogarsza się sytuacja na rynku 

pracy. Od początku istnienia województwo pomorskie utrzymuje się pod względem stopy 

bezrobocia wciąż na ósmym miejscu w kraju. W końcu czerwca 2001 r. w województwie 

wynosiła ona 17,2%, podczas gdy średnio w kraju 15,8%.  

Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w województwie jest duże. W pięciu powiatach 

(człuchowskim, nowodworskim, malborskim, bytowskim i słupskim) odnotowano w końcu 

czerwca 2001 roku stopę bezrobocia powyżej 30%, a w pięciu kolejnych wynosiła ponad 

20%. Dotyczy to powiatów charakteryzujących się najniższym stopniem zurbanizowania 

i industrializacji, a najwyższym odsetkiem terenów rolnych i leśnych (według BAEL-u 

przeprowadzonego przez GUS, stopa bezrobocia na wsi wynosi średnio 20%). Stosunkowo 

niewielki wskaźnik charakteryzował miasta aglomeracji trójmiejskiej, a wśród powiatów 

ziemskich „ciążący” ku Trójmiastu powiat gdański oraz nadmorski powiat pucki (rys. C.-7). 

W województwie pomorskim występuje również wyższe niż przeciętne w kraju 

bezrobocie wśród kobiet. Ponadto najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym oraz podstawowym i niepełnym podstawowym (w końcu grudnia 

2000 r. odpowiednio: 37,4% i 35,6%). Mniejszy udział od przeciętnego w kraju stanowią 

bezrobotni z wykształceniem średnim zawodowym. Niepokojącym zjawiskiem, 

obserwowanym podobnie jak w kraju, jest duża dynamika wzrostu bezrobotnych z 

wykształceniem wyższym. Pod koniec 2000 r. w stosunku do 1999 r. przyrost tej grupy 

bezrobotnych wynosił ponad 40%. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez 

pracy jest korzystniejsza od przeciętnych wskaźników dla całego kraju. Mniejszy jest udział 

bezrobotnych długookresowych, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, chociaż 

 
10 Dane spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną przeprowadzonego w 1995 r. 
11 Według faktycznego miejsca pracy, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz 

pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych, duchownych wszystkich wyznań, fundacji, 

stowarzyszeń i innych organizacji 
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stanowią ok. 40% ogółu bezrobotnych (wynika to z utrzymującego się bezrobocia 

strukturalnego w zachodniej i północno-wschodniej części województwa), większy natomiast 

udział mają bezrobotni krótkookresowi, pozostający bez pracy krócej niż 6 miesięcy. 

Zjawisko to uległo w ostatnich latach pogłębieniu (wzrost o kilka procent).  

 

1.6. Poziom wykształcenia ludności 

Ocenę poziomu wykształcenia ludności dokonano na podstawie danych statystycznych12 

(Rocznik statystyczny województw, 2000) spisu ludności i mieszkań, zebranych metodą 

reprezentacyjną. Zróżnicowanie poziomu wykształcenia ludności województwa (w wieku 15 

lat i więcej) w roku 1995 przedstawiało się następująco: 

− 53,4% ludności posiadało wykształcenie średnie, w tym: 

• 27,3% wykształcenie zasadnicze zawodowe 

• 32,1% ludności wykształcenie podstawowe 

• 7,8% ludności wykształcenie wyższe 

• 3,8% ludności wykształcenie niepełne podstawowe (i bez wykształcenia) 

• 2,7% ludności wykształcenie policealne. 

Województwo charakteryzowało się wysokim na tle innych województw – 7,8 odsetkiem 

ludności z wyższym wykształceniem (Polska 6,8).  

Tab.4. Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia 

Województwa 
Ogółem  

w tys. 

W tym z wykształceniem w% ogółem 

wyższym 
policealny

m 

średnim 
podsta-

wowym 

niepełnym 

podst. i bez 

wykszt. 
razem w tym 

zasadn. zaw. 

POLSKA 29 881,1 6,8 2,6 50,5 25,9 33,7 6,3 

Dolnośląskie 2277,3 7,1 2,5 52,1 26,2 32,0 6,3 

Kujawsko-pomorskie 1608,4 5,5 2,1 51,1 28,9 36,4 4,8 

Lubelskie 1750,6 6,4 2,8 44,8 22,2 36,6 9,4 

Lubuskie 766,3 5,7 2,4 52,6 27,1 32,5 6,8 

Łódzkie 2142,9 6,0 2,3 47,0 22,6 36,6 8,1 

Małopolskie 2417,1 7,8 2,6 51,7 27,8 32,8 5,2 

Mazowieckie 3990,3 9,8 3,2 48,4 20,7 30,4 7,6 

Opolskie 837,5 5,0 2,1 52,4 30,6 35,3 5,1 

Podkarpackie 1561,6 5,7 2,7 49,5 26,4 36,1 6,1 

Podlaskie 933,5 6,1 2,9 42,8 19,6 35,5 12,7 

Pomorskie 1659,5 7,8 2,7 53,4 27,3 32,1 3,8 

Śląskie 3891,1 6,1 2,3 56,5 31,3 31,4 3,6 

Świętokrzyskie 1064,1 5,4 2,9 45,7 23,5 36,6 9,3 

 
12 Stan 17 maja 1995 r. 
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Warmińsko-mazurskie 2574,2 5,8 2,4 45,8 22,7 38,3 7,8 

Wielkopolskie 1328,0 6,3 2,2 52,8 29,3 34,2 4,6 

Zachodniopomorskie 1328,0 6,7 2,4 50,6 24,9 33,0 7,2 

Źródło: Rocznik statystyczny województw, 2000 

 

1.7. Stan zdrowotny ludności 

Oceny stanu zdrowotnego ludności dokonano na podstawie danych Departamentu 

Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego13. Zdrowotność 

mieszkańców województwa pomorskiego charakteryzują główne niekorzystne zjawiska: 

− wysoki wskaźnik zapadalności na choroby nowotworowe 

− wysoki odsetek osób z nadwagą 

− ponadprzeciętna liczba osób spożywających codziennie wyroby alkoholowe i spalająca 

wyroby tytoniowe 

− wysokie ryzyko zapadalności na choroby oznaczające brak higieny osobistej 

− rosnąca liczba osób uzależnionych od narkotyków. 

Przyczyną największej liczby zgonów roku 1999 i 2000 w województwie pomorskim były: 

− choroby układu krążenia – ok. 44% wszystkich zgonów (85% w grupie wiekowej 56 lat 

i więcej, w tym 58% to mężczyźni); w skali kraju jeden z najniższych wskaźników – 3,8 

na 1000 ludności 

− nowotwory złośliwe – 28% wszystkich zgonów; w skali kraju jeden z najwyższych 

wskaźników – 2,2 na 1000 ludności. 

 

 

Tab. 5. Zgony według przyczyn14 w województwie pomorskim na tle pozostałych 

województw w 1999 roku 

Województwa Zgony 

Wybrane przyczyny zgonów 

choroby układu 

krążenia 

nowotwory 

złośliwe 
cukrzyca 

wypadki i 

nieszczęśliwe 

następstwa 

wypadków 

 
13 Strategia polityki zdrowotnej województwa pomorskiego. Regionalny Program Restrukturyzacji Ochrony 

Zdrowia na rok 2001 (2001) 
14 Województwo w latach 1995-1999, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001 
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ogółem 

na 1000 

ludnośc

i 

ogółem 

na 1000 

ludnośc

i 

ogółe

m 

na 1000 

ludnośc

i 

ogółe

m 

na 1000 

ludności 

ogółe

m 

na 1000 

ludnośc

i 

POLSKA 381 415 9,9 181 477 4,7 81 595 2,1 5331 0,14 26 984 0,7 

Dolnośląskie 29 261 9,8 13 810 4,6 6542 2,2 400 0,13 2173 0,7 

Kujawsko–
pomorskie 

20 129 9,6 9478 4,5 4695 2,2 317 0,15 1358 0,6 

Lubelskie 23 632 10,6 11 271 5,0 4043 1,8 220 0,10 1385 0,6 

Lubuskie 9186 9,0 4360 4,3 2136 2,1 134 0,13 746 0,7 

Łódzkie 33 361 12,6 16 067 6,1 6463 2,4 373 0,14 2112 0,8 

Małopolskie 29 716 9,2 15 357 4,8 6651 2,1 185 0,06 1883 0,6 

Mazowieckie 54870 10,8 25090 4,9 11380 2,2 767 0,15 4083 0,8 

Opolskie 9483 8,7 5034 4,6 2119 1,9 86 0,08 629 0,6 

Podkarpackie 18 476 8,7 9915 4,7 3622 1,7 244 0,11 1150 0,5 

Podlaskie 12 344 10,1 4873 4,0 2543 2,1 227 0,19 975 0,8 

Pomorskie 18 490 8,4 8414 3,8 4835 2,2 184 0,08 1352 0,6 

Śląskie 47 894 9,8 23 376 4,8 10 195 2,1 736 0,15 3281 0,7 

Świętokrzyskie 14 411 10,9 7153 5,4 2749 2,1 207 0,16 986 0,7 

Warmińsko-  

-mazurskie 

12 063 8,2 4970 3,4 2669 1,8 262 0,18 1207 0,8 

Wielkopolskie 32 885 9,8 15 386 4,6 7382 2,2 790 0,24 2369 0,7 

Zachodniopomor-

skie 

15 214 8,8 6923 4,0 3571 2,1 199 0,11 1295 0,7 

Źródło: Rocznik statystyczny województw, 2000 

 

2. Sieć osadnicza i jej struktury 

 

2.1. Rozmieszczenie jednostek osadniczych 

W województwie pomorskim znajdują się 42 miasta oraz 2994 miejscowości wiejskie. 

Głównymi elementami sieci osadniczej są miejskie jednostki osadnicze. Różnią się one 

znacznie liczbą ludności: od 456 574 mieszkańców w Gdańsku do 1298 mieszkańców w 

Krynicy Morskiej. Do największych, których liczba ludności przekracza lub jest zbliżona do 

40 tys. mieszkańców15 należą: 

− Gdańsk – 456 574 mieszkańców 

− Gdynia – 255 416 mieszkańców 

− Słupsk – 102 244 mieszkańców 

− Tczew – 61 239 mieszkańców 

− Starogard Gdański – 50 529 mieszkańców 

− Wejherowo – 47 019 mieszkańców 

 
15 Stan 31 grudnia 2000 roku 
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− Rumia – 43 017 mieszkańców  

− Sopot – 41 814 mieszkańców 

− Chojnice – 40 642 mieszkańców 

− Malbork – 40 129 mieszkańców 

− Kwidzyn – 39 930 mieszkańców 

− Lębork – 37 046 mieszkańców. 

Najmniejsze miasta (nie przekraczające 5 tys. mieszkańców) to nadmorskie miejscowości 

rekreacyjne: Krynica Morska (1298), Jastarnia (4101), Łeba (4115), Hel (4722), a także 

Skórcz (3213), Czarna Woda (3273), Kępice (4241), Nowy Staw (4199) i Brusy (4610). 

Zróżnicowanie liczby ludności wiejskich jednostek osadniczych również jest znaczne; liczą 

one od kilkunastu do ponad 6 tys. mieszkańców. Największe wsie w województwie liczą 

więcej ludności od ww. małych miast. Są to zwłaszcza: Luzino (6082), Sierakowice (5907), 

Bolszewo (4682), Gościcino (4171). 

Zróżnicowana wielkość i nierównomierne rozmieszczenie przestrzenne jednostek 

osadniczych powodują, że obraz przestrzenny sieci osadniczej ma wyraźnie odmienny 

charakter w części środkowej i wschodniej województwa oraz w jego części zachodniej. 

Jeszcze wyraźniej zaznacza się to po analizie rodzajów i natężenia relacji przestrzennych, 

jakie zachodzą między jednostkami osadniczymi. 

Największą koncentracją miejskich jednostek osadniczych jest położony nad Zatoką 

Gdańską zespół siedmiu stykających się ze sobą miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia, 

Reda, Wejherowo i Pruszcz Gdański. Liczba ludności na tym obszarze wynosi ponad 

880 tys., co stanowi ponad 40% ludności całego województwa, niemal 60% ludności 

miejskiej województwa. Dominującą rolę w zespole odgrywa Trójmiasto (Gdańsk, 

Sopot, Gdynia), które zamieszkuje ponad 750 tys. mieszkańców, co stanowi ponad 1/3 

mieszkańców województwa, ponad 1/2 ludności miejskiej województwa. 

Zespół ten uzupełniają liczne duże wiejskie jednostki osadnicze występujące na obszarze 

gmin bezpośrednio otaczających ww. zespół miast (Kosakowo, Wejherowo, Luzino, Szemud, 

Przodkowo, Żukowo, Kolbudy Górne i Pruszcz Gdański) oraz gmin położonych w 

niedalekim sąsiedztwie (Kartuzy, Sierakowice, Chmielno i Somonino). 344 jednostki 

osadnicze znajdujące się na tym obszarze zamieszkuje ok. 100 tys. osób. 

Łącznie główne skupienie (aglomeracja) jednostek osadniczych liczy około miliona 

mieszkańców. 
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Największe rozproszenie miejskich i wiejskich jednostek osadniczych występuje w 

zachodniej części województwa. 10 miast znajdujących się na tym obszarze (powiaty: 

lęborski, słupski, bytowski i człuchowski oraz miasto na prawach powiatu – Słupsk) 

zamieszkuje łącznie ok. 220 tys. mieszkańców, w tym. niemal 50% to mieszkańcy Słupska 

(rys. C.-8). 

 

2.2. Proces kształtowania się aglomeracji nad Zatoką Gdańską 

Przez IX wieków dominującą pozycję osadniczą na obszarze obecnego województwa 

odgrywał Gdańsk. W późnym średniowieczu gdańskie skupisko miejskie obejmowało 

niezależnie lokowane, na różnych prawach powstałe i posiadające odrębne administracje 

Główne Miasto, Stare Miasto i Nowe Miasto. Dominująca rola Głównego Miasta, 

rozwijającego handel związany z przeładunkami w porcie morskim, zaznaczyła się w 

umiejscowieniu na jego terytorium znamienitych instytucji i obiektów oraz osiągnięciu 

znaczącej wielkości – w 1500 roku Gdańsk liczył już ok. 40 tys. mieszkańców i był 

najludniejszym miastem Rzeczypospolitej. 

Rozbiory Polski zahamowały rozwój portu a miasto rosło powoli, osiągając w 1910 roku 

liczbę 170 tys. mieszkańców. Po I wojnie światowej obok Gdańska, stanowiącego odrębną 

strukturę państwową, wyrósł konkurencyjny port, a wraz z nim miasto Gdynia, która 

osiągnęła szybko 120 tys. mieszkańców. W ten sposób stworzył się zalążek aglomeracji 

nadmorskiej Decydującą rolę w jej powstaniu odegrały utworzenie Gdyni, koncentracja 

nowoczesnego potencjału gospodarki morskiej w okresie po II wojnie światowej oraz 

uruchomienie sprawnej i szybkiej komunikacji między tymi miastami. Następstwem było 

generowanie procesu urbanizacji, z rdzeniem strukturalnym w postaci zespołu miast Gdańsk-

Sopot-Gdynia, nazywanego od tej pory Trójmiastem. Uruchomione zostało kształtowanie się 

jednej z największych aglomeracji portowo-przemysłowo-miejskich nad Bałtykiem oraz jej 

regionu węzłowego. Korzystne uwarunkowania rozwoju były jednak w kolejnych 

dziesięcioleciach pomniejszane przez zaostrzające się dysproporcje wewnętrzne i niską 

sprawność zarządzania nie przystające do stałego wzrostu złożoności aglomeracji (Proces 

metropolizacji...,1999). 

W pracach planistycznych prowadzonych od II wojny światowej obszar aglomeracji16 był 

delimitowany różnie17. Zwykle przyjmowano, że jego obszar centralny (jądro) tworzą 

 
16 Pojęcia tego dla określenia charakteru procesu urbanizacji i związków funkcjonalno-przestrzennych między 

miastami zaczęto używać pod koniec lat 60., wcześniej posługiwano się pojęciem zespołu portowo-miejskiego, 



 

 147 

Gdańsk, Sopot i Gdynia; do zespołu miejskiego (obszaru węzłowego aglomeracji) zaliczano 

dodatkowo Pruszcz Gdański i Rumię18, w późniejszym czasie także Redę i Wejherowo. W 

latach 70. do obszaru wewnętrznego aglomeracji włączano Tczew i Puck. Gminy wiejskie 

otaczające ww. miasta, gdzie gęstość zaludnienia była zawsze wyraźnie niższa, wraz z jej 

wzrostem zaczęto także traktować jako wchodzące w skład aglomeracji (delimitowanej jako 

istniejąca bądź obszar planowanej). 

Pierwsze prace w okresie powojennym przyjmowały różne kryteria delimitacji: przede 

wszystkim status miejski, dalej parametry gęstości zaludnienia na obszarze administracyjnym 

sąsiadujących ze sobą miast (niekiedy także gmin wiejskich), w tym wysokie na obszarze 

pozostającym po wyłączeniu lasów, duży udział ludności pozarolniczej. Kolejne kryterium 

pojawiło się wraz z rozwojem komunikacji i narastaniem masowych dojazdów do pracy 

środkami komunikacji publicznej i zakładowej (szczególnie rozwiniętymi w latach 70.). 

Coraz większe znaczenie zaczęły też odgrywać związki funkcjonalne kształtowane przez 

integrację różnych systemów infrastruktury komunalnej, zwłaszcza komunikacji publicznej, a 

także korzystanie z usług i terenów rekreacyjnych. W efekcie w obręb aglomeracji zaczęto 

włączać kolejne miasta i gminy coraz silniej zintegrowane z Trójmiastem jako jej jądrem. 

Pojawiły się elementy składowe niespełniające kryterium ciągłości przestrzennej. 

Jednocześnie zaczęto obszar tych związków różnicować wydzielając w nim określone strefy, 

pasma lub ośrodki o zróżnicowanym natężeniu powiązań. Syntetyczną ilustracją narastania w 

XX wieku ludności w miastach aglomeracji Trójmiasta przedstawia tab. 6. 

 

Tab. 6. Ludność miast aglomeracji Trójmiasta w latach 1901 – 2000 

Miasta 

lata 

Liczba ludności w tys.  

1901 1910 1939 1946 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Gdańsk 146,0 170,3 247,4 117,9 194,6 291,1 372,6 456,7 465,1 456,6 

Sopot 9,1 15,1 31,0 27,0 36,7 44,7 47,3 51,3 46,7 41,8 

Gdynia - 0,9 120,4 77,8 103,5 149,8 183,7 236,4 251,5 255,4 

 
obecnie coraz częściej dla scharakteryzowania współczesnych procesów i związków przestrzennych, 

zwłaszcza relacji między miastami, używa się pojęć metropolia trójmiejska (gdańska) i związany z nią region 

metropolitalny 
17 Por. Rozwój wielkich aglomeracji miejskich w Polsce. II Aglomeracja gdańska, 1975, Instytut Planowania 

Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, PWN Warszawa 
18 Regionalny plan zagospodarowania przestrzennego części regionu gdańskiego, a mianowicie zespołu 

portowo-miejskiego Gdańsk-Gdynia (Plan G-D) oprac. przez zespół pod kier. K. Łosowskiego, RDPP Gdańsk, 

1946-48 
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Razem 

Trójmiasto 
155,1 186,3 398,8 222,7 334,8 485,6 603,6 744,4 763,3 753,8 

Pruszcz Gd. 2,6 2,8 4,5 3,0 4,3 7,9 12,0 18,5 21,1 21,9 

Rumia - - - - 10,3 15,3 22,5 26,7 37,5 43,0 

Reda - - - - 3,6 4,6 5,4 5,6 13,1 17,7 

Wejherowo 6,7 9,8 14,6 13,4 15,8 24,9 33,8 42,4 46,8 47,0 

Ogółem 

7 miast  
164,4 198,9 417,9 239,1 368,8 538,3 677,3 837,6 881,8 883,4 

Źródło: obliczenia własne wg danych GUS  

Główne funkcje aglomeracji zgodnie z naturalną logiką rozwoju wynikały zawsze z 

renty położenia nadmorskiego. Ich synergiczną współzależność tworzyły: 

− gospodarka morska, której głównymi składnikami były porty morskie, usługi morskie, 

przemysł okrętowy – budowy i remonty statków i okrętów, rybołówstwo morskie – 

bałtyckie i dalekomorskie 

− przemysł stymulowany przez rozwój gospodarki morskiej, którego istotnym elementem 

był przemysł kooperacji z budową i remontem statków oraz przemysł wykorzystujący 

rentę lokalizacji infrastruktury portowej 

− gospodarka turystyczna, wykorzystująca wartości krajoznawcze miast nadmorskich 

Gdańska, Sopotu i Gdyni 

− infrastruktura społeczna o znaczeniu ogólnopolskim i podregionalnym, której głównymi 

składnikami były: nauka i szkolnictwo wyższe, kultura, handel i służba zdrowia 

− infrastruktura obronności wybrzeża polskiego, w skład której wchodziły centrum 

logistyczne doradztwa marynarki wojennej, baza floty wojennej, ośrodki kształcenia kadr. 

Funkcje te stymulowały całą strefę rozwoju egzogenicznego oraz współzależny z nimi 

rozwój demograficzny. Jego struktura wynikała z dominacji funkcji morskich, które 

determinowały szybszy niż w innych regionach kraju rozwój procesów urbanizacji. Skala 

i dynamika tych procesów przesądzały charakter zmian społeczno-kulturowych rozwijających 

się w kierunku zurbanizowanego stylu i warunków życia, otwarcia na świat, 

internacjonalizacji, konkurencyjności i przedsiębiorczości. 

Funkcje morskie oraz urbanizacja stworzyły stały popyt na rozbudowę infrastruktury 

technicznej – komunikacji, energetyki, gospodarki wodnej, urządzeń technicznych ochrony 

środowiska przyrodniczego i usług gospodarki komunalnej. Popyt ten nie był jednak nigdy 

zadowalająco zaspokajany, powodując wzrost dysproporcji i progów dalszego rozwoju. 
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2.3. Struktura przestrzenna aglomeracji i jej metropolizacja 

 Analiza procesu rozwoju aglomeracji wskazuje dominujący wpływ warunków 

położenia nadmorskiego na kształtowanie się jej struktury funkcjonalno-przestrzennej 

(Kołodziejski J., 1979; Proces metropolizacji...,1999) poprzez: 

− zdeterminowaną przestrzennie lokalizację portów morskich w miejscach 

najkorzystniejszych z punktu widzenia warunków komunikacyjnych i hydrotechnicznych: 

portu gdańskiego w ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej, portu gdyńskiego w pradolinie 

kaszubskiej u ujściu rzeki Chylonki 

− rozwój ośrodków śródmiejskich Gdańska i Gdyni w bezpośrednim sąsiedztwie portów 

jako następstwo funkcjonalno-przestrzenne ich lokalizacji 

− rozwój pasmowego układu miejskiego położonego na terasie komunikacyjnej u podnóża 

Wysoczyzny Kaszubskiej między dwoma portami oraz na południe i zachód od nich. 

Wysoki stopień samoorganizacji przestrzennej funkcji egzogenicznych aglomeracji oraz 

głównych ogniw jej struktury funkcjonalno-przestrzennej były decydującymi czynnikami 

sterującymi w sposób naturalny jej rozwój (Proces metropolizacji...,1999). W ten długotrwały 

mechanizm przekształceń strukturalnych wkomponowany był proces jej stopniowej, powolnej 

metropolizacji. Jego ograniczenia wynikały zarówno z przerwania ciągłości rozwoju 

Gdańska zniszczonego w 80% w czasie wojny, jak i z sytuacji politycznej i społeczno-

ekonomicznej okresu PRL-u, która uniemożliwiała wykreowanie wysokiego standardu 

funkcjonowania aglomeracji, odpowiadającego kryteriom europejskim. 

W następstwie tych obiektywnie uwarunkowanych sytuacji aglomeracja Trójmiasta może 

być obecnie kreowana jako polska metropolia bałtycka in statu nascendi (Proces 

metropolizacji..., 1999). Jest metropolią potencjalną z punktu widzenia walorów jej położenia 

w przyszłej strukturze polskiej przestrzeni otwartej na przestrzeń europejską. Funkcje 

metropolitarne aglomeracji i odpowiadające im struktury przestrzenno-funkcjonalne 

ulegają stopniowemu wykształcaniu. Obecnie mają zasięg regionalny i ogólnokrajowy. Ich 

wymiar europejski jest sporadyczny (Włodarczyk G., Sobczak D., 1998). 

Obecność aglomeracji Trójmiasta w przestrzeni europejskiej akcentowana jest przez: 

węzłowe położenie w stosunku do potencjalnych korytarzy transportowych południowego 

Bałtyku, zasoby dziedzictwa kulturowego, atrakcyjność turystyczną, potencjał ludnościowy i 

gospodarczy milionowej aglomeracji, aktywność władz samorządowych na płaszczyźnie 

integracji europejskiej w regionie bałtyckim. 
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Dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie współpracy międzynarodowej są mimo to 

niewielkie. Efektem tej współpracy jest: 

− obecność 20 placówek dyplomatycznych 

− obecność placówek przedstawicielstw międzynarodowych organizacji, korporacji 

gospodarczych i instytucji współpracy bałtyckiej (Biuro Konwencji Helsińskiej, VASAB 

2010, UBC, BSSSC, siedziba Zarządu Miast Bałtyckich) 

− współpraca w ramach projektów: INTERREG, USUN, BALTSURD, RERES, BIT House, 

SUPORNET 

− współpraca naukowa i znacząca rola szkół wyższych (m.in. Politechnika Gdańska, 

Uniwersytet Gdański, Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Morska, Wyższa Szkoła 

Marynarki Wojennej), placówek naukowo-badawczych PAN i innych jednostek 

organizacyjnych (Instytut PAN, Morski Instytut Rybacki, Instytut Morski, Instytut 

Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Centrum Techniki Okrętowej, Instytut Badań nad 

Gospodarką Rynkową, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji) 

− współpraca kulturalna miast (animatorami ważnych imprez kulturalnych są gminy, a 

współpracę kulturalną państw bałtyckich i wymianę kulturalną inspiruje Komisja Kultury 

Związku Miast Bałtyckich, dzięki staraniom której powstało m.in. Nadbałtyckie Centrum 

Kultury w Gdańsku) 

− okazjonalne imprezy handlowe i wystawiennicze (Międzynarodowe Targi Gdańskie, 

World Trade Centre – Gdynia Expo) 

− niedostatecznie rozwinięte powiązania z kapitałem zagranicznym w gospodarce 

− malejący udział w międzynarodowej wymianie handlowej (regres w żegludze morskiej 

i obrotach portowych). 

Proces metropolizacji aglomeracji Trójmiasta jest powolny, wynika bowiem z obecnego 

miejsca Polski w układzie gospodarczym Europy i świata oraz zasobności finansowej 

państwa i samorządów terytorialnych Gdańska, Gdyni i Sopotu. Proces ten ulegnie 

prawdopodobnie przyspieszeniu po włączeniu Polski w struktury Unii Europejskiej. 

Najważniejsze cechy struktury przestrzennej kształtującej się metropolii to: 

− bezpośrednie, równoległe do linii brzegowej, a w północnej części odchylające się na 

zachód, położenie nad Zatoką Gdańską 

− ciągłe przestrzennie pasmo miast tworzących obszar węzłowy, oparte na osi układu 

komunikacyjnego 
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− dominacja w układzie przestrzennym miejsc pracy dwóch wielkich zgrupowań 

związanych z portowo-przemysłowymi funkcjami oraz śródmiejskimi koncentracjami 

usług Gdańska i Gdyni – z uwagi na rodzaj determinant przestrzennych, mających 

charakter trwały 

− centralne pasmo usługowe, kształtujące się wzdłuż głównej osi komunikacyjnej pomiędzy 

biegunowo zlokalizowanymi głównymi ośrodkami usługowymi w Gdańsku i Gdyni 

− wypełniający się zainwestowaniem miejskim tzw. dolny taras (pas równinny pomiędzy 

linią brzegową Zatoki Gdańskiej a krawędzią Wysoczyzny Gdańskiej, przechodzący na 

północy w układ pradolin) 

− kompleks leśny na krawędzi Wysoczyzny Gdańskiej, ciągnący się od Gdańska do 

Wejherowa równolegle do pasma zainwestowanego, chroniony przez utworzenie 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK)  

− pasmowa koncentracja terenów rekreacyjnych wzdłuż brzegu morskiego – tzw. pas 

przymorski (poza rejonami portowo-przemysłowymi) – które mimo częściowej utraty 

swych walorów spowodowanych jakością wód zatoki nadal są i mogą być atrakcyjne 

− duży stopień integracji tak przestrzennej, jak i techniczno-funkcjonalnej poszczególnych 

miast i jednostek strukturalnych obszaru (duża niesamodzielność Sopotu). 

Aglomeracja Trójmiasta współcześnie to duże, zurbanizowane skupienie osadnicze 

położone nad Zatoką Gdańską. Aktualne wielkości (powierzchnię, liczbę ludności i gęstość 

zaludnienia) aglomeracji przedstawia tab.7. 

 

 

 

Tab.7. Podstawowe parametry wielkości aglomeracji trójmiejskiej 31.12.2000 r. 

Obszary aglomeracji Liczba ludności   
Powierzchnia  

(w ha) 

Gęstość zaludnienia 

(na km2) 

Gdańsk 456 574 26 203 1742 

Gdynia 255 416 13 549 1885 

Sopot 41 814 1731 2416 

Trójmiasto  753 804   41 483 1817 

Pruszcz Gdański 21 937 1647 1332 

Reda 17 663 2945 600 

Rumia 43 017 3008 1430 

Wejherowo 47 019 2565 1833 

Żukowo 5715 468 1221 



 

 152 

Pozostałe miasta (5) łącznie 135 351   10 633 1272 

Kolbudy Górne 8925 8280 108 

Kosakowo 5169 5015 103 

Luzino 11 266 11194 101 

Pruszcz Gdański 14 687 14 256 103 

Pszczółki 7708 4984 155 

Przodkowo 6344 8539 74 

Szemud 10 800 17 657 61 

Wejherowo 14 557 19 408 75 

Żukowo 15 386 15 927 97 

Obszary wiejskie gmin (9) 

razem 
  94 842 105 260      90 

AGLOMERACJA ogółem 983 997 157 376    625 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku 

Aglomeracja ma wydłużony kształt, wpisujący się w warunki środowiska, kształtowany 

przez brzeg Zatoki Gdańskiej, układ przestrzenny Żuław Wiślanych i pradoliny Redy - Łeby 

oraz zalesionej strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej. Rozciąga się na długości 

ok. 70 km i zajmuje ok. 1600 km2 powierzchni. 

Trójmiasto w granicach administracyjnych o średniej gęstości zaludnienia ok. 1800 osób 

na 1 km2, zawiera w sobie poza obszarami zainwestowania osadniczego znaczne tereny leśne 

(w Gdyni zajmujące ponad 40% powierzchni miasta) oraz rolnicze (w Gdańsku ok. 40% 

powierzchni miasta). 

Przeprowadzona delimitacja nawiązuje do struktury aglomeracji – wyróżniając 

podstawowe jej elementy składowe i rozpatrując powiązania wewnętrzne i zewnętrzne. 

Elementami składowymi aglomeracji są: 

1. Obszar węzłowy (centralny) – obejmujący Trójmiasto, a w zasadzie najbardziej 

zurbanizowaną jego część, który charakteryzują: 

− powolna intensyfikacja zainwestowania wzdłuż głównych ciągów komunikacji 

samochodowej, 

− równoczesne długotrwałe utrzymywanie słabo zagospodarowanych obszarów w bardzo 

atrakcyjnych miejscach centralnych miast i ich jednostek strukturalnych (np. plac 

Heweliusza i Wyspa Spichrzów w Gdańsku, duże przestrzenie w centrach gdańskich 

dzielnic Przymorze i Zaspa oraz w Gdyni w sąsiedztwie ul. Władysława IV, a obecnie 

duże tereny poprzemysłowe tzw. międzytorze w Gdyni i tereny wokół tzw. Nowej 

Wałowej w Gdańsku) 
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2. Obszar właściwy – silnie związany z obszarem węzłowym przez ważne relacje 

bezpośrednie intensyfikujące się wraz z ekspansją terytorialna funkcji miejskich poza 

obszar centralny; charakteryzują go: 

− wysoki stopień domknięcia funkcjonalnego relacji codziennych: miejsca zamieszkania 

– miejsca pracy, miejsca zamieszkania – tereny rekreacji codziennej, miejsca 

zamieszkania – miejsca częstotliwych kontaktów usługowych (zwłaszcza w zakresie 

edukacji) 

− związane z obsługą obszaru wspólne urządzenia komunalne infrastruktury technicznej 

(system miejskiej komunikacji zbiorowej, zintegrowana sieć wodociągowa, powiązane 

sieci kanalizacji i urządzenia oczyszczania ścieków, instalacje zaopatrzenia w ciepło i 

gaz oraz system utylizacji odpadów itp.) 

− silna „cyrkulacja więzi społecznych” i wyodrębnione struktury organizacji aktywności 

społecznej 

− wyższe w porównaniu z otoczeniem parametry urbanizacji mierzone przy pomocy 

wskaźników społecznych, demograficznych, ekonomicznych i techniczno-

przestrzennych. 

Do obszaru właściwego poza Trójmiastem zalicza się dodatkowo 4 miasta (Pruszcz 

Gdański, Rumia, Reda, Wejherowo) oraz gminę miejsko-wiejską Żukowo, a także 8 gmin 

wiejskich (Pszczółki, Pruszcz Gdański, Kolbudy Górne, Przodkowo, Szemud, Luzino, 

Wejherowo i Kosakowo, (ew. także Cedry Wielkie). Cechą charakterystyczną jest 

ekspansja terytorialna szeregu elementów zagospodarowania obszaru centralnego do miast 

sąsiednich i gmin otaczających Trójmiasto, zwłaszcza na obszarach położonych wzdłuż 

głównych ciągów komunikacji drogowej. Dotyczy to zwłaszcza mieszkalnictwa, 

niektórych obiektów produkcyjnych i usługowych. 

3. Obszar wpływów pośrednich – korzystania z terenów wypoczynku, dojazdów 

okazjonalnych, kooperacji z zakładami produkcyjnymi i usługowymi. Obszarem 

związków są miasta i gminy wykazujące duże powiązania między obszarem właściwym a 

obszarami sąsiednimi, zwłaszcza w relacjach kształtowanych przez układy komunikacyjne 

w kierunkach: 

− północnym w stronę Półwyspu Helskiego i Jeziora Żarnowieckiego 

− zachodnim (wzdłuż drogi krajowej nr 6) w stronę Słupska i (wzdłuż drogi krajowej nr 

20) w stronę Kartuz i Kościerzyny 
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− południowym (wzdłuż drogi krajowej nr 1) w stronę Tczewa i dalej (wzdłuż drogi 

krajowej nr 22) w stronę Starogardu Gdańskiego i Malborka 

− wschodnim (wzdłuż drogi krajowej nr 7) w stronę Elbląga i Mierzei Wiślanej. 

Kształtująca się metropolia organizuje strukturę przestrzenną nieciągłą – sieć o 

zróżnicowanym zasięgu przestrzennym, w której poza skalą lokalną i regionalną 

uczestnikami powiązań są ośrodki osadnicze, występujące w strukturze krajowej (inne 

metropolie i ośrodki krajowe) i Europy bałtyckiej. 

2.4. Subregionalne struktury osadnicze 

Na obszarze województwa pomorskiego można wyróżnić następujące subregiony 

oparte na potencjale i ciążeniach do głównych ośrodków miejskich: gdyński, gdański, 

słupski, kościerski, lęborski, starogardzki, tczewsko-malborski, bytowsko-miastecki, 

człuchowsko-chojnicki oraz kwidzyński. 

Podstawową organizację obsługi przestrzeni województwa pomorskiego zapewnia 

zróżnicowana struktura ośrodków usługowych sieci osadniczej, która hierarchizuje 

poszczególne elementy systemu ze względu na relacje zachodzące pomiędzy ośrodkami a ich 

bezpośrednim otoczeniem. Tworzą ją: 

− obszar węzłowy aglomeracji trójmiejskiej (Trójmiasto)  

− ośrodek regionalny (miasto Słupsk)  

− ośrodki subregionalne (Wejherowo, Lębork, Tczew, Malbork Kwidzyn, Starogard 

Gdański, Chojnice) 

− pozostałe ośrodki powiatowe (Puck, Kościerzyna, Kartuzy, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór 

Gdański, Człuchów i Sztum) 

− ośrodki lokalne lub ponadgminne (pozostałe miasta i większe miejscowości gminne). 

W układzie osadniczym województwa pomorskiego kształtują się pasma osadnictwa 

wiejskiego wraz z małymi miastami, przyporządkowane z reguły dużym ośrodkom miejskim, 

tzw. ośrodkom węzłowym, pod wpływem których się ukształtowały. 

2.5. Osadnictwo wiejskie 

Na sieć osadnictwa występującego na obszarach wiejskich województwa składają się: 

osiedla podmiejskie, skupione wsie rolnicze różnej wielkości, osiedla rekreacyjne, osady 

leśne, wybudowania i przysiółki. Sieć ta jest zróżnicowana przestrzennie. Największe 

miejscowości wiejskie (w większości przybierające formę osiedli podmiejskich) położone są 



 

 155 

w pobliżu miast wchodzących w skład aglomeracji oraz wzdłuż dróg krajowych, zwłaszcza na 

odcinkach blisko położonych w stosunku do dużych miast. Niektóre duże miejscowości 

wiejskie położone z dala od miast oraz na przecięciu dróg krajowych i wojewódzkich mają 

coraz częściej charakter miejski. Obszary wiejskie położone na glebach wysokiej 

przydatności rolniczej mają częściej osadnictwo skupione, a jednostki osadnicze są większe. 

Na obszarach o gorszych naturalnych warunkach do rozwoju rolnictwa osadnictwo jest 

bardziej rozproszone, a wielkość jednostek wiejskich bardziej zróżnicowana. 

Główne zjawiska obserwowane w obszarze osadnictwa wiejskiego to: 

− dynamiczny rozwój miejscowości położonych w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich, 

przy głównych szlakach komunikacji drogowej i w rejonach atrakcyjnych turystycznie, 

łączenie się ich w pasma osadnicze 

− chaotyczny rozrost struktur mieszkaniowych, przemysłowo–rzemieślniczych 

i usługowych przy jednoczesnym niedorozwoju jednostek usług centralnych tam, gdzie 

nie wytworzyły się historycznie 

− utrzymująca się tendencja do rozpraszania pseudosiedliskowej zabudowy oraz niewielkich 

zespołów mieszkaniowych, powstających w wyniku podziałów drobnych nieruchomości 

rolnych 

− powstawanie koncentracji rzemieślniczo–przemysłowych o nieokreślonej z góry funkcji i 

pozbawionych charakteru 

− wyludnianie i obumieranie wsi oddalonych od miast, a pozbawionych dobrego 

skomunikowania drogowego, zastój w rozwoju miejscowości, które rozwinęły się w 

oparciu o ekspansję kolei żelaznej 

− degradacja przestrzenna nadmiernie rozrośniętych osiedli popegeerowskich i zbędnych 

ośrodków produkcji rolnej 

− utrata charakteru i klimatu zarówno wsi, jak i miasteczek, będąca efektem chaosu 

urbanistycznego i architektonicznego dominującego w powstającej od lat 50. zabudowie, 

szczególnie widoczna w zachodniej części województwa. 

 

3. Infrastruktura społeczna  

3.1. Warunki mieszkaniowe ludności 

Podstawowe parametry warunków mieszkaniowych ludności województwa, określone na 

podstawie danych statystycznych (Rocznik statystyczny województwa pomorskiego, 2000) to: 
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− przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania – 68,6 m2 

− przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 osobę – 17,7 m2 

− przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu – 4,17 

− przeciętna liczba osób na 1 izbę – 0,95  

− 23% mieszkańców wsi bez możliwości korzystania z sieci kanalizacyjnej. 

W analizie zróżnicowania przestrzennego warunków mieszkaniowych posłużono się 

dwiema grupami wskaźników: 

1. grupa – zagęszczenie mieszkań wg stanu na koniec 1999 r. (powierzchnia użytkowa w m2 

na 1 osobę; liczba osób na 1 izbę19) 

2. grupa – wyposażenie mieszkań wg stanu na koniec 2000 r. (odsetek ludności miast i wsi 

korzystającej z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej ludności i gazowej). 

Z analizy wskaźników powierzchni użytkowej przypadającej na 1 mieszkańca czy też 

liczby osób przypadających na 1 izbę wynika, że są one podobne dla mieszkańców wsi i 

miast. Najlepszą sytuację w tym zakresie mają mieszkańcy Sopotu: przeciętna liczba osób w 

1 mieszkaniu – 2,52, przeciętna liczba osób na izbę – 0,78, przeciętna powierzchnia użytkowa 

na 1 osobę - 23,1 m2 (rys. C.-9, rys. C.-10).  

Natomiast porównując dostępność ludności do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 

różnice te są znaczne (rys. C.-11, rys. C.-12, rys. C.-13, rys. C.-14). 6 gmin wiejskich jest 

zwodociągowanych do 40% (najniższy wskaźnik występuje w gminie Lipusz – 23,3%). W 

miastach najniższy wskaźnik dostępności do sieci wodociągowej – 47,7% występuje w 

Czarnem. 19 gmin wiejskich nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej, a 56 gmin jest 

skanalizowanych do 30%. Wśród miast tylko Żukowo skanalizowane jest poniżej 30%.  

Analizę dostępności do sieci gazowej przeprowadzono jedynie na obszarach miast. 100% 

ludności Nowego Stawu i Sopotu korzysta z sieci gazowej. Do sieci gazowej nie mają 

dostępu mieszkańcy miast: Czarne, Debrzno, Człuchów, Brusy, Czarna Woda, Miastko, 

Kępice, Łeba, Puck, Skarszewy, Skórcza i Pelplin (rys. C.-15). Ogólnie zdecydowanie gorsze 

warunki mieszkaniowe mają mieszkańcy wsi. 

3.2. Szkolnictwo  

Sytuacja ogólna 

Analizy szkolnictwa na obszarze województwa dokonano na podstawie danych20 Urzędu 

 
19 Izba – pomieszczenie w mieszkaniu oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami o minimalnej 
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Statystycznego w Gdańsku (Rocznik statystyczny województwa pomorskiego,2000) wg stanu 

na koniec 1999 r. oraz informacji uzyskanych na podstawie ankiet szkół wyższych w roku 

szkolnym 1999/2000. Posłużono się następującymi wskaźnikami: 

− liczba uczniów szkół podstawowych i średnich według poziomu nauczania  

− liczba szkół średnich wg powiatów 

− wskaźnik skolaryzacji brutto21 (szkolnictwo średnie) wg powiatów 

− liczba szkół wyższych, filii, instytutów, punktów konsultacyjnych i miejsc prowadzenia 

zajęć przez wyższą uczelnię 

− odsetek studentów według trybu studiów. 

W roku szkolnym 1999/2000 w województwie liczba uczniów szkół podstawowych i 

średnich wynosiła 418 106 (ok. 20% ogółu ludności). Struktura uczniów szkół przedstawiała 

się następująco: 20,6% – to uczniowie szkół średnich technicznych i zawodowych (w tym 

zasadniczych zawodowych); 11,8% – to uczniowie liceów ogólnokształcących; 8,5% – to 

uczniowie gimnazjów; 2,8% – to uczniowie szkół policealnych. 

Najwyższy odsetek uczniów szkół podstawowych – 75% – występuje w powiecie 

gdańskim, a najniższy w Sopocie – 38%. Najwyższy odsetek uczniów liceów 

ogólnokształcących występuje w: Sopocie i Gdyni – ok. 21%, Gdańsku i Słupsku – ok. 17%, 

a zdecydowanie najniższy – ok. 4% – w powiecie słupskim. Najwyższy odsetek uczniów 

szkół średnich technicznych i zawodowych, w tym zasadniczych zawodowych, występuje w 

Słupsku – ponad 31%. 

W trzech powiatach województwa pomorskiego: słupskim, nowodworskim i 

kwidzyńskim nie występuje szkolnictwo policealne (rys. C.-16). Liczba szkół średnich w 

województwie pomorskim – liceów ogólnokształcących, szkół średnich technicznych i 

zasadniczych szkół zawodowych – wynosi 397. Największa liczba szkół występuje w 

Trójmieście – 143 i w Słupsku – 31. Wskaźnik skolaryzacji wynosi: w Sopocie – 93%; w 

Gdyni – 85%, w Gdańsku – 84%, w Słupsku – 121%. Najmniejsza liczba szkół zlokalizowana 

jest w sąsiedztwie ww. powiatów, tj. w powiecie słupskim – 6, w powiecie gdańskim – 9, w 

powiecie nowodworskim – 4. Najgorsza sytuacja w tym zakresie występuje w powiecie 

człuchowskim, w którym zlokalizowanych jest 9 szkół średnich, a wskaźnik skolaryzacji 

wynosi 44% (rys. C.-17, rys. C.-18).  

 
powierzchni 4 m, z bezpośrednim oświetleniem dziennym. Za izbę uważa się zarówno pokój, jak i kuchnię; 

20 Stan 31 grudnia 1999 r. 
21 wskaźnik skolaryzacji brutto – liczba ludności na danym poziomie kształcenia do liczby ludności w grupie 

wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania 
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Szkolnictwo wyższe 

Analiza szkolnictwa wyższego22 objęła szkoły wyższe oraz filie szkół wyższych – 

instytuty, punkty konsultacyjne, punkty kształcenia zaocznego oraz miejsca prowadzenia 

zajęć przez wyższą uczelnię w roku akademickim 2000/2001 (tab. 8.).  

20 szkół wyższych zlokalizowanych jest w 6 miastach: 10 w Gdańsku, 5 w Gdyni, 2 w 

Słupsku, 1 w Pelplinie, 1 w Sopocie i 1 w Kwidzynie. Ponadto istnieją: 3 filie (w Gdańsku, 

Gdyni i Człuchowie), 5 punktów konsultacyjnych, 1 punkt kształcenia zaocznego, 3 miejsca 

prowadzenia zajęć przez wyższą uczelnię. 

Liczba studentów wszystkich uczelni, filii, punktów konsultacyjnych, punktów 

kształcenia zaocznego oraz miejsc prowadzenia zajęć przez wyższe uczelnie (wszystkich 

trybów studiów) wynosi 78 116, przy czym 83% to studenci uczelni trójmiejskich. Odsetek 

studentów ogółem według trybu studiów przedstawia się następująco: 

51% – studenci studiów dziennych 

45% – studenci studiów zaocznych 

3% – studenci studiów wieczorowych 

1% – studenci studiów eksternistycznych (rys. C.-19). 

 

Tab.8. Szkolnictwo wyższe w województwie pomorskim w roku akademickim 2000/2001 

Lp. 

Nazwa szkoły wyższej, w tym filie, instytuty, 

punkty konsultacyjne i miejsca prowadzenia zajęć 

przez szkołę wyższą                                                                   

P – państwowa     N - niepaństwowa 

Typ 

uczel-

ni23 

 

Miejsce 

odbywania 

zajęć 

Liczba studentów 

ogółem dzienne 
wieczo-

rowe 

zaoczn

e 
ekstern. 

1. Akademia Marynarki Wojennej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           P A Gdynia 1193 405 – 747 41 

2. 
Akademia Marynarki Wojennej – punkt 

konsultacyjny                                                    
P A Ustka 72 – – 72 – 

3. Akademia Medyczna                                                                                                                                                                                                                                    P A Gdańsk 2693 2473 68 152 – 

4. Akademia Muzyczna                                                                                                                                                         P A Gdańsk 455 386 – 69 – 

5. 
Akademia Rolnicza w Szczecinie – punkt 

kształcenia zaocznego           
P A Skórcz 250 – – 250 – 

6. Akademia Sztuk Pięknych                                                                                                                                                                                                       P A Gdańsk 685 401 – 284 – 

7. Akademia Wychowania Fizycznego24                                                                                                                                                                                                 P A Gdańsk 3318 1297 – 2021 – 

8. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna                                                                                                                                                           N Z  Gdańsk 4470 405 170 3895 – 

9. Gdańskie Seminarium Duchowne                                                                                                          N  Gdańsk 105 105 – – – 

10. 
Katolicki Uniwersytet Lubelski - Gdański Instytut 

Teologiczny                                                                         
A Gdańsk 213 – – – 213 

11. Politechnika Gdańska                                                                                                                                                                                        P A Gdańsk 16 241 12 960 617 2594 70 

12. 
Politechnika Koszalińska – miejsce 

prowadzenia zajęć                                                                          

P 
A Chojnice 2010 – 155 1855 – 

13. 
Politechnika Koszalińska – miejsce 
prowadzenia zajęć            

P 
A 

Rędzikowo 

gm. Słupsk 
882 – – 882 – 

 
22 wg ankiety do szkół wyższych 
23 A – akademicka, Z - zawodowa 
24 od 2002 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu 
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14. 
Politechnika Koszalińska – miejsce 

prowadzenia zajęć            

P 
A Człuchów 60 – – 60 – 

15. Pomorska Akademia Pedagogiczna                                                                                                                           P A Słupsk 6479 3499 119 2861 – 

16. Uniwersytet Gdański                                                                                                                                                                                                                 

P 

A 

Gdańsk, Gdy-

nia, Sopot, 
Lębork25, Sta- 

rogard Gd.24 

24 673 13 305 1286 10 025 57 

17. 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie – punkt konsultacyjny           
A Tczew 400 – – 400 – 

18. Wyższe Seminarium Duchowne N  Pelplin 112 112 – – – 
19. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu                                                                                                  N A Gdynia 703 – – 500 – 

20. Wyższa Szkoła Bankowa                                                                                                                     N Z Gdańsk 1225 492 – 733 – 

21. 
Wyższa Szkoła Dziennikarstwa w Warszawie – 

Instytut Dziennikarstwa  

N 
A Gdynia 205 35 20 150 – 

22. Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości w Gdańsku                                                                                                                                         N Z Sopot 618 106 – 512 – 

23. 
Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków 
Gospodarczych i Politycznych                                                  

N 
Z Gdynia 142 142 – – – 

24. Wyższa Szkoła Morska 26                                                                                                                                     P A Gdynia 6037 2629 112 – – 

25. Wyższa Szkoła Morska  – punkt konsult. P A Wejherowo 31 – – – – 

26. Wyższa Szkoła Morska – punkt konsult.  P A Malbork 860 – – 860 – 

27. Wyższa Szkoła Morska – punkt konsult.  P A Tczew 174 – – 174 – 

28. 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Warszawa 

– Instytut Politologii  

N 
Z  Człuchów 105 – – 105 – 

29. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa                                                                                                                                     N A  Gdańsk 1503 756 – 747 – 

30. Wyższa Szkoła Zarządzania                                                                                                                                             N Z Kwidzyn 195 36 – 159 – 

31. Wyższa Szkoła Zarządzania                                                                                                                                                N A Słupsk 1277 139 – 1039 99 

32. Wyższa Szkoła Zarządzania                                                                                                                                                                                           N A Gdynia 737 191 – 546 – 
RAZEM    78 116 40 070 2547 35 019 480 

Źródło: materiały własne na podstawie ankiety do szkół wyższych 

3.3. Lecznictwo 

Lecznictwo zamknięte  

Analizę lecznictwa zamkniętego na obszarze województwa pomorskiego opracowano na 

podstawie informacji uzyskanych w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego27 (w zakresie jednostek lecznictwa zamkniętego, których 

organem założycielskim jest województwo pomorskie) oraz na podstawie Programu 

restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2001 jako kontynuacja programu z roku 1999 i 

200028. Posłużono się następującymi wskaźnikami: 

− liczba szpitali z wyszczególnieniem szpitali podległych samorządowi województwa, 

szpitali powiatowych i resortowych oraz szpitali niepublicznych 

− liczba łóżek ogółem w szpitalach 

 
25 wg informacji uzyskanych w wydziałach edukacji starostw powiatowych w Lęborku i Starogardzie Gdańskim 
26 od 2002 r. Akademia Morska 
27 stan z 1 listopada 2000 r. 
28 stan 31.12.2001 r. 
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− liczba łóżek (miejsc) w szpitalach z wyszczególnieniem liczby łóżek dziennego pobytu, 

łóżek krótkopobytowych, łóżek opieki długoterminowej, łóżek w szpitalach 

psychiatrycznych. 

W województwie pomorskim na koniec 2000 roku funkcjonowały 52 jednostki 

lecznictwa zamkniętego (tab. 9.): 23 szpitale podległe samorządowi wojewódzkiemu, 20 

szpitali powiatowych i resortowych, 9 szpitali niepublicznych. Największa liczba szpitali 

zlokalizowana jest w miastach: Gdańsk – 17 jednostek; Gdynia – 5 jednostek; Słupsk – 4 

jednostki (rys. C.-20). 

Największa liczba łóżek szpitalnych znajduje się w miastach: Gdańsk – 4745, Starogard 

Gdański – 1277, Gdynia – 1111, Słupsk – 852, Wejherowo – 641, Kościerzyna – 425.  

W ogólnej liczbie łóżek szpitalnych (poza Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Starogardzie Gdańskim) przeważają łóżka krótkopobytowe – stanowią one 72% łóżek 

szpitalnych ogółem. Tylko 7 szpitali posiada łóżka dziennego pobytu (łączna liczba łóżek 

dziennego pobytu w województwie pomorskim wynosi 335 – 2,6% łóżek szpitalnych 

ogółem). Łączna liczba łóżek w 4 szpitalach psychiatrycznych w województwie pomorskim 

wynosi 1526 – ok. 12% łóżek szpitalnych ogółem (rys. C.-21). 

Tab. 9. Lecznictwo zamknięte w województwie pomorskim na koniec 2000 r. 

Lp. 
MIEJSCOWOŚĆ  

– lokalizacja szpitala 
NAZWA SZPITALA 

Liczba 
łóżek 

dzienneg

o pobytu 

Liczba łóżek 
krótkopobyto

wych 

„ostrych” 

Liczba łóżek 
w szpitalach 

psychiatrycz

nych 

Liczba łóżek 
(miejsc) 

opieki długo- 

-terminowej 

Liczba 
łóżek  

ogółem 

1. Gdańsk SW ZOZ dla Szkół Wyższych – 84 – – 84 

2. Gdańsk SW 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny 
15 510 

– 
78 603 

3. Gdańsk Zaspa SW Szpital Specjalistyczny 18 637 – 75 730 

4. Gdańsk SW 
Specjalistyczny Psychiatryczno- 

-Neurologiczny SP ZOZ 
– – 407 – 407 

5. Gdańsk SW 
Specjalistyczny ZOZ nad Matką  

i Dzieckiem 
25 175 – – 200 

6. Gdańsk SW Wojewódzki Szpital Zakaźny · · · · 351 

7. Gdańsk SW Przemysłowy ZOZ 6 59 – 3 68 

8. Gdańsk SW Okręgowy Szpital Kolejowy 8 122 – – 130 

9. Sopot SW 
Wojewódzki Zespół Gruźlicy  

i Chorób Płuc w Gdańsku 
– 70 – 18 88 

10. Sopot SW Wojewódzki Zespół Reumatologiczny 95 14 – 151 260 

11. Gdynia SW Szpital Miejski 21 387 – 37 445 

12. Gdynia SW Szpital Morski 4 480 – 44 528 

13. Słupsk SW 
Specjalistyczny Psychiatryczny 

ZOZ 
– – 135 – 135 

14. Słupsk SW Wojewódzki Szpital Zespolony 44 613 – 56 713 

15. Kościerzyna SW Szpital Specjalistyczny          27 370 – 28 425 

16. Wejherowo SW Szpital Specjalistyczny – 591 – 50 641 

17. 
Starogard 

Gdański 
SW 

Szpital dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych 
– – 952 – 952 

18. Prabuty SW Szpital Specjalistyczny – 233 – 87 320 

19. Nowy Dwór Gd. SW SP ZOZ – 91 – – 91 
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20. Dzierżążno SW Gdańskie Centrum Rehabilitacji – – – 146 146 

21. 
Zapowiednik  

k. Skarszew 
SW 

Wojewódzkie Centrum Leczenia 

Uzależnień 
– – – 30 30 

22. 
Smażyno  

k. Wejherowo 
SW Ośrodek Terapii Uzależnień – – – 30 30 

23. Tczew SW Obwód Lecznictwa Kolejowego – – – 40 40 

24. Bytów P i R SP ZOZ – 137 – 51 188 

25. Miastko P i R SP ZOZ – 169 – 104 273 

26. Chojnice P i R SP ZOZ 5 315 – 35 355 

27. Człuchów P i R SP ZOZ 14 147 – 50 211 

28. Kartuzy P i R SP ZOZ – 207 – 31 238 

29. Kwidzyn P i R SP ZOZ – 179 – 48 227 

30. Lębork P i R SP ZOZ – 266 – 27 293 

31. Malbork P i R SP ZOZ – 183 – 23 206 

32. Sztum P i R SP ZOZ 5 194 – 50 249 

33. Puck P i R SP ZOZ – 145 – 29 174 

34. Starogard Gd. P i R SP ZOZ – 278 – 47 325 

35. Tczew P i R SP ZOZ 11 258 – 41 310 

36. Gdynia P i R SP ZOZ Zakład Rehabilitacji · · · · 24 

37. Gdańsk  P i R 7 Szpital Marynarki Wojennej – 295 – 3 298 

38. Gdańsk P i R 
Zespół ZOZ Zarządu Służby 

Zdrowia MSWiA 
11 – – 69 80 

39. Hel P i R 15 Szpital Wojskowy – 72 – 3 75 

40. Gdynia P i R 
Instytut Medycyny Morskiej 

i Tropikalnej 
– 90 – 3 93 

41. Gdańsk P i R SP Szpital Kliniczny Nr 1 – 1118 – 111 1229 

42. Gdańsk P i R SP Szpital Kliniczny Nr 2 7 201 – 91 299 

43. Gdańsk P i R SP Szpital Kliniczny Nr 3 9 197 – – 206 

44. Gdynia NP. 
Wielospecjalistyczna Klinika 

Zabiegowa CLINICA MEDICA 
· · · · 21 

45. Gdańsk NP. 
Szpital Ortopedyczno- 

-Chirurgiczny Jankowo 
· · · · 10 

46. Gdańsk NP. ZOZ CORMED · · · · 20 

47. Gdańsk NP. 
Niepubliczny ZOZ Zespół Klinik 
Specjalistycznych SZPITAL 

GDAŃSKI 

· · · · 26 

48. Słupsk NP. Niepubliczny ZOZ MEDICA · · · · · 

49. Jastrzębia Góra NP. Klinika Chirurgii Plastycznej · · · · · 

50. Gdańsk NP. 
Niepubliczny ZOZ Perfect 

Medica 
· · · · 4 

51. Słupsk NP. Lecznica SALUS · · · · 4 

52. Miastko NP. 
Niepubliczny Psychiatryczny 

ZOZ 
– – 32 – 32 

R A Z E M (bez poz. 48 i 49) 12 887 

SW – szpitale podległe samorządowi wojewódzkiemu 

P i R – szpitale powiatowe i resortowe 

NP. – szpitale niepubliczne  

(–) – nie występuje 

(·) – brak danych 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna 

Analizę ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na obszarze województwa opracowano na 

podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku obejmujących rok 1999. Posłużono się 

następującymi wskaźnikami: 

− liczba zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (przychodni, ośrodków zdrowia, 

praktyk lekarskich) wg gmin 

− liczba porad na 1 mieszkańca wg gmin. 
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W 1999 roku 500 zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w województwie udzieliło 

13 172 porad. Najwięcej porad na 1 mieszkańca udzielono w Żukowie – 15,1 (3 zakłady 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej), Sztumie – 10,7 (1 zakład). 

Od 6 do 10 porad na 1 mieszkańca udzieliły zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w 

większości miast województwa. Najmniej porad – 4 na 1 mieszkańca – udzieliły zakłady 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w powiecie puckim. W miastach na prawach powiatu 

najwięcej porad udzieliły zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w: Słupsku – 9 na 

1 mieszkańca, Gdańsku – 8 na 1 mieszkańca, Sopocie – 7,6 na 1 mieszkańca, Gdyni – 7 na 

1 mieszkańca  (rys. C.-22). 

3.4. Kultura 

Ponadlokalne obiekty kultury, stanowiące infrastrukturę społeczną o znaczeniu 

ponadlokalnym, występujące w województwie to przede wszystkim: muzea, teatry, sale 

koncertowe, galerie, zespoły kin, biblioteki oraz obiekty widowiskowe i sportowe.  

Muzea 

W województwie pomorskim czynnych jest ok. 50 muzeów (rys. C.-23) gromadzących i 

udostępniających ruchome dzieła kultury. Najbardziej różnorodne zbiory zostały 

zgromadzone w Gdańsku, gdzie siedzibę mają: 

− Muzeum Narodowe oraz jego Oddział Sztuki Współczesnej i Oddział Etnografii  

− Centralne Muzeum Morskie  

− Muzeum Historyczne Miasta Gdańska z oddziałami  

− Muzeum Archeologiczne 

− Muzeum Poczty i Telekomunikacji 

− Muzeum Archidiecezjalne 

− Muzeum Techniki – oddział.   

Ponadto w niżej wymienionych miejscowościach województwa znajdują się muzea i 

ekspozycje o znaczeniu ponadlokalnym: 

− Będomin – Muzeum Hymnu Narodowego – oddział Muzeum Narodowego  

− Bytów – Muzeum Zachodnio – Kaszubskie  

− Chmielno – Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów  

− Chojnice – Muzeum Historyczno-Etnograficzne  

− Czarna Woda – Wystawa Przyrody Borów Tucholskich  

− Człuchów – Muzeum Regionalne 
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− Gdynia: Oddział Centralnego Muzeum Morskiego, Muzeum Miasta Gdyni, Domek 

Abrahama – filia Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie 

MIR, Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum „Okręt ORP Błyskawica” 

− Gniew – Muzeum Archeologiczne – oddział 

− Hel – Centralne Muzeum Morskie – oddział 

− Jastarnia – Muzeum Rybackie  

− Kartuzy – Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera, Muzeum Ceramiki Kaszubskiej 

− Kluki – Muzeum Wsi Słowińskie j – Skansen – oddział Muzeum Pomorza Środkowego  

− Kościerzyna – Muzeum–Skansen Parowozownia  

− Kwidzyn – Muzeum Zamkowe w Malborku, oddział 

− Lębork – Muzeum 

− Malbork – Muzeum Zamkowe 

− Nowy Dwór Gdański – Muzeum Żuławskie  

− Pelplin – Muzeum Diecezjalne  

− Przodkowo – Muzeum Pożarnictwa  

− Puck –  Muzeum Ziemi Puckiej  

− Rozewie – Muzeum Latarnictwa  

− Słupsk – Muzeum Pomorza Środkowego  

− Smołdzino – Muzeum Przyrodnicze 

− Sopot – Muzeum Miasta Sopotu,  

− Starogard Gdański – Muzeum Ziemi Kociewskiej 

− Swołowo – oddział Muzeum Pomorza Środkowego  

− Sztutowo – Muzeum Państwowe „Stutthof”  

− Tczew – Centralne Muzeum Morskie – oddział 

− Wdzydze Kiszewskie – Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i J. Gulgowskich  

− Wejherowo – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  

− Wiele – Muzeum Ziemi Zaborskiej  

− Władysławowo – Muzeum Przyrodnicze, Centrum Pamięci gen. Józefa Hallera 

− Żukowo – Muzeum Parafialne 

Liczba zwiedzających muzea w 2000 r. wyniosła ok. 1 900 tys., w tym ok. 900 tys. to 

zwiedzający muzea Trójmiasta29. Charakterystycznym zjawiskiem jest spadek liczby 

odwiedzających muzea, natomiast wzrost liczby odwiedzających teatry i sale koncertowe. 

 
29 Rocznik statystyczny województwa pomorskiego, 2001 
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Teatry, sale koncertowe i multikina  

Teatry i sale koncertowe zlokalizowane są w 5 miastach województwa (rys. C.-24): 

− Gdańsk – Teatr Miejski Miniatura, Państwowa Opera Bałtycka, Scena Duża i Scena 

Malarnia Państwowego Teatru Wybrzeże, Sala Kameralna na Ołowiance Polskiej 

Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina, scena teatralna klubu Żak, w budowie 

Centrum Muzyczno - Kongresowe  

− Gdynia – Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, Teatr Muzyczny im. Danuty 

Baduszkowej  

− Łeba – Teatr Lalek Henrula  

− Słupsk – Ośrodek Teatralny Rondo, Państwowa Orkiestra Kameralna, Teatr 

Impresaryjny, Państwowy Teatr Lalki Tęcza 

− Sopot – Duża Scena i Scena Kameralna Opery Leśnej  Bałtyckiej Agencji Artystycznej, 

Teatr Atelier, Scena Kameralna Teatru Wybrzeże. 

Koncerty odbywają się także w Gdańsku w Katedrze Oliwskiej, w Dworze Artusa, w 

Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej, w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Ratuszu 

Staromiejskim, w kościele św. Jana oraz w hali Olivia. W województwie działają trzy 

multikina: Silver Screen w Gdyni z 8 salami kinowymi i ponad 2000 miejsc kinowych, 

Multikino w Gdańsku z 10 salami kinowymi i ponad 2700 miejscami kinowymi oraz od 2002 

r. Krewetka w Gdańsku z 8 salami kinowymi i ok.1800 miejscami kinowymi).  

 

Galerie  

Na koniec 2000 r. w województwie istniało ok. 40 galerii, ale tylko kilka z nich 

prowadziło działalność przede wszystkim wystawienniczą, a pozostałe działalność 

wystawienniczo-handlową. Galerie o znaczeniu ponadlokalnym zlokalizowane są w: 

− Chojnicach – Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej Muzeum Historyczno-

Etnograficznego   

− Kartuzach – Galeria Refektarz  

− Gdańsku – m.in. Galeria Promocyjna w Pałacu Opatów, Galeria Związku Polskich 

Artystów Plastyków, Gdańska Galeria Rzeźby Związku Artystów Rzeźbiarzy,  

Galeria Sztuki Współczesnej Wyspa, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia,   

− Gdyni – Galeria Alternatywna Art. Galery 78,  

− Słupsku – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej – Galeria Baszta Czarownic, Galeria 
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Kameralna  

− Sopocie – Państwowa Galeria Sztuki,  

− Ustce – Bałtycka Galeria Sztuki 

 

Biblioteki 

Na koniec 2000 r. w województwie czynnych było ponad 500 bibliotek publicznych. 

Biblioteki o znaczeniu ponadlokalnym, gromadzą rękopisy, starodruki i zbiory unikatowe 

zlokalizowane są głównie: 

− w Gdańsku – Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Naukowej, Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna, , Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego, Biblioteka Główna 

Akademii Medycznej, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej, Biblioteka Główna 

Politechniki Gdańskiej, Biblioteka Techniczna Centrum Techniki Okrętowej, 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka Seminarium Duchownego, Biblioteka 

Akademii Sztuk Pięknych, Biblioteka Centralnego Muzeum Morskiego, 

− w Gdyni – Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej, Biblioteka Główna 

Akademii Morskiej 

− w Słupsku – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka Główna Pomorskiej 

Akademii Pedagogicznej, Biblioteka Muzeum Pomorza Środkowego 

− w Sopocie – Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego 

 

3.5. Sport 

 

Na terenie województwa pomorskiego znajdują się następujące obiekty sportowe o 

znaczeniu ponadlokalnym: 

− Bytów – hala widowiskowo-sportowa (ok. 300 miejsc na widowni); stadion piłkarski 

− Cetniewo – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 

− Chojnice – stadion piłkarski MKS Chojniczanka (ok. 5 tys. miejsc na widowni); hala 

widowiskowo-sportowa OSiR Chojnice (ok. tys. miejsc na widowni) 

− Gdańsk – hala widowiskowo-sportowa KKS Gedania (ok. 300 miejsc na widowni); 

kompleks hal i hala widowiskowo-sportowa AWF (ok.2,5 tys. miejsc na widowni); 

kompleks sportowy z halą widowiskowo-sportową (ok. 2 tys. miejsc na widowni); 

stadion żużlowy (ok. 15 tys. miejsc na widowni) GKS; lodowisko i hala widowiskowa 

Olivia (ok. 5 tys. miejsc na widowni); miejska hala sportowa (ok. 400 miejsc na 
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widowni); sala tenisa stołowego MRKS (ok. 200 miejsc na widowni) i kompleks hal do 

tenisa stołowego; stadion lekkoatletyczny AWF (ok. 5 tys. miejsc na widowni); stadion 

piłkarski BKS Lechia (ok. 15 tys. miejsc na widowni); stadion piłkarski KS Polonia (ok. 

10 tys. miejsc na widowni); stadion rugby WMOSRiR (ok. tys. miejsc na widowni)  

− Gdynia – tor motocrossowy; kompleks sportowy z halą widowiskowo-sportową i 

stadionem MOSiR (ok. 10 tys. miejsc na widowni); stadion piłkarski TKKF Checz 

(ok. tys. miejsc na widowni) 

− Gniew – hala widowiskowo-sportowa (ok.  tys. miejsc na widowni) 

− Gniewino – stadion piłkarski OSiR (ok. 3 tys. miejsc na widowni) 

− Kwidzyn – hala widowiskowo-sportowa (ok. 2 tys. miejsc na widowni); kompleks 

obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR  

− Objazda gm. Ustka – hala sportowa (ok. 400 miejsc na widowni)  

− Pruszcz Gdański – hala widowiskowo-sportowa (ok. tys. miejsc na widowni)  

− Przodkowo – hala widowiskowo-sportowa (ok. 2 tys. miejsc na widowni)  

− Puck – kręgielnia 4-torowa i hala widowiskowo-sportowa (ok. 500 miejsc na widowni); 

port jachtowy – marina i zaplecze sportowe 

− Rumia – kompleks sportowy z halą i stadionem (ok. tys. miejsc na widowni) 

− Skorzewo, gm. Kościerzyna – hala widowiskowo-sportowa (ok. tys. miejsc na widowni) 

− Słupsk – kompleks sportowy Gryfia z halą widowiskowo-sportową (ok. 3 tys. miejsc na 

widowni) i basenem  

− Sopot – hipodrom z krytą halą hipodromu; hala widowiskowo-sportowa (ok. 2 tys. miejsc 

na widowni); hala tenisowa i zespół kortów SKT (ok. 2 tys. miejsc na widowni); stadion 

lekkoatletyczny SKLA (ok. 7 tys. miejsc na widowni); stadion MKS Ogniwo – boisko 

rugby (ok. 5 tys. miejsc na widowni)  

− Starogard Gdański – hala widowiskowo-sportowa Agro-Kociewie (ok. tys. miejsc na 

widowni); stadion piłkarski 

− Tczew – hala widowiskowo-sportowa (ok.500 miejsc na widowni) 

− Ustka – hala sportowa 

− Wejherowo – hala widowiskowo-sportowa (do tys. miejsc na widowni); hala 

widowiskowo-sportowa (do  tys. miejsc na widowni), stadion piłkarski. 

Bibliografia i materiały źródłowe 

1. Ankieta szkół wyższych w roku szkolnym 1999/2000, informacje niepublikowane  
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2. Biuletyn Statystyczny Województwa Pomorskiego, nr 11/2000, Urząd Statystyczny w 

Gdańsku 

3. Biuletyn Statystyczny Województwa Pomorskiego, nr 3/2001, Urząd Statystyczny w 

Gdańsku 

4. Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

informacje niepublikowane  

5. Kołodziejski J., 1998, Mechanizm rozwoju aglomeracji gdańskiej  

6. Kołodziejski J., 1999, Przekształcenia polskiej przestrzeni uwarunkowane cywilizacją 

informacyjną (w:) Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany 

strukturalne metropolii polskich, Biuletyn KPZK PAN  z. 186, Warszawa, s. 93-157 

7. Monitoring pomorski. Społeczeństwo-gospodarka-przestrzeń,2(3)2000, Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Departament Rozwoju Regionalnego i 

Przestrzennego 

8. Pomoc społeczna w pierwszym roku istnienia Województwa Pomorskiego, marzec 2000,  

Wydział Organizacji Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku 

9. Proces metropolizacji polskiej przestrzeni. Aglomeracja Trójmiasta – polska metropolia 

bałtycka in statu nascendi pod red. J. Kołodziejskiego, 1999 (w:) Transformacja polskiej 

przestrzeni w perspektywie integracji europejskiej, Biuletyn KPZK PAN z. 189, 

Warszawa, s. 45-249 

10. Rocznik statystyczny województwa pomorskiego, 2000, tom I i II, Urząd Statystyczny w 

Gdańsku 

11. Rocznik statystyki międzynarodowej, 2000, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa  

12. Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego, Regionalny Program 

Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia na rok 2001, 2001, Departament Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk 

13. Uwarunkowania rozwoju województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, pod 

red. T. Parteki, 1999, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 

14. Włodarczyk G., Sobczak D.,1998, Funkcje metropolitalne i ich rola strukturotwórcza 

Spis rysunków 

C.-1 Gęstość zaludnienia 

C.-2 Dynamika zmian przyrostu ludności w latach 1990 –2000  

C.-3 Ludność według wieku 
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C.-4 Wskaźnik feminizacji 

C.-5 Województwo pomorskie. Pracujący na 1000 ludności 

C.-6 Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym 

C.-7 Stopa bezrobocia według powiatów  

C.-8 Sieć osadnicza i gęstość zaludnienia według gmin 

C.-9 Warunki mieszkaniowe. Przeciętna liczba osób na 1 izbę 

C.-10 Warunki mieszkaniowe. Przeciętna powierzchnia użytkowa na mieszkańca 

C.-11 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 

C.-12 Ludność w miastach korzystająca z sieci kanalizacyjnej 

C.-13 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 

C.-14  Ludność w miastach korzystająca z sieci wodociągowej 

C.-15  Ludność w miastach korzystająca z sieci gazowej 

C.-16 Szkolnictwo podstawowe i średnie wg powiatów w roku szkolnym 1999/2000 

C.-17 Szkoły średnie – licea ogólnokształcące, szkoły średnie techniczne i zasadnicze szkoły 

zawodowe w roku szkolnym 1999/2000 

C.-18 Wskaźnik skolaryzacji brutto wg powiatów w roku szkolnym 1999/2000 

C.-19 Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2000/2001 

C.-20 Lecznictwo zamknięte 

C.-21 Liczba łóżek w lecznictwie zamkniętym 

C.-22 Porady udzielone w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 

C.-23 Muzea 

C.-24 Teatry i sale koncertowe 
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D. TRANSPORT (Lech Michalski) 

 

1. Wstęp 

 

Położenie województwa pomorskiego, walory i predyspozycje środowiska, rozwinięta 

gospodarka, w tym morska, oraz zróżnicowana sieć osadnicza sprawiają, że na system 

transportowy województwa składają się wszystkie występujące w Polsce gałęzie transportu 

lądowego, wodnego i powietrznego. Przez obszar województwa pomorskiego przebiegają 

międzynarodowe korytarze transportowe, stanowiące przyszłościowe rozszerzenie 

Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej. Są to1: 

− Korytarz IA (Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk) jako odgałęzienie Korytarza I 

(Helsinki – Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa), 

− Korytarz VI (Gdańsk – Katowice – Żylina). 

W korytarzach tych znajdują się elementy infrastruktury transportowej zaliczone do 

podstawowych sieci dróg samochodowych, kolejowych i wodnych Polski. 

 

2. Transport drogowy 

2.1 Sieć drogowa 

Sieć drogowa województwa pomorskiego ma łączną długość 18 884 km i dzieli się na 

następujące kategorie: 

− 8 dróg krajowych o łącznej długości 763 km, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Publicznych, Oddział Północny (GDDP OP) w Gdańsku 

− 70 dróg wojewódzkich o łącznej długości 1752 km, zarządzanych przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

− 5948 km dróg powiatowych, zarządzanych przez zarządy dróg powiatowych 

− 8887 km dróg gminnych, zarządzanych przez jednostki samorządów gminnych 

− 1534 km dróg znajdujących się na terenie miast na prawach powiatów, zarządzanych przez 

samorząd tych miast. 

Układ dróg krajowych2 w województwie tworzą drogi: 

 
1 Według ustaleń II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w marcu 1994 r.  
2 Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nadania numerów 

drogom krajowym 
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− nr 1 (Gdańsk – Świecie – Toruń – Łódź – Częstochowa – Katowice – Cieszyn – granica 

państwa), położona w ciągu drogi międzynarodowej E-75  

− nr 6 (granica państwa – Goleniów – Płoty – Koszalin – Słupsk – Lębork – Gdynia – 

Gdańsk – Straszyn – Łęgowo), położona w ciągu drogi międzynarodowej E-28 

− nr 7 (Żukowo – Gdańsk – Elbląg – Ostróda – Olsztynek – Płońsk – Warszawa – Janki – 

Grójec – Radom – Kielce – Kraków – Rabka – Chyżne – granica państwa), położona w 

ciągu drogi międzynarodowej E-77 

− nr 20 (Stargard Szczeciński – Szczecinek – Miastko – Bytów – Kościerzyna – Żukowo – 

Gdynia) 

− nr 21 (Miastko – Suchorz – Słupsk) 

− nr 22 (granica państwa – Gorzów Wielkopolski – Człuchów – Chojnice – Starogard 

Gdański – Malbork – Elbląg – Grzechotki – granica państwa) 

− nr 25 (Bydgoszcz – Człuchów - Bobolice) 

− nr 55 (Nowy Dwór Gdański – Malbork – Kwidzyn – Grudziądz – Stolno). 

Do najważniejszych dróg wojewódzkich zaliczyć należy3: 

− nr 210 (Słupsk – Ustka) 

− nr 212 (Chojnice –Bytów – Lębork), 

− nr 214 (Smętowo – Kościerzyna – Lębork – Łeba) 

− nr 216 (Reda – Hel) 

− nr 222 (Straszyn – Starogard – Skórcz) 

− nr 235 (Korne – Chojnice) 

− nr 501 (Gdańsk – Krynica). 

Układ sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych  przedstawiono na rys. D.-1.  

Gęstość sieci drogowej w całym województwie jest na poziomie zbliżonym do wartości 

przeciętnej kraju. Najmniejszą gęstość ma sieć drogowa w powiatach słupskim, lęborskim, 

człuchowskim i chojnickim (rys. D.-2), natomiast najniższy procent dróg utwardzonych ma 

sieć drogowa w powiatach kartuskim, kościerskim i starogardzkim (rys. D.-3). 

Na obszarze województwa pomorskiego drogi krajowe, których zarządcą jest Generalny 

Dyrektor Dróg Publicznych, mają następujące klasy techniczne4: 

 
3 Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 22 sierpnia 2000 r. ze zmianami wg 

Zarządzenia nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie nadania 

numerów drogom wojewódzkim. 
4 Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia klas 

dróg krajowych 
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− drogi ekspresowe S: droga nr 6 (odcinek Gdynia – Łęgowo) 

− drogi główne o ruchu przyspieszonym GP: droga nr 1 (odcinek Gdańsk – Świecie), droga 

nr 6 (odcinek Goleniów – Gdynia), droga nr 7 (odcinek Żukowo – Elbląg), droga nr 20 

(odcinek Żukowo – Gdynia), droga nr 22 (na całym przebiegu) 

− drogi główne G: droga nr 20 (odcinek Biały Bór – Żukowo), droga nr 21 (cała), droga  

nr 25 (Biały Bór – Człuchów – Sępólno Krajeńskie), droga nr 55. 

Wśród dróg wojewódzkich5 jedynie drogom nr 214 (Łeba – Warlubie) i 216 (Reda – Hel) 

przypisuje się klasę G, natomiast pozostałe drogi są drogami zbiorczymi Z. W wielu 

przypadkach, parametry techniczne odcinków dróg krajowych i wojewódzkich nie 

odpowiadają klasom techniczno-funkcjonalnym przypisanym tym drogom. W szczególności 

dotyczy to nieodpowiedniej dostępności (gęstości skrzyżowań i zjazdów) oraz szerokości 

dróg głównych o ruchu przyspieszonym: 

− droga krajowa nr 6 na odcinku Lębork – Strzebielino 

− droga krajowa nr 22 na odcinku granica województwa – Człuchów i na odcinku Malbork 

– granica województwa 

− droga krajowa nr 20 (cała) 

− droga krajowa nr 55 (cała). 

Realizacja programu budowy autostrad w Polsce nadal napotyka poważne trudności 

organizacyjno-finansowe. W 1997 roku spółka akcyjna Gdańsk Transport Company SA z 

Gdańska otrzymała koncesję na budowę i eksploatację autostrady płatnej A-1 na odcinku 

Pruszcz Gdański – Toruń. W nowym warunkach legislacyjnych związanych z nowelizacją 

ustawy o autostradach płatnych w 2000 r., podpisanie umowy koncesyjnej na budowę i 

eksploatację autostrady A-1 planuje się w najbliższym czasie. 

2.2 Ruch drogowy 

Badania ruchu prowadzone systematycznie przez GDDP OP w Gdańsku oraz 

wyrywkowo w poszczególnych miastach i na odcinkach dróg województwa pomorskiego 

wskazują6, że największe wartości średniorocznych dobowych natężeń ruchu występują 

na ulicach położonych w Aglomeracji Trójmiejskiej, a mianowicie: 

 
5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (DzU Nr 43, poz. 430)  
6 Założenia rozwoju układu dróg krajowych w aglomeracji gdańskiej. BKPID TRAFIK, Gdańsk 1999 r.  
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− na trasie średnicowej miast Gdańska, Sopotu i Gdyni (al. Zwycięstwa i al. Grunwaldzka 

w Gdańsku, al. Niepodległości w Sopocie i al. Zwycięstwa w Gdyni) wynoszą 40 – 65 

tys. poj./dobę 

− na ciągu ulic Podwale Przedmiejskie – Elbląska w Gdańsku wynoszą 15 – 41 tys. 

poj./dobę 

− na drodze DK-6 przechodzącej przez miasta Gdynię, Rumię, Redę i Wejherowo wynoszą 

19 – 36 tys. poj./ dobę 

− na Trasie Kwiatkowskiego w Gdyni wynoszą 22 – 33 tys. poj./dobę 

− na obwodnicy Trójmiasta wynoszą od 10 – 30 tys. poj./dobę. 

Również duże natężenia ruchu występują na: 

− trasach łączących obwodnicę Trójmiasta z trasą średnicową i wynoszą od 10 – 24 tys. 

poj./dobę 

− innych trasach łączących obszary centralne miast z obszarami portowo - przemysłowymi 

(np. ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni, ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku) i wynoszą 

12,5 – 25 tys. poj./dobę 

− drogach krajowych i wojewódzkich przechodzących przez: Słupsk (7,6 – 27,1 poj./dobę), 

Tczew (5,5 –18,6 poj./dobę), Starogard Gdański. (6,3 – 19,1 poj./dobę), Chojnice (4,4 – 

19,1 poj./dobę), Człuchów (2,4 – 13,7 poj./dobę), Kościerzynę (4,8 – 18,2 poj./dobę), 

Żukowo (8,4 – 16,9 poj./dobę), Malbork (2,9 – 22,5 poj./dobę), Puck (6,6 – 10,4 

poj./dobę), Lębork (3,5 – 14,6 poj./dobę), Władysławowo (6 – 6,6 poj./dobę), Kartuzy 

(3,9 – 15 poj./dobę), Pruszcz Gdańsk (4,5 – 21 poj./dobę), Kwidzyn (3,6 – 11 poj./dobę), 

Sztum (3,4 – 11,3 poj./dobę), Nowy Dwór Gdański (2,9 – 11,1 poj./dobę), Bytów (1,5 –

 12,3 poj./dobę). 

Klasy dobowych natężeń ruchu przedstawiono na rys. D.-4. 

Wstępne dane o natężeniach ruchu z generalnego pomiaru w roku 2000 wskazują, że na 

zamiejskich drogach krajowych województwa pomorskiego średni dobowy ruch wzrósł 

średnio o 37% w stosunku do roku 1995, a na drogach o znaczeniu międzynarodowym o 

43%7. Pod względem wskaźnika wzrostu województwo pomorskie plasuje się na drugim 

miejscu po województwie śląskim. W stosunku do roku 1990 ruch na drogach krajowych i 

wojewódzkich podwoił się. 

 
7 Synteza wyników Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2000 na drogach krajowych (www.gddp.gov.pl) 
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Z badań8 prowadzonych w latach 1998 – 1999 wynika, że w czasie doby granice 

województwa pomorskiego przekracza ponad 74 tys. pojazdów, z tego 42,5% granicę 

południowo – wschodnią, 31,0% granicę południową i 26,5% granicę zachodnią. Około 42% 

pojazdów przekraczających granicę województwa ma źródło lub cel podróży w miastach 

aglomeracji, natomiast 58% pojazdów zmierza do pozostałych miejscowości województwa. 

Badania kordonowe prowadzone wokół miast aglomeracji wskazują, że ruch wewnętrzny 

stanowi 75% całości ruchu, a ruch wjazdowo-wyjazdowy stanowi ok. 25% całego ruchu. W 

1999 roku wszystkimi drogami krajowymi i wojewódzkimi do aglomeracji wjeżdżało i 

wyjeżdżało 113 tys. pojazdów, z czego a 81 tys. pojazdów (tj. 73%) rozpoczynało i kończyło 

podróż na obszarze województwa pomorskiego. 

Największy udział ruchu regionalnego występuje w kierunkach: 

− północnym (96% wszystkich podróży kierunku północnego)  

− zachodnim (91% wszystkich podróży kierunku zachodniego) 

− południowym (72% wszystkich podróży kierunku południowego), gdyż na tych 

kierunkach ciążą główne połączenia regionalne. 

Największe potoki ruchu krajowego i międzynarodowego występują w kierunkach:  

− wschodnim (14 tys. pojazdów) 

− północno-zachodnim (11 tys. pojazdów), gdyż w tych kierunkach ciążą główne połączenia 

krajowe i międzynarodowe 

− południowym (6,6 tys. pojazdów). 

W potokach ruchu wjazdowo-wyjazdowego samochody ciężarowe stanowią 12%, a 

samochody dostawcze 10% tego ruchu. Z uwagi na charakter ruchu znaczenie gospodarcze 

mają drogi nr 1, 6, 7, 22 i 55, a znaczenie turystyczne drogi nr 20, 21, 25, 214, 216, 501 i 

502). 

Ruch tranzytowy przez cały obszar Aglomeracji Trójmiejskiej stanowi 4,5% wszystkich 

pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z niej. W poszczególnych miastach aglomeracji 

ruch tranzytowy (wewnątrzaglomeracyjny, regionalny i krajowy) jest zależny od wielkości 

miasta oraz jego położenia w aglomeracji i wynosi: 

− 91% ruchu wjazdowego do Redy 

− 72% ruchu wjazdowego do Rumii 

− 56% ruchu wjazdowego do Sopotu 

 
8 Kompleksowe badania ruchu drogowego dla miasta Gdańska. Politechnika Gdańska, 1998 r.  
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− 44% ruchu wjazdowego do Wejherowa 

− 41% ruchu wjazdowego do Pruszcza Gdańskiego 

− 23% ruchu wjazdowego do Gdyni 

− 16% ruchu wjazdowego do Gdańska. 

W pozostałych (wybranych) miastach województwa pomorskiego ruch tranzytowy 

(regionalny i krajowy) jest zależny od położenia danego miasta względem układu dróg 

krajowych i wojewódzkich i wynosi: 

− 71% ruchu wjazdowego do Człuchowa 

− 68% ruchu wjazdowego do Żukowa 

− 53% ruchu wjazdowego do Chojnic 

− 48% ruchu wjazdowego do Kartuz 

− 46% ruchu wjazdowego do Pucka 

− 45% ruchu wjazdowego do Starogardu Gdańskiego 

− 44% ruchu wjazdowego do Kościerzyny 

− 40% ruchu wjazdowego do Tczewa 

− 34% ruchu wjazdowego do Malborka 

− 29% ruchu wjazdowego do Słupska 

− 27% ruchu wjazdowego do Sztumu 

− 16% ruchu wjazdowego do Kwidzyna. 

Ruch tranzytowy przebiega przez obszary centralne wyżej wymienionych miast. 

Konsekwencją tej sytuacji jest zwiększający się poziom zatłoczenia, jak i zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na obszarze województwa ponad 100 skrzyżowań można 

uznać za krytyczne, tj. takie, na których stopień wykorzystania przepustowości wynosi, co 

najmniej 75%. Prawie wszystkie zlokalizowane są w miastach, z czego w znacznej części w 

Trójmieście (rys. D.-4). 

2.3 Praca przewozowa 

W tab. 1 zestawiono długości dróg i szacunkowe wartości pracy przewozowej wykonanej 

przez pojazdy w podziale na kategorie dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, 

gminne/lokalne, w powiatach grodzkich). 
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Tab. 1. Zestawienie długości i pracy przewozowej dla poszczególnych rodzajów dróg w 

województwie pomorskim 

Rodzaje dróg 
Długość L Praca przewozowa PP 

[km] [%] [mln pojazdokilometrów na rok] [%] 

Krajowe 763 4,0 2132 30,5 

Wojewódzkie 1742 9,2 1650 23,6 

Powiatowe 5948 31,5 959 13,7 

Gminne i lokalne 8887 47,2 1043 14,9 

W powiatach grodzkich 1534 8,1 1195 17,1 

Razem 18 874 100,0 6979 100,0 

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa..., 2000 r. 

Wykres 1. Długości i praca przewozowa poszczególnych kategorii dróg 

w województwie pomorskim w roku 2000 
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Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa..., 2000 r. 

Z danych zawartych w tab. 1 wynika, że w roku 2000 pojazdy wykonały pracę przewozową o 

wielkości prawie 7 mld pojazdokilometrów, z czego: 

− drogi krajowe, stanowiąc zaledwie 4,0% długości wszystkich dróg w województwie 

pomorskim, przenoszą 30,5% obciążenia całej sieci drogowej  

− drogi wojewódzkie, stanowiąc 9,2% długości, przenoszą 23,6% obciążenia  

− drogi powiatowe, stanowiąc 31,5% długości, przenoszą 13,7% obciążenia  

− drogi gminne i lokalne, stanowiąc 47,2% długości, przenoszą 14,9% obciążenia   

− drogi w powiatach grodzkich, stanowiąc 8,1% długości, przenoszą 17,1% obciążenia. 

Drogi krajowe i wojewódzkie, mimo niewielkiego udziału w łącznej długości (13,2%), 

przejmują ponad połowę obciążenia ruchem (55%) w województwie pomorskim. 
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2.4 Zdarzenia drogowe 

W 2000 roku na wszystkich drogach publicznych województwa pomorskiego 

zarejestrowano 17 131 zdarzeń drogowych w tym: 14 625 kolizji oraz 3516 wypadków, w 

których zginęły 322 osoby, a rannych zostało 4575 osób9. W tym samym okresie na drogach 

krajowych województwa odnotowano: 3230 zdarzeń (18,8% ogółu), 2834 kolizje (19,4%), 

646 wypadków (18,4%), w których zginęło 107 osób (33,2%) a ranne zostały 884 osoby 

(19,3% ogółu). 

Pod względem liczby wypadków i rannych w wypadkach drogowych województwo 

pomorskie zajmuje siódme miejsce w kraju, a pod względem liczby zabitych – ósme miejsce. 

W przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców zginęło 15 osób, co stawia województwo 

pomorskie na piątym miejscu w kraju. 

Biorąc pod uwagę długość sieci (drogi krajowe 763 km, drogi wojewódzkie 1748 km), na 

drogach krajowych dochodzi znacznie częściej do wypadków, a ich konsekwencje określane 

liczbą rannych i zabitych na 100 wypadków są poważniejsze. 

Analiza zdarzeń drogowych z uwagi na rodzaj wskazuje, że do najpoważniejszych 

zagrożeń występujących na drogach krajowych i wojewódzkich należą potrącenia pieszych 

(30,8% zabitych) i najechania na drzewo, słup lub inny obiekt drogowy (26,8% zabitych) oraz 

zderzeń czołowych (13,7% zabitych) i zderzeń bocznych (10,1% rannych). 

Najwięcej niebezpiecznych odcinków zarejestrowano na drogach krajowych nr 1, 6, 7, 22 

i 55 oraz drogach wojewódzkich nr 212 i 222. Szczególnie trudne sytuacje zaobserwować 

można w miastach: Miastko, Pruszcz Gdański, Starogard Gdański i Tczew.  

Tab. 2. Liczby wypadków i ofiar wypadków drogowych w województwie pomorskim  

w roku 2000 

Rodzaje 

dróg 

Kolizje Wypadki Zdarzenia Ranni Zabici 

liczba % liczba % liczba % [of] % [of] % 

Krajowe 2834 19,5 646 18,4 3480 19,3 884 19,3 107 33,2 

Wojewódzkie 2212 15,2 686 19,5 2898 16,1 1002 21,9 62 19,3 

W powiatach grodzkich 6365 43,8 1284 36,6 7649 42,4 1552 34,0 64 19,9 

Powiatowe i gminne 3133 21,5 893 25,4 4026 22,3 1132 24,8 89 27,6 

Razem 14 544 100,0 3509 100,0 18 053 100,0 4570 100,0 322 100,0 

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa.., 2000 r.  
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Wykres 2. Liczby wypadków i ofiar wypadków drogowych 

w województwie pomorskim w roku 2000
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Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa..., 2000 r. 

 

Wykres 3. Drogi krajowe i wojewódzkie – wypadki i ranni wg rodzaju
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Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa..., 2000 r. 

 

 

 
9 Zagrożenia bezpieczeństwa na drogach województwa pomorskiego w 2000 roku. Komenda Wojewódzka 

Policji w Gdańsku, luty 2001 
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2.5 Stan techniczny dróg 

Stan techniczny dróg można określić jako niezadowalający. Na podstawie oceny stanu10 

nawierzchni, przeprowadzonej przez służby drogowe zarządów dróg krajowych i 

wojewódzkich, stwierdza się, że: 

– na ogólną długość 763 km dróg krajowych 

• 323 km dróg kwalifikuje się do wzmocnienia nawierzchni (42%) 

• 301 km dróg kwalifikuje się do odnowy nawierzchni (39%) 

• tylko 19% długości dróg nie wymaga innych zabiegów poza bieżącym utrzymaniem 

− na ogólną długość 1752 km dróg wojewódzkich: 

• 760 km wymaga modernizacji lub wzmocnienia nawierzchni (43%) 

• 450 km wymaga odnowy nawierzchni (26%) 

• 31% długości dróg wymaga tylko bieżącego utrzymania. 

2.6 Ocena stanu sieci dróg i identyfikacja elementów krytycznych  

Należy stwierdzić, że: 

− w układzie drogowym województwa pomorskiego szczególną rolę odgrywa sieć dróg 

krajowych i wojewódzkich, na których długości, stanowiącej zaledwie 13,2% całości 

sieci, wykonywana jest praca przewozowa wynosząca ponad połowę, tj. 54% całości 

pracy przewozowej sieci drogowej województwa 

− największe natężenia ruchu i najgorsze warunki występują w układzie dróg Aglomeracji 

Trójmiejskiej oraz na drogach krajowych nr 1, 6, 7, 20, 22, 55 oraz drogach 

wojewódzkich nr 214, 216, 212, 222, przechodzących przez miasta: Słupsk, Lębork, 

Wejherowo, Rumia, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Malbork, Kwidzyn, Starogard 

Gdański, Chojnice, Człuchów, Bytów, Kościerzynę i Żukowo 

− ponad 100 skrzyżowań, w znacznej większości w miastach, ma stopień wykorzystania 

przepustowości co najmniej 75-procentowy 

− najwięcej niebezpiecznych odcinków zarejestrowano na drogach krajowych nr 1, 6, 7, 20, 

22 i 55 oraz drogach wojewódzkich nr 212 i 222; szczególnie trudne sytuacje z uwagi na 

stan bezpieczeństwa ruchu drogowego można zaobserwować w miejscowościach: 

Miastko, Pruszcz Gdański, Starogard Gdański, Tczew 

 
10 Program rozwoju dróg krajowych i wojewódzkich na terenie woj. pomorskiego do roku 2015, 2000  
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− większość dróg krajowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją posiada klasę techniczną 

GP (drogi nr 1, 6, 7, 20, 22, 55): wśród dróg wojewódzkich, żaden ciąg nie ma klasy 

technicznej GP; w wielu przypadkach parametry techniczne, jakie występują na drogach 

klasy GP, nie odpowiadają wymaganiom technicznym przypisanym tej klasie 

− na ponad 80% długości dróg krajowych konieczne są działania dot. wzmocnienia i 

odnowy nawierzchni; analogiczne działania niezbędne są na ok. 70% długości dróg 

wojewódzkich 

− stan sieci drogowo–ulicznej (szczególnie w miastach), przy obserwowanych obciążeniach 

ruchem drogowym, skutkuje negatywnym oddziaływaniem na środowisko (mieszkaniowe 

i przyrodnicze) w otoczeniu tras komunikacyjnych (hałas, wibracje, zanieczyszczenie 

atmosfery spalinami). 

 

3. Transport kolejowy 

3.1 Ogólna sytuacja transportu kolejowego 

Udział transportu kolejowego w kraju w ogólnych przewozach pasażerskich wynosi około 

28%, a w pasażerokilometrach nieco ponad 40%. W porównaniu z rokiem 1970 odwróciły się 

proporcje w przewozach pomiędzy transportem kolejowym i samochodowym, a w ostatnich latach 

wpływy ze sprzedaży biletów pokrywały średnio około 31% kosztów przewozów. Dotacja 

państwowa dla PKP pokrywała ponoszone koszty w 15%. 

Nowe uregulowania prawne nadają samorządom nowe uprawnienia w zakresie transportu 

kolejowego11, m. in.: 

− likwidacja linii wymaga opinii sejmiku województwa i rad powiatów 

− samorząd wojewódzki ma możliwość finansowania budowy i utrzymania linii o znaczeniu 

wojewódzkim. 

W procesie komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje 

Państwowe12 zmieniła się struktura zarządzania kolejami. Obecnie struktura zarządzania liniami i 

przewozami kolejowymi dostosowana jest do granic administracyjnych województw. Od stycznia 

2001 roku przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe jest spółką akcyjną. Rozdzielenie 

 
11 Ustawa z 27 czerwca 1997o transporcie kolejowym – DzU 1997 r., Nr 96, poz. 591 
12 Ustawa z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 

Polskie Koleje Państwowe – DzU, 2000 r., Nr 84 poz. 948 
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zarządzania infrastrukturą kolejową i wykonywania przewozów pomiędzy odrębne 

przedsiębiorstwa jest realizacją zaleceń Unii Europejskiej. 

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonują trzy zakłady: 

− Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni 

− Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku 

− Zakład Przewozów Towarowych w Gdyni. 

Na obszarze województwa pomorskiego powstała PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmieście Sp. z o.o. 

3.2 Sieć kolejowa 

Na obszarze województwa pomorskiego znajduje się 1638 km linii kolejowych i 54 km 

łącznic, z tego linie dwutorowe mają łączną długość 401 km, a linie zelektryfikowane 390,6 

km (prawie 24% długości sieci). Długości linii z podziałem na kategorie i znaczenie linii 

przedstawiono w tab. 3.  

Tab. 3. Podział linii kolejowych w województwie pomorskim 

Kategoria linii Długość [km] Znaczenie linii Długość [km] 

magistralne 177,6 
państwowe 738,9 

pierwszorzędne 534,1 

drugorzędne 510,0 
lokalne 953,3 

Znaczenia miejscowego 470,4 

Źródło: A. Massel, 2001, Kolej jako element systemu transportowego województwa pomorskiego 

Ponadto na obszarze województwa znajduje się 142 km linii wąskotorowych z całkowicie 

wstrzymanym ruchem pociągów. 

Ciągi kolejowe objęte umowami międzynarodowymi AGC (o głównych 

międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych liniach transportu 

kombinowanego) w województwie pomorskim: 

− E-65 Zebrzydowice – Katowice – Warszawa – Prabuty – Malbork – Tczew – Gdańsk – 

Gdynia 

− CE-65 Katowice – Bydgoszcz – Smętowo – Tczew 

− Malbork – Elbląg – Braniewo – Kaliningrad w korytarzu transportowym IA. 

Inne ważne linie to: 
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− Gdynia – Lębork – Słupsk – Koszalin – Szczecin 

− Tczew – Chojnice – Piła – Kostrzyn. 

Układ linii kolejowych przedstawiono na rys. D.-5. 

Ruch pasażerski prowadzony jest na liniach o łącznej długości 1012 km (60% długości 

całej sieci). Na liniach o długości 362 km odbywa się tylko ruch towarowy, na 320 km linii 

ruch kolejowy jest zawieszony. W latach 1990-2001wstrzymano obsługę na liniach: 

− Wejherowo – Gniewino – Garczegorze 

− Bytów – Korzybie 

− Malbork – Małdyty  

− Pszczółki – Skarszewy 

− Smętowo – Skórcz – Szlachta 

− Starogard Gdański – Skórcz 

− Gdańskich Kolei Dojazdowych (linie wąskotorowe) 

oraz zawieszono przewozy pasażerskie na liniach: 

− Pruszcz Gdański – Lębork 

− Chojnice – Nakło n. Notecią 

− Prabuty – Kwidzyn  

− Lipusz – Bytów  

− Starogard Gdański – Skórcz 

Brak dostatecznych środków na utrzymanie linii powoduje, że stan techniczny 

infrastruktury kolejowej pogarsza się, także na liniach magistralnych. W województwie nie 

ma odcinków eksploatowanych z prędkością 120 km/h, zaś prędkość 40 km/h i mniejsza 

obowiązuje na 25% długości sieci. Na wielu obiektach mostowych obowiązują duże 

ograniczenia prędkości, nawet do 20 km/h. Do słabych elementów sieci kolejowej o dużym 

znaczeniu w województwie pomorskim zaliczyć należy między innymi: 

− linię nr 202 na odcinku Rumia – Reda – Wejherowo, obsługującą ruch międzyregionalny, 

regionalny i aglomeracyjny (SKM), funkcjonującą na granicy przepustowości 

− jednotorowy most na rzece Martwa Wisła na linii nr 226 do Portu Gdańsk 

− zły stan techniczny linii 212 na odcinku Lipusz – Bytów, stanowiącej jedyne powiązanie 

Bytowa i zakładów w Osławie Dąbrowie i Ugoszczy z siecią kolejową. 
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3.3 Połączenia kolejowe w ruchu pasażerskim 

Oferta przewozów pasażerskich wagonami bezpośrednimi (sypialne lub kuszetki) w 

połączeniach międzynarodowych jest obecnie uboższa niż w latach 90. W rozkładzie jazdy 

2001/2002 połączenia takie są realizowane jedynie w relacjach: 

− Gdynia – Berlin przez Poznań 

− Gdynia – Praga przez Wrocław (tylko w sezonie letnim) 

− Gdynia Odessa przez Kraków – Przemyśl (co drugi dzień). 

W powiązaniach międzyregionalnych województwo pomorskie ma bezpośrednie 

połączenia pasażerskie ze wszystkimi województwami w Polsce z wyjątkiem województwa 

opolskiego. Charakterystyki tych połączeń przedstawiono w tab. 4.  

Miasta powiatowe województwa z wyjątkiem Bytowa, Nowego Dworu Gdańskiego i 

Człuchowa mają co najmniej jedno bezpośrednie połączenie kolejowe dziennie z 

Trójmiastem. Od 1999 roku kursuje pociąg pospieszny „Tur” z Chojnic przez Tczew do 

Gdyni, a w 2001 roku uruchomiono pociągi regionalne łączące Kwidzyn z Gdańskiem 

(„Bursztyn” i „Liwa”) oraz Słupsk z Gdańskiem („Bursztyn”). Jest to wynikiem wypełniania 

obecnej roli samorządu wojewódzkiego w organizowaniu przewozów pasażerskich i 

kształtowaniu oferty przewozowej. 

Tab. 4. Kolejowe połączenia międzyregionalne  

Miasto Odległość Liczba połączeń Czas jazdy 

stałe sezonowe 

Wrocław 478 3 2 5:40 

Bydgoszcz 160 14 4 1:42 

Toruń 211 4 1 2:57 

Lublin 494 1 1 6:04 

Gorzów Wlkp. 330 0 1 5:14 

Zielona Góra 451 1 0 6:20 

Łódź 389 3 1 5:27 

Kraków 621 8 2 6:50 

Warszawa 329 16 4 3:53 

Opole 560 0 0 – 

Rzeszów 779 1 1 8:57 

Białystok 450 2 0 6:59 

Katowice 548 6 4 6:45 

Kielce 517 2 1 7:04 

Olsztyn 179 7 0 2:41 

Poznań 313 6 1 3:45 

Szczecin 374 5 0 5:18 

Źródło: A. Massel, 2001, Kolej jako element systemu transportowego województwa pomorskiego  
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3.4 Przewozy kolejowe 

Według informacji PKP13 na obszarze województwa w okresie obowiązywania rozkładu 

jazdy 2000/2001 miesięczne przewozy pasażerów wyniosły ponad 4 mln, w tym 1,1 mln 

pociągami międzyregionalnymi. Na tle innych województw w Polsce linie kolejowe 

województwa pomorskiego oznaczają się średnią w skali kraju rentownością. W skali 

województwa wpływy z biletów pokryły ok. 45% kosztów. Wielkości regionalnych 

przewozów pasażerskich przedstawiono na rys. D.-6. 

Dotychczasowa oferta przewozowa dla rynku przewozów regionalnych na terenie 

województwa ma wiele mankamentów, do których zaliczyć można niejednorodność oferty, 

niekorzystne z punktu widzenia dojazdów do pracy i nauki godziny odprawiania pociągów, 

częstego braku skomunikowania pociągów regionalnych i dalekobieżnych. 

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, samorząd województwa jako organizator 

regionalnych przewozów pasażerskich zawarł z PKP SA umowę na przewozy do końca 2001 

roku. W negocjacjach ustalono, że ze środków przyznanych przez ustawodawcę 

dofinansowane będą przewozy na liniach: Gdynia – Hel, Gdynia – Kościerzyna, Somonino – 

Kartuzy, Kościerzyna – Chojnice, Tczew – Chojnice, Lębork – Łeba, Słupsk – Szczecinek, 

Malbork – Grudziądz oraz część pociągów SKM.  

4. Transport lotniczy 

4.1 Infrastruktura lotnictwa 

Infrastrukturę lotnictwa tworzą: 

− elementy węzłowe: lądowiska, lotniska, porty lotnicze, międzynarodowe porty lotnicze 

− elementy liniowe stanowiące sieć urządzeń zabezpieczających ruch lotniczy w przestrzeni 

powietrznej. 

Infrastrukturę lotniczą na obszarze województwa pomorskiego tworzą14: 

− 10 lotnisk cywilnych i wojskowych o różnym statusie własnościowym i różnym sposobie 

użytkowania 

− lądowiska stałe i tymczasowe; szacuje się, że w województwie jest 25-35 takich obiektów 

− 4 obiekty zabezpieczenia i kontroli ruchu lotniczego. 

 
13 System przewozów pasażerskich w województwie pomorskim – stan obecny i oferta na rozkład jazdy 

pociągów 2001/2002, Gdynia, 6 listopada 2000 
14 A. Ruciński, Strategia rozwoju infrastruktury transportu lotniczego województwa pomorskiego. [Materiały 

konferencyjne] „Kierunki rozwoju transportu w województwie pomorskim...” Gdańsk, wrzesień 2001 
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Trzy lotniska (w tym jedno czynne) zlokalizowane są w obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej 

co sprawia, że pod względem infrastruktury lotniczej jest to najlepiej wyposażona 

aglomeracja w Polsce. 

Port Lotniczy Gdańsk-Trójmiasto (do 3 lipca 1997 roku jako Port Lotniczy Gdańsk-

Rębiechowo) jest powołaną 30 kwietnia 1993 roku spółką, w której udziały posiadają PP 

Porty Lotnicze, samorząd województwa oraz samorządy miast Gdańska, Gdyni i Sopotu. Port 

położony jest w niewielkiej odległości od centralnych obszarów Aglomeracji Trójmiasta. 

Spełnia wymagania i zalecenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO i 

jest jednym z trzech głównych polskich portów międzynarodowych. Ze względu na 

możliwości eksploatacyjne jest zapasowym lotniskiem dla warszawskiego Okęcia. Jest 

wyposażony we własną bocznicę kolejową, połączoną z linią kolejową Gdynia – 

Kościerzyna. 

Podstawowym elementem infrastruktury lotniska jest droga startowa o nawierzchni z 

betonu asfaltowego, długości 2800 m i szerokości 45 m. Droga pozwala na obsługę 8-12 

operacji start–lądowanie na godzinę, co oznacza możliwość przyjęcia 40-50 tys. samolotów i 

3-4 mln pasażerów rocznie. Droga ma dwa szybkie zejścia na trzy płyty postojowe o łącznej 

powierzchni 8 ha (miejsce dla 8 dużych samolotów). Budynek dworca lotniczego ma trzy 

kondygnacje nadziemne i jedną podziemną o łącznej powierzchni użytkowej 7260 m2 i 

przepustowości około 1 mln pasażerów rocznie. Terminal ma 400 miejsc parkingowych i jest 

w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 

Port Lotniczy Gdańsk-Trójmiasto prowadzi własną działalność w zakresie obsługi 

kasowo-magazynowej przesyłek lotniczych krajowych i zagranicznych, łącznie z serwisem 

towarów niebezpiecznych i łatwo psujących się oraz przesyłek wartościowych. W Porcie 

Lotniczym Gdańsk-Trójmiasto może być obsłużony jeden samolot szerokokadłubowy w 

ciągu 3 godzin (odnosi się to do samolotów cargo B 747, DC 10 / MD 11, L 1011,A 124, 

Rusłan, Galaxy) oraz jeden samolot w ciągu 2 godzin w przypadku pozostałych 

szerokokadłubowych i wąskokadłubowych samolotów cargo15.  

Innymi elementami infrastruktury lotniczej w województwie są następujące lotniska 

wojskowe lub „powojskowe”: 

− Babie Doły – dwa pasy startowe, wyposażenie nawigacyjne dla ruchu samolotów 

wojskowych; położone blisko Gdyni (5-7 km); obecna użyteczność lotniska jest niewielka 

 
15 www.airport.gdansk.pl 

http://www.airport.gdansk.pl)/
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dla lotnictwa cywilnego, natomiast znakomite walory dla potencjalnego portu lotniczego 

komunikacji lokalnej  

− Pruszcz Gdański – pas startowy długości 2000 m bez oświetlenia, stare wyposażenie 

radionawigacyjne umożliwia użytkowanie tylko w porze dziennej; podobnie jak Babie 

Doły ma znakomite walory potencjalnego portu lotniczego komunikacji lokalnej 

− w Borsku (w pobliżu Jeziora Wdzydze) – pas startowy długości 2000 m; dotychczas 

wykorzystywany był jako polowe, zapasowe lotnisko wojskowe; obecnie nie jest dostępne 

dla lotnictwa cywilnego, w przyszłości może być wykorzystywane dla ruchu 

turystycznego 

− w Malborku – pas startowy długości powyżej 2000 m; obecnie lotnisko jest 

wykorzystywane przez lotnictwo myśliwsko-szturmowe i zamknięte dla lotnictwa 

cywilnego; zostało włączone w struktury NATO i poddane jest modernizacji technicznej 

− w Redzikowie k. Słupska, Cewicach, Debrznie, Konarzynach i Łebieniu – stanowią 

własność skarbu państwa lub zostały przekazane samorządom lokalnym. 

Użytkowane w województwie lądowiska, których lokalizacja jest trudna do 

sprecyzowania (także z uwagi na nietrwały charakter), są wykorzystywane głównie przez 

lotnictwo sanitarne, prywatne i aerokluby. Jest to pozostałość po sieci stałych lądowisk dla 

lotnictwa gospodarczego powstałej w latach 1970-1985, głównie z myślą o obsłudze PGR-ów 

i Lasów Państwowych. 

Jako elementy cywilnej infrastruktury liniowej wyróżnić można obiekty: 

− Kartuzy (radiolatarnie i radiostacja) dla obsługi skrzyżowania dróg lotniczych Warszawa  

– Grudziądz – Kartuzy – Trzebielino – Darłówek i Kmiecin – Gdańsk – Trzebielino 

− Gdańsk (radiostacje, instrumentalny system lądowania) dla obsługi strefy dolotowej do 

lotniska w Gdańsku i przelotów tranzytowych 

− Kmiecin k. Nowego Dworu (radiolatarnia) dla obsługi drogi lotniczej B-56 na trasie 

Kartuzy – Kmiecin – granica północno-wschodnia państwa) 

− Trzebielino punkt dla obsługi drogi lotniczej Kartuzy – Darłówek. 

Rozmieszczenie lotnisk i dróg powietrznych przedstawiono na rys. D.-7. 

4.2 Ruch lotniczy 

W 2000 roku ruch pasażerski w Porcie Lotniczym Gdańsk-Trójmiasto wynosił łącznie 

269 960 pasażerów, w tym: 

− 254 596 pasażerów w połączeniach regularnych 
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− 8535 pasażerów w ruchu nieregularnym 

− 5829 pasażerów w ruchu tranzytowym. 

W ogólnej liczbie pasażerów udział odprawianych do portów zagranicznych wynosił 

55%, a przybyłych z portów zagranicznych 53%. Polacy stanowią 38%, a Niemcy 17% ogółu 

pasażerów. W październiku 2000 roku w dni robocze realizowane były połączenia do: 

− Warszawy (7 lotów dziennie) 

− Krakowa (2 loty dziennie) 

− Kopenhagi (5 lotów dziennie) 

− Hamburga (1 lot dziennie) 

− Londynu (1 lot dziennie) 

− Brukseli (1 lot dziennie) 

− Frankfurtu (1 lot dziennie). 

Obecnie port lotniczy może obsłużyć przez godzinę 200 pasażerów w ruchu zagranicznym i 

200 w ruchu krajowym. 

Udział przewoźników w realizacji przewozów w 2000 roku wynosił: 61% LOT i EUROLOT, 

28% SAS, 8% BA i 3% inni. 

Przewozy ładunków w Porcie Lotniczym Gdańsk-Trójmiasto w roku 2000 wyniosły: 

− łączny wywóz 627 148 ton, w tym 165 960 ton w ruchu krajowym 

− łączny przywóz 925 206 ton, w tym 159 843 ton w ruchu krajowym.  

Na lotnisku lądują samoloty: Boeing 737, Boeing 737-600, Aerospatiale/Alenia ATR-42, 

Aerospatiale/Alenia ATR-72, Fokker F50 i Embraer RJ 145. 

4.3 Inne usługi lotniskowe 

Od 1995 roku Spółka LOT-Usługi Lotniskowe w Gdańsku Sp. z o.o. (LOT ULG) 

świadczy usługi w zakresie obsługi naziemnej samolotów i pasażerów. W ramach obsługi 

technicznej i płytowej LOT ULG zapewnia pełny zakres usług handlingowych dla wszystkich 

typów samolotów. LOT ULG posiada odpowiednie certyfikaty Głównego Inspektoratu 

Lotnictwa Cywilnego w Polsce oraz certyfikat zarządzania jakością ISO 9002:1994 

potwierdzony przez Lloyd's Register Quality Assurance. Od 1996 roku spółka jest członkiem 

IATA Ground Handling Council – organizacji, która zrzesza agentów obsługi naziemnej. 

Port Lotniczy Gdańsk-Trójmiasto oferuje dwa rodzaje paliw lotniczych: JET A-1 do 

silników odrzutowych oraz benzynę lotniczą AVGAS 100 LL. Sprzedażą tych paliw zajmuje 
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się wyspecjalizowany agent paliwowy PETROLOT sp. z o.o. (JET A-1) oraz Port Lotniczy 

Gdańsk-Trójmiast sp. z o.o. (AVGAS 100 LL). Posiadana baza paliwowa, obejmująca m.in. 

cztery podziemne zbiorniki o pojemności 100 tys. litrów każdy, dwa podziemne zbiorniki o 

pojemności 50 tys. litrów każdy oraz dwie autocysterny umożliwiają sprawną obsługę 

samolotów, zapewniając dowolną ilość wysokiej jakości paliwa 24 godziny na dobę. 

 

5. Transport morski 
  

5.1 Porty morskie 

W województwie pomorskim znajduje się 12 portów morskich (tab. 5, rys. D.-7). 

Tab. 5. Wykaz portów morskich w województwie pomorskim 

Lp. Nazwa portu Miejsce publikacji granic portu 

Urząd Morski w Gdyni 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Gdańsk 

Gdynia 

Hel 

Władysławowo 

Puck 

Jastarnia 

Kąty Rybackie 

Krynica Morska 

Piaski 

DZU Nr 146 z 1998 r. 

DZU Nr 65 z 1936 r. 

DZU Nr 37 z 1957 r. 

DZU Nr 31 z 1938 r. 

DZU Nr 7 z 1999 r. 

Rozgraniczenie geodezyjne 

DZU Nr 12 z 1957 r. 

DZU Nr 12 z 1957 r. 

Rozgraniczenie geodezyjne 

Urząd Morski w Słupsku 

10. 

11. 

12. 

Ustka 

Łeba 

Rowy 

DZU Nr 41 z 1961 r. 

DZU Nr 36 z 1983 r. 

Dz. Urzędowy. MHZiG nr 9 z 1975 r. 

Źródło: Informacja Urzędu Morskiego w Gdyni i Urzędu Morskiego w Słupsku, 2000 r. 

Porty w Gdańsku i w Gdyni zlokalizowane są na przecięciu głównych europejskich 

szlaków transportowych, stanowiących najdogodniejsze połączenie zarówno między Europą 

Środkowo-Wschodnią a Skandynawią, jak również pomiędzy Europą Zachodnią i 

Wschodnią. Ponadto, krajom takim jak Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś i Węgry, porty te 

zapewniają dogodny dostęp do Bałtyku. 

Tab. 6. Podstawowe charakterystyki portów w Gdańsku i w Gdyni 

Wyszczególnienie Port Gdańsk Port Gdynia 

Powierzchnia 1100 240 

Łączna długość nabrzeży 10 000 10 000 

Powierzchnia magazynowa 85 000 230 

Powierzchnia składowa 545 000 400 000 

Głębokość przy nabrzeżach 10-15 m 6,5-13 m 

Źródło: www.portgdansk.pl, www.port.gdynia.pl, 2001 r. 

http://www.portgdansk.pl/
http://www.port.gdynia.pl/
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W Porcie Gdańsk działają specjalistyczne bazy przeładunkowe wyposażone w wydajne i 

nowoczesne urządzenia. W części wewnętrznej zaliczyć do nich można bazy:  

− przeładunku siarki płynnej i granulowanej 

− przeładunku fosforytów 

− dla promów pasażersko-towarowych 

− przeładunku bananów 

− bazę kontenerową przeznaczoną do obsługi linii feederowych. 

W porcie wewnętrznym pozostałe nabrzeża mają charakter uniwersalny. Możliwy jest 

przeładunek większości drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych. Są tu urządzenia i 

infrastruktura umożliwiające między innymi przeładunek zboża, nawozów sztucznych, 

tarcicy, rudy, stali, kontenerów oraz obsługę statków ro-ro. W 1995 r. powstał tu również 

Wolny Obszar Celny. 

W porcie zewnętrznym zwanym Portem Północnym istnieją bazy: 

− przeładunku węgla 

− przeładunku surowców i paliw płynnych 

− przeładunku gazu ciekłego gazu ciekłego (LPG).  

Właścicielami Portu Gdańsk SA są skarb państwa w 51% i gmina Gdańsk w 49%.  

Tab. 7. Przeładunki w Porcie Gdańsk [w tys. ton] 

Ładunki 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Węgiel 7116 6127 6636 7441 7095 5909 

Ruda – 200 465 298 183 74 

Zboże 139 301 247 392 421 496 

Paliwa płynne 6437 5036 5199 8268 7039 6061 

Inne masowe 2758 2906 3117 2986 2570 2457 

Drobnica 1739 1919 1711 1209 1376 1543 

RAZEM  18 262 16 491 17 387 20 599 18 691 16 544 

Źródło: www.portgdansk.pl, 2001 r.  

W skład Portu Gdynia wchodzą: 

− Bałtycki Terminal Kontenerowy 

− Bałtycki Terminal Drobnicowy 

− Morski Terminal Masowy 

− Bałtycki Terminal Zbożowy 

− Bałtycka Baza Masowa. 

http://www.portgdansk.pl/


 

 189 

Port Gdynia charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami nawigacyjnymi, które 

zapewnia reda osłonięta przez Półwysep Helski, stanowiący przez cały rok naturalną osłonę 

dla zakotwiczonych statków. Port Gdynia jest portem niezamarzającym. Poziom wody może 

wzrosnąć o 60 cm podczas silnych wiatrów zachodnich lub opaść około 60 cm podczas 

silnych wiatrów wschodnich 

Tab. 8. Przeładunki w Porcie Gdynia [w tys. ton] 

Ładunki 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Węgiel i koks 2154 1717 1867 1911 2076 1754 

Ruda 77 110 93 57 5 11 

Zboże 529 1619 826 433 621 510 

Paliwa płynne 357 648 736 403 348 333 

Drewno – 2 1 7 49 28 

Inne masowe 859 838 801 576 769 1676 

Drobnica 3659 3632 4521 4185 4268 4287 

RAZEM  7634 8565 8845 7573 8136 8599 

Źródło: www.port.gdynia.pl, 2001 r. 

Znaczenie portów w Gdańsku i w Gdyni pod względem wielkości przeładunków i ruchu 

pasażerów na tle wszystkich polskich portów morskich ilustruje tab. 9.  

Tab. 9. Przeładunki i ruch pasażerów w polskich portach morskich w latach 1990-2000 

Wyszczególnienie 1990 1995 1996 1997 2000 

Przeładunki ogółem [tys. ton] 47039 49320 48993 50985 47871 

W tym: Gdańsk 18613 18608 16875 18200 16712 

Gdynia 9987 7739 8661 9088 8397 

Wyjazdy pasażerów ogółem [w tys.] 275 473 640 1050 2205 

W tym: Gdańsk 58 63 49 60 73 

Gdynia 2 44 64 89 129 

Przyjazdy pasażerów ogółem [w tys.] 289 516 713 1120 2260 

W tym: Gdańsk 63 62 48 65 69 

Gdynia 4 51 75 93 136 

Liczba statków wchodzących do 

morskich portów handlowych ogółem 
10402 14541 17365 23971 35238 

W tym: Gdańsk 1991 2077 2091 2380 2572 

Gdynia 2157 2351 2386 2699 2943 

Pojemność statków wchodzących do 

morskich portów handlowych ogółem 

[w tys. NRT] 

28024 33561 34954 38860 40479 

W tym: Gdańsk 9570 10065 9108 8860 9485 

Gdynia 6287 7181 7371 9556 10585 

Źródło: Gospodarka morska w województwie pomorskim w 1999 roku, 2000, US Gdańsk 

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2001, GUS Warszawa 

 

 

 

http://www.port.gdynia.pl/
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5.2 Przewozy flotą morską 

 

W ostatnich latach obserwuje się duże wahania wielkości przewożonych ładunków. 

Przewozy polskimi statkami morskimi na Morzu Bałtyckim stanowią niewielki udział w 

przewozach morskich ogółem. W okresie ostatnich 10-15 lat obniżyły się o połowę, podobnie 

jak ich udział w przewozach morskich ogółem. Niski poziom przewozów bałtyckich świadczy 

o małym zainteresowaniu polskich armatorów tym rynkiem przewozowym, natomiast udział 

przewozów oceanicznych w działalności naszych armatorów pokrywa 60% całości 

przewozów. Poważna część ładunków krajów bałtyckich do/z Polski jest przewożona żeglugą 

promową, traktowaną w tym względzie jako ogniwo transportu kombinowanego. 

W roku 2000 do portów morskich w województwie pomorskim zawinęło ponad 5,5 tys. 

statków (wzrost o ok. 9% w stosunku do roku 1999) o łącznej pojemności ponad 20mln NRT. 

Największy udział w ruchu do portów miały statki bandery Bahamów, Antigui, Norwegii i 

Polski. Łączna wielkość przewozów transportem morskim wyniosła 1,9 mln ton ładunków i 

130,6 tys. pasażerów16. Ładunki konwencjonalne, multipurpos, ro-ro, semi-con i kontenerowe 

są przewożone do ponad 60 krajów przez około 20 armatorów, m.in. Euroafricę, POL-Levant, 

POL-Asią, Chipolbrok, Wallenius Wilhelmsenlines, Hamburg Sud/CSAV, Conti Lines, 

Carribean Shuttle Spliethoff, Maersk Line, Polfin Line Conference, Polar Line, Unithai Line.  

W przewozach pasażerskich dominująca rolę pełni Przedsiębiorstwo Usług Morskich 

Żegluga Gdańska Sp. z o.o., Polferries oraz Stena Line. 

Żegluga Gdańska realizuje: 

a) rejsy międzynarodowe: 

− Gdynia – Kłajpeda – Gdynia 

− Gdynia – Hel – Kaliningrad 

− Elbląg – Krynica Morska – Frombork – Kaliningrad 

− Ustka – Nexo – Ustka (wycieczki morskie) 

− Gdańsk – Bałtijsk – Gdańsk (zakupy na morzu) 

− Frombork – Swietłyj – Frombork (zakupy na morzu) 

b) rejsy krajowe po Zatoce Gdańskiej, Zalewie Wiślanym i środkowym Wybrzeżu. 

Polferries obsługuje połączenie promowe Gdańsk – Nyneashamn – Gdańsk, natomiast 

Stena Line połączenie promowe Gdynia – Karlskrona – Gdynia. W 1999 roku w relacji 

 
16 Materiały Urzędu Statystycznego w Gdańsku 
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Gdynia – Karlskrona przewiezionych było ponad 120 tys. pasażerów, a w relacji Gdańsk –

Nyneashamn 58,3 tys. pasażerów. 

6. Transport wodny śródlądowy 

Na infrastrukturę transportu wodnego śródlądowego składają się drogi wodne, porty i 

przeładownie, flota i zaplecze techniczne. Przez teren województwa pomorskiego przebiegają 

2 z 3 dróg wodnych śródlądowych o znaczeniu międzynarodowym występujących w Polsce. 

Drogi te oznaczone są następującymi symbolami: 

− E-40 prowadząca z Gdańska w górę Wisły do Warszawy, a dalej Bugiem do Brześcia, 

gdzie łączy się z drogą wodną prowadzącą przez Polesie do Dniepru 

− E-70 łącząca kraje Europy Zachodniej poprzez Niemcy z Polską; droga ta prowadzi od 

śluzy Hohensaaten w górę Odry, a dalej Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim i Brdą do 

Wisły, następnie 114 km Wisłą w dół (odcinek wspólny z E-40), Nogatem, Zalewem 

Wiślanym do Kaliningradu, skąd dalsze połączenia prowadzą do Niemna. 

Na obszarze województwa pomorskiego sieć dróg wodnych śródlądowych ma długość 

ponad 247 km. Tworzą ją rzeki wymienione w tab. 1017. 

Tab. 10. Drogi wodne śródlądowe w województwie pomorskim 

Droga wodna Długość [km] 

Wisła (od Rusinowa do Mikoszewa) 86,0 

Martwa Wisła 18,2  

Śmiała Wisła 3,0 

Wisła Królewiecka 11,5 

Szkarpawa ze śluzą Gdańska Głowa 25,4 

Nogat ze śluzami Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałowo 62,0  

Święta Tuga 21,1 

Port Gdański z Motławą 20,0 

RAZEM 247,2 

Źródło: T. Wrycza, 2001, Problemy żeglugi śródlądowej  

W 2001 roku do wód śródlądowych żeglownych w województwie zaliczono18: 

− Martwą Wisłę od Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi 

− Nogat od Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego 

− Szkarpawę od Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego 

− Wisłę od granicy województwa do ujścia do Zatoki Gdańskiej. 

 
17 T. Wrycza, 2001, Problemy żeglugi śródlądowej.[Materiały konferencyjne] „Kierunki rozwoju transportu w 

województwie pomorskim...”,  Gdańsk 
18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 zmieniające rozporządzenie w sprawie granic wód, 

linii brzegu, urządzeń nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych – DzU 2001 r., Nr 106, poz. 1151 
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Wisła, Martwa Wisła, Szkarpawa i Nogat mają klasę żeglowności od I do IV. Szkarpawa 

i Martwa Wisła do Sobieszewa oraz drogi wodne w Porcie Gdańsk są administrowane przez 

Urząd Morski w Gdyni, Wisła Królewiecka znajduje się pod Zarządem Melioracji i Urządzeń 

Wodnych, natomiast pozostałe rzeki są administrowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. 

Na całej sieci województwa pomorskiego występuje:  

− 2 porty rzeczne: Malbork, Łeba 

− 5 zimowisk 

− 6 czynnych śluz: jedna na Szkarpawie, jedna na Martwej Wiśle i cztery na Nogacie 

− 1 stocznia w Tczewie. 

Wykaz portów i zimowisk na Wiśle i w delcie Wisły na obszarze województwa 

pomorskiego przedstawiono w tab. 11, natomiast wykaz śluz zamieszczono w tab. 12. 

Do regularnego przewozu ładunków wykorzystywane są praktycznie tylko drogi wodne 

znajdujące się na terenie Gdańska. Na pozostałych wodach śródlądowych województwa 

pomorskiego przewozy towarowe i pasażerskie odbywają się nieregularnie. Jedyną wymierną 

miarą ruchu na wodach śródlądowych województwa pomorskiego są śluzy, na których są 

liczone prześluzowane jednostki. W 1999 roku zarejestrowano prawie 1600 śluzowań, przy 

czym największy ruch odbywał się przez śluzę Gdańska Głowa na Szkarpawie oraz przez 

śluzę Przegalina Południowa na Martwej Wiśle. 

Tab. 11. Wykaz portów rzecznych i zimowisk w delcie Wisły w województwie pomorskim 

Miejscowość Km 
Powierzchnia 

basenu [ha] 
Uwagi 

Rzeka Wisła 

Korzeniewo        zimowisko 867,2 2,3 RZGW Gdańsk 

Korzeniewo 

nabrzeże przeładunkowe 
866 – 

International Paper – Kwidzyn 

nabrzeże 200 m 

Tczew 

zimowisko 
909 1,5 

PBW Tczew 

Stocznia Tczew 

Przegalina 

zimowisko 
936 – 

PBW Tczew 

Baza Flotylli Lodołamaczy 

Świbno 

zimowisko 
938,9 1,1 

Baza rybacka  

Baza wypadowa lodołamaczy 

Rzeka Szkarpawa 

Gdańska Głowa 

zimowisko 
 1,0 Awanport śluzy Gdańska Głowa 

Rzeka Nogat 

Malbork 

port rzeczny 
22,2  Żegluga Bydgoska 

Źródło: T. Wrycza, 2001, Problemy żeglugi śródlądowej 
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Tab. 12. Wykaz śluz w delcie Wisły w województwie pomorskim 

Nazwa śluzy 
Wymiary komory [m] 

Długość/szerokość/głębokość 
Rok Uwagi 

Przegalina 

Północna 
66/12,5/3,5 1895 Nieczynna od 1982 

Przegalina 

Południowa 
180/12/4 1981 

Przebudowana śluza  

dla tratew 

Gdańska Głowa 61/12,5/3,5 1895 
Posiada nad wejściami most 

obrotowy 

Biała Góra 56/9,6/3,5  Plus jaz 

Szonowo 56/9,6/3,5  Plus jaz 

Rakowiec 56/9,6/2,5 1915 Plus jaz i elektrownia 

Michałowo 56/9,6/3,2  Plus jaz  

Źródło: T. Wrycza, 2001, Problemy żeglugi śródlądowej 

Transport wodny obsługiwany jest głównie przez trzy przedsiębiorstwa: PBW Tczew, 

Żegluga Bydgoska i Żegluga Gdańska. Żegluga Bydgoska jest największym przewoźnikiem 

towarowym. Niestety, również i ona ma kłopoty z pozyskaniem ładunku do przewozu na 

trasie z Gdańska lub do Gdańska. Wyjątkiem są przewozy ładunków ponadgabarytowych. 

Na akwenach Gdańska odbywają się również przewozy pasażerskie. Według armatorów, 

z uwagi na rosnące ceny biletów oraz niezbyt korzystne warunki pogodowe – liczba 

pasażerów stale się zmniejsza. Natomiast zauważalny jest wzrost zainteresowania żeglarzy i 

właścicieli małych sportowych i turystycznych łodzi imprezami takimi jak regaty, zloty, 

zawody, pokazy organizowanymi na akwenach przyległych do Starówki. 

Oprócz jednostek wychodzących z Gdańska i przechodzących przez śluzę w Przegalinie na 

akwenach portowych odbywają się stałe przewozy fosfogipsów z Gdańskich Zakładów 

Nawozów Fosforowych do składowiska w Wiślince. Trasa ta ma 12,2 km długości i pomimo 

ciągłych sygnałów o przepełnieniu składowiska i o jego szkodliwym wpływie na środowisko, 

przewozy trwają. W ciągu ostatnich lat wzrosły przewozy tych odpadów: w 1996 roku 

wynosiły 288 726 ton, 1997 roku – 371 535 ton, a w 1997 roku do końca listopada 419 606 

ton. 

Śródlądowe drogi wodne województwa pomorskiego zostały pokazane na rys. D.-7. 

Generalnie, żegluga śródlądowa była i jest nadal traktowana marginesowo w programach i 

strategiach rozwoju gospodarki wodnej w Polsce, co doprowadziło do załamania się 

przewozów towarowych. Drogi wodne charakteryzują się bardzo złym stanem techniczno-

eksploatacyjnym, niedostosowanym do posiadanego taboru wodnego i potrzeb nowoczesnej 

żeglugi śródlądowej. 
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7. Transport autobusowy zamiejski 

Na obszarze województwa pomorskiego regularną komunikację pasażerską prowadzą: 

− Przedsiębiorstwo PKS w Bytowie 

− Przedsiębiorstwo PKS w Człuchowie 

− Przedsiębiorstwo PKS w Chojnicach 

− Przedsiębiorstwo PKS w Elblągu, Placówka Terenowa Nowy Dwór Gdański 

− Przedsiębiorstwo PKS w Gdańsku 

− Przedsiębiorstwo PKS w Gdyni 

− Przedsiębiorstwo PKS w Kwidzynie 

− Przedsiębiorstwo PKS w Starogardzie Gdańskim 

− Przedsiębiorstwo PKS w Słupsku 

− Przedsiębiorstwo PKS w Tczewie 

− Przedsiębiorstwo PKS w Wejherowie 

− Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierzgoniu 

− Przewozowa Cywilna Spółka BUS w Gdyni. 

Linie autobusowe stanowią jeszcze stosunkowo gęstą sieć powiązań. Realizują one 

przewozy pomiędzy wszystkimi miastami powiatowymi. Największe przewozy, z uwagi na 

brak obsługi kolejowej, są wykonywane na zachodnich terenach województwa, szczególnie w 

powiatach bytowskim i słupskim. Szacuje się, że łącznie na terenie województwa przewozi 

się około 70 mln pasażerów rocznie. Dopłaty do ustawowych bezpłatnych i ulgowych biletów 

w transporcie autobusowym obejmują prawie 26 mln biletów. Na przykładzie 

Przedsiębiorstwa PKS w Gdańsku można zauważyć, że po ustabilizowanym poziomie 

przewozów w latach 1995-1999 w 2000 roku nastąpił istotny wzrost przewozów przy 

nieznacznym spadku średniej ilości taboru.  

W powiązaniach międzynarodowych do najważniejszych połączeń regularnych należą: 

− linie do Wilna i Kaliningradu obsługiwane przez PKS 

− linie w kierunku Kolonii, Aachen, Hamburga, Monachium, Genewy, Londynu, Neapolu i 

Paryża, obsługiwane przez firmy EST, POLMAR, Interglobus Reisen i Favorit Reisen, 

Almabus, Holidays i korzystające głównie z dworców PKS/PKP w Gdańsku, Gdyni, 

parkingu NOT w Gdańsku; w zależności od przebiegu linii na obszarze województwa 

stacjami pośrednimi są: Malbork, Tczew, Starogard Gdański, Chojnice, Wejherowo, 

Lębork i Słupsk. 
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Istotnymi elementami integracji systemu przewozów pasażerskich są punkty integracji 

przewozów kolejowych i autobusowych. Do takich punktów niewątpliwie należą blisko siebie 

położone dworce kolejowe i PKS w Gdańsku, Gdyni, Chojnicach, Kartuzach, Lęborku, 

Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie. W niektórych, potencjalnych 

punktach integracji dworce te zlokalizowane są w znacznej odległości od siebie, np. w 

Kościerzynie. 

W 2000 roku z komunikacji autobusowej skorzystało 69 372 tys. pasażerów. Największy 

udział w przewozach pasażerskich miały przedsiębiorstwa z: 

− Bytowa 18% wszystkich przewozów 

− Słupska 16,6% wszystkich przewozów 

− Starogardu Gdańskiego 14,2% wszystkich przewozów 

− Chojnic 13,3% wszystkich przewozów. 

Cztery wyżej wymienione przedsiębiorstwa przewiozły w sumie 62,1% wszystkich 

pasażerów (z wyłączeniem komunikacji miejskiej) korzystających z zamiejskiej komunikacji 

autobusowej w województwie pomorskim. 

Na rys. D.-8 przedstawiono liczbę autobusów obsługujących połączenia bezpośrednie 

pomiędzy miastami powiatowymi województwa pomorskiego. 

8. Trasy rowerowe 

Na obszarze województwa znajdują się oznakowane lub nieoznakowane trasy rowerowe 

o znaczeniu międzynarodowym, międzyregionalnym, regionalnym i lokalnym. Służą one 

przede wszystkim celom rekreacyjnym i turystycznym, w niewielkim stopniu są 

wykorzystywane w podróżach do pracy, szkół i usług. 

Na ogólną liczbę 997,0 km międzynarodowych tras turystyki rowerowej w 

województwie 105,7 km ma oznakowanie szlaku rowerowego, co stanowi 11,6% ogółu 

ścieżek międzynarodowych w województwie. Natomiast na 4018,7 km pozostałych tras 

turystyki rowerowej 438,0 km są oznakowane, co stanowi 10,9% ogółu pozostałych tras 

rowerowych. 

Wskazuje to, że na terenie województwa istnieje niewielka liczba tras o znaczeniu 

międzynarodowym i regionalnym z oznakowaniem szlaku rowerowego. Tworzą one 

niespójną sieć.  

Przez obszar województwa pomorskiego przebiegają trzy trasy międzynarodowe:  
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1. Trasa Rowerowa EuroRoute R-1 prowadząca z Calais (Bolougne) we Francji do 

Kaliningradu, w Polsce o przebiegu: (Kostrzyń n. Odrą – Grudziądz)... – Kwidzyn – Biała 

Góra – Sztum – Malbork – Dzierzgoń – (Elbląg – Braniewo). Trasa na odcinku 

przebiegającym przez województwo pomorskie ma oznakowania szlakowe tras 

europejskich. Pomiędzy miejscowościami Bągart i Święty Gaj  trasa wchodzi do 

województwa warmińsko-mazurskiego. 

2. Hanzeatycka Trasa Rowerowa nr 10 o przebiegu: (Świnoujście – Darłowo)... – Ustka – 

Łeba – Władysławowo – Puck – Wejherowo – Gdynia – Sopot – Gdańsk – Świbno – 

Stegna – Nowy Dwór Gdański z odgałęzieniem do Krynicy Morskiej i Piasków (wspólnie 

z żółtym Szlakiem Jantarowym). Drugi wariant tej trasy prowadzi przez (Świnoujście – 

Darłowo)... – Ustka – Łeba – Władysławowo – Puck – Wejherowo Kartuzy – Tczew – 

Malbork – (Elbląg – Frombork – Braniewo – Kaliningrad). Obecnie trasa nie ma znaków 

szlaku rowerowego, z wyjątkiem oznakowanego odcinka Trasy Zwiniętych Torów w 

okolicach Ustki. Na granicy z woj. warmińsko-mazurskim Trasa Hanzeatycka łączy się z 

trasą Szlaku Kopernikowskiego i prowadzi do przeprawy promowej w Kępinach. 

3. Trasa Bursztynowa nr 9 łącząca Adriatyk z Bałtykiem. W Polsce o przebiegu: Głuchołazy 

– Poznań – Świecie – Nowe, w województwie pomorskim przebiegająca wzdłuż lewego 

brzegu Wisły – Opalenie – Gniew – Tczew – Gdańsk. 

Na terenie województwa wytyczonych jest kilkadziesiąt tras o niższej randze i dużym 

zróżnicowaniu zagospodarowania infrastrukturalnego dla turystyki rowerowej. Brak, poza 

nielicznymi wyjątkami, wypożyczalni rowerów, parkingów, zadaszeń, serwisów dla rowerów, 

informacji turystycznej.  

Najkorzystniej pod względem zagospodarowania prezentuje się trasa rowerowa „Na 

kolejowym szlaku” z Miastka do Łeby. Jest to jeden z niewielu szlaków rowerowych, dla 

którego został opracowany folder informacyjny, zawierający poza mapą i szczegółowym 

opisem samej trasy, ważne informacje dotyczące bazy noclegowej, gastronomii, 

wypożyczalni rowerów, serwisu, informacji turystycznej, punktów medycznych.  

W województwie brak przystosowania dworców PKP, morskich, PKS do obsługi 

rowerzystów. Generalnie brak wiat z miejscami postojowymi dla rowerów. W przypadku 

dworców PKP brak również podjazdów i peronów przystosowanych do obsługi rowerzystów. 

Ponadto w okresie kilku ostatnich lat zawieszono kursowanie pociągów pasażerskich na kilku 

liniach (głównie na trasach pomiędzy małymi miejscowościami województwa) z powodu ich 

małej rentowności. Także autobusy kursujące na liniach PKS nie są przystosowane do 
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przewozu rowerów. Układ tras rowerowych przedstawiono na rys. D.-9 (Fudala M., Płocke 

T., Jakrzewski R., 2001). 

9. Turystyczne szlaki wodne  

Województwo pomorskie dzięki swojemu położeniu geograficznemu, które zapewnia 

dostęp do morza, silnie rozwiniętej sieć hydrograficznej, walorom przyrodniczo-

krajobrazowym, licznym zabytkom kultury ma bardzo dobre warunki do uprawiania i 

rozwoju każdej dziedziny turystyki wodnej, uznawanej za jedną z najatrakcyjniejszych form 

wypoczynku. W związku z warunkami pogodowymi na Pomorzu, turystykę wodną uprawia 

się głównie od maja do końca października, z największym natężeniem w drugiej połowie 

czerwca, lipcu i sierpniu.  

Strukturę tras wodnych województwa tworzą trasy morskie żeglugi pasażerskiej (trasy 

promowe międzynarodowe: Gdynia – Karlskrona, Gdańsk – Nynashamn, Ustka – Bornholm; 

szlaki pasażerskiej żeglugi przybrzeżnej: Gdynia, Gdańsk – Bałtijsk, Gdynia, Gdańsk – 

Kaliningrad, Krynica Morska – Frombork – Tolkmicko – Elbląg i kilkanaście tras 

regionalnych), trasy pasażerskiej żeglugi śródlądowej (Gdańsk, Targ Rybny – Motława – 

Martwa Wisła, Malbork – Śluza – Szonowo – Biała Góra, Malbork – Kamionka, Malbork – 

śluza Rakowiec – śluza Michałowo – Kępki – Osłonka, jez. Łebsko, jez. Gardno) oraz liczne 

trasy żeglowne (m.in. Martwa Wisła, Szkarpawa, Nogat, Wisła, większe jeziora na Poj. 

Kaszubskim) i kajakowe (ok. 2190 km).  

Strukturę węzłową dla tras turystyki wodnej (porty i przystanie) zaprezentowano w 

rozdziale Środowisko – zasoby, walory i gospodarowanie. 

W stosunku do potencjalnych możliwości i walorów regionu słabo rozwinięta jest 

żegluga pasażerska i jej infrastruktura. Brakuje przewoźników i statków wycieczkowych oraz 

odpowiednio wyposażonych przystani pasażerskich, z zapleczem gastronomiczno–

noclegowym. Uboga jest oferta programów wycieczkowych zintegrowanych z innymi 

formami wypoczynku. 

W lepszej sytuacji znajdują się porty i przystanie jachtowe. Część portów jest dobrze 

wyposażona w niezbędną infrastrukturę, jest ich jednak za mało w stosunku do potrzeb. 

W zagospodarowaniu szlaków kajakowych przede wszystkim brakuje ich oznakowania, 

wyznaczonych miejsc do biwakowania, stanic wodnych. Wiele odcinków szlaków jest 

nieoczyszczonych i przez to niespławnych. Przy stałych przeszkodach na szlakach często nie 

ma miejsc do wygodnego przenoszenia kajaków.  
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Poza stanem infrastruktury poważnym ograniczeniem rozwoju turystyki wodnej jest stan 

czystości wód. 

Szlaki wodne w województwie pomorskim nie są zagospodarowane w sposób 

zadowalający. Sytuacja jednak ciągle poprawia się, dzięki staraniom lokalnych samorządów i, 

w coraz większym stopniu, inicjatywie prywatnej. Ze względu na walory Pomorza turystyka 

może stać się tu jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki i szansą na wzrost gospodarczy dla 

niebogatych gmin (Płocke T., Gadecka A., 2001). 

Układ tras oraz zagospodarowanie wodne przedstawiono na rys. A.-14, natomiast 

zestawienie długości szlaków turystycznych wodnych w poszczególnych gminach 

przedstawia rys. D.-10 (Gruszczyński T., 2001). 

10. Szlaki turystyki pieszej 

W województwie pomorskim znajduje się wiele atrakcyjnych szlaków pieszych. Na 2507 

km znakowanych szlaków pieszych składa się 58 szlaków o różnej randze i długości (szlaki 

międzynarodowe, ponadregionalne, regionalne i lokalne). Niewątpliwą atrakcją turystyczną 

jest międzynarodowy szlak pieszy E-9, prowadzący wzdłuż wybrzeża, przez znane 

nadmorskie miejscowości. Wędrówka tym szlakiem daje m.in. możliwość poznania 

zmieniającej się struktury wybrzeża. Pozostałe szlaki są równie ciekawe – prowadzą 

ścieżkami przez pola, lasy, nad jeziorami, wzdłuż rzek, przez równiny i wzniesienia. 

Prowadzą do wielu bogatych w zabytki miast i wsi (Gruszczyński T., 2001). 

Układ tras pieszych przedstawiono na rys. D.-11, dodatkowo rys. D. 12 przedstawia 

zestawienie długości szlaków turystycznych pieszych w poszczególnych gminach 

województwa.  

11. Wnioski 

1. Wzrastający ruch samochodowy i postępująca degradacja nawierzchni drogowej 

powoduje spadek jakości funkcjonowania sieci drogowej. Jak wskazuje generalny pomiar 

ruchu, od roku 1990 nastąpiło podwojenie średniorocznych natężeń dobowych w sieci 

dróg zamiejskich. W krytycznych punktach sieci, zlokalizowanych głównie na obszarze 

aglomeracji trójmiejskiej, następuje szybkie wyczerpywanie się rezerw przepustowości. 

2. Najpoważniejszym skutkiem ubocznym funkcjonowania sieci drogowej są wypadki 

drogowe. Rocznie na obszarze województwa pomorskiego ginie ponad 300 osób, a ponad 
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4000 osób jest rannych. Duży udział stanowią wypadki z pieszymi i najechanie na 

drzewo. Wskaźniki ciężkości wypadków (liczba zabitych na 100 wypadków) na drogach 

krajowych i wojewódzkich są kilka razy wyższe od występujących w krajach UE. 

3. Sieć dróg samochodowych w województwie pomorskim ma średnią w skali kraju gęstość. 

Najmniejsza gęstość dróg utwardzonych występuje w silnie zalesionych powiatach 

południowo-zachodnich województwa oraz powiecie nowodworskim. Ogólnie sieć jest 

słabo zhierarchizowana, między innymi wskutek braku dróg o najwyższym standardzie 

technicznym. Główne drogi krajowe przechodzą w większości przez centralne obszary 

miast (brak obwodnic), co przyczynia się do dużej uciążliwości ruchu dla mieszkańców.  

4. Opóźnienia w realizacji sieci dróg ruchu szybkiego, zwłaszcza pomorskiego odcinka 

autostrady A1, sprawia, że zła dostępność transportowa województwa staje się 

czynnikiem opóźniającym procesy rozwojowe i obniżającym konkurencyjność 

województwa pomorskiego względem innych regionów. Jednocześnie droga krajowa nr 6 

nie jest uznawana w strategiach rządowych jako element sieci dróg ekspresowych w 

Polsce, pomimo jej dużego znaczenia wskazywanego w strategiach rozwoju 

województwa pomorskiego i innych regionów bałtyckich.  

5. W procesie restrukturyzacji kolei trwa zubożanie sieci linii kolejowych województwa. 

Trwa proces likwidacji już nieczynnych linii, a także przygotowania do przekazywania 

administracji samorządowej linii, na których wstrzymano lub jest zamiar wstrzymania 

przewozów pasażerskich. W związku z ustawowym przekazaniem samorządom 

wojewódzkim roli organizatora przewozów regionalnych, samorząd województwa 

pomorskiego otrzymał dotację na ten cel. Wysokość tej dotacji jednak nie wystarcza na 

utrzymanie właściwej jakości przewozów kolejowych. 

6. W lotniczym ruchu pasażerskim i towarowym obserwuje się wzrost znaczenia Portu 

Lotniczego Gdańsk–Trójmiasto. Wprowadzane są nowe połączenia międzynarodowe i 

wzrasta liczba pasażerów w połączeniach regularnych i tranzytowych. Nadal terminal 

posiada duże rezerwy w zdolności obsługi samolotów i podróżnych. Brak koncepcji 

systemowego wykorzystania do celów cywilnych lotnisk „powojskowych” powoduje, że 

sposób zagospodarowywania ich otoczenia osłabia ich przydatność do celów lotniczych.  

7. Ogólna wielkość przeładunków w Porcie Gdańsk i Porcie Gdynia od kilku lat maleje, 

natomiast zmienia się struktura na korzyść ładunków kontenerowych. W obu portach 

rozbudowywane są specjalistyczne bazy przeładunkowe, prowadzone są także duże 

inwestycje drogowe, mające na celu usprawnianie powiązań portów z siecią dróg 
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krajowych i międzynarodowych (Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni, most wantowy nad 

Martwą Wisłą w Gdańsku). Problem budzi dotychczasowe, małe zintegrowanie działań 

obu, blisko siebie położonych, portów oraz małe tempo przygotowań do tworzenia 

centrum logistycznego. 

8. Ostatnie lata były okresem spadku znaczenia towarowego transportu wodnego 

śródlądowego. Stan infrastruktury tego rodzaju transportu jest bardzo zły, wymaga 

programu naprawczego z określeniem jej przyszłej roli w systemie transportowym 

regionu i regionów nadwiślańskich. 

9. System transportowy województwa nie ma cech systemu zintegrowanego pod względem 

technicznych i organizacyjnym. Dotyczy to przede wszystkim powiązań kolejowo-

autobusowych. Brak systemowego podejścia do organizacji przewozów pasażerskich i 

tworzenia atrakcyjnych dla użytkownika punktów zmiany środka transportu (węzłów 

integracyjnych), zwłaszcza systemu „P+R”. 

10. Działanie w kierunku integracji systemu transportowego województwa, zwłaszcza 

przewozów pasażerskich, jest zadaniem samorządu wojewódzkiego. Integracja ta musi 

być tworzona na bazie rzetelnej informacji o potrzebach transportowych ludności i 

profesjonalnie przygotowanej koncepcji integracji. Dostępne obecnie dane o przewozach 

pasażerskich są niepełne i niepewne. Brak rozeznania w wielu istotnych parametrach 

funkcjonowania systemu transportu, nie jest znany rozkład przestrzenny pasażerskich 

podróży autobusowych i kolejowych.  

11. Aby sprostać zadaniom, wynikającym z kompetencji samorządu wojewódzkiego w zakresie 

przewozów pasażerskich, niezbędne jest: 

− monitorowanie zachowań transportowych użytkowników systemu transportu i 

przeprowadzenie szczegółowych analiz istniejących i przyszłych potrzeb transportowych  

− sformułowanie polityki transportowej województwa w celu sformułowania ogólnych 

celów, zasad i wymagań w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej obsługi transportowej 

regionu; ustalenia te są niezbędne do określania zadań przewozowych drogowych i 

kolejowych, argumentowania podejmowanych decyzji  

− wykonanie elementów studium transportowego w zakresie integracji systemu 

transportowego województwa. Problematyka studium winna uwzględniać m.in. 

procesy restrukturyzacji transportu kolejowego i autobusowego, etapowanie rozwoju, 

analizy w zakresie współfinansowania inwestycji transportowych i przewozów, dotacji 



 

 201 

i subwencji, wspólne działania administracji samorządowych różnych szczebli oraz 

działania integracyjne pomiędzy dysponentami środków transportu 
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E. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (Ryszard Musiał)  

1. Wstęp 

Na infrastrukturę techniczną województwa pomorskiego – w części określanej niekiedy 

jako „inżynieria” – składają się następujące systemy: 

1) gospodarki wodno–ściekowej obejmujący: 

− zaopatrzenie w wodę 

− odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

− regulację stosunków wodnych 

2) gospodarki energetycznej obejmujący: 

− zaopatrzenie w gaz i przesył paliw płynnych 

− zaopatrzenie w energię elektryczną 

− zaopatrzenie w ciepło. 

3) gospodarki odpadami, obejmujący: 

− gospodarkę odpadami komunalnymi 

− gospodarkę odpadami przemysłowymi, w tym niebezpiecznymi 

4) telekomunikacji. 

Ze względu na obsługę można wyróżnić systemy o zasięgu: 

− krajowym: zaopatrzenie w gaz, przesył paliw płynnych, zaopatrzenie w energię 

elektryczną oraz telekomunikację; mają one również powiązania międzynarodowe 

− lokalnym lub regionalnym (ponadlokalnym): pozostałe z wyżej wymienionych; 

posiadają zdecydowanie zasięg lokalny. 

Systemy urządzeń o znaczeniu krajowym przebiegają przez obszar województwa trzema 

korytarzami: 

− główny, prowadzący z południa Polski i Śląska przez Kwidzyn, Malbork i Tczew do 

Gdańska i Gdyni; przebiegają w nim: tranzytowy gazociąg wysokiego ciśnienia 

Włocławek – Gdańsk, ropociąg relacji Port Północny – Płock, linie elektroenergetyczne 

najwyższych i wysokich napięć oraz sieć telekomunikacyjna o znaczeniu 

międzynarodowym 

− prowadzący wzdłuż drogi krajowej Nr 6 z Koszalina przez Słupsk, Lębork (z 

rozgałęzieniem w kierunku Gniewina – elektrownia pompowo–szczytowa Żarnowiec) i 

Wejherowo do Gdyni i Gdańska, w którym przebiegają: linie elektroenergetyczne 
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najwyższych i wysokich napięć, sieć telekomunikacyjna o znaczeniu międzynarodowym i 

krajowym oraz gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia 

− biegnący z Bydgoszczy przez Chojnice do Człuchowa, prowadzący linie 

elektroenergetyczne wysokich napięć oraz gazociąg wysokiego ciśnienia i sieć 

telekomunikacyjną. 

Największe zagęszczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej skupione jest na 

terenie i w sąsiedztwie dzielnic portowo–przemysłowych Gdańska i Gdyni oraz w rejonie 

Kwidzyna. 

2. Gospodarka wodno–ściekowa 

2.1. Zaopatrzenie w wodę 

Potrzeby w zakresie dostaw wody (rys. E.–1) do celów bytowo–gospodarczych, ludności 

i usług, a także w dużej mierze do celów produkcyjnych, zaspokajane są poprzez zasoby wód 

podziemnych różnego wieku (czwartorzęd, trzeciorzęd i kreda). Południowo-wschodnie 

obszary Gdańska oraz miasto i gmina Pruszcz Gdański zaopatrywane są z ujęcia wód 

powierzchniowych Straszyn, które ujmuje wody rzeki Raduni. Jest to jedyne w województwie 

ujęcie wód powierzchniowych, produkujące wody dla celów bytowo–gospodarczych. Wody 

powierzchniowe ujmowane z różnych rzek, wykorzystywane są w przemyśle do celów 

produkcyjnych, w rolnictwie (nawodnienia i uzupełnianie stawów rybnych) i leśnictwie. 

W 1999 r. w województwie zużyto 239,5 hm3 wody (ok. 48% stanowiły wody 

powierzchniowe, ok. 52% wody podziemne), w tym zużyto: 

− ok. 46,2% wody na cele produkcyjne  

− ok. 12,5% wody w rolnictwie i leśnictwie 

− ok. 41,3% wody w wodociągach komunalnych. 

Zużycie wód podziemnych stanowiło ok. 93%, a wód powierzchniowych ok. 7% 

ogólnego zużycia wody w wodociągach komunalnych. Z urządzeń wodociągowych korzysta 

ok. 90% ogółu mieszkańców województwa. Zorganizowane urządzenia wodociągowe istnieją 

we wszystkich miastach i gminach, a infrastrukturę techniczną zaopatrzenia w wodę 

stanowią: 

1) układy wodociągowe o zasięgu ponadlokalnym, które zaopatrują: 



 

 205 

− nadmorski – rejon Władysławowa i miejscowości Półwyspu Helskiego na terenie gminy 

Jastarnia; w układzie tym zaopatruje się w wodę ok. 1% ogółu mieszkańców 

korzystających z wodociągów 

− gdyński – miasta: Gdynię, Rumię i Redę (ok. 14%) 

− gdański – miasta: Gdańsk, Sopot i Pruszcz Gdański (ok. 24%) 

− Centralny Wodociąg Żuławski – 138 wsi w gminach: Stegna, Nowy Dwór Gdański, 

Ostaszewo, Nowy Staw, Lichnowy, Malbork i Stare Pole oraz miasta: Nowy Dwór 

Gdański, Nowy Staw i częściowo Elbląg z największym ujęciem komunalnym 

zlokalizowanym w miejscowości Ząbrowo w gminie Stare Pole (ok. 2%). 

2) układy wodociągów grupowych obsługujących co najmniej dwie jednostki osadnicze na 

terenie gminy 

3) lokalne wodociągi obejmujące poszczególne jednostki osadnicze (grupowe i lokalne 

wodociągi, wymienione w pkt 2 i 3, występują na terenach wszystkich niewymienionych 

wyżej miast i gmin i zaopatrują wodę ok. 49% ogólnej liczby mieszkańców korzystających 

z wodociągów) 

4) indywidualne ujęcia wody zaopatrujące pojedyncze gospodarstwa domowe  

5) studnie kopane i wiercone; z tej formy zaopatrzenia w wodę korzysta ok. 10% ogółu 

mieszkańców. 

Duże znaczenie dla kształtowania przestrzeni mają istniejące strefy ochronne ujęć wód 

powierzchniowych: 

− Straszyn na rzece Raduni; położona w całości na obszarze województwa pomorskiego 

− Czyżykowo z rzeki Brdy dla Bydgoszczy wchodząca niewielkim fragmentem na teren 

gminy Czersk; na terenie województwa pomorskiego ma ona zasięg lokalny, dotyczący 

tylko tej gminy. 

Strefa ujęcia Straszyn obejmuje dużą cześć obszaru zlewni rzeki Raduni, od źródeł po 

przekrój zamykający przechodzący przez jaz elektrowni wodnej Juszkowo. Na obszarze strefy 

ochronnej leżą gminy: Stężyca, Somonino, Przywidz, Przodkowo, Żukowo, Kolbudy, miasto 

Kartuzy, fragmenty gmin: Kościerzyna, Chmielno, Sierakowice, Kartuzy, Szemud, Pruszcz 

Gdański oraz fragmenty Gdańska i Gdyni. Decyzja o ustanowieniu strefy przewiduje szereg 

zakazów i nakazów, które muszą być uwzględniane w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego i działaniach inwestycyjnych. Decyzja obowiązuje do 

końca sierpnia 2003 r. 
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Analiza stanu istniejącego zaopatrzenia w wodę wskazuje na następujące cechy systemu: 

1. Okresowe deficyty wody występują na terenach zasilanych Centralnym Wodociągiem 

Żuławskim, w Malborku (przeeksploatowane ujęcie), na Mierzei Wiślanej (niekorzystne 

warunki hydrogeologiczne) oraz w bezpośredniej zlewni Bałtyku w regionie słupskim; na 

pozostałych obszarach obserwuje się znaczne nadwyżki podaży wody nad jej popytem. 

2. W większości gmin wyposażonych w wodociągi pojawia się potrzeba racjonalnego 

wykorzystywania zasobów wody, polegająca na konieczności rezygnacji z części 

istniejących ujęć i tworzenia układów wodociągowych obejmujących cały obszar gminy; 

problem polega na tym, że zdolności produkcyjne ujęć, zaopatrujących poszczególne 

wodociągi, w znaczący sposób przekraczają zapotrzebowanie na wodę, a jednocześnie 

rosną koszty związane z ich eksploatacją (obsługa, energia, remonty), co często nie 

znajduje odzwierciedlenia w budżetach gminnych; charakterystycznym przykładem tego 

stanu jest miasto Gdańsk, gdzie zdolności produkcyjne ujęć wykorzystywane są tylko w 

ok. 45 procentach. 

3. Występuje duże zróżnicowanie stopnia zaspokojenia potrzeb; o ile odsetek ludności 

korzystającej z wodociągów wynosi w miastach ok. 97%, to wskaźnik ten na obszarach 

wiejskich wynosi ok. 82% (najwyższy w powiecie tczewskim – ok. 97%, najniższy w 

powiecie kościerskim – ok. 60%), a w gospodarstwach rolniczych tylko ok.70% 

(odpowiednio w powiecie nowodworskim – ok. 96% i w powiecie kościerskim – ok. 

41%). Dysproporcje te znajdują również odzwierciedlenie we wskaźniku jednostkowego 

zużycia wody w gospodarstwach domowych, w miastach wynosi on 120,6 dm 3/ dobę (d) 

i mieszkańca (M), na wsi zaś tylko 63,3 dm 3/d, M. 

4. W ocenie stanu sanitarnego wodociągów publicznych i jakości produkowanej wody, 

dokonanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologiczna sklasyfikowano: 

− wodociągi miejskie – 76% jako dobre, 22% jako niepewne i 2% jako złe 

− wodociągi wiejskie – 78% jako dobre, 21% jako niepewne i 1% jako złe. 

2.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Wszystkie miasta województwa są skanalizowane (rys. E.–2), a odsetek ludności 

korzystającej w nich z kanalizacji wynosi ok. 88%. Najwyższy jest w Debrznie – ok. 99%, 

najniższy w Skórczu – 29%. W Nowym Stawie i Skórczu ścieki odprowadzane są bez 

oczyszczania. Pozostałe miasta wyposażone są w oczyszczalnie ścieków. W Gniewie jest to 

oczyszczalnia wyłącznie mechaniczna, w pozostałych miastach – biologiczne. W 
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zdecydowanej większości oczyszczalni biologicznych ścieki oczyszczane są w stopniu 

wymaganym przepisami. Te zaś, które nie spełniają wymogów, są przygotowywane do 

modernizacji lub w jej trakcie. Zdolności przepustowe oczyszczalni są od kilku do kilkunastu 

procent wyższe od ilości dopływających ścieków. 

19 gmin wiejskich (na ogólną liczbę 99) nie posiada urządzeń kanalizacyjnych– 

rozumianych jako sieci i oczyszczalnie ścieków. Są to gminy: Bobowo, Borzytuchom, Brusy, 

Bytów, Czersk, Człuchów, Gniew, Kartuzy, Linia, Malbork, Osieczna, Osiek, Skórcz, 

Smętowo, Stary Targ, Subkowy, Sulęczyno, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie. W pozostałych 

gminach urządzenia kanalizacyjne istnieją zazwyczaj jedynie w siedzibach gmin.  

Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji na terenach wiejskich wynosi ok. 18% ogółu 

mieszkańców tych terenów, w tym gospodarstw rolniczych ok.7%. 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków realizowane jest poprzez: 

1) ponadlokalne układy kanalizacyjne, które obsługują: 

− gdański – Gdańsk. Sopot i Pruszcz Gdański oraz gminy Kolbudy, Żukowo i Pruszcz  

− (ok. 29% ogółu mieszkańców województwa korzystających z kanalizacji) 

− gdyński – Rumię, Redę i Wejherowo (ok. 18%) 

− nadmorski – miasta Puck i Władysławowo oraz gminę Puck (ok. 2%). 

2) układy kanalizacji grupowych obsługujących co najmniej dwie jednostki osadnicze w 

gminie 

3) lokalne układy kanalizacji obejmujące poszczególne jednostki osadnicze (urządzenia 

wymienione w punktach 2 i 3 występują we wszystkich miastach i gminach, poza 

podanymi powyżej, wyposażonych w kanalizację i obsługują ok. 51% ogółu 

mieszkańców województwa, korzystających z kanalizacji) 

4) indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków z odwożeniem ich do punktów 

zlewnych; korzysta z nich ok. 26% ogółu mieszkańców województwa 

5) tzw. suche ustępy w domach nie wyposażonych w instalacje kanalizacyjne; korzysta z 

nich ok. 5% ogółu mieszkańców województwa. 

Analiza stanu istniejącego wskazuje na następujące cechy systemu: 

1. Przyjmując jako kryteria stanu zadowalającego 80–procentowy odsetek ludności 

korzystającej z kanalizacji i parametry ścieków oczyszczonych, odpowiadające 

obowiązującym przepisom, to warunki te nie są spełnione w następujących miastach: 

Brusy, Czarna Woda, Czarne, Czersk, Gniew, Krynica Morska, Lębork, Nowy Staw, 
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Pelplin, Pruszcz Gdański, Reda, Rumia, Skarszewy, Skórcz, Władysławowo i Żukowo. 

Dotyczy to zatem ok. 36% ogółu miast. W pozostałych miastach stan odprowadzania i 

oczyszczania ścieków można uznać za zadowalający. 

2. W wyniku realizacji „Programu ochrony wód Zalewu Wiślanego” wybudowano lub 

zmodernizowano oczyszczalnie w większości miast w części wschodniej województwa. 

Nadmorski system kanalizacyjny poprzez skuteczną realizację kolejnych oczyszczalni 

ścieków (Swarzewo, Jastrzębia Góra, Jastamia – Jurata i Hel) znacznie poprawił stan 

czystości wód Zatoki Gdańskiej. 

3. Stan gospodarki ściekowej na obszarach wiejskich jest wysoce niezadowalający: 

zdecydowana większość miejscowości wiejskich (poza siedzibami gmin) nie posiada sieci 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków; ścieki odprowadzane są do zbiorników 

przydomowych, często nieszczelnych osadników gnilnych lub bezpośrednio do wód 

powierzchniowych. 

4. Poważny problem stanowią osiedla mieszkaniowe i sektor produkcyjny obszarów 

wiejskich po byłych PGR-ach, które wyposażone były w oczyszczalnie ścieków i sieć 

kanalizacyjną; po zlikwidowaniu państwowych gospodarstw rolnych odnotowuje się 

postępującą dewastację tych urządzeń, prowadzącą do ich całkowitej niesprawności. 

2.3. Regulacja stosunków wodnych  

Regulacja stosunków wodnych na terenie województwa pomorskiego (rys. E.–3) 

prowadzona jest poprzez: 

1) zorganizowane odprowadzanie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni do 

odbiorników, tj. wód powierzchniowych; tego typu urządzenia (o charakterze lokalnym) 

występują we wszystkich miastach województwa, a także w centralnych częściach 

większości wsi gminnych; są one (w większości przypadków) związane z układami 

drogowymi i pełnią swoje funkcje w sposób zadowalający, wyjątek stanowi Gdańsk, 

gdzie ocenia się, że ok. 20% sieci kanalizacji deszczowej jest w złym stanie 

2) urządzenia melioracyjne, służące do odwadniania i nawadniania użytków rolnych; 

urządzenia tego typu o charakterze ponadlokalnym występują na Żuławach i Dolnym 

Powiślu, natomiast o charakterze lokalnym, głównie w północnej części województwa w 

gminach Krokowa, Puck, Główczyce Wicko, Łeba; stan urządzeń jest zróżnicowany, w 

większości niezadowalający, co wynika z permanentnego braku środków na ich 

utrzymywanie i konserwację 
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3) urządzenia osłony przeciwpowodziowej, takie jak: koryta rzek i kanały, wały 

przeciwpowodziowe, stacje pomp budowle hydrotechniczne; ich stan na terenie 

województwa jest wysoce niezadowalający: 

a) na Żuławach Wiślanych i w dolinie Wisły wymaga odbudowy lub modernizacji: 26% 

stanu ewidencyjnego rzek i kanałów, 41% wałów przeciwpowodziowych 58% stacji 

pomp 35% budowli hydrotechnicznych 

b) na przydepresyjnych obszarach Gdańska, obiekty ochrony przeciw powodziowej nie 

gwarantują pełnego zabezpieczenia przed powodzią, zagrożenia powodzią występują: 

− od strony Motławy, Opływu Motławy, Raduni, Czarnej Łachy i Kanału Rudnickiego, 

spowodowane niedostatecznym stanem technicznym i zbyt niskimi rzędnymi korony 

wałów; niebezpieczeństwo powodzi istnieje w okresie spływów roztopowych i 

długotrwałych, ulewnych deszczów, przy jednocześnie zamkniętych wrotach 

przeciwsztormowych, przy wysokich stanach wody w Zatoce Gdańskiej 

c) na terenach depresyjnych i przydepresyjnych, gdzie zły stan techniczny pompowni, 

zbyt małe wydajności pomp, zły stan rowów wywołany brakiem konserwacji i 

właściwej eksploatacji, niedostosowanie systemów melioracyjnych do obecnych 

potrzeb – stwarzają zagrożenie powodziowe, szczególnie w przypadku wysokich 

stanów wody w rzekach przepływających przez te tereny, uniemożliwiając skuteczne 

przeciwdziałanie skutkom powodzi zewnętrznych: 

− od strony kanału Raduni, spowodowane zbyt małą przepustowością kanału w 

stosunku do ilości spływających wód opadowych. Ocenia się, że jest ona kilka razy 

mniejsza od prawdopodobnego spływu wód deszczowych z jego zlewni. Podobne 

problemy pojawiają się w dopływach kanału, szczególnie w obrębie Potoku 

Oruńskiego 

− od strony potoków miejskich pojawiło się po intensywnym zabudowaniu górnych 

części ich zlewni. W osiedlach Piecki–Migowo, Niedźwiednik, Suchanino i Siedlce 

wybudowano rozległą sieć kanałów deszczowych, zaniedbując przystosowanie 

gabarytów potoków do przyjęcia zwiększonych spływów  

d) na pozostałych obszarach województwa ok. 50% ogólnego stanu urządzeń 

melioracyjnych i ochrony przeciwpowodziowej wymaga odbudowy i modernizacji.1 

 
1 Problemy zagrożeń powodziowych i ochrony przed powodzią omówiono szerzej: w aspekcie przyrodniczym w 

części „Raportu..” poświęconej problematyce środowiska naturalnego, a w aspekcie technicznym – w 

odrębnym opracowaniu „Zagrożenia powodzią – raport o sytuacji w województwie pomorskim” 



 

 210 

3. Gospodarka energetyczna 

 

3.1. Zaopatrzenie w gaz  

Do województwa pomorskiego doprowadzane są dwa rodzaje gazu: wysokometanowy i 

zaazotowany. Gaz wysokometanowy dostarczany jest gazociągiem tranzytowym wysokiego 

ciśnienia  400 mm relacji Włocławek – Gdańsk. Stanowi on element krajowego sytemu 

przesyłu gazu. 

Sposób rozdziału gazu przebiega następująco:  

− zmiana ciśnienia z gazociągu wysokiego ciśnienia na średnie następuje w sieci stacji 

redukcyjno–pomiarowych pierwszego stopnia, z których wyprowadzone są gazociągi 

średniego ciśnienia, doprowadzające gaz do stacji redukcyjno–pomiarowych drugiego 

stopnia 

− po zredukowaniu w nich ciśnienia gaz jest doprowadzany do odbiorców siecią 

gazociągów niskiego ciśnienia; w inwestycjach prowadzonych w ostatnich latach 

rezygnuje się ze stacji redukcyjno–pomiarowych drugiego stopnia i gazociągów niskiego 

ciśnienia 

− obecnie do odbiorców doprowadza się gaz pod średnim ciśnieniem, a redukcja ciśnienia 

do niskiego następuje w indywidualnych reduktorach. 

Ilustrację graficzną sieci gazowej przedstawia rys. E.–4; ze względu na czytelność 

rysunku ograniczono się do gazociągów wysokiego ciśnienia. 

Gazociąg tranzytowy przebiega przez teren województwa z południa na północ, niemal 

równolegle do drogi nr 1 i obwodnicy Trójmiasta, kończy się w Łężycach gmina Wejherowo i 

poprzez stacje redukcyjno–pomiarowe I stopnia dostarcza gaz do: Gdańska, Gdyni, Sopotu, 

Rumi, Pruszcza, Żukowa i gminy Kolbudy. Od gazociągu tego odgałęziają się gazociągi 

wysokiego ciśnienia  250 i 200 mm, dostarczające gaz do: 

− Wejherowa i Lęborka 

− Żukowa, Kartuz i gminy Chmielno 

− Skarszew, Kościerzyny i Bytowa 

− Starogardu Gdańskiego 

− Sztumu, Dzierzgonia, Malborka, Nowego Stawu, Nowego Dworu i dalej do Elbląga 

− Kwidzyna i Prabut. 
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Miasta: Chojnice, Człuchów i Czersk są zaopatrywane z gazociągu wysokiego ciśnienia, 

dostarczającego gaz od strony Nakła. Gmina Krokowa zaopatruje się w gaz wysokometanowy 

z kopalni usytuowanej w Żarnowcu. Zasoby nawierconych tam złóż pozwoliły na objęcie 

obsługą sieci gazowej 100% mieszkańców tej gminy. 

Miasta Słupsk i Ustka (również gmina) oraz gminy Ustka i Kobylnica zaopatrywane są z 

gazociągu wysokiego ciśnienia, prowadzącego gaz zaazotowany od strony Koszalina. 

Przewiduje się rychłą rezygnację z tego kierunku zasilania. W budowie jest gazociąg 

wysokiego ciśnienia od strony Bytowa, który dostarczy gaz wysokometanowy do tych 

miejscowości. 

Nie mają możliwości korzystania z gazu przewodowego następujące miasta: Kępice, 

Miastko, Czarne, Debrzno, Łeba, Brusy, Czarna Woda, Władysławowo, Puck, Skórcz, 

Krynica Morska, Jastarnia i Hel. W pozostałych miastach województwa z gazu korzysta 

średnio ok. 82% ludności. Gazyfikacja gmin postępuje w znacznie wolniejszym tempie. W 

chwili obecnej z gazu korzysta średnio ok. 11% ogółu mieszkańców terenów wiejskich. 

Analiza stanu istniejącego wskazuje na następujące cechy systemu: 

1. Zadowalający stan systemu zaopatrzenia w gaz przewodowy na obszarach leżących w 

zasięgu jego obsługi. 

2. Poza zasięgiem obsługi pozostaje tylko kilka miast o niewielkiej liczbie mieszkańców, 

stanowiącej ok. 4% ogółu mieszkańców miast; jednakże brak możliwości 

wykorzystywania gazu do ogrzewania i produkcji cieplej wody w takich miastach, jak: 

Łeba, Władysławowo, Jastarnia i Krynica Morska niekorzystnie wpływa na stan czystości 

atmosfery, a w konsekwencji obniża atrakcyjność turystyczno–wypoczynkową tych 

ośrodków, 

3. Problemem wymagającym szybkiego rozwiązania są kwestie poprawy bezpieczeństwa 

zasilania i możliwości istotnego zwiększenia ilości przesyłanego gazu. Rozwiązanie tych 

problemów polega na budowie drugiej nitki gazociągu wysokiego ciśnienia  500 mm 

(mniej więcej równolegle do istniejącej  400 mm). Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

Przygotowana jest także realizacja gazociągu wysokiego ciśnienia do planowanej 

elektrowni Żarnowiec opalanej gazem wraz z odgałęzieniem do planowanego, 

podziemnego zbiornika gazu w rejonie Mechelinek. Realizacja tych inwestycji, a 

szczególnie gazociągów, jest poważnie opóźniona. Jedyną przyczyną tych opóźnień są 

trudne do rozwiązania problemy terenowo–prawne związane z lokalizacją gazociągów.  
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3.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

3.2.1. Linie energetyczne i źródła konwencjonalne 

System zaopatrzenia w energię elektryczną województwa pomorskiego stanowi element 

elektroenergetycznego systemu krajowego. 

Zapotrzebowanie mocy w szczycie jesienno–zimowym szacuje się na poziomie ok. 900 

MW. Około 450 MW dostarczane jest z głębi kraju, a pozostała część jest wytwarzana w 

źródłach lokalnych, włączonych do systemu krajowego. Około 40% wytwarzanej energii na 

terenie województwa pochodzi z elektrowni wodnej szczytowo–pompowej Żarnowiec. 

Wykorzystuje ona – do produkcji energii elektrycznej – energię wody spływającej w okresach 

dziennych do Jeziora Żarnowieckiego z usytuowanego na szczycie góry sztucznego zbiornika. 

W godzinach nocnych, gdy cena energii jest niska, woda przepompowywana jest z powrotem 

do zbiornika. 

Podstawowym elementem systemu (rys. E.–5) jest linia przesyłowa, 400 kV, którą 

energia dostarczana jest z elektrowni cieplnych Dolna Odra i Bełchatów i elektrowni wodnej 

szczytowo–pompowej Żarnowiec. Przebiega ona przez teren województwa w relacji: Słupsk 

– Lębork – Żarnowiec – Wejherowo – Gdańsk – Malbork – Kwidzyn. Na terenie Gdańska 

odgałęzia się od niej linia przesyłowa 400kV, w kierunku Elbląga. W rejonie Ustki 

wprowadzony jest na teren kraju kabel 400 kV dostarczający (lub eksportujący) energię z i do 

Szwecji. Drugie źródło zasilania województwa stanowi linia przesyłowa 220 kV 

przebiegająca przez województwo w relacji: Bytów – Kościerzyna – Gdańsk.  

Linie 400 i 200 kV wprowadzone są do czterech stacji transformatorowo–rozdzielczych. 

Są to stacje: Wierzbięcino 400/100 kV, Gdańsk – Błonia 400/110 kV, Żarnowiec 400/110 kV, 

Gdańsk I (Leźno) 220/110 kV. 

Stacja Wierzbięcino współpracuje z układem przesyłowym prądu stałego, łączącym 

systemy elektroenergetyczne Polski i Szwecji. 

Ze stacji transformatorowo–rozdzielczych wyprowadzona jest sieć rozdzielcza linii 

wysokiego napięcia 110 kV, która doprowadza energię do Głównych Punktów Zasilających 

(GPZ), w których następuje transformacja napięcia ze 100 kV na 15 kV. Z GPZ 

wyprowadzone są linie napowietrzne i kablowe o napięciu 15 kV, przesyłające energię do 

Punktów Zasilających (PZ), w których następuje zmiana napięcia na 0,4 kV i pod takim 

napięciem energia jest dostarczana odbiorcom poprzez sieci kablowe. 
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Z krajowym systemem energetycznym współpracują lokalne źródła energii, które 

stanowią: elektrociepłownie zawodowe Gdynia III i Gdańsk II, małe elektrownie wodne, 

elektrownie i elektrociepłownie przemysłowe oraz elektrownie wiatrowe.  

 

3.2.2. Źródła niekonwencjonalne 

Duże spadki na rzekach wypływających z obszaru Pojezierza Kaszubskiego oraz 

korzystne warunki geologiczne przyczyniły się do budowy elektrowni wodnych i 

korzystania z energii wodnej. Na obszarze województwa pomorskiego pracuje 31 elektrowni 

zawodowych i 18 będących własnością prywatną. Istniejące elektrownie wodne do produkcji 

energii elektrycznej wykorzystują kaskady rzek: Słupi, Łupawy, Wieprzy, Raduni, Wierzycy, 

Okąlicy, Skotawy, Studnicy i Nogatu. Najwięcej elektrowni wodnych funkcjonuje w rejonie 

Słupska: 17 zawodowych i 14 prywatnych. 

Istniejące elektrownie wodne są w większości świetnie wkomponowane w krajobraz. 

Regulują również funkcjonowanie otaczającego środowiska poprzez utrzymanie stałego 

poziomu wód gruntowych. Towarzyszące elektrowniom zbiorniki przyzaporowe spełniają 

ważną funkcję w systemie ochrony przeciwpowodziowej. W bilansie energetycznym 

województwa pomorskiego wytwarzana i sprzedawana energia z elektrowni wodnych stanowi 

niewielką część (ok. 0,5%) zapotrzebowania województwa na moc i energię elektryczną.  

Korzystne warunki klimatyczne w pasie nadmorskim przyczyniły się do powstania w 

regionie gdańskim kilku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 2000 kW. Elektrownie 

są zlokalizowane w: Lisewie (gm. Malbork), Leśniewie (gm. Krokowa), Gnieżdżewie 

(2 obiekty) i Swarzewie (gm. Puck) i w Starbieninie (gm. Choczewo). Podobnie jak w 

przypadku elektrowni wodnych, udział elektrowni wiatrowych w bilansie energetycznym 

województwa jest znikomy. Trwają prace przygotowawcze do lokalizacji licznych form 

elektrowni wiatrowych.  

Analiza stanu istniejącego wskazuje na następujące cechy systemu elektroenergetycznego: 

1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną województwa jest w pełni zaspokajane poprzez 

przesył energii z systemu krajowego i jej produkcję w źródłach lokalnych; panuje jednak 

opinia, że zachowanie bezpieczeństwa energetycznego wymagałoby znacznego 

zwiększenia udziału źródeł lokalnych w bilansie energetycznym województwa.  

2. Stan funkcjonowania systemu w zakresie przesyłu energii o najwyższych i wysokich 

napięciach jest zadowalający; istniejący układ linii energetycznych i urządzeń z nimi 
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związanych dostarcza energię w odpowiednim standardzie i przy wymaganym poziomie 

niezawodności. 

3. Gorzej przedstawia się sytuacja w zakresie przesyłu energii o średnich i niskich 

napięciach; wiele gmin sygnalizuje częste przerwy w dostawie energii elektrycznej 

spowodowane awariami linii napowietrznych i kablowych oraz związanych z nimi 

urządzeń; dotyczy to także niektórych dzielnic dużych miast, np. w dzielnicy gdańska 

Piecki – Migowo tylko w 2000 roku doszło do 18 awarii, a stan ten trwa od kilku lat. 

Zarządcy systemu muszą w większym stopniu uwzględniać ten problem w swoich planach 

inwestycyjno–remontowych. 

3.3. Zaopatrzenie w ciepło  

Scentralizowane systemy ciepłownicze (rys. E.–6) pracujące w układzie skojarzonym 

funkcjonują w Gdańsku i Gdyni i obejmują wszystkie większe osiedla mieszkaniowe 

zbudowane w okresie powojennym. Źródłami ciepła są elektrociepłownie zawodowe, 

odpowiednio: Gdańsk II i Gdynia III. System funkcjonujący w Gdyni, jedyny w 

województwie, ma charakter ponadlokalny i obejmuje również Rumię i część Redy. 

Połączenie Gdańska z Sopotem ma charakter marginalny. W kilku miastach: Chojnicach, 

Lęborku, Kwidzynie, Malborku, Słupsku, Sopocie, Starogardzie, Tczewie i Wejherowie 

funkcjonują systemy scentralizowanego zaopatrzenie w ciepło o zasięgu lokalnym. Szacuje 

się, że w systemach scentralizowanych zaopatrywane w ciepło jest ok. 35% zasobów 

mieszkaniowych. Pozostała część zasobów zaopatrywana jest w ciepło z indywidualnych 

kotłowni w przypadku budynków wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania lub 

indywidualne paleniska w budynkach, gdzie nie ma takich urządzeń. W strukturze paliw 

zdecydowanie przeważają paliwa stale. Stanowią one ok. 91% ogólnego zużycia paliw w 

ogrzewaniu. Gaz i paliwa płynne wykorzystywane są odpowiednio w ok. 8,5% i 0,5%. 

Analiza stanu istniejącego wskazuje na następujące cechy systemu: 

1. System funkcjonuje na ogół poprawnie; niepokojący jest utrzymujący się bardzo wysoki 

udział paliw stałych w produkcji ciepła, co wpływa niewątpliwie niekorzystnie na stan 

czystości powietrza atmosferycznego. Wzorcowym przykładem skutecznego 

eliminowania paliw stałych jest Sopot, gdzie dzięki zastosowaniu czynników 

ekonomicznych już blisko 100% urządzeń indywidualnych opalanych jest gazem. 
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2. Istniejące duże źródła ciepła oraz sieci przesyłowe zlokalizowane, przede wszystkim w 

północnej części województwa, wymagają przeprowadzenia systemowej restrukturyzacji, 

która powinna polegać na: 

− zmniejszeniu energochłonności w istniejących obiektach 

− modernizacji systemu przesyłowego w celu zmniejszenia strat na przesyle poprzez 

poprawę izolacji i regulacji sieci zewnętrznych 

− modernizacji i automatyzacji węzłów cieplnych poprzez wprowadzenie 

− nowoczesnych technologii 

− regulacji instalacji wewnętrznych, połączonej z upowszechnieniem indywidualnych 

urządzeń pomiarowych. 

Podstawowym paliwem w elektrociepłowniach i kotłowniach rejonowych jest paliwo 

stałe (węgiel). Przyśpieszenie tempa gazyfikacji powinno stworzyć szerszą bazę do 

modernizacji zarówno dużych (elektrociepłownie), jak i małych źródeł ciepła. Małe kotłownie 

lokalne, indywidualne systemy grzewcze w zabudowie mieszkaniowej powinny być, w coraz 

szerszym zakresie, przystosowywane do spalania gazu. 

Duże systemy ciepłownicze staną wobec problemu konkurencyjności innych systemów 

grzewczych (gaz, olej opałowy) wybieranych ze względów ekonomicznych przez 

indywidualnych odbiorców. 

3.4. Przesył paliw płynnych 

Przez teren województwa, z północy na południe, przebiega trasa ropociągów 

przesyłających ropę naftową i produkty jej przerobu z bazy przeładunkowo–magazynowej w 

Porcie Północnym w Gdańsku do Zakładów Rafineryjno–Petrochemicznych w Płocku. 

Przebieg trasy zilustrowano graficznie na rys. E.–6 . 

 

4. Gospodarka odpadami stałymi 

4.1. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Jedyną formą unieszkodliwiania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw 

domowych, obiektów usługowych i przemysłowych stosowaną w województwie pomorskim 

jest ich składowanie na wysypiskach (rys. E.–9). Stosowane w niektórych gminach 

kompostowanie odpadów organicznych ma zupełnie marginalny charakter. Nie funkcjonuje 

również segregacja odpadów, rozumiana jako proces rozpoczynający się zbiórką odpadów do 
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odpowiednich pojemników, a kończący przeróbką i zagospodarowaniem wysegregowanych 

surowców wtórnych. 

Na terenie województwa funkcjonują następujące składowiska ponadlokalne i lokalne: 

1) składowiska ponadlokalne przyjmujące odpady: 

− Szadółki w Gdańsku z Gdańska, Pruszcza Gdańskiego oraz gmin Kolbudy, Pruszcz 

Gdański, Przywidz i innych 

− Łężyce (gmina Wejherowo) z Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy oraz gminy Kosakowo i części 

gminy Wejherowo 

− Bierkowo (gmina Słupsk) ze Słupska, Ustki oraz gmin Słupsk, Damnica, Dębnica 

Kaszubska i Kobylnica 

− Swarzewo (gmina Puck) z  Pucka (miasto i gmina), Władysławowa., Jastarni, Helu i 

gminy Krokowa 

− Rybska Karczma (gmina Wejherowo) z miasta i gminy Wejherowo oraz części gmin 

Luzino i Szemud 

− Somonino z gmin Somonino, Chmielno i innych 

− Skarszewy ze Skarszew i części Starogardu Gdańskiego 

− Kaliska z gmin Kaliska, Zblewo i Czarna Woda 

− Liniewo z gmin Liniewo i Nowa Karczma 

− Gostomie z gmin: Kościerzyna, Stężyca i Przywidz 

− Świerk z Nowego Dworu Gdańskiego, Nowego Stawu, Krynicy Morskiej i gmin Nowy 

Dwór Gdański i Stegna 

− Nicponia (gmina Gniew) z niemal całego powiatu tczewskiego 

− Gołębiewo (gmina Trąbki Wielkie) z gminy Trąbki Wielkie oraz części gmin Pruszcz 

Gdański i Przywidz 

− Cedry Wielkie, z gmin Cedry Wielkie i Suchy Dąb 

− Pelplin z Pelplina i Skórcza oraz gmin Subkowy, Morzeszczyn i Bobowo  

− Stare Pole z gmin Stare Pole i Stary Targ 

− Gniewino z gminy Gniewino i kilku innych. 

Zasięg obsługi wysypisk ponadlokalnych ma charakter labilny, gdyż część gmin nie 

posiadających wysypisk, kierując się względami ekonomicznymi, często zmienia kierunek 

wywozu odpadów. 
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2) składowiska lokalne obsługujące pozostałe, nie wymienione miasta i gminy. 

Stan wysypisk jest zróżnicowany. Wysypiska o zasięgu ponadlokalnym mają podłoże 

uszczelnione geomembraną lub naturalnymi materiałami trudno przepuszczalnymi. Na 

wysypiskach Szadółki i Bierkowo ujmowany jest metan i wykorzystywany energetycznie. 

Wysypiska Szadółki i Łężyce przygotowane są do rozbudowy i modernizacji, która ma 

przedłużyć okres ich eksploatacji 15–20 lat. Pojemności pozostałych wysypisk 

ponadlokalnych wystarcza do przyjmowania odpadów w okresie 10–20 lat. Wysypiska 

lokalne realizowane w latach 80. i 90. mają uszczelnione podłoże, pozostałe – nie. 

 

4.2. Gospodarka odpadami przemysłowymi 

Odpady przemysłowe powstające w procesach produkcyjnych są składowane na 

składowiskach zakładowych (ok. 30 przedsiębiorstw), odwożone na wysypiska komunalne, 

jeżeli spełniają odpowiednie wymogi, spalane lub wykorzystywane gospodarczo. Odpady, 

które nie mogą być wykorzystane i utylizowane, są składowane na specjalnych wysypiskach 

odpadów przemysłowych. Na terenie województwa funkcjonują następujące wysypiska 

odpadów przemysłowych (rys. E.–7): 

− Rewa - Moście Błota na terenie gminy Kosakowo, gdzie składowane są popioły z EC III 

w Gdyni 

− Przegalina w gminie Cedry, gdzie transportem lądowo-wodnym poprzez składowisko 

buforowe w Letnicy, składowane są popioły z elektrociepłowni EC II w Gdańsku 

− dwa składowiska w Kwidzynie, gdzie są składowane osady pokaustyczne, żużel i popioły, 

odpady stałe oraz odpady ze stacji uzdatniania wody pochodzące z fabryki papieru w 

Kwidzynie 

− Maciejewo w gminie Pelplin, gdzie są składowane odpady po produkcji kwasku 

cytrynowego 

− Wiślinka w gminie Pruszcz Gdański, składowisko fosfogipsów z Gdańskich Zakładów 

Nawozów Fosforowych. 

Odpady niebezpieczne (trudno rozkładalne substancje chemiczne, odpady zawierające 

metale ciężkie, zużyte akumulatory, lampy fluorescencyjne, lampy kineskopowe, odpady 

medyczne itp.) są składowane w jedynym czynnym mogilniku na wysypisku w Szadółkach 

oraz nieczynnych mogilnikach w Bięcinie (gm. Damnica) i Gontach (gm. Prabuty). 

Istotne nierozwiązane problemy gospodarki odpadami: 
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1. Brak realnego pomysłu, gdzie składować lub unieszkodliwiać odpady niebezpieczne po 

zapełnieniu istniejącego mogilnika 

2. Powstające w wyniku oczyszczania ścieków, osady ściekowe oraz inne odpady stałe z 

oczyszczalni ścieków. Większość powstających osadów składowana jest na wysypiskach 

komunalnych oraz wykorzystywana do rekultywacji obszarów zdegradowanych. Problem 

wymaga szybkiego i kompleksowego rozwiązania, ponieważ będzie lawinowo narastał w 

miarę wzrostu efektywności oczyszczania ścieków 

3. Rozwiązania wymaga również sposób postępowania z odpadami przemysłowymi, dla 

których w zachodniej i wschodniej części województwa nie wyznaczono miejsc ich 

składowania oraz unieszkodliwiania.  

4. Ogromny problem stanowi budowa nowych składowisk (potrzeby, takie występują w 

wielu gminach), wynika on z negatywnego nastawienia społeczeństwa do lokalizacji w 

pobliżu ich miejsc zamieszkania i brak możliwości zlokalizowania wysypiska z uwagi na 

warunki gruntowo-wodne (Żuławy) lub chronionych obszarów cennych przyrodniczo, 

np.: Mierzeja Wiślana, parki krajobrazowe: Trójmiejski, Wdzydzki, Nadmorski, Dolina 

Słupi i inne. 

5. Nieefektywna na znacznej części obszaru województwa gospodarka odpadami stałymi, 

której głównymi mankamentami są niesprawne technicznie składowiska odpadów, 

zagrażające jakości środowiska przyrodniczego; problem ten w szczególności wymaga 

podjęcia w odniesieniu do dużych miast metropolii gdańskiej. Wprawdzie udało się go 

rozwiązać (w Gdańsku i Gdyni) na okres 15 – 20 lat, ale to jest właśnie dostateczny czas 

na przygotowanie i wdrożenie nowych technologii unieszkodliwiania odpadów. 

6. Niefunkcjonalny system zbierania odpadów, brak ich selekcji i przeróbki surowców 

wtórnych oraz nakierowanie gospodarki odpadami jedynie na ich składowanie. 

5. Telekomunikacja 

System telekomunikacyjny województwa pomorskiego jest elementem systemu 

krajowego. Ten zaś poprzez łącza kablowe i satelitarne włączony jest do globalnego systemu 

obejmującego niemal wszystkie zamieszkane obszary kuli ziemskiej. Infrastrukturę 

telekomunikacyjną tworzą:  
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− urządzenia komutacyjne, tzw. centrale, pracujące na określonym obszarze, powiązane 

siecią łącz z centralami nadrzędnymi; w województwie pomorskim występują trzy 

obszary: Bydgoszcz, Gdańsk i Słupsk 

− sieci dostępowe, składające się z kabli magistralnych, rozdzielczych i abonenckich, 

łączących centrale 

− sieci transportowe, które stanowią urządzenia teletransmisyjne przenoszące do central 

ruch generowany przez abonentów. 

W systemie rozróżnia się dwie warstwy: międzystrefową (obejmującą obszar kraju) i 

międzynarodową oraz warstwę lokalną. Na rys. E.–8 została pokazana warstwa 

międzystrefowa, a więc kable optotelekomunikacyjne (światłowody) strefowe i 

międzystrefowe oraz radiolinie, wieże, maszty i latarnie morskie, na których zainstalowano 

urządzenia łączności. Warstwa lokalna jest gęsta i nie została pokazana na rysunku. Wyróżnić 

należy przebiegającą przez północną oraz południowo-wschodnią część województwa sieć 

kablową światłowodową w relacji: Kopenhaga – Słupsk – Gdańsk – Elbląg – Warszawa –

południe Europy. Pozwala ona na powiązanie obszaru województwa z cyfrową siecią 

międzynarodową. 

Infrastruktura telekomunikacyjna jest systematycznie modernizowana i rozbudowywana. 

Na obszarach miejskich stan jej jest zadowalający. Na terenach wiejskich, pomimo znaczącej 

poprawy dostępności połączeń, nie osiągnęła ona poziomu zadawalającego. Podstawową 

barierą techniczną jest niewystarczająca infrastruktura na poziomie sieci dostępowej. Wiele 

central wymaga wymiany na nowoczesne o zwiększonej pojemności. Niezbędna jest 

wymiana sieci napowietrznych na kablowe światłowodowe, które umożliwią korzystanie z 

proponowanych nowych usług telekomunikacyjnych. Poważny problem stanowi konieczność 

likwidacji instalacji antenowych na terenie obszaru Słupsk. Służyły one do przyłączeń 

abonentów na trudno dostępnych trenach wiejskich. Obecnie muszą być zlikwidowane i 

zastąpione bardzo kosztowną infrastrukturą telekomunikacyjną. Wynika to z konieczności 

uwolnienia pasma częstotliwości, na którym pracują owe urządzenia antenowe. 

System telekomunikacyjny w coraz większym stopniu staje się miernikiem poziomu 

życia oraz możliwości funkcjonowania gospodarki W ostatnich latach nastąpił dynamiczny 

rozwój telekomunikacji. Wskaźnik liczby abonentów na 1000 mieszkańców na terenie 

województwa wzrósł ze 144,5 w 1995 r. do 238 w 1999 r. Występuje jednakże znaczna 
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dysproporcja pomiędzy obszarami miejskimi, a wiejskimi. Na koniec 1999 r. w miastach 

przypadało blisko 300 abonentów na 1000 mieszkańców, na wsi zaś niecałe 100. 

Usługi telekomunikacyjne na terenie województwa realizowane są przez dwie grupy 

operatorów: sieci stacjonarnej i sieci ruchomej. Największym operatorem stacjonarnym jest 

Telekomunikacja Polska SA, Operator ten posiada infrastrukturę telekomunikacyjną na 

obszarze całego województwa. Drugim operatorem stacjonarnym świadczącym usługi 

telekomunikacyjne jest Netia Telekom. Do sieci tego operatora na koniec 1999 roku miały 

dostęp trzy gminy: Wejherowo, Puck i Krokowa oraz niewielkie fragmenty Trójmiasta. 

Usługi w zakresie telefonii komórkowej na terenie województwa świadczone są przez 

trzech operatorów: Centertel, Era GSM i Plus GSM. Centertel na terenie województwa 

świadczy usługi w dwóch sieciach telefonii komórkowej – analogowej oraz cyfrowej pod 

nazwą Idea. Zasięg analogowej sieci telefonii komórkowej obejmuje całość województwa. 

Występujące lokalne braki pokrycia związane są z rzeźbą terenu. Następują tu jednak szybkie 

korzystne zmiany w wyniku realizacji sieci masztów. Zasięg cyfrowej sieci telefonii 

komórkowej nie obejmuje całego obszaru województwa. Przewiduje się, że nastąpi to na 

przełomie 2003 i 2004 r. 

Analiza stanu istniejącego wskazuje następujące cechy systemu: 

1. System telekomunikacyjny, który w coraz większym stopniu staje się miernikiem poziomu 

życia oraz możliwości funkcjonowania gospodarki, dzięki dynamicznemu rozwojowi 

pozwala na zadowalające zaspokojenie potrzeb na obszarach miejskich. 

2. Stopień zaspokojenia potrzeb na obszarach wiejskich jest nadal niezadowalający. Jest on 

trzykrotnie niższy niż na obszarach miejskich.  

3. Niwelacja dysproporcji może być zahamowana, ponieważ główny operator – TP SA musi 

zaangażować duże środki na zmianę systemu łączności na terenach wiejskich w słupskim 

obszarze telekomunikacyjnym. 
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F. GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ  

(Feliks Pankau, Jarosław T. Czochański, Magdalena Kaniewska,)  

1. Podstawy prowadzenia gospodarki przestrzennej 

Związek człowieka i jego działalności z otaczającą przestrzenią charakteryzują 

przemiany naturalnych elementów i struktur środowiska przyrodniczego przy pomocy kultury 

w struktury i elementy zagospodarowania dla zaspokojenia potrzeb człowieka/ludzi. 

W tej przemianie ważny jest zarówno proces przekształcania jak i jego efekty. 

Celem nadrzędnym do jakiego zmierza gospodarka przestrzenna jest ład przestrzenny - czyli 

określony w czasie i miejscu pożądany stan zagospodarowania przestrzennego, wynikający z 

historycznie zmiennych systemów wartości ludzkich oraz zmieniających się warunków 

środowiska naturalnego i antropogenicznego. 

 Przestrzeń jest kształtowana przez człowieka indywidualnie, ale też zespołowo. Każdy 

człowiek lub grupa będąca dysponentem wydzielonej części przestrzeni staje się podmiotem 

kształtowania przestrzeni na swoim terenie. Kieruje się przy tym swoimi systemami 

wartości, potrzebami, zadaniami i interesami, które niekoniecznie muszą być zbieżne z 

wartościami, potrzebami i interesami innych podmiotów. Zachowania jednych wywierają 

wpływ nie tylko na przestrzeń będącą w ich dyspozycji, ale też na inne części przestrzeni. 

 Stało się niezbędne powoływanie specjalnych zespołów organizujących działalność 

celową, których zadaniem jest organizowanie całokształtu współdziałania na określonym 

terytorium (a więc także kształtowania przestrzeni wspólnie użytkowanej, ochrony jej 

deficytowych cech itp.) - są to podmioty gospodarki przestrzennej. Ich szczególna rola 

polega na takim oddziaływaniu na podmioty gospodarujące, aby władając poszczególnymi 

częściami przestrzeni prowadziły do maksymalizacji korzyści zewnętrznych w regionie 

(mieście, gminie), a suma tych korzyści była tak dzielona, aby podmioty uzyskiwały zawsze 

korzyści nie mniejsze niż z gospodarki egoistycznej. 

 Rola podmiotów gospodarki przestrzennej wypełniana może być w dwóch formach: 

• podejmowania wspólnego kształtowania przestrzeni; 

• określania reguł tego kształtowania, obowiązujących uczestników (podmioty 

gospodarujące określonymi częściami przestrzeni). 

 

Gospodarka przestrzenna obejmuje 
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• działania ochronne - dążenie do zachowania trwałej równowagi między elementami 

naturalnymi środowiska a elementami antropogenicznymi (wytworami działalności 

ludzkiej). 

• kształtowanie przestrzeni - działania przekształceniowe związane z przystosowaniem 

przestrzeni do nowych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego (obejmują także 

przywracanie wartości naturalnych środowiska). 

Gospodarka przestrzenna to proces transformacji istniejącego stanu przestrzeni w stan 

pożądany, którego cele, kierunki i sposoby przeprowadzenia formułowane są w drodze 

procedury negocjacyjnej uwzględniającej zaangażowanie różnych podmiotów i uczestników. 

 Reguły i narzędzia postępowania określone są przez normy prawne. Zawiadywanie 

gospodarką przestrzenną jest prawnie przypisane Państwu - jest to działalność publiczna 

należąca do administracji publicznej. Od niej oczekuje się: 

• organizowania zadań Państwa dotyczących zapewnienia ładu przestrzennego; 

• określania relacji na styku administracja - obywatele. 

 Podmiotowo jest to grupa instytucji zajmujących się tą dziedzina działalności Państwa.-  

Ograniczenia i wyznaczniki działań administracji określają zasady: 

• Zasada ochrony wolności i praw człowieka i obywatela: 

wolność, własność i inne swobody obywatelskie podlegają ochronie prawa,  

• Zasada interesu publicznego: 

administracja publiczna działa dla zaspokajania potrzeb społeczeństwa.  

• Zasada praworządności: 

organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa  

 

2. Ochrona wartości przestrzeni – przyroda, dziedzictwo kulturowe i 

krajobraz 

Wysoki stopień zróżnicowania przestrzeni województwa z punktu widzenia jego cech 

środowiska przyrodniczego, roli w funkcjonowaniu struktury przyrodniczej, dziedzictwa 

kulturowego, struktury osadnictwa, zainwestowania ekonomicznego, zagospodarowania 

technicznego i technologicznego, przydatności do zaspokojenia aktualnych potrzeb i 

zachowania trwałości oraz satysfakcjonującego życia następnych pokoleń powodują, iż 

poszczególne części województwa można oceniać odmiennie z punku widzenia różnych 

wartości. Niektóre z nich: 
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− wody podziemne oraz wody powierzchniowe w ciekach naturalnych i w źródłach, z 

których te cieki biorą początek, w kanałach, w jeziorach i zbiornikach wodnych o ciągłym 

dopływie 

− wody obszarów morskich wraz z pasmem nadbrzeżnym i ich naturalnymi zasobami 

żywymi i mineralnymi, a także zasobami naturalnymi dna i wnętrza ziemi w granicach 

tych obszarów 

− lasy państwowe 

− złoża kopalin nie stanowiące części składowych nieruchomości gruntowej 

− zasoby przyrodnicze parków narodowych 

mają charakter strategicznych zasobów naturalnych kraju1. 

Wartości te zostały poddane dotychczas specjalnym formom ochrony, która dotyczy: 

− środowiska, przyrody i krajobrazu 

− dóbr kultury 

− innych specyficznych zasobów i cech przestrzeni. 

Ochrona ta prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych2. 

 

2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 

System ochrony przyrody 

Województwo pomorskie może poszczycić się znaczną liczbą obiektów o wysokich 

walorach przyrodniczych objętych różnymi formami ochrony przyrody3. Znajduje to odbicie 

w znacznej powierzchni obszarów prawnie chronionych (tab. 2), której ogólna wielkość 

wynosząca 592 538 ha (32,4% pow. województwa) jest prawie równa średniej krajowej. 

Walory te są także reprezentowane licznie w koncepcjach i programach europejskich 

obejmujących obszar Polski (m.in. MaB, CORINE Biotopes, EECONET, Natura 2000). 

Krajowy system ochrony przyrody na terenie województwa pomorskiego tworzą: 

− 2 parki narodowe 

− 113 rezerwatów przyrody 

 
1 Ustawa z 6 lipca 2001 roku o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju 

(DzU nr 97, poz. 1051) 
2 Zasadnicze znaczenie posiadają: Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (DzU Nr 62, poz. 

627, Ustawa z 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (DzU z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.) 

oraz Ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (DzU z 1999 r. Nr 98, poz. 1150) 
3 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych o ustanowieniu poszczególnych obszarów i 

obiektów ochrony oraz określających zasady ochrony i gospodarowania obowiązujących na ich terenie lub w 
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− 9 parków krajobrazowych 

− 45 obszarów chronionego krajobrazu. 

Obiektami zasługującymi na największą uwagę są parki narodowe – Słowiński i Bory 

Tucholskie, sytuujące województwo na 5. miejscu pod względem powierzchni (23 416 ha) 

parków narodowych w Polsce. Reprezentują one różne walory przyrodnicze, obydwa jednak 

zasługują na szczególną uwagę jako ostoje bioróżnorodności – o randze krajowej w 

przypadku Borów Tucholskich i światowej – w przypadku parku Słowińskiego. 

Słowiński Park Narodowy – o powierzchni 18 618 ha, położony na Pobrzeżu 

Słowińskim, utworzony z dniem 1 stycznia 1967 roku, wpisany został przez Światową Unię 

Ochrony Przyrody z kategorią II na światową listę parków narodowych, a w 1977 roku, 

pierwszy w Polsce, uznany został przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery. Ponadto 

należy do sieci chronionych obszarów wodno-błotnych (konwencja RAMSAR) oraz 

międzynarodowej sieci obszarów chronionych regionu Morza Bałtyckiego. Nie posiada 

ustanowionej strefy ochronnej. 

Park Narodowy Bory Tucholskie – o powierzchni 4798 ha, położony w środkowej 

części Pojezierza Południowopomorskiego, na południowym krańcu Równiny 

Charzykowskiej, utworzony został z dniem 1 lipca 1996 roku. Park posiada strefę ochronną o 

powierzchni 12 980 ha.  

Poza parkami narodowymi obszarami o największym reżimie ochronnym i najwyższych 

walorach przyrodniczych są rezerwaty przyrody, których na terenie województwa 

utworzono 113 – o ogólnej powierzchni 7130,1 ha (0,39% powierzchni województwa), w tym 

jednak tylko 3 rezerwaty ścisłe o powierzchni łącznej 194,2 ha. Zwiększa się liczba 

rezerwatów posiadających otuliny – obecnie wyznaczono je dla 7 rezerwatów. Wśród 

rezerwatów znajduje się: 16 faunistycznych, 14 krajobrazowych, 36 leśnych, 16 

torfowiskowych, 16 florystycznych, 12 wodnych i po jednym przyrody nieożywionej, 

stepowym i słonoroślowym. W ogólnej powierzchni rezerwatów 59,8% stanowią obszary 

leśne, zaś 3,6% użytki rolne. Największą powierzchnię w województwie zajmują rezerwaty 

krajobrazowe (2 008,6 ha, tj. 28,2% całkowitej powierzchni rezerwatów), następnie rezerwaty 

torfowiskowe (1912,4 ha – odpowiednio 26,8%) i faunistyczne (1718,8 ha – 24,1%). 

Na obszarze województwa zlokalizowanych jest 9 parków krajobrazowych – w tym 

całkowicie w granicach województwa położonych jest 7 parków o powierzchni ogółem 

 
otoczeniu. Dane o obszarach i obiektach ochrony przyrody wg wykazu Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody w Gdańsku. Stan w 31 grudnia 2000r. 
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153 892,0 ha (licząc tylko powierzchnię lądową Nadmorskiego PK, który obejmuje także 

11 352 ha wód Zatoki Puckiej), zaś 2 parki tylko częściowo leżą na obszarze województwa, 

posiadając w nim łączną powierzchnię 13 964,2 ha (tab.1). W granicach województwa 

znajdują się parki krajobrazowe: Nadmorski, Trójmiejski, Dolina Słupi, Kaszubski, Mierzeja 

Wiślana, Wdzydzki i Zaborski, na granicy z województwem kujawsko-pomorskim położony 

jest Tucholski PK, zaś na granicy z województwem warmińsko-mazurskim Park 

Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Poza Zaborskim PK wszystkie pozostałe posiadają 

wyznaczone strefy ochronne, których ogólna powierzchnia w granicach województwa wynosi 

193 162,9 ha, w tym 36,5% lasów i 47,3% użytków rolnych. W ogólnej powierzchni parków 

9,01% stanowią rezerwaty przyrody i pozostałe formy indywidualne ochrony przyrody. 

Z ogólnej powierzchni parków – 167 856,2 ha (bez 11 351 ha pow. Zatoki Puckiej) – lasy 

stanowią 107 792,9 ha (tj. 64,2% pow. parków), użytki rolne – 38 780,2 ha (23,1% pow. 

parków), wody – 11820,3 (7,0% pow. parków).  

Tab. 1. Parki krajobrazowe w województwie pomorskim 

Lp. Nazwa parku 
Data 

utworzenia 

Powierzchnia 

ogółem w ha 

W tym powierzchnia 

rezerwatów i innych 

form ochrony 

indywidualnej 

Powierzchnia 

strefy 

ochronnej 

(otuliny) 

1. Nadmorski PK 1978   7 452,0**      695,9 17 540,0 

2. Trójmiejski PK 1979 19 930,0      172,0 16 542,0 

3. PK Dolina Słupi 1981 37 040,0        85,5 83 170,0 

4. Kaszubski PK 1983 33 202,0 13 562,7 32 494,0 

5. PK Mierzeja Wiślana 1985   4410,0      109,5 22 703,0 

6. Wdzydzki PK 1983 17 832,0        13,0 15 208,0 

7. Zaborski PK 1990 34 026,0      409,7 – 

8. Tucholski PK* 1985 11 323,0        79,6   3887,0 

9. PK Pojezierza Iławskiego* 1993   2641,2 –   1618,9 

*park częściowo położony w granicach województwa pomorskiego 

** powierzchnia lądowa parku (park obejmuje również powierzchnię wodną Zatoki Puckiej – 11 352 ha) 

Obszary chronionego krajobrazu w liczbie 45 zajmują w granicach województwa 

powierzchnię 396 302 ha, przy czym 5 z nich wykracza na obszary województw sąsiednich. 

Dwa obszary chronionego krajobrazu powołane zostały decyzjami rad gmin, zaś pozostałe 43 

OChK są obszarami utworzonymi na szczeblu wojewódzkim. Powierzchnia 2 obszarów 

powołanych przez Radę Gminy Kościerzyna i Radę Miasta Debrzno – wynosi 3589 ha, zaś 
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obszarów powołanych przez wojewodę 392 713 ha. Lasy stanowią w nich 53,8% 

powierzchni, wody 5%, a użytki rolne 36,4%. 

Cechą charakterystyczną rozkładu obszarów tworzących system obszarów chronionych 

na terenie województwa jest ich większe nagromadzenie w jego centralnej części – 

rozciągające się poprzez regiony fizycznogeograficzne Pobrzeża Kaszubskiego, Pojezierza 

Kaszubskiego i Borów Tucholskich (rys. F.-1). Zauważalny jest brak przestrzennej łączności 

obszarów chronionych w granicach byłego województwa gdańskiego z formami ochrony 

byłych województw sąsiednich (elbląskiego i słupskiego).  

W układzie przestrzennym uwagę zwracają powiaty, które posiadają największą liczbę i 

powierzchnię obszarów chronionych, są to kolejno: kartuski (ok. 60% powierzchni powiatu), 

chojnicki (ok. 59%), kościerski (ok. 55%), gdański (ok. 49%), pucki (ok. 48%), wejherowski 

(ok. 47%), starogardzki (ok. 43%) i Sopot-miasto (ok. 41%). Natomiast najmniejsze 

powierzchnie obszarów chronionych – poza specyficznymi powiatami grodzkimi (Słupsk, 

Gdańsk, Gdynia) – występują w powiatach: człuchowskim (ok. 10% powierzchni powiatu), 

tczewskim (ok. 13%), malborskim (17%), słupskim i bytowskim (po ok. 20%). 

Poza obiektami wielkoprzestrzennymi wchodzącymi w skład krajowego systemu 

obszarów chronionych, na obszarze województwa zlokalizowanych jest wiele obiektów tzw. 

ochrony indywidualnej, które stanowią: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska 

dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (tab. 2; rys. F.-2). Największą 

liczbowo grupę form ochrony indywidualnej stanowią pomniki przyrody, w województwie 

pomorskim ogółem 2347 – w tym 1945 utworzone przez wojewodę, zaś 402 przez rady gmin. 

Z tej liczby 1741 stanowią pojedyncze drzewa, 395 grupy drzew, 24 aleje, 158 głazy 

narzutowe. Użytków ekologicznych wyznaczono dotychczas 533 – o łącznej powierzchni 

ok. 2483 ha – z czego powołanych przez Wojewodę jest 249 obiektów (o powierzchni 

777,1 ha), zaś powołanych przez rady gmin ok. 284 obiekty (o powierzchni ok. 1706 ha). 

Stanowisk dokumentacyjnych utworzono 5 – o powierzchni 23,2 ha (wszystkie powołane 

przez Wojewodę), a zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 10 – o łącznej powierzchni 

13 139 ha – w tym 8 obiektów powołanych przez wojewodę (o pow. 13 054 ha) i 2 powołane 

przez rady gmin (o pow. 85 ha).  

Obiekty ochrony indywidualnej również położone są w przestrzeni województwa 

nierównomiernie. Pomników przyrody najmniej występuje w powiatach człuchowskim i 

nowodworskim. Użytki ekologiczne skupiają się w powiatach chojnickim, wejherowskim, 

puckim, bytowskim i słupskim. Natomiast zespoły przyrodniczo-krajobrazowe utworzone 
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zostały głównie na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego – jedynie 2 położone są w 

rejonie Ustki i Gdańska. Również w regionie gdańskim znajdują się 4 stanowiska 

dokumentacyjne przyrody nieożywionej, a jedno stanowisko w regionie słupskim. 

Tab. 2. Rodzaj i powierzchnia obszarów chronionych w województwie 

Lp. Forma ochrony przyrody 
Liczba 

obiektów 

Powierzchnia w 

ha 

% powierzchni 

województwa 

1. Parki narodowe (bez otulin) 2 23 416 1,28 

2. Rezerwaty przyrody  

– w tym posiadające otulinę 

113 

7 

7130(bez otulin) 

otulina 597 

0,39 

3. Parki krajobrazowe (bez otulin) 

– w tym powierzchnia rezerwatów przyrody  

i pozostałych form indywidualnych ochrony 

9 15 061 8,35 

4. Obszary chronionego krajobrazu - ogółem 

w tym – powołane przez wojewodę 

           – powołane przez rady gmin 

w tym powierzchnia rezerwatów przyrody 

i pozostałych form indywidualnych ochrony; 

45 

43 

2 

396 302 

392 713 

3589 

 

2750 

21,51 

5. Użytki ekologiczne – ogółem 

w tym – powołane przez wojewodę 

           – powołane przez rady gmin 

533 

249 

 284** 

2483 

777 

1706 

0,14 

6. Stanowiska dokumentacyjne  5 23 0,001 

7. Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe – ogółem 

w tym – powołane przez wojewodę 

           – powołane przez rady gmin 

10 

8 

2 

13 139 

13 054 

85 

0,72 

8. Pomniki przyrody – ogółem 

w tym – powołane przez wojewodę 

          – powołane przez rady gmin 

2347 

1945 

402 

- - 

Łącznie:   592 538 32,39 

*% dla powierzchni parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu bez innych form 

ochrony przyrody zlokalizowanych w ich granicach 

** liczba obiektów przybliżona – dokładna statystyka nie jest możliwa do przeprowadzenia ze 

względu na mało precyzyjne zapisy dokumentów i brak prezentacji kartograficznej lokalizacji 

obiektów 

Niezależnie od położenia, także poza ww. obszarami chronionymi, rygorom ochronnym 

poddane są walory krajobrazowe, tereny zieleni, w tym drzewostan parkowy i 

zadrzewienia, gdyż stosownie do rozdz. 5a ustawy o ochronie przyrody, m.in.: 

− walory krajobrazowe uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, a zmiana przeznaczenia terenów zieleni i zadrzewień może nastąpić tylko 

w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

− istnieje możliwość uznania terenu pokrytego drzewostanem o charakterze parkowym i nie 

podlegającym przepisom o ochronie dóbr kultury za park gminny przez radę gminy, 

jeżeli teren stanowi własność skarbu państwa lub własność jednostki samorządu 

terytorialnego 
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− w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz bieżącej działalności 

gminy zapewniają ochronę istniejących ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz 

uwzględniają potrzeby ich funkcjonowania i rozwoju, a także potrzeby utworzenia 

nowych ogrodów; na terenie województwa najcenniejszymi obiektami tego typu są: 

Ogród Zoologiczny w Gdańsku, Arboretum w Wirtach koło Orzechowa, Ogród Roślin 

Leczniczych przy AMG w Gdańsku – ul. Hallera i Ogród Botaniczny w Gołębiu  

− usunięcie drzew lub krzewów wymaga uzyskania zezwolenia i wiąże się z opłatami. 

Województwo pomorskie na tle europejskich uwarunkowań ochrony przyrody 

Od początku lat 80. rozpoczęto w Europie prace nad koncepcjami europejskich sieci 

obszarów chronionych, łączących obszary i regiony o najwyższych walorach przyrodniczych i 

umożliwiających maksymalne zachowanie bioróżnorodności kontynentu. Pod koniec lat 90. 

prace te zostały rozszerzone na kraje środkowo-wschodniej Europy obejmując także Polskę. 

Obecnie istnieją opracowane koncepcje 4 programów, mających znaczenie na poziomie 

ponadregionalnym – są to: CORINE, EECONET, NATURA 2000 i EMERALD. Dodatkowo, 

duże znaczenie mają również międzynarodowe programy i konwencje dotyczące ochrony 

zasobów naturalnych, których Polska jest stroną i w ramach których wyznaczone zostały na 

jej obszarze obiekty przyrodnicze objęte ochroną – do najważniejszych należą tu: program 

MaB – Człowiek i Środowisko, Konwencja helsińska, Konwencja o różnorodności 

biologicznej z Rio de Janeiro, Konwencja RAMSAR oraz Dyrektywy Unii Europejskiej „O 

ochronie dziko żyjących ptaków” i „O ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny 

i flory”. Największe znaczenie przypisuje się obecnie sieci ekologicznej Systemu NATURA 

2000, będącej efektem wdrożenia wymienionej Dyrektywy Rady Europy 92/43/EWG (tzw. 

siedliskowej) z maja 1992, stanowiącej z kolei dokument wykonawczy dla realizacji 

konwencji o różnorodności biologicznej. 

Systemy NATURA 2000 i EMERALD to dwa podstawowe i uzupełniające się projekty 

sieci obszarów cennych dla zachowania bioróżnorodności i zasobów środowiska naturalnego. 

Obligatoryjnie do sieci Natura 2000 / EMERALD włączone zostaną europejskie ostoje 

dzikich ptaków – zgodnie z Dyrektywą Unijną z 1979 r. i tzw. ostoje przyrody wytypowane w 

poszczególnych krajach – pochodzące z programu CORINE. Na obszarze województwa 

pomorskiego obiekty te w większości stanowią dotychczas wyznaczone obszary prawnie 

chronione oraz obiekty sieci EECONET i programu CORINE. Łącznie na obszarze 

województwa wyznaczonych zostało dla tego systemu 19 obszarów – w tym jeden 

rezerwowy, zajmujących ok. 10,76% powierzchni województwa (Natura 2000, 1999).  
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Krajowa sieć ekologiczna EECONET-POLSKA stanowi element europejskiego systemu 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego, opartego na wyznaczeniu obszarów węzłowych i 

korytarzy ekologicznych, których walory przyrodnicze i powiązania ekologiczne mają 

znaczący wpływ na dziedzictwo przyrodnicze Europy. Ogółem pokrywa 46% obszaru kraju, 

obejmując m.in. obszary prawnie chronione i tzw. ostoje przyrody systemu CORINE. Obszar 

województwa pomorskiego, ze względu na swoje bogactwo naturalnych elementów 

przyrodniczych, odgrywa w tej sieci istotną rolę. Na jego terenie znalazło się w całości lub 

częściowo 5 międzynarodowych obszarów węzłowych sieci EECONET (rys. F.-3) – 

Wybrzeże Bałtyku, Ujście Wisły, Pojezierze Kaszubskie, Bory Tucholskie 

i Zachodniomazurski oraz 3 międzynarodowe korytarze ekologiczne – Pobrzeże Kaszubskie, 

Kwidzyński – Dolnej Wisły i Pojezierze Iławskie. Dodatkowo znalazł się w województwie 

fragment krajowego obszaru węzłowego – Gwdy i 4 krajowe korytarze ekologiczne – Słupi, 

Łupawy, Redy-Łeby i Wieprzy (Strategia wdrażania..., 1998). Znaczna część tych obszarów 

również pokrywa się z ustanowionymi w województwie przyrodniczymi obszarami 

chronionymi.  

CORINE jest europejskim programem Koordynacji Informacji o Środowisku, 

realizowanym w Polsce od połowy lat 90., obejmującym m.in. identyfikację, inwentaryzację i 

opis miejsc, których ochrona jest szczególnie istotna dla zachowania dziedzictwa 

przyrodniczego Europy – miejsca te nazywane są ostojami przyrody. Ostoje programu 

CORINE nie stanowią formy ochrony zasobów przyrody, są natomiast obszarami o 

wyjątkowych w skali europejskiej walorach naturalnych i największym znaczeniu dla 

zachowania bioróżnorodności kontynentu. Polska baza danych zawiera łącznie 956 ostoi 

(Ostoje przyrody w Polsce, 1999), w tym grupę obiektów z terenu województwa 

pomorskiego, które mogą być uznane za swoiste „centra” zachowania bioróżnorodności 

i winny być włączone do sieci NATURA 2000 (rys. F.-3). Ogółem na obszarze województwa 

pomorskiego wytypowano 42 ostoje indywidualne i tzw. kompleksowe oraz 16 ostoi tzw. 

cząstkowych (Ostoje przyrody w Polsce, 1999).  

Poza europejskimi programami i systemami ochrony przyrody, na obszarze województwa 

zlokalizowane są obiekty przyrodnicze, które zyskały rangę światową, z mocy wspomnianych 

wcześniej konwencji międzynarodowych. W ramach programu Człowiek i Środowisko 

(MaB) UNESCO – Słowiński Park Narodowy uznany został w 1977 roku za Światowy 

Rezerwat Biosfery, a obecnie trwają przygotowania dokumentów formalnych do wystąpienia 

z wnioskiem o uznanie za taki obiekt także Parku Narodowego Bory Tucholskie wraz z 



 

 232 

szerokim jego otoczeniem. Słowiński Park Narodowy – wpisany jest też na listę obszarów 

chronionych w ramach międzynarodowej konwencji o ochronie ekosystemów wodno-

błotnych RAMSAR. Dodatkowo Słowiński Park Narodowy oraz trzy inne obszary chronione 

– Nadmorski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana oraz Rezerwat 

Przyrody Kępa Redłowska – znalazły się w międzynarodowej sieci obszarów chronionych 

regionu Morza Bałtyckiego – tworzonej w ramach Konwencji helsińskiej. Obszary te (mimo 

wysuwanych od dawna propozycji) nie doczekały się dotychczas objęcia ochroną wód 

przybrzeżnych i stanowią obiekty jedynie w części lądowej, objętej wcześniejszą ochroną 

prawną.  

2.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Ustawa z 15 lipca 1962 roku o ochronie dóbr kultury4 poddaje ochronie prawnej zabytki 

wpisane do rejestru zabytków, zinwentaryzowane w muzeach, wchodzące w skład bibliotek i 

inne o oczywistym charakterze zabytkowym. Nie tworzy się odrębnych form ochrony dla 

obiektów wielkoprzestrzennych – zabytkiem nieruchomym jest zarówno „nieruchomość 

zabytkowa”, jak i układ urbanistyczny, a także krajobraz kulturowy w formie ustanawiania 

stref ochrony konserwatorskiej, rezerwatów i parków kulturowych. Pomnikiem historii może 

być zarówno zabytek architektury, jak i układ urbanistyczny. W konsekwencji trudno jest 

jednoznacznie zdefiniować od strony prawnej sytuacje, w których istnieje wielkoprzestrzenna 

forma ochrony dziedzictwa kulturowego. Przestrzenne formy ochrony dziedzictwa 

kulturowego ograniczają się – w praktyce administracyjno-prawnej – do wpisu do rejestru 

zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (Identyfikacja 

struktury...., 2001), bądź ustanowienia ochrony przez gminy na mocy odpowiednich zapisów 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do wyróżnionych 

jednostek przestrzennych. 

Jednak podstawową wadą przedmiotowego rejestru zabytków jest jego subiektywizm, brak 

spójności oraz niekompletność. Po reformie administracyjnej trwają prace nad 

zweryfikowaniem ze stanem istniejącym i uporządkowaniem zabytków wpisanych do 

rejestru. 

 
4 Ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (DzU z 1999 r. Nr 98, poz. 1150) oraz konwencje 

międzynarodowe, w tym: Europejska konwencja (poprawiona) sporządzona w La Valetta 16 stycznia 1992 r. o 

ochronie dziedzictwa archeologicznego (DzU z 1996 r. Nr 120, poz. 564) 
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W lutym rejestr WKZ obejmował 1843 decyzje, dotyczące zabytków nieruchomych oraz 445 

decyzji (4553 obiekty), dotyczące zabytków ruchomych. 

Liczbę obiektów wpisanych do rejestru zabytków w podziale na gminy przedstawia rys. F.- 4. 

Obiekty architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków (Identyfikacja 

struktury..., 2001) 

Obszar Pomorza charakteryzuje się dużą różnorodnością środowiska kulturowego. 

Burzliwe dzieje historii wpłynęły na złożoną strukturę polityczno–administracyjną regionu, w 

której zasoby dziedzictwa materialnego występują w postaci różnorodnych typów obiektów, 

założeń i zespołów, w tym: 

− zespołów urbanistycznych 

− układów ruralistycznych 

− obiektów budownictwa sakralnego: kościoły, kaplice, klasztory, synagogi, dzwonnice, 

domy parafialne, plebanie, bramy cmentarne 

− założeń pałacowo–parkowych  

− założeń dworsko–parkowych  

− obiektów budownictwa świeckiego: domy podcieniowe, kamienice, wille, chaty, obory, 

stodoły, stajnie, spichlerze, budynki gospodarcze 

− zabytków  techniki: mosty, latarnie morskie, wiatraki, śluzy, wieże ciśnień 

− budynków użyteczności publicznej: dworce kolejowe, szpitale, ratusze, szkoły, hotele, 

karczmy, pensjonaty, zajazdy, restauracje, domy kuracyjne 

− obiektów militarnych: fortyfikacje, mury obronne, baszty, bramy, umocnienia, bastiony 

− budynków przemysłowych: kuźnie, fabryki, zakłady, młyny, gorzelnie, browary 

− małej architektury: muszle koncertowe, fontanny, ławki ogrodowe, pawilony ogrodowe, 

altany oranżerie, palmiarnie. 

Wybrane obiekty spośród wymienionych wyżej ilustruje rys. F.-5. 

Przy rozróżnieniu rodzaju obiektów obejmującym podział na obiekty: mieszkalne, 

rezydencjalne, sakralne, przemysłowe, gospodarcze, militarne, użyteczności publiczne oraz 

układy zabudowy – w poszczególnych częściach województwa występuje duże 

zróżnicowanie typów obiektów zabytkowych (rys. F.-6). Tylko obiekty rezydencjalne i 

sakralne tworzą zwarte obszary jednorodnych typów. Interesujące jest występowanie i 

znaczna przewaga obiektów rezydencjonalnych (pojedynczych lub w zespołach) w północno-

zachodniej części województwa. Charakterystyczne jest również występowanie mniejszej 
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różnorodności na terenach zalesionych i o mniejszym zaludnieniu. Na obszarach tradycyjnie 

gęsto zaludnionych, o korzystnych warunkach rozwoju rolnictwa, stanowiącego w przeszłości 

główne źródło dochodów ludności, w sąsiedztwie miast (szczególnie Gdańska) różnorodność, 

jak i nasycenie obiektami na 1 km2 są większe. Zwraca uwagę prawidłowość polegająca na 

różnicowaniu się form budownictwa tradycyjnego, stosowania materiałów budowlanych i 

cech osadnictwa w centralnym pasie województwa oraz duże zróżnicowanie i 

charakterystyczne cechy obiektów występujących w Dolinie Wisły (dno doliny i strefa 

krawędziowa). Rejestr obiektów zabytkowych nie określa ich rangi oraz nie podaje żadnej 

klasyfikacji. Do charakterystycznych przykładów, decydujących o charakterze krajobrazu 

kulturowego województwa należą:  

1) układy urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków:  

− Bytów – układ urbanistyczny miasta 

− Człuchów – układ urbanistyczny d. Śródmieścia  

− Gardeja – układ urbanistyczny miasta (ob. wsi) wraz z zespołem budowlanym 

− Gdańsk – miasto Gdańsk, plac Solidarności  

− Gdańsk Nowy Port – zespół urbanistyczny osady portowej 

− Gdańsk Oliwa  – zespół urbanistyczny Starej Oliwy z zespołem Potoku Oliwskiego 

− Gdańsk Wrzeszcz – zespół urbanistyczno–krajobrazowy Jaśkowej Doliny 

− Gdynia – zespół urbanistyczny Kamiennej Góry 

− Gniew – układ urbanistyczny Starego Miasta  

− Kartuzy – zespół urbanistyczny miasta 

− Kościerzyna – zespół urbanistyczny miasta 

− Lębork – układ urbanistyczny miasta 

− Malbork – układ urbanistyczny z zespołem budowlanym 

− Nowy Staw – układ urbanistyczny  

− Pelplin – zespół urbanistyczny i krajobrazowy 

− Puck – zespół urbanistyczny miasta 

− Skarszewy – zespół urbanistyczny miasta 

− Skórcz – zespół urbanistyczny miasta 

− Słupsk – zespół urbanistyczny miasta 

− Sopot – zespół urbanistyczny miasta 

− Starogard Gdański – zespół urbanistyczny Starego Miasta 



 

 235 

− Tczew – układ urbanistyczny Starego Miasta 

− Ustka – układ urbanistyczny miasta 

− Wejherowo – zespół urbanistyczno-krajobrazowy Starego Miasta 

2) układy ruralistyczne wpisane do rejestru zabytków: 

− Drewnica (gm. Stegna) – zespół ruralistyczny wsi 

− Gdańsk św. Wojciech – zespół ruralistyczny przedmieścia Święty Wojciech 

− Gdynia Oksywie – zespół ruralistyczny dawnej wsi 

− Gdynia Orłowo – zespół ruralistyczno-kuracyjny 

− Gdynia Wielki Kack – zespół ruralistyczny dawnej wsi 

− Góra Pomorska (gm. Wejherowo) – zespół ruralistyczny wsi 

− Jastarnia – zespół ruralistyczny osady rybackiej 

− Juszki (gm. Kościerzyna) – zespół ruralistyczny wsi 

− Karwieńskie Błota (gm. Krokowa) – układ przestrzenny wsi 

− Krynica Morska – zespół ruralistyczny 

− Mechowo (gm. Puck) – zespół ruralistyczny wsi 

− Nowa Wioska (gm. Gardeja) – zespół ruralistyczny wraz z zabudową mieszkaniową, 

gospodarczą i zielenią  

− Osiek (gm. Osiek) – zespół ruralistyczny wsi 

− Przytarnia (gm. Karsin) – zespół ruralistyczny wsi 

− Wąglikowice (gm. Kościerzyna) – zespół ruralistyczny wsi 

− Wdzydze Tucholskie (gm. Karsin) – zespół ruralistyczny wsi 

− Wiele (gm. Karsin) – zespół ruralistyczny wsi 

− Żuławki (gm. Stegna) – zespół ruralistyczny wsi 

3) budowle sakralne – do najcenniejszych obiektów sakralnych województwa należą 

kościoły: kościół mariacki w Gdańsku, kościół katedralny w Oliwie wraz z zespołem 

opactwa cystersów, zespół opactwa pocysterskiego w Pelplinie, gotycki zespół zamkowo-

katedralny w Kwidzynie, zespół poklasztorny Kartuzów w Kartuzach, Kościół NMP z 

XIV w. w Słupsku 

4) założenia pałacowo-parkowe i dworsko-parkowe z folwarkami, wpisane w krajobraz 

większości wsi zwłaszcza w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części 

województwa pomorskiego; spośród nich szczególnie cenne są: Baranowo, Krokowa, 
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Krojanty, Leźno, Paraszyno, Nowęcin, Rzucewo, Świeszyno, Waplewo Wielkie, Wolinia, 

Będomin, Starbienino 

5) zamki i założenia zamkowe, najcenniejsze z nich zlokalizowane są w Malborku, 

Kwidzynie, Gniewie, Bytowie, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie 

6) cmentarzyska kurhanowe: Odry, Węsiory, Leśno, Grzybnica, Borcz i Złe Mięso – 

pozostałości 

7) latarnie morskie: Ustka, Czołpino, Stilo, Rozewie, Jastarnia, Hel, Sopot, Gdańsk Port 

Północny, Krynica Morska 

8) obiekty inżynieryjne i obronne – spośród nich szczególnie cenne to: zespół Twierdzy 

Wisłoujście w Gdańsku, Reduta Napoleońska w Gdańsku, zespół umocnień Grodzisko – 

Majdan Fortu Grodzisko w Gdańsku, zespół bastionów holenderskich Dolnego Miasta w 

Gdańsku,  zespół fortyfikacji polskich rejonu umocnień „Hel”, mosty zwodzone w 

Rybinie na rzece Szkarpawie, most zwodzony na Tudze,  most na Wiśle w Tczewie, 

akwedukt Fojutowo, zespół śluz na Nogacie 

9) wiatraki: Drewnica, Palczewo, Pszczółki, Lichnowy, Tczew, Piaseczno, Stary Dzierzgoń, 

Zdrzewno 

10) obiekty uzdrowiskowe: Sopot, Ustka, Krynica Morska, Łeba 

11) miejsca pielgrzymkowe: Kalwaria Wejherowska, Kalwaria Wielewska koło Wiela, 

Matemblewo, św. Wojciech, Swarzewo, Piaseczno k. Gniewu, Sianowo k. Kartuz, 

Gorzędziej  

12) miejsca pamięci narodowej - martyrologii – Stutthof, Westerplatte, Piaśnica, Dolina 

Śmierci w Chojnicach, Szpęgawsk, Muzeum Poczty Polskiej, Pomnik Ofiar Grudnia 

1970 r. w Gdańsku i w Gdyni, i wiele innych. 

Istotną rolę w strukturze ochrony dziedzictwa kulturowego województwa pełnią również 

muzea i inne instytucje: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Historii Miasta Gdańska, 

Centralne Muzeum Morskie, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Miasta Gdyni, 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum 

Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Wsi Słowińskiej – 

Skansen w Klukach gm. Smołdzino, Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu, Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum Ziemi Kociewskiej 

w Starogardzie Gdańskim, Muzeum Latarnictwa Polskiego Rozewie, Muzeum Zachodnio–

kaszubskie w  Bytowie,  Muzeum  Historyczno–Etnograficzne w Chojnicach, Muzeum 

Regionalne w Człuchowie, Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku Muzeum Diecezjalne w 
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Pelplinie, Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim, Muzeum Zamkowe w 

Malborku. 

Instytucjami ochrony dziedzictwa kultury są także: Biblioteka PAN w Gdańsku, 

Wojewódzkie Archiwum Państwowe i jego oddziały, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony 

Środowiska Kulturowego. 

Rozmieszczenie głównych spośród ww. obiektów ilustruje rys. F.-7.  

Obiekty wpisane do rejestru zabytków nie są rozmieszczone równomiernie w 

województwie. Obszary najwyższego nasycenia obiektami (liczba obiektów na 1 km2) 

występują w gminach: Ustka, Słupsk, Choczewo, Hel, Puck, Chmielno, Gdynia, Sopot, 

Gdańsk, Żukowo, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Tczew, Subkowy, Skarszewy, Starogard 

Gdański, Pelplin, Smętowo Graniczne, Sztum, Dzierzgoń. Pozostałe obszary są w dużo 

mniejszym stopniu nasycone obiektami wpisanymi do rejestru. Niskie lub bardzo niskie 

nasycenie występuje w gminach: Czersk, Człuchów, Koczała, Lipnica, Konarzyny, 

Koczygłowy, Dziemiany, Kaliska, Osieczna, Lubichowo, Skórcz, Bobowo, Ryjewo, Sadlinki, 

Nowy Staw, Przywidz, Liniewo, Nowa Karczma, Sierakowice, Sulęczyno, Parchowo, 

Cewice, Szemud, Przodkowo, Wejherowo, Reda, Nowa Wieś Lęborska. (rys. F.-7). 

Pomniki historii  

Pomniki historii to zabytki o szczególnej wartości dla kultury narodowej. Na terenie 

województwa istnieją, uznane Dekretem Prezydenta RP z 20.09.1994 roku, dwa pomniki 

historii: 

− Gdańsk – część miasta w granicach obwarowań z XVII wieku; w uzasadnieniu wpisu 

podano, że „celem ochrony pomnika historii (...) jest zachowanie, ze względu na wartości 

historyczne, przestrzenne, architektoniczne oraz wartości niematerialne, XVII-wiecznego 

zespołu miejskiego Gdańska”; pomnik ten obejmuje: Główne Miasto, Stare Miasto, 

Ołowiankę, Spichlerze, Długie Ogrody, Dolne Miasto, Stare Przedmieście, Biskupią 

Górkę, Nowe Ogrody i Grodzisko 

− Malbork – zespół zamku krzyżackiego; w uzasadnieniu wpisu podano, że celem ochrony 

zespołu zamku malborskiego jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, 

architektoniczne oraz wartości niematerialne, zespołu średniowiecznego warownego 

klasztoru rycerskiego i wysokiej klasy dzieła gotyckiej architektury, rzeźby i malarstwa. 

Pomnik obejmuje część miasta ograniczoną murami obronnymi i fortyfikacjami 

ziemnymi. 
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Istnieje również inna kategoria ochrony – Lista Dziedzictwa Światowego, do której wg 

założeń mogą być rekomendowane obiekty uprzednio uznane za pomniki historii. Obiekty są 

kwalifikowane na listę przez Międzynarodowy Komitet Ochrony Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Naturalnego (ICOMOS) Organizacji Narodów Zjednoczonych UNESCO na 

podstawie paryskiej konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i 

naturalnego5. Obecnie na terenie województwa pomorskiego istnieje jeden tego typu obiekt – 

Malbork. Trwają starania o rozszerzenie listy o kolejne obiekty (m.in. Gdańsk) (rys. F.-5). 

Obiekty archeologiczne (Identyfikacja struktury..., 2001) 

Na obszarze województwa znajdują się 562 obiekty archeologiczne wpisane do rejestru 

zabytków. Liczbę stanowisk archeologicznych w podziale na powiaty ilustruje rys. F.- 8.  

Podłożem do identyfikacji stanowisk archeologicznych jest 20 terytoriów osadniczo-

kulturowych reprezentujących najistotniejsze i najbardziej charakterystyczne (zważywszy na 

stan badań) elementy archeologiczne. Terytoria osadniczo - kulturowe przedstawia rys. F.-9. 

Kępy Swarzewska i Ostrowska 

Stwierdzono tutaj bardzo dużą koncentrację stanowisk archeologicznych – łącznie ponad 250 

(średnio 3 stanowiska na km2 obszaru). Reprezentowane są wszystkie okresy od mezolitu po 

wczesne średniowiecze, z tym że daje się zaobserwować swoista cykliczność w procesach 

osadniczych.  

Kępa Pucka 

Na obszarze terytorium stwierdzono ponad 170 stanowisk archeologicznych (prawie 3 

stanowiska na km2 obszaru). Osadnictwo tego terytorium charakteryzuje się wielką 

intensywnością w jednym okresie – schyłkowego neolitu (kultura rzucewska) stosunkowo 

licznymi stanowiskami wczesnośredniowiecznymi i mało intensywnym osadnictwem w 

pozostałych okresach.  

Kępa Oksywska 

Powierzchnia terytorium sięga 35 km2. Osadnictwo tego terytorium charakteryzuje się 

stosunkowo dużą równomiernością nasycenia stanowiskami ze wszystkich okresów 

pradziejów. Wyróżnikami tego terytorium są: eponimiczne stanowisko kultury oksywskiej – 

cmentarzysko w Gdyni Oksywiu oraz wczesnośredniowieczne grodzisko w Gdyni Obłużu.  

 
5 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 

listopada 1972 r., obowiązująca w Polsce od dnia 29 września 1976 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 190 i 191) 
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Kępa Redłowska i wybrzeże trójmiejskie 

Terytorium obecnie silne zabudowane i niedostępne dla prospekcji archeologicznej. Źródła 

archeologiczne i historyczne pozwalają na postawienie tezy o intensywnej penetracji 

terytorium i osadnictwie we wczesnej epoce żelaza (cmentarzyska z grobami skrzynkowymi) 

i w okresie wczesnośredniowiecznym (grodzisko w Sopocie, gdańskie „emporium” z grodem 

piastowskim.  

Zachodni skraj delty Wisły i przyległe fragmenty wysoczyzny  

Na tym terytorium zidentyfikowano stanowiska archeologiczne większości kultur 

funkcjonujących na Pomorzu na przestrzeni dziejów – od neolitu po wczesne średniowiecze. 

Specyfiką i unikatowością terytorium jest bardzo silne osadnictwo ludności kultury 

wielbarskiej – plemion skandynawskich Gotów.  

Północna krawędź delty Wisły 

Największe w Europie pradziejowe „zagłębie” bursztyniarskie. Prowadzone w 

Niedźwiedziówce, na niewielkim wycinku terytorium badania archeologiczne (od ponad 20 

lat) przyniosły wyniki w postaci ponad tysiąca pracowni bursztyniarskich neolitycznej 

ludności kultury rzucewskiej (III/II tys. p.n.e.). 

Środkowo-zachodnia część delty Wisły 

Charakterystyczne jest na tym terytorium osadnictwo i ślady gospodarczej eksploatacji terenu 

pozostawione przez ludność neolitycznej kultury rzucewskiej (III/II tys. p.n.e.). Liczne są 

również osady i cmentarzyska ludności kultury pomorskiej. Notowane jest na tym obszarze 

także osadnictwo wczesno- i późnośredniowieczne. Specyfiką obszaru jest jego silna 

eksploatacja w okresie wpływów rzymskich przez plemiona skandynawskich Gotów – punkt 

końcowy szlaku bursztynowego – wyrażająca się licznymi stanowiskami (osady i 

cmentarzyska, na których bardzo licznie występują importy rzymskie). 

Południowa część delty Wisły 

Osadnictwo występujące na tym terenie obejmuje większość kultur znanych z pradziejów na 

obszarze Pomorza, poczynając od neolitycznej kultury rzucewskiej, przez kulturę łużycką i 

pomorską (epoka brązu i wczesna epoka żelaza), kulturę wielbarską – Goci (okres wpływów 

rzymskich) po wczesne i późne średniowiecze. 

Mierzeja Wiślana 

Ze względu na warunki naturalne są małe możliwości archeologicznej prospekcji terenu, ale 

analiza dostępnych źródeł pozwala na kilka wniosków. Specyfiką terytorium jest osadnictwo 
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stałe (osada w Tłustym Dole-Dziadach) i okresowe (pracownie bursztyniarskie) neolitycznej 

ludności kultury rzucewskiej (III/II tys. p.n.e.). 

Dolina Dolnej Redy 

Terytorium zajmuje ok. 40 km2 . Obszar intensywnie eksploatowany przez wszystkie epoki: 

od mezolitu (liczne obozowiska kultury chojnicko-pieńkowskiej), poprzez neolit, wczesną 

epokę żelaza (kultura pomorska), okres przedrzymski i wpływów rzymskich (kultura 

oksywska i wielbarska) po wczesne średniowiecze (grodzisko w Redzie). 

Północno-wschodnia część wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego 

Na tym terytorium występuje dość intensywne osadnictwo ludności kultury pomorskiej (VI-

V w. p.n.e.) oraz wczesnośredniowieczne. Specyfiką tego terytorium jest bardzo silnie 

rozwinięte nowożytne (XIV/XV w.) hutnictwo szkła.  

Dolina Środkowej Łeby i Wysoczyzna Żarnowiecka 

Specyfiką obszaru jest nadzwyczaj silne osadnictwo kultury łużyckiej (epoka brązu), kultury 

pomorskiej (VI-V w. p.n.e.) i wczesnośredniowieczne. 

Wschodnia część Pojezierza Bytowskiego 

Terytorium to charakteryzuje się bardzo silnym osadnictwem z epoki brązu i wczesnej epoki 

żelaza (kultury łużycka i pomorska). Niewielkie koncentracje osadnicze (pomiędzy jeziorami 

Jasień, Mausz i Gowidlińskie) datowane są również na okres wpływów rzymskich (kultura 

wielbarska – skandynawscy Goci). 

Północna część Pojezierza Krajeńskiego (okolice Człuchowa) 

Terytorium liczy ok. 190 km2. Charakteryzuje się występowaniem licznych stanowisk 

archeologicznych. Specyfiką jest skupisko wczesnośredniowiecznych mikroregionów 

osadniczych z centrami w kilku grodach oraz kilkoma cmentarzyskami kurhanowymi. 

Okolice Czarnego 

Niewielkie – ok. 40 km2 – terytorium z dominującym osadnictwem kultury łużyckiej i 

pomorskiej (epoka brązu i wczesna epoka żelaza). Osadnictwo ludności kultury łużyckiej nosi 

cechy pewnej odrębności lokalnej, sugerującej istnienie zamkniętej społeczności. 

Lewobrzeże Górnej Brdy (okolice Brus) 

Terytorium liczące ok. 100 km2, zajmuje rozległą polanę w Borach Tucholskich. Jego 

unikatowość wynika z licznego osadnictwa ludności kultury wielbarskiej (skandynawskich 

Gotów), w tym m.in. osady i cmentarzyska kurhanowe z kręgami kamiennymi w Leśnie. 
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Okolice Czerska w Borach Tucholskich 

Terytorium z bardzo wyraźnymi skupiskami osadniczymi ludności kultury łużyckiej (epoka 

brązu), kultury pomorskiej (VI-V w. p.n.e.), a przede wszystkim kultury wielbarskiej. 

Skandynawscy Goci pojawili się tu w drugiej połowie I w. n.e. Ślady ich pobytu tworzą 

bardzo wyraźny horyzont osadniczy – ok. 50 stanowisk ze słynnym cmentarzyskiem w 

Odrach. 

Lewobrzeżna część Kotliny Kwidzyńskiej i wschodnie Pojezierze Starogardzkie 

Specyfiką terytorium jest osadnictwo wczesnośredniowieczne, skupiające się w partii 

krawędziowej wysoczyzny. Znajduje się tu 5 grodzisk, stanowiących pierwotnie centra 

mikroregionów osadniczych. Unikatowym elementem jest tu również miasto Gniew 

lokowane w 1297 roku przez Krzyżaków, z zachowanym układem przestrzennym miasta i 

bryłą zamku krzyżackiego. 

Prawobrzeżna część Kotliny Kwidzyńskiej 

Terytorium niewielkie – ok. 30 km2 – ale o zwartym i silnym osadnictwie. Bardzo liczne są tu 

stanowiska ludności kultur pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej. Specyfiką jest osadnictwo 

wczesnośredniowieczne koncentrujące się wokół Kwidzyna (z trzema grodziskami) – 

południowy kraniec pruskiej Pomezanii. 

Zachodnia część Pojezierza Iławskiego 

Bardzo charakterystyczne jest tu osadnictwo związane z plemionami bałtyjskimi – stanowiska 

ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich oraz zgrupowanie grodzisk pruskich na 

południe od Prabut (na obszarze ok. 60 km2). 

Ważnym działaniem zmierzającym do ochrony zasobów kulturowych województwa jest 

ustalenie, co i w jakim rejonie decyduje o odrębności kulturowej i architektoniczno-

krajobrazowej, co stanowi cechy identyfikujące krajobraz kulturowy. Pomocną formą w tym 

zakresie są wyznaczane strefy ochrony konserwatorskiej dla niektórych obiektów, z uwagi na 

potrzebę ochrony otoczenia obiektu i widoku na obiekt. Realizowane jest także częściowo 

poddanie obiektów i krajobrazu kulturowego ochronie w formie ewidencji prowadzonej przez 

gminy oraz wprowadzanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

2.3. Ochrona innych specyficznych cech i wartości przestrzeni 
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Poza wyżej omówionymi formami ochrony przyrody – tworzącymi krajowy system 

obszarów chronionych i zespół obiektów ochrony indywidualnej – istnieje szereg obiektów 

i obszarów objętych różnych formami ochrony ze względu na specyficzne cechy, zasoby 

i walory środowiska przyrodniczego. 

Należą do nich w szczególności istotne dla kształtowania przestrzeni województwa: 

− grunty leśne, zwłaszcza lasy6, w tym lasy ochronne 

− grunty rolne, zwłaszcza o wysokiej klasie przydatności rolniczej 

− kopaliny 

− zasoby wodne 

− wody morskie i strefa brzegowa morza. 

W grupie tej największe znaczenie – ze względu na zajmowaną powierzchnię terenu – 

mają lasy ochronne i chronione użytki rolne. 

Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych określone ustawowo7 stanowią, że: 

− na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w 

ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej 

przydatności produkcyjnej 

− zmiana przeznaczenie może być dokonywana wyłącznie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego i wymaga przeprowadzenia określonych procedur 

uzgodnieniowych zróżnicowanych w zależności od klas i wielkości gruntów rolnych i 

własności gruntów leśnych 

− wyłączenie z produkcji wiąże się z obowiązkiem uiszczenia należności i opłat rocznych w 

odniesieniu do gruntów rolnych lub odszkodowaniami w odniesieniu do gruntów leśnych 

uzależnionych od powierzchni i klasy (rodzaju) gruntów. 

Szczególną formą ochrony jest uznanie określonych lasów za ochronne8. Rosnąca rola 

ekologiczna lasów znajduje odbicie w stale powiększającej się powierzchni lasów 

ochronnych, powstających na obszarach dotychczasowych lasów gospodarczych. Ogółem na 

obszarze województwa 69,5% lasów pełni obecnie funkcję gospodarczą, 0,5% stanowią lasy 

rezerwatowe, zaś 30% obejmują ogółem lasy ochronne (tab. 3). Wśród lasów ochronnych 

największą powierzchnię zajmują lasy wodochronne oraz w granicach administracyjnych i 

 
6 Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (DzU nr 101, poz. 444, z późn. zm.) 
7 Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU nr 16, poz. 78, z późn. zm.) 
8 Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DzU nr 101, poz. 444, z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem MOŚZNiL z dn. 25 sierpnia 1992 (DzU Nr 67, poz. 337) 
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wokół miast pow. 50 tys. mieszkańców. Trzecią grupę pod względem powierzchni stanowią 

lasy glebochronne. Zestawienie kategorii lasów ochronnych w poszczególnych RDLP 

pokazuje tab. 4.  

Poza lasami ochronnymi interesującym elementem w gospodarce leśnej są Leśne 

Kompleksy Promocyjne. W Polsce powołanych zostało 10 LKP, obejmujących większe, 

możliwie zwarte obszary leśne – utworzonych dla promocji proekologicznej polityki i 

gospodarki leśnej oraz edukacji. LKP są jednostkami funkcjonalnymi, nie posiadającymi 

odrębnej administracji, sprawują ją bowiem (pod nadzorem regionalnych dyrekcji lasów 

państwowych) wchodzące w ich skład nadleśnictwa. LKP są tworami propagandowymi, 

osłabiającymi naciski na tworzenie form ochrony przyrody, a jednocześnie przejawem 

nowego podejścia do realizacji proekologicznej polityki leśnej, której istotą jest m.in. 

traktowanie lasu nie jako samego drzewostanu, ale jako funkcjonalnego ekosystemu 

stanowiącego element krajobrazu i spełniającego określoną funkcję w przestrzeni 

przyrodniczej regionu. Na obszarze województwa pomorskiego położone są 2 LKP – w 

całości Lasy Oliwsko-Darżlubskie i częściowo Bory Tucholskie. 

 

Tab.3. Lasy w zarządzie RDLP w województwie pomorskim wg pełnionych funkcji  

(% pow. leśnej ogółem)* 

RDLP 

Wielkość powierzchni 

leśnej RDLP w granicach 

wojew. 

Udział lasów 

gospodarczych 

Udział lasów 

ochronnych 

Udział lasów 

rezerwatowych 

Gdańsk 275 246,80 ha 61% 38% 1% 

Szczecinek 247 235,40 ha 76,5% 23% 0,5% 

Toruń 48 599,93 ha 75,5% 24% 0,5% 

Olsztyn 5249,00 ha 82% 16,5% 0,5% 

Woj. pomorskie 576 331,13 ha 69,5% 30% 0,5% 

* wielkości w% w zaokrągleniu do 0,5% 

Tab.4. Lasy ochronne w woj. Pomorskim wg kategorii i poszczególnych RDLP  

(pow. rzeczywista)* 
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Ogólna  pow. 

lasów 

ochronnych 
w tym: 

Glebo-

chronne 

Wodo-

chronn
e 

Drzewo-

stany 

uszko-
dzone 

Cenne 

fragm. 

rodzimej 
przyrody 

Na 

stałych 

pow.  
badaw-

czych 

Drzewo-

stany 
nasienne 

Stano-
wiące 

ostoje 

zwierząt 
gat. 

chronio-

nych 

W 
granicach 

admin.  

i wokół 
miast 

pow. 50 

tys. ludn. 

W 
strefach 

ochron-

nych  
sanato-

riów  

i uzdrow. 

Mające 

znaczenie 

dla 
obronności 

ha / % % powierzchni RDLP 

Gdańsk 
106 506,49 

60,5 19,3 30,6 0,3 0,4 2,4 0,6 2,2 43,4 0,3 0,5 

Szczecinek 
57 339,00 

32,5 7,4 52,0 0,3 0,9 23,9 0,7 2,9 26,8 2,4 3,7 

Toruń 
11607,14 

6,5 50,4 36,7 0 6,4 2,6 2,4 1,2 0,3 0 0 

Olsztyn 
861,00 

0,5 17,3 37,5 0 0 35,5 0 8,3 0 0 1,4 

Woj. 

pomorskie 

176 313,63 

100 
17,7 37,8 0,3 0,9 2,7 0,7 2,4 35,1 0,9 1,5 

Źródło: dane regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych  

*wielkości w% w zaokrągleniu do 0,1% 

Grunty rolne podlegające ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych obejmują ogólnie użytki klas I-IV i grunty pochodzenia mineralnego. Zajmują one w 

województwie ok. 66% powierzchni użytków rolnych – w tym na dzień 1.01.2000 r. w ok. 

5% gleb zaliczanych do najlepszych i bardzo dobrych – kl. I i II i ok. 61% gleb dobrych i 

średnich – kl. III i IV (tab. 5). Największy kompleks gleb najwyższych klas bonitacyjnych 

rozpościera się na Żuławach Wiślanych. Poza tym zajmują one znaczne powierzchnie we 

wsch. części Pojezierza Starogardzkiego, na Pojezierzu Iławskim oraz w pasie Pobrzeży. 

Tab.5. Użytki rolne wg klas bonitacyjnych gleb w roku 2000 

Rodzaje 

użytków 

Klasa bonitacyjna gruntów / kategoria opisowa gleb 

I II III IV V VI 

najlepsze 
bardzo 

dobre 
dobre średnie słabe bardzo słabe 

Grunty orne 0,3 3,9 25,1 37,3 19,5 13,9 

Sady 0,0 6,7 33,3 33,3 16,7 10,0 

Łąki trwałe 0,0 7,5 14,8 41,2 28,3 8,2 

Pastwiska 

trwałe 
0,1 7,4 15,9 33,1 26,9 16,6 

OGÓŁEM 0,2 4,7 23,0 37,5 21,03 13,3 

Źródło: Wykaz gruntów województwa pomorskiego, 2001, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa  

Pozostałe formy ochrony przestrzeni zajmują znacznie mniejsze powierzchnie na 

obszarze województwa i mają bardziej lokalne znaczenie dla gospodarki przestrzenią. 
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Ochrona kopalin9 obejmuje na obszarze województwa lokalizację 357 złóż 

udokumentowanych. Tereny te rozproszone są na obszarze całego województwa.  

Ochrona zasobów wodnych10 następuje stosownie do regulacji ustawowych m.in. w 

formie: 

1) opracowywania planów gospodarowania wodami: 

− plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy i plany ochrony 

przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy – uwzględniane w planach 

zagospodarowania przestrzennego województwa 

− plany ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego – uwzględniane w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego 

2) obowiązku oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem do wód powierzchniowych 

3) ustanawiania stref oraz obszarów ochronnych jako: 

− Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, których na obszarze województwa 

zlokalizowanych jest ogółem 22 (w tym 15 w całości w granicach województwa, 

łącznie, blisko 4 tys. km2 powierzchni; dla zbiorników nr 107, 110, 111 i 210 

zaprojektowane zostały także strefy ochronne o łącznej powierzchni ok. 4,5 tys. km2) 

− strefy ochronne ujęć wody oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, 

których powierzchnia na obszarze województwa wynosi ogółem ponad 1000 km2, w 

tym dwie strefy dotyczą ujęć powierzchniowych i mają duży zasięg przestrzenny – dla 

ujęcia Straszyn na rzece Raduni i częściowo tylko w granicach województwa – ujęcia 

Czyżykowo na rzece Brdzie. 

Z uwagi na fakt, że granica województwa przebiega brzegiem morza, większość polskich 

obszarów morskich11 sąsiaduje z województwem, a tyko część znajduje się w granicach 

województwa. W szczególności są to morskie wody wewnętrzne, obejmujące: część Zalewu 

Wiślanego (pozostała należy do województwa warmińsko-mazurskiego), wody portów. Na 

obszarach tych oraz w pasie nadbrzeżnym, który jest obszarem lądowym przyległym do 

brzegu morskiego, warunki gospodarowania podporządkowane są wymogom bezpieczeństwa 

i ochrony środowiska lub w znacznym stopniu są od nich uzależnione. 

 
9 Prawo ochrony środowiska i ustawa z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (DzU  nr 27, poz. 96, z 

późn. zm.) 
10 Ustawa Prawo ochrony środowiska i prawo wodne 
11 Ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (DzU nr 31, poz. 131, z późn. 

zm.) 
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Ponadto w województwie występują obiekty i obszary o specjalnym znaczeniu dla 

gospodarki, których niezakłócone funkcjonowanie podlega szczególnym formom ochrony. 

Dotyczy to m.in. obszarów ochrony uzdrowiskowej w uzdrowiskach (Sopot, Ustka), 

nieruchomości uznawanych za niezbędne do celów obronności i bezpieczeństwa państwa, w 

tym zamkniętych. 

3. Kształtowanie przestrzeni 

3.1. Struktura terytorialna i kompetencje w zarządzaniu przestrzenią władz 

samorządowych 

Ustanowienie w strukturze administracji terytorialnej państwa obok administracji 

rządowej i samorządu gminnego od 1.01.1999 roku samorządu terytorialnego na poziomie 

powiatu i województwa ukształtowało obowiązujące reguły postępowania w zakresie 

zarządzania przestrzenią. W województwie pomorskim obok samorządu województwa 

istnieje 15 samorządów powiatowych, 4 samorządy miast na prawach powiatów, 119 

samorządów gminnych., Województwo, powiat i gmina to terytorialne wspólnoty 

samorządowe oraz odpowiednie terytorium. Wykonują one określone prawem zadania 

publiczne, w tym w zakresie zarządzania przestrzenią. 

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym formułuje zakres kompetencji w zakresie 

gospodarowania i zarządzania przestrzenią następująco:  

 Art.3. „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, każdy ma 

prawo do: 

1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, 

2) ochrony własnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terenów należących do 

innych osób lub jednostek organizacyjnych. 

Art. 4.1. Ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy, z wyjątkiem 

morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego, do zadań własnych gminy. 

Art. 4.2. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym 

uchwalanie strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa oraz koordynacja ponadlokalnych programów zagospodarowania 

przestrzennego należy do zadań samorządu województwa. 

Podstawowy problem społeczny gospodarowania przestrzenią to: 

Jak godzić ochronę prywatnej własności i swobody obywatelskie z zaspokajaniem potrzeb 
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społecznych. Jak godzić prawo własności gruntu z prawem do zaspokajania potrzeb w 

przestrzeni publicznej? 

 
3.2. Rodzaje instrumentów kształtowania przestrzeni 

 

Narzędziem kształtowania ładu przestrzennego jest celowo tworzona lub dobierana 

każda informacja, działanie lub zaniechanie działania podmiotu kształtowania ukierunkowane 

i wywierające istotny bezpośredni wpływ na ukształtowany stan przestrzeni (elementy w niej 

występujące i relacje między nimi) lub oddziaływujące pośrednio na działania innych 

podmiotów, instytucji, organów, osób kształtujących ten stan. Narzędziami są także 

informacje i działania niezbędne do konstruowania, wdrażania i weryfikacji prawidłowości 

stosowania określonych wyżej narzędzi. Podstawowe narzędzia kształtowania przestrzeni 

to: 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

− decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 

− pozwolenie na budowę, wykonywanie robót budowlanych, rozbiórkę 

− pozwolenie na użytkowanie, zmianę sposobu użytkowania 

− decyzje ochronne (ustanowienie obiektu chronionego, wpisanie do rejestru zabytków, 

umieszczenie w ewidencji) i prawo miejscowe ochronne (plan ochrony) 

 

Zgodnie z zasadą subsydiarności podstawowe kompetencje w zakresie zarządzania 

przestrzenią posiada gmina. Sprawy kształtowania ładu przestrzennego, gospodarki 

nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej zostały 

wymienione w pierwszym punkcie wśród dwudziestu określających zadania własne gminy. 

W tym celu wszystkie samorządy prowadzą analizy i studia, opracowują koncepcje i 

programy, ale tylko samorząd gminny ustanawia miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, stanowiący prawo miejscowe obowiązujące na obszarze objętym tym planem. 

Plan jest dokumentem, na podstawie którego (z wyjątkami, gdy nie ma obowiązku jego 

opracowania) wydawane są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 

pozwolenia na budowę, jako podstawowe decyzje administracyjne odnoszące się do 

zagadnień kształtowania przestrzeni.  

Programy odnoszące się do przestrzeni formułowane przez inne organa administracji 

publicznej, zarówno rządowej, samorządu powiatowego i województwa, mogą zostać 

zrealizowane jedynie pod warunkiem wprowadzenia ich do miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego. Celem zapewnienia skoordynowanego opracowania 

planów miejscowych oraz realizowania przy ich pomocy zamierzeń i przedsięwzięć 

przestrzennych opracowywane są dokumenty planistyczne o charakterze strategicznym i 

długookresowym: 

- koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju – uchwalana przez Sejm 

RP 

- plan zagospodarowania przestrzennego województwa – uchwalany przez sejmik 

województwa 

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

wyrażające politykę przestrzenną gminy w stosunku do całego jej terytorium – uchwalane 

przez radę gminy. 

Dokumenty te nie naruszają prawa miejscowego stanowionego przez gminy w formie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Są aktami ustanawianymi jako 

dokumenty kierownictwa wewnętrznego, będące podstawą do: 

- formułowania programów zawierających zadania służące realizacji ponadlokalnych celów 

publicznych – rządowych sporządzanych przez ministrów i centralne organy administracji 

rządowej oraz samorządu województwa przygotowywanych przez Zarząd Województwa 

- określania w tych programach rozmieszczenia przestrzennego przedsięwzięć rozwojowych 

odnoszących się do przestrzeni lub istotnie uwarunkowanych przestrzenie, określania 

wielkości środków finansowych niezbędnych do realizacji tych przedsięwzięć 

- przyjęcia programów - rządowych przez Radę Ministrów, samorządu województwa przez 

sejmik województwa 

- umieszczenia zadań wynikających z tych programów w odpowiednich rejestrach – 

centralnym i wojewódzkim. 

Dopiero umieszczenie ponadlokalnych zadań publicznych w rejestrze stanowi podstawę do 

podjęcia negocjacji z gminą w sprawie warunków wprowadzenia zadania do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przygotowywanie poszczególnych dokumentów planistycznych, w tym zwłaszcza 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obwarowane jest określoną procedurą 

postępowania mającego na celu zapobieżenie konfliktom, które pojawiają się w sprawie 

dostępu do właściwości i wartości przestrzeni. Podstawą do opiniowania projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez samorząd województwa jest plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa oraz prowadzone inne studia, analizy, 
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budowane koncepcje i przygotowywane programy. Ranga opiniodawcza planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wynika z faktu uchwalania go przez sejmik 

województwa po uprzednim zaopiniowaniu jego projektu przez m.in. organa samorządów 

gmin i powiatów. Podstawę do uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego stanowi wpisanie określonego zadania służącego realizacji ponadlokalnych 

celów publicznych do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Nie może ono nastąpić przed 

uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa (musi być w nim 

umieszczone) oraz bez zapewnienia niezbędnych środków finansowych przeznaczonych na 

realizacje zobowiązań wynikających z zadania (dotyczy także skutków prawnych 

wynikających z uchwalenia planu miejscowego polegających np. na ograniczeniu prawa 

własności). 

3.3. Stan wykonania opracowań planistycznych 

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju została 5 

października 1999 roku przyjęta przez Radę Ministrów, a 17 listopada 2000 roku przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej – Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 2001 r. o 

ogłoszeniu Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (Mon. Pol. Nr 26, 

poz. 432). Koncepcja ta zawiera szereg ustaleń, które warunkują rozwiązania przyjmowane w 

planie zagospodarowania przestrzennego województwa. 

W dokumencie tym wśród zadań dla realizacji polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju zostały wymienione zadania w zakresie Obrony Narodowej i 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i działania z tym związane. W efekcie został opracowany 

„Program Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie 

Bezpieczeństwa (NSIP), który na wniosek Ministra Obrony Narodowej uzyskał akceptację 

Rady Ministrów i został wprowadzony do Centralnego Rejestru programów zawierających 

zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Jest on jedynym 

programem odnoszącym się m. in. Do obszaru województwa pomorskiego. 

 

Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego są 

prowadzone przez samorząd województwa od pierwszego roku jego funkcjonowania – 

Uchwała Nr 108/XI/99 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 19 lipca 1999 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W ich 

ramach wykonano m.in. następujące opracowania planistyczne: 
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1. Synteza dotychczasowych studiów zagospodarowania przestrzennego 4 b. 

województw – ujednolicony sposób zapisów: struktura; polityka przestrzenna – BPP w 

Słupsku 

2. Plany strategiczno- operacyjne wyróżnionych obszarów problemowych: 

− ziem Bytowskiej, Chojnickiej, Człuchowskiej – BPP w Słupsku; 

− obszaru rozwoju wzdłuż drogi E 28/ 6 – BPP w Słupsku; 

− równoważenia struktury aglomeracji Trójmiasta  - konkurs, PG; 

3. Pomorski Region Funkcjonalny – studium przestrzenne - PG; 

4. Projekty międzynarodowe Baltsurd, USUN, Waterfront, VI korytarz TINA w ramach 

programów współpracy: Phare CBC/Interreg 

5. Opracowania studialne, diagnostyczne i prognostyczne: 

− Ekspertyzy: geologiczna, geomorfol., faunistyczna, florystyczna 

− Identyfikacja struktury przyrodniczej i dziedzictwa kulturowego oraz koncepcja 

przestrzenna ich ochrony i kształtowania w województwie 

− Zróżnicowanie przestrzenne procesów demograficznych w województwie pomorskim 

i prognoza ich zmian 

− Diagnoza i koncepcja kształtowania systemu osadniczego 

− Uwarunkowania przestrzenne rozwoju obszarów wiejskich województwa 

pomorskiego 

− Diagnoza i koncepcja integracji systemów transportu publicznego i usprawnienia 

systemów powiązań jednostek osadniczych województwa 

− Analiza przemieszczeń ludności w województwie pomorskim w aspekcie rozwoju 

transportu pasażerskiego 

− Koncepcja przebiegu i zagospodarowania międzynarodowych i regionalnych tras 

turystyki rowerowe 

− Koncepcja przebiegu i zagospodarowania międzynarodowych i regionalnych tras 

turystyki wodnej (żeglugi, turystyki żeglarskiej i kajakowej) 

− Diagnoza i koncepcja rozmieszczenia przestrzennego infrastruktury produkcji i 

przesyłu energii 

− Synteza opracowań dotyczących gospodarki wodnej, w tym ochrony 

przeciwpowodziowej 

− Synteza opracowań dotyczących gospodarowania odpadami 
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6. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa. 

Prace te dokumentowane są przez następujące prace: 

1. Monitoring Pomorski: Społeczeństwo – Gospodarka – Przestrzeń: wyróżnione 

zagadnienia społeczne, gospodarcze, środowiskowe w tym ujęcia przestrzenne: 3 

opublikowane zeszyty, stały monitoring stanu opracowywania studiów gmin 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

2. Monitoring ponadlokalnych ustaleń studiów gmin i planów zagospodarowania 

przestrzennego – prowadzony na bieżąco wraz z napływem dokumentów z gmin  

3. Pomorskie Studia Regionalne: 5 tomów publikowanych materiałów – Tom 1. Diagnoza 

stanu woj. pomorskiego; Tom 2. Uwarunkowania rozwoju województwa (w tym 

przestrzenne), Tom 3. Strategia rozwoju województwa oraz Pomorski Region 

Funkcjonalny, Tom 4. Województwa nadmorskie w inicjatywie wspólnotowej Interreg, 

Tom 5. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa pomorskiego. 

 

Prace nad przygotowaniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin są prowadzone od wejścia w życie ustawy z 7 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym tj. od 1.01.1995 roku. 

Analiza opracowania przez gminy w województwie studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin stanowi element monitoringu przestrzeni 

województwa w zakresie narzędzi kształtowania ładu przestrzennego prowadzonego w 

Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego. Informacje w zakresie obszaru objętego studiami oraz zawartych 

w nich treści o charakterze ponadlokalnym są opracowywane przez Biuro Planowania 

Przestrzennego w Słupsku. Pierwsza informacja została sporządzona w marcu 1999 roku 

(według danych na 1 stycznia 1999 roku), druga we wrześniu 1999 roku (według danych z 

sierpnia-września 1999 roku). Od 2000 roku sporządzane są zdjęcia półroczne.  

Analizy są opracowywane i przedstawiane w formie opisowej i tabelarycznej; towarzyszą im 

prezentacje graficzne w standardzie MapInfo, przygotowane do stałej aktualizacji. 

Podstawę formalno – prawną dla opracowywania studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowywania przestrzennego gmin stanowi m.in. art. 6 pkt 2 ustawy o 

zagospodarowaniu przestrzennym: „Zarząd Gminy sporządza studium, uwzględniając 
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ustalenia strategii rozwoju województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa”. Studium, choć nie jest aktem prawa miejscowego, jest dużej wagi źródłem 

jego późniejszego stanowienia. Kapitał wiedzy o stanie gminy oraz kierunkach 

obserwowanych i zamierzonych zmian, niezbędny jest na każdym etapie planowania rozwoju 

i zagospodarowania przestrzennego. Sporządzanie studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach województwa pomorskiego 

rozpoczęto w 1995 roku (tj. z wejściem w życie ustawy z 7 lipca 1994 roku o 

zagospodarowaniu przestrzennym). Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, przed utratą ważności 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przed 1 stycznia 1995 

roku, rady gmin są zobowiązane do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin – to zobowiązanie ustawowe gmin do ich 

opracowania określone początkowo na 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy zostało 

zmienione na 7 lat, a następnie na 8 lat, tj. do końca 2002 roku. 

Z przeprowadzonego rozpoznania (stan 31.12.2001 r.) wynikają następujące informacje 

syntetyczne w zakresie podejmowanych przez gminy województwa pomorskiego studiów gmin 

(rys. F.-10): 

− z ogólnej liczby 123 gmin województwa pomorskiego ponad połowę posiada już 

uchwalone studia (67 gmin, co stanowi 54,5%) 

− w dwu kolejnych prace zostały zakończone i są w trakcie opiniowania; dalsze prace 

projektowe na różnym etapie zaawansowania prowadzone są w kolejnych 17 gminach 

− łączna liczba gmin posiadających uchwalone studium oraz prowadzących prace 

projektowe wynosi 86 (tj. 69,9%) 

− z ogólnej liczby 37 samorządów, które nie podjęły prac nad opracowaniem studium, 

uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium podjęły 22 rady gmin, podczas gdy w 

15 gminach takich uchwał nie podjęto. 

Występuje duże zróżnicowanie sytuacji w poszczególnych częściach województwa. 

W powiatach chojnickim i tczewskim wszystkie gminy uchwaliły studia, niebawem nastąpi to 

w powiecie kwidzyńskim. Największa liczba gmin, które nie rozpoczęły prac, występuje w 

powiatach kościerskim (7 gmin), bytowskim i gdańskim (5 gmin), kartuskim i starogardzkim 

(po 4 gminy) oraz słupskim i człuchowskim (po 3 gminy). 

3.4. Kadra planistyczna 
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Przygotowanie dokumentów planistycznych uchwalanych przez organy stanowiące 

samorządu terytorialnego należy do kompetencji odpowiednich zarządów. Wymogiem 

prawnym jest, aby dokumenty te były przygotowywane przez osoby uprawnione – tj. 

legitymujące się uprawnieniami wydanymi przez ministra gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej na mocy ustawy o planowaniu przestrzennym lub o zagospodarowaniu 

przestrzennym (do dnia 25 stycznia 2002 roku) albo zostały wpisane na listę członków Izby 

Urbanistów (po tym terminie) utworzonej zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DzU nr 5 

z 2001 r., poz. 42). Osoby te – urbaniści – są uprawnione do samodzielnego projektowania 

przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie 

projektowanie.  

Na terenie województwa pomorskiego prace projektowe z zakresu planowania 

przestrzennego przygotowywane są przez własne służby projektowe samorządów gmin 

(Biuro Rozwoju Gdańska) i województwa (Departament Rozwoju Regionalnego i 

Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Biuro Planowania 

Przestrzennego w Słupsku) lub zamawiane (u osób uprawnionych lub w firmach 

projektowych) w formie zamówień publicznych. Na rynku wykonawców w województwie 

występują w przeważającym stopniu podmioty z województwa pomorskiego.  

Do wyjątków należą wykonania prac projektowych przez podmioty spoza województwa 

(najczęściej z sąsiednich województw). 

Kadra planistyczna (ok. 140 osób z uprawnieniami, których część nie wykonuje stale 

zawodu, firmy zatrudniające osoby z uprawnieniami oraz osoby współpracujące) jest 

rozmieszczona nierównomiernie. Ok. 3/4 kadry znajduje się w Trójmieście, pozostała w 

niektórych miastach powiatowych (Słupsk, Starogard Gd., Chojnice, Kościerzyna, Człuchów, 

Malbork). 

 

3.5. Ocena realizacji gospodarki przestrzennej  

 Prowadzona w województwie gospodarka przestrzenna rodzi szereg problemów w 

kształtowaniu ładu przestrzennego. 

I. Problem pierwszy - brak planów miejscowych dostosowanych do współczesnych 

warunków prawnych 

 Przed 12 laty zapoczątkowane zostały zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne, 

które wywierają istotny wpływ na przekształcenia przestrzeni. Rozbudzona aktywność 
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gospodarcza, inicjatywy w zakresie budowy własnych mieszkań i domów letniskowych 

powodują potrzebę szybkiej realizacji. Od 7-miu lat ustawa o zagospodarowaniu 

przestrzennym wprowadziła istotne zmiany w regulacjach dotyczących postępowania przy 

zagospodarowaniu przestrzeni - ochronę prywatnej własności, zaskarżanie projektów itd. 

Jednak podstawowymi dokumentami, które ukierunkowują prawnie zagospodarowanie są 

nadal stare (często z lat 70. I 80.) miejscowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego 

gmin, powstałe w trybie ustawy o planowaniu przestrzennym. Ich ustalenia, zakres i sposoby 

zapisu w wielu wypadkach nie odpowiadają nowym warunkom, gdyż pobecnie: 

− podstawą formułowania zapisów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego może być jedynie plan i inne przepisy szczególne prawa - nie mogą to być 

zalecenia administracji wsparte doświadczeniem i autorytetem zawodowym, nie może nim 

być zapisana potrzeba opracowania planu szczegółowego ustalającego reguły zabudowy; 

− przedłożony do zatwierdzenia projekt budowlany przy wniosku o pozwolenie na budowę 

musi być przyjęty, jeżeli jest zgodny z ww. decyzją o warunkach zabudowy, planem 

miejscowym i innymi przepisami prawa; 

− tymczasem plan często określa jedynie ogólnie sposób użytkowania terenu, nie formułując 

zasad zagospodarowania, standardów i parametrów zabudowy; 

− przepis prawa budowlanego nakazujący dostosowanie zabudowy do otaczającego 

krajobrazu jest zbyt ogólny, aby mógł być skutecznie respektowany. 

W efekcie krajobraz województwa jest wypełniany powstającymi obiektami takimi, jakie 

poszczególni inwestorzy zgodnie ze swoimi celami gospodarczymi, kulturą, w tym 

upodobaniami estetycznymi uznają za właściwe, bez dostatecznego respektowania prawa do 

elementarnego porządku przestrzennego w przestrzeni publicznej, który nie został 

zdefiniowany ani prawem powszechnie obowiązującym, ani prawem miejscowym, jakim jest 

plan zagospodarowania przestrzennego. 

II. Problem drugi - niedoskonałości procesu tworzenia nowych planów miejscowych 

 Dla części terenów wiejskich zostały opracowane nowe, zgodne z ustawą o 

zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ale: 

− tworzone są one często dla pojedynczych lub kilku zaledwie działek wyodrębnianych 

dowolnie z otoczenia (zgodnie z potrzebą właściciela) nie według reguły spójnej całości, 

jako wyodrębniającego się elementu składowego większej całości, lecz w sposób 
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swobodny ustalany zgodnie z interesem wnioskodawcy, któremu nie odpowiadają 

ustalenia dotychczasowego planu (najczęściej przeznaczenie rolne, a nie budowlane); 

− zmieniane są one na życzenie właścicieli poszczególnych działek (uczestniczących często 

w kosztach przygotowania projektu planu, a więc wymagających, by był on zgodny z ich 

potrzebami, byle nie było to sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym; jeżeli 

występuje niezgodność z prawem miejscowym stanowionym przez wojewodę, szybko 

tworzą się naciski w celu korzystnego zinterpretowania zapisów lub ich zmiany) - w tym 

zakresie gminy zdają się działać na korzyść właścicieli, nawet gdyby ogólne wartości 

przestrzeni na tym cierpiały (nie są one bowiem dostatecznie zdefiniowane, a i brak 

dostatecznego zrozumienia dla tych wartości); 

− często zdarzają się sytuacje opracowania planu dla podziału geodezyjnego, który 

wcześniej już nastąpił bez planu; 

− nowe plany oznaczają fragmentaryczne zmiany w dotychczasowych planach ogólnych, 

które często nie zostały zastąpione studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin (początkowe 5 lat na ich opracowanie przedłużone zostało przez 

Sejm już dwukrotnie) - niemal połowa gmin pomorskich nie posiada polityki 

przestrzennej, w tym nie określiła, na których obszarach rolnych obowiązuje zakaz 

zabudowy, nie wypowiedziała się w sprawie wzorców zabudowy; 

− próby zapisu warunków zabudowy, coraz powszechniej stosowane, nie zawsze są 

uzasadnione potrzebą ładu przestrzennego (chronią inne wartości, wyłącznie udogodnienia 

funkcjonalne lub techniczne nawet ze szkodą dla całościowego ładu). 

III. Problem trzeci - braki profesjonalizmu 

Od 17 lat prawo przewiduje wykonywanie opracowań projektowych przez osoby 

przygotowane profesjonalnie, posiadające odpowiednie uprawnienia (dotychczas 

urbanistyczne, obecnie członkowie izb zawodowych); brak takich osób na wielu obszarach 

województwa, zwłaszcza na wsi i w małych miastach. Nie wszystkie osoby wykonujące takie 

prace zdobywają się na rezygnację z zarobku w sytuacji, gdy żądania inwestora wyraźnie są 

sprzeczne ze sztuką urbanistyczną; nie sprzyja temu też system zamówień publicznych 

preferujący cenę kosztem jakości, w efekcie czego powstają często opracowania projektowe 

ułomne, które spełniają wymogi formalno-prawne, lecz nie stanowią dobrego narzędzia 

kształtowania ładu przestrzennego. 

IV. Problem czwarty - nieopanowane zjawiska i procesy przestrzenne 
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W ostatnich 10 latach z całą mocą ujawniły się liczne niepokojące zjawiska przybierające 

niebezpieczną postać dla efektywności gospodarowania, ochrony cennych wartości i 

niekorzuystnych spolecznie z długookresoej perspektywy – są to zwłaszcza; 

− dążenie do zawłaszczenia egoistycznego najcenniejszych terenów, które często winny 

służyć celom publicznym, lecz nie są możliwe do zachowania dla tych celów ze względu 

na kondycje finansową władz publicznych; 

− ekspansja terytorialna miast, zwłaszcza dużych na obszary wiejskie; 

− rozpraszanie zabudowy wiejskiej; 

− narastający deficyt terenów pozbawionych zabudowy 

− brak zrozumienia tradycji lokalnej i specyfiki miejsca; 

− złe dostosowanie zabudowy do środowiska przyrodniczego (oderwanie od podłoża, 

degradacja o dużym zasięgu), tradycji kulturowej, charakteru krajobrazu, obce kulturowo 

formy przestrzenne. 

 

V. Problem piąty - słabości współdziałania partnerów w kształtowaniu ładu 

przestrzennego 

Wprowadzone prawem wyraźne granice kompetencji powodują działania odosobnione, 

opiniowanie i formalne uzgadnianie ograniczone czasem na to przeznaczonym. Brak natomiast 

systemowej współpracy warsztatowej na etapie tworzenia koncepcji i wspólnej jej akceptacji, 

obrony i skutecznego wdrażania. Niekiedy elementy konkurencji miast i gmin ograniczają formy 

niezbędnej współpracy. Ta zaś znajduje się w stanie słabego postępu. 

VI. Problem szósty - skromny arsenał istniejących narzędzi kształtowania ładu 

przestrzennego 

Tworzone są nie zawsze doskonałe narzędzia regulacyjne, podczas gdy występuje zasadniczy 

brak narzędzi informacyjnych i przygotowujących narzędzia realizacyjne - mało konkursów, 

słabość autentycznej profesjonalnej krytyki zastępowana protestami bez pełnej oceny 

pozytywnych i negatywnych ich skutków, mało dobrych wzorów i ich popularyzacji, slabo 

rozwinięty marketing przestrzeni. 

VII. Problem siódmy - braki współczesnej urbanistyki i ruralistyki - sztuki 

kształtowania zabudowy miast i wsi i kształtowania krajobrazu  

Istnieją systemy ochrony wyróżnionych wartości - obszarów przyrodniczych, obiektów 

zabytkowych wyposażone w narzędzia ochrony (ustanawianie obiektów, plany ochrony, 
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system kar i opłat), posiadający też mankamenty (brak rekompensat utraty wartości), ale brak 

spójnego systemu kształtowania nowej zabudowy w nawiązaniu do dziedzictwa przeszłości 

oraz cennych zasobów i wartości – występują braki w znajomości reguł tego kształtowania, 

także dostatecznej ilości wzorców twórczej kontynuacji i słabość ich popularyzacji. 
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