
AKTUALIZACJA STRATEGII  
ROZWOJU GMINY REWAL DO 

ROKU 2020

Rewal, luty 2012 r.



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020

„Aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020” opracował zespół w składzie: 

Autor opracowania:
Business Mobility International Spółka z o.o.

ul. Lutosławskiego 18

76-200 Słupsk

Zespół koordynujący:
Gmina Rewal - Referat Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych

ul. Mickiewicza 19

72 – 344 Rewal 

„Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020” została sporządzona Metodą Ekspercko -  

Partnerską, w ścisłym partnerskim współdziałaniu z Gminą Rewal.

2



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020

SPIS TREŚCI

Spis treści                                                                                                                                                             .........................................................................................................................................................  3  
WSTĘP                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................  4  
METODOLOGIA                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................  6  

1 UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE                                                                                                               ..........................................................................................................  7  

1.1 UWARUNKOWANIA PRAWNO - POLITYCZNE MAKROOTOCZENIA                                                                                         ....................................................................................  7  
1.2 UWARUNKOWANIA PRAWNO - POLITYCZNE MIKROOTOCZENIA                                                                                        ....................................................................................  16  

2 CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU SPOŁECZNO – 
GOSPODARCZEGO GMINY REWAL                                                                                                                ...........................................................................................................  31  

2.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE                                                                                                                     .................................................................................................................  31  
2.2 RYS HISTORYCZNY                                                                                                                                     .................................................................................................................................  33  
2.3 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE                                                                                                                        ....................................................................................................................  34  
2.4 GOSPODARKA                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  44  
2.5 SFERA SPOŁECZNA                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  46  
2.6 WALORY KULTUROWE                                                                                                                              ..........................................................................................................................  59  
2.7 WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE                                                                                                 .............................................................................................  62  
2.8 ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE                                                                                                 .............................................................................................  79  

3 MIEJSCE GMINY REWAL W SYSTEMIE NADMORSKICH GMIN TURYSTYCZNYCH - 
ANALIZA BENCHMARKINGOWA                                                                                                                     .................................................................................................................  90  

4 ANALIZA SWOT                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  105  

5 PERSPEKTYWY I KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO                                ............................  111  

5.1 WIZJA I MISJA GMINY                                                                                                                               ...........................................................................................................................  111  

6 STRATEGICZNY PROGRAM ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY REWAL - 
PRIORYTETY, CELE SZCZEGÓŁOWE, KIERUNKI DZIAŁANIA                                                            ........................................................  115  

7 MECHANIZMY PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I MIĘDZYGMINNEJ
            130  

8 PROMOCJA GMINY REWAL                                                                                                                         .....................................................................................................................  134  

9 MONITORING I EWALUACJA STRATEGII                                                                                                ............................................................................................  138  

10 NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU 
PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO                                                                            ........................................................................  155  

SPIS MAP                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................  159  
SPIS TABEL                                                                                                                                                     .................................................................................................................................................  159  
SPIS WYKRESÓW                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  161  

3



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020

WSTĘP
W dniu 29 grudnia 2004 roku Rada Gminy Rewal uchwaliła i przyjęła do realizacji  Strategię 

Rozwoju  Gminy  Rewal  do  roku  2015,  która  określiła  metody  przygotowania  i  realizację  działań 

administracyjno - gospodarczych, służących wszechstronnemu rozwojowi Gminy.

Władze samorządowe nakreśliły misję rozwoju Gminy Rewal, deklarując: Wspólnym wysiłkiem 

władzy samorządowej i mieszkańców przekształcimy naszą gminę w mała ojczyznę o europejskim  

poziomie  życia  i  dobrobytu,  przyjazną  i  gościnną  dla  innych  ludzi.  Nadmorskie  położenie  gminy  

w regionie wyróżniającym się wyjątkową atrakcyjnością krajobrazu i bogactwem form przyrodniczych,  

predysponuje  do  przekształcenia  jej  w  jeszcze  bardziej  prężny  ośrodek  turystyczny.  Władze  

samorządowe wspólnie z mieszkańcami gminy zobowiązują się do wypełniania swoich funkcji i zadań  

oraz  inspirowania  i  wspomagania  wszelkich  inicjatyw  lokalnych  przyczyniających  się  do  wzrostu  

dobrobytu i zapewniających stały rozwój Gminy Rewal.

Misja  ta,  sformułowana  bardzo  szeroko,  nadal  zachowuje  aktualność.  Wymaga  jednak 

modyfikacji,  przede wszystkim z powodu dostosowania  do zmieniającej  się  rzeczywistości.  Liczne 

zmiany  w  gospodarczym  i  społecznym  otoczeniu  lokalnym  sprawiły,  iż  postanowiono  dokonać 

aktualizacji  dokumentu,  który  powinien  być  powiązany  ze  Strategią  Rozwoju  Województwa 

Zachodniopomorskiego, jak również skorelowany z głównymi  programami gminnymi,  m.in.  Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Wystąpiło wiele przełomowych wydarzeń, proces wejścia Polski do Unii Europejskiej wniósł 

istotne zmiany w sposobie przygotowania i  realizacji  przedsięwzięć rozwojowych gminy,  w świecie 

zapanował kryzys gospodarczy, co odbiło się również echem w funkcjonowaniu Gminy Rewal. 

W związku z powyższym podstawą rozwoju Gminy Rewal jest  Strategia, która określa misję 

oraz cele i kierunki działania do roku 2020. 

Jest  to  długookresowy  plan  działania,  określający  strategiczne  cele  rozwoju  gminy

i przyjmujący takie cele i kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji  przyjętych zamierzeń 

rozwojowych.  Strategia stanowi  podstawę  do  właściwego  zarządzania  Gminą,  do  ubiegania  się  

o środki zewnętrzne. Ustalenia zawarte w Strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze 

gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno i gospodarczego. Ponadto Strategia wskazuje, jakie 

są najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne i ekologiczne, 

na  których  powinna  być  skoncentrowana  uwaga  Rady  Gminy  Rewal  w  przyjętym  horyzoncie 

czasowym.

Strategia ma również na celu określenie funkcji Gminy Rewal w stosunku do mieszkańców 

i osób przyjezdnych, odwiedzających Gminę.

Dodatkowym  czynnikiem  mającym  wpływ  na  ostateczny  kształt  dokumentu  jest 

Charakterystyka i diagnoza aktualnego stanu społeczno – gospodarczego Gminy Rewal, zawierająca 

podstawowe informacje o Gminie.

Raport  stanowiący  integralną  część  Strategii,  został  opracowany  według  wcześniej 

przygotowanego  schematu  przy  udziale  pracowników  Urzędu  Gminy  w  Rewalu.  Na  podstawie 

rzetelnego  i  obiektywnego  opisu  kondycji  gospodarczej  i  społecznej  Gminy  Zespół  Ekspercki  we 
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współpracy  z  Gminą  Rewal  wypracował  cele  strategiczne,  służące  wzmocnieniu  samorządu  do 

sprostania wyzwaniom polityki rozwojowej.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020 pozwala na realizację kluczowych 

dla rozwoju Gminy projektów, będących wynikiem strategicznej koncepcji rozwoju. 

Dokonując  prac  aktualizacyjnych,  których  efektem  jest  przedkładany  dokument  Strategii  

Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020,  uwzględniono również zasadnicze elementy,  wpływające na 

realizacje  polityki  rozwojowej,  jak  ocena  i  weryfikacja  szans  i  słabości  rozwojowych  Gminy  oraz 

czynników rozwoju ekonomiczno - społecznego.

Proces  aktualizacji  Strategii będzie  przyjmowany  jako  systemowy  element  zarządzania 

strategicznego Gminą Rewal.  Strategia winna być aktualizowana i korygowana w takt zachodzących 

istotnych zmian w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym Gminy.
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METODOLOGIA
Przy realizacji  prac aktualizacyjnych  Strategii  Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020 obrano 

Metodę  Ekspercko  -  Partnerską,  która  pozwoliła  połączyć  wiedzę  i  doświadczenie  ekspertów  

i samorządu oraz uczestnictwo społeczne, zarówno instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji 

pozarządowych, jak i mieszkańców Gminy.

Proces zapoznawania się z atutami i wadami Gminy Rewal obejmował badanie opinii liderów 

publicznych, mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie Gminy w zakresie postrzegania 

przez nich zagadnień społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Wyniki badań ankietowych stały 

się podstawą do wnioskowania o społecznym odbiorze rzeczywistej sytuacji w Gminie, wykrycia różnic  

pomiędzy społecznym ocenami faktów a ich rzeczywistym stanem, a także problemów najbardziej  

dotykających mieszkańców i przedsiębiorców.

Na podstawie wypracowanej analizy SWOT: silne strony (wewnętrzne) gminy, słabe strony 
(wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) zespół ekspercki postawił pytanie: Co 

należy zrobić, albo jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe  

strony  gminy  i  zniwelować  zagrożenia?  Następnie  opracowano  kilkanaście  celów  operacyjnych 

opierając się na wcześniej  wybranych słabych stronach i zagrożeniach. Podobnie zespół pracował 

przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans. 

Kolejnym  etapem  prac  zespołu  ekspertów  było  zidentyfikowanie  kierunków  działania  do 

wypracowanych wcześniej celów. 

Z uwagi na to, że zarówno dane statyczne, jak i dynamiczne, nie mogą zostać odpowiednio  

ocenione bez odpowiedniej grupy porównawczej, za celowe uznano umiejscowienie Gminy Rewal pod 

względem rozwoju społeczno-gospodarczego, a także szczegółowo w zakresie rozwoju społecznego, 

gospodarczego,  przestrzennego i  turystycznego wśród innych,  porównywalnych  nadmorskich gmin 

turystycznych. Dla osiągnięcia tego celu przeprowadzono analizę porównawczą- benchmarkingową  

z  użyciem mierników rozwoju.  Metoda  ta  pozwala  na  uzyskanie  wyniku  w postaci  procentowego 

miernika rozwoju w odniesieniu do gminy idealnej w zakresie dobranych wskaźników w grupie gmin 

uznanych za porównywalne (tzw. benchmarki). Oznacza to, że wynik odczytywany może być tylko 
w odniesieniu do konkretnej grupy gmin i dodatkowo tylko i wyłącznie w zakresie przyjętych do 
badania  zmiennych.  W  efekcie  analiza  benchmarkingowa  pozwala  na  zbudowanie  rankingu 

badanych gmin.

Zadaniem metodycznym w aktualizowaniu Strategii było również dostosowanie dokumentu do 

celów i  priorytetów Strategii  Rozwoju  Województwa  Zachodniopomorskiego.  Zbieżność  kierunków 

rozwoju obu dokumentów może być argumentem przy ubieganiu się przez samorząd wiejski o środki  

budżetu państwa oraz funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć strategicznych.
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1 Uwarunkowania zewnętrzne 

1.1 Uwarunkowania prawno - polityczne makrootoczenia 

Z  punktu  widzenia  acquis  communautaire1 gminy  są  traktowane  jako  część  administracji 

publicznej państwa członkowskiego UE.2;3

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przewidziane w art. 

91 Konstytucji RP zasady określające stosunek prawa wspólnotowego do prawa krajowego, tj. zasada 

pierwszeństwa  prawa  wspólnotowego  wobec  prawa  państw  członkowskich  oraz  zasada 

bezpośredniego stosowania. Obowiązywanie tych zasad jest o tyle istotne dla władz samorządowych, 

że  powoduje  znaczącą  zmianę  w  katalogu  źródeł  prawa  stanowiących  podstawę  funkcjonowania 

administracji  publicznej.  Obok  norm  krajowego  porządku  prawnego  administracja  samorządowa 

zobowiązana jest do stosowania norm pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego.

Prawo Wspólnoty Europejskiej ma w dominującej części charakter gospodarczy. To ono jest 

głównym (aczkolwiek  nie  jedynym) środkiem, za pomocą którego realizuje  się szeroko rozumiana 

integracja  ekonomiczna  państw  UE.  Gminy  są  jednostkami  gospodarczymi  jednolitego  rynku  Unii 

Europejskiej,  gdyż  po  pierwsze,  korzystają  z  uregulowań  kształtujących  jego  działanie 

współuczestnicząc jako podmioty gospodarujące w obrocie handlowym a po drugie,  mają do nich 

zastosowanie  istotne  ograniczenia  wynikające  z  ochrony  tego  rynku  przed  zniekształceniami 

konkurencji  lub  zaburzeniami  jego  funkcjonowania  spowodowanymi  brakiem  wyraźnego  rozdziału 

pomiędzy  spełniającymi  także  funkcje  władcze  organami  działającymi  w  sektorze  publicznym  

a sektorem prywatnym. Ograniczenie to wynika z prawa Unii Europejskiej, nawet chociażby konkretne 

akty  prawne,  które  mają  zastosowanie  do  gmin  miały  postać  ustaw  lub  aktów  niższego  rzędu 

wydanych przez parlament krajowy. 

Reasumując, można najogólniej stwierdzić, iż prawo europejskie ma na gminy wpływ w trzech 

obszarach: 

- po pierwsze, w istotnym stopniu określa warunki makroekonomiczne ich funkcjonowania, 

- po drugie, tworzy narzędzia wspomagające (w szczególności o charakterze finansowym), 

- po trzecie, tworzy nowe zadania w stosunku do gmin lub też znacząco modyfikuje zadania 

już istniejące (powodując także konieczność wypracowania nowych kompetencji).

1  Rzadziej zwane acquis de l'Union – dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej oraz Unii Europejskiej obejmujący tak prawo  
stanowione, jak i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zasady prawa WE oraz wspólne podstawowe zasady  
konstytucyjne państw członkowskich UE. Pod pojęciem tym należy rozumieć ujednolicanie, dostosowywanie, uzgadnianie lub  
zbliżanie regulacji prawnych państw członkowskich do całokształtu dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej, który obejmuje  
wszystkie uchwalone w jej ramach akty prawne. 
2  Źródło: Polskie samorządy a prawo Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, luty 2005 r.; A. Nowak – Far,  
Funkcjonowanie  gmin  w  Unii  Europejskiej,  Poznań  2002;  Samorząd  terytorialny  a  prawo  UE,  Urząd  Komitetu  Integracji  
Europejskiej.
3  Źródło: A. Nowak – Far, Funkcjonowanie gmin w Unii Europejskiej, Poznań 2002.

7



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020

Jak  wynika  z  art.  5  TWE, Unia  Europejska  nie  reguluje  wszystkich  sfer  działania  gmin.  

W  zakresie  kompetencji  wspólnych  z  państwami  członkowskimi  musi  się  ona  kierować  zasadą 

subsydiarności pozostawić wiele istotnych kwestii do regulacji prawodawców krajowych. 

Tabela 1 Dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej

1. Układ Europejski
Układ  Europejski  (Europe  Agreement)  z  16  grudnia  1991  r.,  ustanawiający  stowarzyszenie 
między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, był 
umową  międzynarodową,  która  wyznaczyła  ramy  instytucjonalno-prawne  stosunków  Polski  
z Unią Europejską. Wszedł w życie, po zakończeniu po obu stronach procedury ratyfikacyjnej, 
1 lutego 1994 r.  Wcześniej  jednak,  bo od 1 marca 1992 r.,  rozpoczęto realizację handlowej  
części tego układu, pod postacią tzw. Umowy Przejściowej (Interim Agreement). Układ został 
opublikowany w Załączniku do nr 11 Dziennika Ustaw RP, poz. 38 z 27 stycznia 1994 r., a także 
w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich - OJ L 348/93.
W Preambule  Układu  odnajdujemy  ważny  zapis,  mówiący  że  „końcowym  celem Polski  jest 
członkostwo we Wspólnotach,  a Stowarzyszenie,  zdaniem Umawiających się  Stron,  pomoże 
Polsce osiągnąć ten cel”.
Artykuł  1  definiuje  następujące  cele  Układu:  ustanowienie  odpowiednich  ram  dla  dialogu 
politycznego, który umożliwi rozwój bliskich stosunków politycznych między stronami, 
• popieranie rozwoju handlu i harmonijnych stosunków gospodarczych między stronami, w celu 

sprzyjania dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i dobrobytowi w Polsce, 
• stworzenie podstawy dla pomocy finansowej i technicznej Wspólnoty dla Polski, 
• stworzenie właściwych ram dla stopniowej integracji Polski ze Wspólnotą, 
• popieranie współpracy w dziedzinie kultury. 
Ten układ stał się podstawą integracji Polski z UE i przyjęcia przez nasz kraj kolejnych praw 
obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

2. Traktat Akcesyjny 

Na mocy niniejszego Aktu nowe Państwa Członkowskie, w tym Polska przystąpiły do decyzji  
i  umów przyjętych przez przedstawicieli  rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach 
Rady Wspólnoty. Nowe Państwa Członkowskie zobowiązały się przystąpić od dnia przystąpienia 
do  wszystkich  innych  umów zawartych  przez  obecne  Państwa  Członkowskie  i dotyczących 
funkcjonowania Unii lub związanych z jej działaniami.
Co  oznacza,  że  Polska  zobowiązała  się  do  przestrzegania  wszystkich  norm  prawnych 
i przyjętych  strategii  rozwojowych  dla  poszczególych  obszarów  życia  społeczno  – 
gospodarczego, w tym polityki społecznej wyrażonej m.in. w Strategii Lizbońskiej przyjetej przez 
Unię Europejska w 2000 roku.

3. Strategia Lizbońska
Celem  Strategii  Lizbońskiej  jest  uczynienie  z  UE  obszaru  o  dynamicznie  rozwijającej  się 
gospodarce,  jednocześnie  zachowującego  wysoką  spójność  społeczną.  Spójność  społeczna 
rozumiana jest tutaj jako zdolność społeczeństwa do zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim 
członkom oraz minimalizowania rozbieżności między nimi. Polega więc nie tylko na zwalczaniu 
wykluczenia  społecznego  i  ubóstwa,  ale  przede  wszystkim  na  tworzeniu  solidarności  
w społeczeństwie, tak aby ograniczać zasięg występowania tego zjawiska. Strategia ta opiera 
się na trzech filarach: konkurencyjności, zatrudnieniu i spójności społecznej.
Założeniem europejskiego modelu społecznego Unii Europejskiej i Rady Europy jest:
- odpowiedzialność państwa za poziom i jakość życia wszystkich obywateli  wyrażająca się 

m.in.  w  aktywnym  przeciwdziałaniu  rosnącemu  ubóstwu  i  nadmiernemu  rozwarstwieniu 
społecznemu,

- oparcie polityki społecznej na prawach społecznych i socjalnych, których katalog zawiera 
Zrewidowana  Europejska  Karta  Społeczna  -  podstawowy  dla  Europejskiego  Modelu 
Społecznego dokument  Rady Europy,  jak i  Karta  Podstawowych Praw Unii  Europejskiej 
włączona w całości do projektu Traktatu Konstytucyjnego (w ostatecznej wersji do Traktatu 
Lizbońskiego ), a następnie Traktatu Reformującego, 

- wielosektorowość i wielopoziomowość polityki społecznej, w której ważną rolę do odegrania 
mają sektor obywatelski i rynkowy oraz władze regionalne i lokalne przy aktywnej postawie 
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państwa realizującego interes wspólny i chroniącego najbardziej podatnych na wykluczenie 
społeczne,

- uznanie znaczenia mocnych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych za jeden z istotnych 
czynników zapobiegających powstawaniu problemów społecznych i gospodarczych,

- uwzględnianie  trendów demograficznych  w planowaniu polityki  społecznej,  a szczególnie 
takich zjawisk jak: zmieniająca się struktura wiekowa społeczeństwa, zmiany wzorów życia 
rodzinnego oraz migracje.

4. Traktat Lizboński 
13 grudnia 2007 r. podpisano w Lizbonie Traktat Lizboński, który ustanawia nowe ramy prawne 
i  sposób  zorganizowania  Unii  Europejskiej.  Traktat  został  opracowany  po  to,  aby  Unia 
Europejska  w  XXI  wieku  lepiej  odpowiadała  na  stojące  przed  nią  wyzwania.  Dzięki 
wprowadzanym  w  Traktacie  zmianom  Unia  będzie  bardziej  demokratyczna,  przejrzysta 
i skuteczna  w  działaniu.  Traktat  wzmacnia  rolę  Parlamentu  Europejskiego  i  parlamentów 
krajowych, gwarantując obywatelom większą możliwość uczestnictwa w procesie decyzyjnym 
UE. Uproszczeniu i usprawnieniu ulegną metody pracy i zasady podejmowania decyzji w UE. 
Instytucje  europejskie  w  istotnym zakresie  zostaną  zreformowane.  Zwiększą  się  możliwości 
działania w dziedzinach o istotnym znaczeniu  dla  dzisiejszej  Unii  takich jak bezpieczeństwo 
energetyczne  czy  walka  z  terroryzmem.  Traktat  wprowadza  ponadto  istotne  zmiany  w  tak 
ważnej  sferze  działalności,  jak  polityka  zagraniczna,  m.in.  poprzez  ustanowienie  funkcji  
Wysokiego Przedstawiciela Unii  do spraw zagranicznych oraz powołanie Europejskiej  Służby 
Działań Zewnętrznych. Zmiany te przyczynią się do lepszego promowania interesów i wartości 
europejskich w świecie oraz umocnienia pozycji międzynarodowej UE. Traktat lizboński został 
ratyfikowany przez wszystkie 27 państw członkowskich i wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku.

Tabela  2 Akty  prawne i  dokumenty  strategiczno  –  planistyczne  odnoszące  się  do rozwoju 
społeczno - gospodarczego – obecnie obowiązujące w Polsce4

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807)

Ustawa  reguluje  podejmowanie,  wykonywanie  i  zakończenie  działalności  gospodarczej  na 
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  zadania  organów  administracji  publicznej  w  tym 
zakresie.
Art.7
Państwo udziela przedsiębiorcom pomocy publicznej na zasadach i w formach określonych  
w odrębnych przepisach, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji.
Art. 8.
1.Organy  administracji  publicznej  wspierają  rozwój  przedsiębiorczości,  tworząc  korzystne 
warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

2. Strategia Polityki Społecznej na lata 2007 - 2013
Celami  Strategii  Polityki  Społecznej  Rządu  w  latach  2007  –  2013  jest  zbudowanie 
zintegrowanego systemu polityki  państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim obywatelom 
równego dostępu  do praw społecznych,  poprawy warunków powstawania  i  funkcjonowania 
rodzin oraz wsparcia grup i  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zapewnieniu 
demokratycznego  współuczestnictwa  obywateli.  Na  poziomie  gminy  dokumentem 
podporządkowanym tej strategii winna być Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w swoich celach spójna z następującymi priorytetami:
Priorytet 1 - Poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin. Wsparcie rodzin 
w wychowaniu i edukacji dzieci. 
1.1.  Tworzenie  warunków  sprzyjających  rozwojowi  młodego  pokolenia  w  rodzinie  
i w środowiskach pozarodzinnych jako czynnika poprawy jakości kapitału ludzkiego. 
1.2.  Tworzenie  i  wzmacnianie  rozwiązań  służących  godzeniu  pracy  zawodowej  
i  wychowywania  dzieci,  w  celu  podniesienia  aktywności  zawodowej  oraz  umożliwienia 
pełniejszej realizacji planów prokreacyjnych.
1.3. Zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze. 
1.4.  System  pomocy  dla  rodzin  z  dziećmi,  celem  wyrównywania  deficytów  rozwojowych  
u dzieci uczących się.

4 http://www.mgip.gov.pl/Prawo/Obowiazujace+prawo/Turystyka/ oraz J. Gospodarek, Prawo Turystyczne w zarysie, Bydgoszcz 
– Warszawa 2003.
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1.5. Rozwijanie placówek świadczących usługi edukacyjne, sportowo-rekreacyjne i kulturalne. 
1.6. Kształtowanie pozytywnego klimatu wobec rodziny, małżeństwa i dzietności. 
1.7.  Wsparcie  dla  rodzin  z  dziećmi  niepełnosprawnymi,  w  celu  wyrównania  szans  dzieci  
i młodzieży podejmujących i kontynuujących naukę. 
1.8.  Stworzenie  kompleksowego  systemu  zapobiegania  przestępczości,  demoralizacji  
i nadużywania substancji psychoaktywnych przez młodzież. 
Priorytet 2 - Wdrożenie aktywnej polityki społecznej.
2.1. Wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej poprzez system pomocy społecznej.
2.2.  Rozwój  zatrudnienia  socjalnego,  w celu  przywrócenia  możliwości  zatrudnienia  osobom 
podlegającym wykluczeniu społecznemu.
2.3.  Rozwój  form  ekonomii  społecznej,  na  rzecz  pobudzenia  aktywizacji  zawodowej  osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2.4.  Rozwój  budownictwa mieszkaniowego i  wsparcie  gmin w budowie  mieszkań dla  osób 
wymagających pomocy socjalnej.
2.5. Stworzenie kompleksowego systemu probacyjnego. 
2.6. Likwidacja pułapki dochodowej,  ograniczenie zachęt do dezaktywizacji  zawodowej oraz 
zwiększenie szans zatrudnienia dla osób o niskich kwalifikacjach.
Priorytet 3 - Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych.
3.1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
3.2. Tworzenie warunków do większej aktywności  zawodowej osób niepełnosprawnych jako 
podstawy społecznej integracji i poprawy warunków ich życia.
3.3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług społecznych.
3.4. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności.
3.5. Reforma systemu rentowego.
3.6.  Usprawnienie  systemu  rehabilitacji,  na  rzecz  utrzymania  możliwości  aktywności 
zawodowej.
3.7. Rozwijanie całościowych systemów pomocy dla osób obarczonych nietypowymi rodzajami 
niepełnosprawności, wymagających kompleksowych i systemowych działań ze strony państwa.
Priorytet  4  –  Tworzenie  warunków  sprzyjających  integracji  w  starzejącym  się 
społeczeństwie.
4.1.  Rozwijanie  systemu opieki  pielęgnacyjnej,  celem zbudowania środowiskowego  modelu 
integracji ludzi starszych i wymagających pomocy.
4.2. Wprowadzenie specjalizacji stacjonarnej opieki, celem budowy systemu specjalistycznego 
wsparcia dla osób wymagających szczególnej opieki. 
4.3. Aktywizacja i integracja lokalna osób w wieku poprodukcyjnym, wykorzystanie potencjału 
osób starszych w środowisku lokalnym.
4.4. Zapewnienie odpowiednich świadczeń emerytalnych na starość. 
4.5. Prowadzenie spójnej polityki wobec starości i na rzecz osób starszych.
Priorytet 5 - Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych.
5.1  Wdrożenie  strategicznego  planowania  lokalnej  i  regionalnej  polityki  społecznej,  celem 
stworzenia metody koordynacji krajowej polityki społecznej.
5.2 Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnika integracji  lokalnej, celem zwiększenia 
samodzielności i aktywizacji zawodowej osób wymagających pomocy socjalnej. 
5.3 Wdrożenie systemu informacji  i  poradnictwa obywatelskiego oraz dostępu do lokalnych 
środków przekazu i Internetu. 
Priorytet  6  -  Partnerstwo  publiczno-społeczne  jako  podstawa  rozwoju  usług 
społecznych. 
6.1. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych, regionalnych i krajowych.
6.2. Budowa partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie działalności pożytku publicznego.
6.3. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
6.4. Wsparcie postaw obywatelskich.
6.5. Wzmocnienie partycypacji społecznej. 
Priorytet 7 - Integracja społeczna i zawodowa imigrantów.
7.1.  Wdrożenie  polityki  integracji  społecznej  i  zawodowej  imigrantów,  celem  prowadzenia 
kompleksowych działań wszystkich instytucji publicznych.
7.2.  Wdrożenie  polityki  antydyskryminacyjnej,  celem  ograniczenia  postaw  ksenofobicznych 
wobec środowisk imigranckich.
7.3.  Ustawiczne  szkolenie  kadr  administracji  publicznej  oraz partnerów społecznych,  celem 
przygotowania do pracy z uchodźcami.
7.4. Zaprojektowanie spójnego systemu współpracy z uchodźcami.
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3. Narodowa Strategia Integracji Społecznej

Celem prac nad Narodową Strategią Integracji Społecznej jest pomoc w procesie włączania się 
Polski w realizację drugiego z celów Strategii  Lizbońskiej UE stawiającego na modernizację 
europejskiego  modelu  socjalnego,  inwestowanie  w  ludzi  oraz  zwalczanie  wykluczenia 
społecznego. Konkretne działania mają przyczynić się do: 

• dostosowania  edukacji  i  szkolenia  do  wymogów  życia  i  pracy  w  społeczeństwie 
opartym na wiedzy, 

• rozwijania  aktywnej  polityki  zatrudnienia  przyczyniającej  się  do  tworzenia  większej 
liczby lepszych miejsc pracy, 

• modernizacji  systemu  ochrony  socjalnej,  w  tym  systemów emerytalnych  i  ochrony 
zdrowia,  m.in.  w  celu  zapewnienia  ich  finansowej  stabilności  oraz  odpowiedniej 
koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia, 

• wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej 
klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy oraz 
konkretyzacja Strategii Lizbońskiej w obszarze integracji.

Priorytety  krajowe  wyznaczające  cele  szczegółowe  lokalnych  strategii  polityki  społecznej 
opracowywanych na szczeblu samorządów lokalnych to:

• Wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym,
• Poprawa jakości kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim,
• Upowszechnienie kształcenia wyższego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb rynku 

pracy,
• Rekompensowanie deficytów rozwoju intelektualnego i sprawnościowego dzieci,
• Radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego,
• Ograniczenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych,
• Ograniczenie bezrobocia długookresowego,
• Zmniejszenie bezrobocia młodzieży,
• Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych,
• Zwiększenie liczby uczestników w aktywnej polityce rynku pracy,
• Upowszechnienie kształcenia ustawicznego,
• Wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia w sprawności,
• Powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
• Kobiety i dzieci objęte programami zdrowia publicznego,
• Wzrost dostępu do lokali (mieszkań) dla grup najbardziej zagrożonych bezdomnością,
• Dostęp do pracowników socjalnych,
• Rozwój pomocy środowiskowej – zwiększenie liczby osób objętych usługami pomocy 

środowiskowej,
• Zaangażowanie obywateli w działalność społeczną,
• Realizacja Narodowej Strategii Integracji Społecznej przez samorządy terytorialne,
• Dostęp do informacji obywatelskiej i poradnictwa obywatelskiego.

4. Narodowa Strategia Spójności5

Narodowa  Strategia  Spójności  (NSS)  (nazwa  urzędowa:  Narodowe  Strategiczne  Ramy 
Odniesienia)  to  dokument  strategiczny  określający  priorytety  i  obszary  wykorzystania  oraz 
system  wdrażania  funduszy  unijnych:  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego 
(EFRR),  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  (EFS)  oraz  Funduszu  Spójności  w ramach 
budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013.
Celem strategicznym NSS jest  tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki  
polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost  
poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cel  strategiczny  osiągany  będzie  poprzez  realizację  horyzontalnych  celów  szczegółowych. 
Celami horyzontalnymi NSS są: 

1. Poprawa  jakości  funkcjonowania  instytucji  publicznych  oraz  rozbudowa 
mechanizmów partnerstwa, 

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 
3. Budowa  i  modernizacja  infrastruktury  technicznej  i  społecznej  mającej 

5 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie,  Narodowa Strategia 
Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Warszawa, maj 2007)
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podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 
4. Podniesienie  konkurencyjności  i  innowacyjności  przedsiębiorstw,  w  tym 

szczególnie  sektora  wytwórczego  o wysokiej  wartości  dodanej  oraz  rozwój  sektora 
usług, 

5. Wzrost  konkurencyjności  polskich  regionów  i  przeciwdziałanie  ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i  wspomaganie zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich.

Wybrane fragmenty NSS związane z rozwojem społeczno – gospodarczym:

• Wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej:
Dla  podniesienia  poziomu  życia  mieszkańców  Polski,  a  także  przyśpieszenia  rozwoju 
społeczno-gospodarczego, niezwykle istotne jest zapewnienie bardziej równomiernego dostępu 
do podstawowej infrastruktury społecznej, a także rozbudowa tych elementów, które wiążą się 
bezpośrednio  ze  wskaźnikami  realizacji  celów  NSRO,  w  tym  podniesieniem  poziomu 
wykształcenia, zwiększenia liczby absolwentów na kierunkach technicznych i przyrodniczych, 
podniesienia  zdrowotności  pracowników  i  wydłużenia  długości  życia,  a  także  podniesieniu 
jakości  życia  m.in.  poprzez  zwiększenie  dostępu  do  obiektów  kultury  i  promocje  turystyki 
i rekreacji(...).
Istotne  znaczenie  mają  inwestycje  służące  zmniejszaniu  nierówności  w  dostępie  do 
infrastruktury medycznej, edukacyjnej, kultury i turystyki(...).
Działania w dziedzinie infrastruktury kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego mają na celu 
przede  wszystkim  zwiększenie  dostępu  do  kultury  mieszkańców  Polski  oraz  podniesienie 
kompetencji  kulturalnych  społeczeństwa,  a  także  atrakcyjności  turystycznej  i  inwestycyjnej 
kraju.  Działania  te  będą  koncentrować  się  na  wykorzystaniu  istniejącego  już  potencjału 
dziedzictwa  kulturowego  o  znaczeniu  światowym  i  europejskim,  ochronie  i  zachowaniu 
dziedzictwa  kulturowego,  poprawie  stanu  infrastruktury  kultury  oraz  rozwijaniu  nowych, 
alternatywnych form korzystania z kultury(...).
...Istniejący  potencjał  kulturowy  (w  tym  przebiegające  przez  Polskę  europejskie  szlaki 
kulturowe)  i przyrodniczy  oraz  planowane  działania  w  obszarze  kultury,  tworzą  korzystne 
warunki dla rozbudowy infrastruktury turystycznej. Dla zapewnienia dostępu do odpowiedniej, 
wysokiej jakości usług oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski i jej regionów środki 
zostaną skoncentrowane przede wszystkim na poprawie jakości funkcjonującej infrastruktury 
turystycznej  poprzez  projekty  z  zakresu  jej  rozbudowy,  modernizacji  i  wyposażenia. 
Przedsięwzięcia  w  tym  zakresie  będą  również  ukierunkowane  na  powstawanie  nowych 
obiektów służących do prowadzenia działalności turystycznej, które będą spełniały standardy 
UE. Miejsca pracy w sektorze turystyki przyczynią się do wzrostu zatrudnienia w infrastrukturze 
towarzyszącej produkcji towarów i usług niezbędnych dla obsługi turystów. Wsparcie dotyczące 
turystyki dotyczyło będzie zarówno projektów spełniających kryteria infrastruktury społecznej - 
służącej nieodpłatnie ogółowi społeczeństwa, jak i na zasadach komercyjnych, stanowiących 
element schematów pomocy publicznej(...).

• Podniesienie  konkurencyjności  i  innowacyjności  przedsiębiorstw,  w  tym  szczególnie 
sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług:

Planowane  wsparcie  dotyczyć  będzie  zarówno  sektora  usług  rynkowych,  w  tym  sektora 
turystyki i kultury oraz usług medycznych, jak również tych usług podstawowych, które mogą 
pozytywnie wpływać na procesy rozwoju regionalnego i zwiększenie dostępności do usług na 
obszarach marginalizowanych (...).

• Wzrost  konkurencyjności  polskich  regionów  i  przeciwdziałanie  ich  marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej:

Rozwój  turystyki  jest  szansą  na  wzmocnienie  pozycji  ośrodków  metropolitalnych, 
a równocześnie  nadanie  nowej  dynamiki  rozwoju  ośrodkom  mniejszym,  peryferyjnym  oraz 
ośrodkom  o  wyczerpanych  dotychczasowych  potencjałach  rozwojowych.  Turystyka  jest 
aktywnością  spinającą  regiony,  łączącą  obszary  miejskie  z  wiejskimi,  aktywizującą  wieś 
dziedziną przyczyniającą się do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, nadającą nowy sens 
obszarom podmiejskim z funkcjami turystyczno - rekreacyjnymi (...).

• Pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicznego największych ośrodków miejskich:
Kluczowym  zadaniem  jest  dalsze  wspomaganie  rozbudowy  funkcji  metropolitalnych  
(w tym naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych) (...).
Jednocześnie  działania  powinny  zostać  ukierunkowane  na  pełniejsze  wykorzystanie  dla 
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rozwoju sfery usług (w tym uzdrowiskowych, turystycznych),  unikalnego w skali europejskiej 
środowiska  naturalnego  i  walorów  kulturowych  oraz  promocję  wybranych  produktów 
regionalnych  (w  tym  ekologicznych),  gałęzi  przetwórstwa  żywności  i  przemysłu,  mających 
podstawowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na tym obszarze (...).

• Przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji obszarów problemowych:
Zachowanie walorów historycznych, podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co może 
zwiększyć  ich  atrakcyjność  turystyczną,  a  tym  samym  przyczynić  się  do  wzrostu  szans 
rozwojowych. Rewitalizacji powinny zostać poddane miasta o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
otaczających  je  układów  lokalnych,  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  społecznej 
i gospodarczej, a także miasta o wysokich walorach turystycznych (...).
Konieczny  jest  rozwój  współpracy  przygranicznej,  rozbudowa  infrastruktury  granicznej, 
transportowej, turystycznej (...).

5. Strategia Rozwoju Kraju 2007 –  20156

Strategia  Rozwoju  Kraju  uchwalona  przez  Radę  Ministrów  29  listopada  2006r.  jest 
nadrzędnym,  wieloletnim dokumentem strategicznym Rozwoju  Społeczno  -  Gospodarczego 
kraju służącym jako punkt odniesienia dla innych strategii i programów zarówno rządowych jak 
i terytorialnych.
Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: 
poszczególnych obywateli i rodzin.
Cel główny, a także problemy społeczno-gospodarcze wynikające z opóźnień  rozwojowych, 
niedoinwestowania  polskiej  gospodarki  oraz  uwarunkowań  zewnętrznych,  wskazują  na 
priorytety. Określają one najważniejsze kierunki i główne działania, dzięki którym możliwe będzie 
osiągnięcie głównego celu SRK.
Priorytetami tymi są:
• Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
• Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
• Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości
• Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa
• Rozwój obszarów wiejskich
• Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

6. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 20137

Strategia ta wymienia główne problemy rozwoju regionalnego kraju oraz wskazuje na kierunki 
ich rozwiązywania. Wyznacza także główne cele rozwoju regionalnego, które będą realizowane 
przez  rządową  politykę  regionalną,  i  które  powinny  zostać  uwzględnione  przez  władze 
samorządu wojewódzkiego w ich programowaniu rozwoju regionów. 
Misją NSRR na lata 2007–2013 jest zapewnienie wzrostu jakości życia przy zachowaniu zasad 
rozwoju konkurencyjności  kraju i  regionów, przy jednoczesnej koncentracji  na stymulowaniu 
i utrwalaniu  pozytywnych  tendencji  rozwojowych  w  województwach  z wykorzystaniem  ich 
endogenicznych zasobów.
Narodowa  Strategia  Rozwoju  Regionalnego  na  lata  2007–2013  formułuje  następujące 
strategiczne cele kierunkowe rozwoju regionalnego Polski:
1. Większa konkurencyjność województw.
2. Większa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna.
3. Szybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych.

Przyjęcie wymienionych wyżej celów strategicznych jest zgodne z zasadą rozwoju wszystkich 
polskich  województw.  W  praktyce  oznacza  dążenie  jednocześnie  do  poprawienia 
konkurencyjności  gospodarczej polskich regionów i  całego kraju, jak również wyrównywania 
szans rozwojowych tych obszarów, które bez pomocy państwa skazane są na marginalizację 
lub długotrwałe problemy rozwojowe. Jednocześnie w myśl zasady subsydiarności oraz zasady 
wspierania  endogenicznego  rozwoju  –  polityka  regionalna  państwa  jest  ukierunkowana  na 
elastyczne  różnicowanie  celów  i wykorzystanie  potencjału  wewnętrznego  poszczególnych 
obszarów.  Zestaw  celów  i  priorytetów  rozwoju  regionalnego  wynika  z  analiz  dokumentów 
programowych zarówno szczebla krajowego, jak i regionalnego.

6  Źródło: www.bip.mrr.gov.pl - Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015
7 Źródło: www.mg.gov.pl – Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, Projekt zaakceptowany przez Radę 
Ministrów w dniu 6 września 2005
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7. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 20138

W dokumencie rozwój  dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w ujęciu regionalnym i lokalnym 
potraktowano  jako  atut  wzmacniający  atrakcyjność  turystyczną,  a  tym  samym  jako  impuls 
do wzrostu  gospodarczego  i  zwiększenia  liczby  miejsc  pracy.  Kultywowanie  i  promocja 
szczególnie wartościowych zjawisk kultury lokalnej traktowane jest w dokumencie w wymiarze 
podstawowego  czynnika  rozwoju  regionu  w  odniesieniu  do  kapitału  intelektualnego, 
wyrównywania szans, rozwoju ekonomicznego – inwestycji i turystyki.
Rosnące znaczenie powiązania kultury z rozwojem gospodarczym i dochodami regionów jest 
w tym dokumencie podstawą dla podjęcia działań w zakresie kształtowania zintegrowanych 
produktów  turystycznych  (w  tym  markowych  produktów  turystyki  kulturowej),  większego 
wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego także zabytków oraz aktywności instytucji 
kultury w rozwoju przedsiębiorczości, w tym turystyki.
Wśród  propozycji  rozwiązań  systemowych  wskazano  także  możliwość  wprowadzenia  tzw. 
„opłaty kulturowej”, która w 50% przeznaczona byłaby na rozwój produktów turystycznych, a w 
50% na ochronę zabytków. Zwrócono także uwagę na możliwe wykorzystanie sieci punktów 
bibliotecznych jako uzupełnienia systemu informacji turystycznej w Polsce.

8. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK)9 - dokument planistyczny 
określający przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele polityki 
przestrzennej  Polski.  Dokument  stanowi  podstawę  dla  programowania  ponadlokalnych 
przedsięwzięć publicznych, wpływających na przestrzenne zagospodarowanie kraju.
Koncepcja  polityki  przestrzennego  zagospodarowania  kraju  wskazuje  na  konieczność 
koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w miejscach najkorzystniejszych dla rozwoju 
gospodarczego.  Przyjęta  koncepcja  polityki  przestrzennego  zagospodarowania  kraju 
w powiązaniu  z  działaniami  realizowanymi  w  ramach  polityki  strukturalnej  wyznacza 
następujące priorytety:

− wspieranie  rozwoju  funkcji  stołecznych  Warszawy,  wspieranie  kształtowania  się 
aglomeracji  miejskich  o  największych  szansach  na  awans  w  hierarchii  europejskiej 
(Warszawa,  Trójmiasto,  Poznań,  Kraków,  a  w  dłuższym okresie:  Szczecin,  Wrocław, 
Łódź,  Katowice,  Lublin, Bydgoszcz,  Toruń,  Białystok, Rzeszów);  wspieranie ośrodków 
o znaczeniu krajowym i regionalnym,

− wspieranie kształtowania się dynamizujących rozwój kompleksów turystycznych, głównie 
Polski  północnej,  północno-wschodniej  i  wschodniej,  wspieranie  rozwoju  turystyki, 
nakierowanego  na  ochronę  środowiska  przyrodniczego  i  dziedzictwa  kulturowego, 
zagospodarowanie  wolnych  zasobów  pracy,  wykorzystywanie  możliwości  gospodarki 
turystycznej  w  restrukturyzacji  sektorów,  takich  jak:  rolnictwo,  zdrowie,  gospodarka 
wodna.

Wyciąg 
Głównym  celem  przestrzennego  zagospodarowania  Polski  jest  wykorzystanie  dobrze 
wykształconej  policentrycznej  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  kraju  do  dynamizacji 
rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia cywilizacyjnego. Cel ten jest zbieżny 
ze strategicznym celem NPR 2007–2013.
Zagospodarowanie  przestrzenne kraju  powinno umożliwiać  osiągnięcie trwałego,  wysokiego 
tempa  wzrostu  polskiej  gospodarki,  przy  zapewnieniu  poprawy  stanu  środowiska 
przyrodniczego  i umożliwieniu  obecnym  i  przyszłym  mieszkańcom  kraju  równoprawnego 
dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. W szczególności powinno zaś ułatwiać tworzenie 
gospodarki  opartej  na  wiedzy  i  budowanie  nowoczesnego,  obywatelskiego  społeczeństwa 
informacyjnego(...).
Celem zagospodarowania przestrzennego jest zwiększanie dyfuzji rozwoju z miejsc i ośrodków 
już obecnie najwyżej rozwiniętych i mających szanse na uzyskanie wysokiej dynamiki wzrostu 
do obszarów rozwiniętych  niżej,  które  z  ośrodkami  tymi  mogą być  lepiej  powiązane dzięki  

8 Źródło: www.mkidn.gov.pl - Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 
21 września 2004 r.
9 Źródło:  www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/ -  Koncepcja  Polityki  i  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju, 
zaktualizowana Koncepcja.., Warszawa, Październik 2005
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rozwojowi  infrastruktury  transportowej  i  telekomunikacyjnej,  a  także  dzięki  dostępowi  do 
informacji dostępnej w tych ośrodkach i zacieśniania kooperacji z instytucjami i firmami w nich 
funkcjonującymi.  Ponadto  celem  zagospodarowania  przestrzennego  jest  pomoc  
w przyspieszeniu wyposażenia w infrastrukturę materialną regionów, do których efekty dyfuzji 
docierają w mniejszym stopniu(...).
Polityka przestrzenna państwa może oddziaływać na niektóre tylko sieci  rozprzestrzeniania 
rozwoju – takie, które mają znaczenie międzynarodowe i ogólnokrajowe – i w związku z tym 
być realizowana przez:
• uzyskanie  poprawy  międzynarodowych  połączeń  komunikacyjnych  między  obszarami 

metropolitalnymi,  a  także  między  tymi  obszarami  a  ich  zapleczem  regionalnym, 
szczególnie z miastami będącymi ośrodkami subregionalnymi, mającymi istotne znaczenie 
regionalne; czas dojazdu do miasta metropolitalnego nieprzekraczający 1 godz. umożliwia 
bowiem korzystanie z rynku pracy wielkiego miasta przez mieszkańców jego regionu, przy 
jednoczesnym  pozostawaniu  w  dotychczasowym  miejscu  zamieszkania,  podczas  gdy 
utrudniony  dostęp  do  wielkomiejskiego  rynku  pracy  powoduje  „ucieczkę”  najbardziej 
wartościowych jednostek z regionu do obszaru metropolitalnego;

• rozwijanie  sieci  informatycznych  i  zapewnienie  równego  do  nich  dostępu  na  całym 
obszarze  Polski,  przy  upowszechnieniu  korzystania  z  Internetu  w  szkolnictwie, 
administracji publicznej i biznesie, co pozwoli wyrównać szanse mieszkańców całego kraju 
na włączenie się do tworzenia społeczeństwa informacyjnego, a tym samym na uzyskanie 
zdolności do efektywnego funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy;

• rozwijanie sieci  wspierania innowacji  i  transferu technologii  umożliwiających korzystanie 
z informacji  
o innowacjach i technologiach przez wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa, nie tylko 
zaś te, które znajdują się w pobliżu placówek udostępniających takie dane; sieci te powinny 
także  zapewniać  dostęp do  całego istniejącego ogólnokrajowego  (i międzynarodowego) 
zasobu informacyjnego o innowacjach i technologiach, nie tylko zaś do lokalnego;

• stymulowanie  zwiększania  mobilności  młodzieży  i  studentów  (np.  przez  systemy 
stypendialne),  ułatwiające  młodemu  pokoleniu  wydobycie  się  z  obszarów  zapaści 
gospodarczej i  społecznej i uzyskanie wykształcenia, jak również wspieranie właściwych 
instytucji i organizacji w stwarzaniu materialnych możliwości zwiększania tej ruchliwości;

• udzielanie  pomocy  władzom  regionalnym  i  lokalnym  w  osiągnięciu  poprawy  stanu 
technicznego  
i modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej, w celu wsparcia rozwoju małego biznesu, 
turystyki i rekreacji w obszarach peryferyjnych.

9. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014

W  dokumencie  Polityka  ekologiczna  państwa  na  lata  2007–2010  z  uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2011–2014, 10 zatwierdzonym przez Radę Ministrów w grudniu 2006 roku, 
określono  naczelną  zasadę  rozwoju  poprzez  zrównoważony  rozwój,  a  w  odniesieniu  do 
określonych sektorów, w tym turystyki, potrzebę uwzględniania celów ekologicznych na równi 
ze  społecznymi  i  gospodarczymi.  Ponadto  zwrócono  uwagę  na  potrzebę  wspierania 
powstawania „zielonych miejsc pracy” w agro - i ekoturystyce, ekologizacji systemu planowania 
zagospodarowania  przestrzennego,  w  szczególności  obszarów  ochrony  uzdrowiskowej  
i  kopalni  leczniczych  oraz  kształtowania  postaw  konsumenckich  poprzez  podnoszenie 
świadomości ekologicznej.
W  związku  z  podnoszeniem  wiedzy  o  kwestiach  ochrony  dziedzictwa  przyrodniczego 
w społeczeństwie  przyjęto w 1997 roku Narodową Strategię Edukacji  Ekologicznej,  w której 
przewidziano działania w zakresie włączenia do programów nauczania w szkołach i uczelniach 
kształcących na potrzeby turystyki tematyki proekologicznej, promocji szkoleń dla instruktorów, 
strażników i  opiekunów przyrody integrowania  edukacji  ekologicznej  w krajowe i regionalne 
programy rozwoju turystyki.

10 Źródło: www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/ - Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010  
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 – 2014.
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1.2 Uwarunkowania prawno - polityczne mikrootoczenia

Polityka regionalna obowiązująca w województwie zachodniopomorskim i powiecie gryfickim 

oraz jej podstawy prawne.

Informacje zebrane w tabelach, przedstawiają wybrane zapisy w dokumentach określających 

kierunki i cele rozwoju województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu gryfickiego.

Tabela  3 Dokumenty  strategiczno  –  planistyczne  obowiązujące  w  województwie 
zachodniopomorskim 
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1. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Misja Województwa Zachodniopomorskiego:
Stworzenie  warunków  do  stabilnego  i  zrównoważonego  rozwoju  województwa 
zachodniopomorskiego  opartego  na  konkurencyjnej  gospodarce  i  przedsiębiorczości 
mieszkańców  oraz  aktywności  społecznej  przy  optymalnym  wykorzystaniu  istniejących 
zasobów.

Cele strategiczne i kierunkowe rozwoju województwa:
Cel strategiczny 1: Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania.

1.1. Wzrost innowacyjności gospodarki
1.2. Wzrost konkurencyjności województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.
1.3. Wspieranie współpracy przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości
1.4. Wspieranie wzrostu eksportu
1.5. Zintegrowana polityka morska
1.6. Restrukturyzacja i rozwój produkcji rolnej i rybactwa

Cel strategiczny 2: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 
2.1. Podnoszenie atrakcyjności i spójności oferty inwestycyjnej regionu oraz obsługi

inwestorów
2.2. Wzmacnianie rozwoju narzędzi wsparcia biznesu
2.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności inwestycyjnej
2.4. Budowanie i promocja marki regionu

Cel strategiczny 3: Zwiększenie przestrzeni konkurencyjności regionu
3.1. Rozwój funkcji metropolitalnych Szczecina
3.2. Rozwój aglomeracji miejskiej Koszalina
3.3. Rozwój ponadregionalnych, multimodalnych sieci transportowych
3.4. Wspieranie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
3.5. Rozwój infrastruktury energetycznej
3.6. Poprawa dostępności do obszarów o walorach turystycznych i uzdrowiskowych

Cel  strategiczny  4:  Zachowanie  i  ochrona  wartości  przyrodniczych,  racjonalna 
gospodarka zasobami 

4.1. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
4.2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów
4.3. Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii
4.4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i systemu gospodarowania odpadami
4.5. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
4.6. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

Cel strategiczny 5: Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności
5.1. Rozwój kadr innowacyjnej gospodarki
5.2. Zwiększanie aktywności zawodowej ludności
5.3. Rozwój kształcenia ustawicznego
5.4. Rozwój szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami gospodarki
5.5. Budowanie społeczeństwa informacyjnego
5.6. Zwiększanie dostępności i uczestnictwa w edukacji przedszkolnej

Cel strategiczny 6: Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu
6.1. Wspieranie funkcji rodziny
6.2. Zwiększanie jakości i dostępności opieki zdrowotnej
6.3. Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego
6.4. Wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej
6.5. Rozwijanie dorobku kulturowego jako fundamentu tożsamości regionalnej
6.6. Przeciwdziałanie ubóstwu i procesom marginalizacji społecznej

2. Strategia Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki Społecznej 
do roku 2015

Celem strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej jest zaplanowanie i realizowanie  
w praktyce wyznaczonych założeń rozwiązywania ważnych problemów społecznych w regionie. 
Należy to rozumieć jako cele strategiczne i operacyjne oraz praktyczne działania, zmierzające 
do  osiągnięcia  misji  Samorządu  Województwa  Zachodniopomorskiego  w  dziedzinie  polityki 
społecznej. 
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Obszar problemowy – Kryzys rodziny
Cel strategiczny: Pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.
Cel operacyjny 1: Tworzenie lokalnego systemu wsparcia dla rodzin.
Cel operacyjny 2: Pomoc dla rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.
Cel operacyjny 3: Poprawa jakości i dostępu do usług socjalnych.

Obszar problemowy - Marginalizacja grup społecznych
Cel  strategiczny: Przeciwdziałanie  i  łagodzenie  negatywnych  skutków  marginalizacji  grup 
społecznych
Cel operacyjny 1: Rozbudowa zaplecza instytucjonalnego i poza – instytucjonalnego na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych.
Cel  operacyjny  2:  Aktywizacja  mieszkańców  województwa  zagrożonych  marginalizacją 
społeczną ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.
Cel operacyjny 3: Edukacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną 
ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.

Obszar problemowy – Uzależnienia
Cel  strategiczny:  Zmniejszenie  spożycia  alkoholu  i  używania  środków  psychoaktywnych 
oraz ograniczanie ich negatywnych skutków wśród mieszkańców województwa.
Cel operacyjny 1: Edukacja społeczna i działalność wychowawcza.
Cel operacyjny 2: Lecznictwo odwykowe oraz rehabilitacja osób uzależnionych.
Cel  operacyjny  3:  Przeciwdziałanie  negatywnym  następstwom  używania  środków 
psychoaktywnych.

Obszar  problemowy  –  Ograniczony  dostęp  osób  niepełnosprawnych  do  życia 
zawodowego i społecznego
Cel  strategiczny: Tworzenie  warunków  równego  dostępu  osób  niepełnosprawnych  
do życia zawodowego i społecznego.
Cel  operacyjny  1:  Integracja  społeczna  osób  niepełnosprawnych  we  wszystkich  grupach 
wiekowych.
Cel operacyjny 2: Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Obszar problemowy – Starzenie się społeczeństwa
Cel  strategiczny: Podniesienie  bezpieczeństwa  społecznego  i  socjalnego  wśród  osób 
starszych.
Cel operacyjny 1: Poprawa bezpieczeństwa socjalnego wśród ludzi starszych.
Cel operacyjny 2: Aktywizacja społeczna osób starszych.
Cel operacyjny 3: Wzmocnienie roli i miejsca osób starszych w środowiskach lokalnych. 

3. Strategia Sektorowa w Zakresie Ochrony Zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2015

Nadrzędnym  celem  jest  podjęcie  działań  w  zakresie  zahamowania  wzrostu  śmiertelności 
ludności z powodu chorób, a zwłaszcza chorób układu krążenia, nowotworów, urazów, zatruć, 
zaburzeń  psychicznych.  Istotne  znaczenie  ma  ograniczenie  śmiertelności  okołoporodowej  
i zmniejszenie liczby noworodków o niskiej masie urodzeniowej. 
Poniżej został wskazany cel, który bezpośrednio związany jest z zakresem polityki społecznej w 
regionie i prowadzoną polityką rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym.

Cel strategiczny 1. Podniesienie jakości życia w regionie
Cel  pośredni  1.  Stworzenie  spójnego  systemu  realizacji  zadań  ochrony  zdrowia  
i bezpieczeństwa zdrowotnego

1. Wypracowanie optymalnego modelu ochrony zdrowia i koordynacja działań w tym zakresie.
2. Zapewnienie  wysokiej  jakości  opieki  medycznej  w dziedzinie  całodobowej  podstawowej 

opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i opieki stacjonarnej.
3. Reorganizacja ratownictwa medycznego.
4. Stworzenie systemu rozwoju promocji zdrowia i profilaktyki  .  
5. Podnoszenie poziomu wykształcenia personelu medycznego.
6. Przekształcenia własnościowe zakładów opieki zdrowotnej. 
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7. Właściwe zabezpieczenie sanitarno - epidemiologiczne województwa.

4. Wojewódzki Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w latach 2007-2015

Wojewódzki program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2007-2015 stanowi 
integralną część Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 i jest 
spójny ze Strategią Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki  Społecznej do 
Roku 2015.
Do opracowania i wdrażania programu zobowiązuje samorząd województwa art. 35 ust 1 pkt.1 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.776 z 1997 r.)
Cel strategiczny: Stworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do 
życia zawodowego i społecznego. 
Cele Operacyjne: 
1. Wyższy poziom świadomości społecznej.
2. Dostęp do diagnozy, leczenia i wszechstronnej rehabilitacji.
3. Dostęp do powszechnej edukacji.
4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
5. Niezależne życie i integracja społeczna.
6. Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  na  rzecz  i  w  imieniu  osób 

niepełnosprawnych.

5. Strategia Rozwoju Sektora Transportu Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2020 

Jednym z podstawowych kierunków realizacji  trzeciego strategicznego celu Strategii rozwoju 
województwa  do  2020 roku  określonego  jako  „Zwiększenie  przestrzennej  konkurencyjności 
regionu” jest „stworzenie efektywnego, dostępnego i zintegrowanego systemu transportowego”. 
Określone cele i działania uaktualnionej strategii rozwoju sektora transportu oraz priorytetowe 
przedsięwzięcia w zakresie wszystkich podstawowych gałęzi transportu tworzą kompleksowy 
i spójny program rozwoju transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2020.

Celem  strategii  transportowej  Województwa  Zachodniopomorskiego  do  roku  2020  jest 
„Stworzenie zrównoważonego, dostępnego i zintegrowanego systemu transportowego 
w województwie Zachodniopomorskim

zrównoważonego  –  tzn.  spełniającego  wymogi  ochrony  środowiska 
naturalnego  
i bezpieczeństwa

dostępnego – dla ludzi i ładunków
zintegrowanego:

z krajowym jak i międzynarodowym systemem transportowym,
w intermodalnych transportowych łańcuchach lądowych i morsko-lądowych”.

Natomiast podstawowym zadaniem jest  „realizacja  kompleksowego programu modernizacji  i  
rozwoju infrastruktury podstawowych gałęzi transportu i całego systemu transportowego, który  
będzie nowoczesny oraz zintegrowany z systemem i infrastrukturą krajową i międzynarodową  
oraz zapewni pełną dostępność transportową dla osób i towarów w całym regionie”.

1/ Cele strategii rozwoju transportu drogowego:
Celem głównym strategii  rozwoju transportu drogowego jest  poprawa stanu infrastruktury 
drogowej  i  technicznej  oraz  dążenie  do  utworzenia  spójnego  systemu  transportu 
drogowego,  sprzyjającego  rozwojowi  społeczno-gospodarczemu.  Dzięki  poprawie 
spójności sieci drogowej możliwy będzie:
- wzrost dostępności komunikacyjnej regionu,
- rozwój systemu transportu publicznego.
Do celów szczegółowych w strategii rozwoju transportu drogowego zaliczają się:
1. Budowa, przebudowa i remonty dróg wszystkich kategorii:

wojewódzkich,
powiatowych,
gminnych.

2. Poprawa infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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2/ Cele strategii rozwoju transportu kolejowego:
Cel generalny strategii w zakresie systemu transportu kolejowego do roku 2020 można określić  
następująco:  Zapewnienie  pełnego  pod  względem  ilościowym,  strukturalnym
i jakościowym pokrycia popytu na kolejowe usługi przewozowe, pasażerskie i towarowe 
oraz zaoferowanie atrakcyjnej oferty przewozowej stymulującej przyciąganie pasażerów 
i  ładunków  do  transportu  kolejowego  z  uwzględnieniem  wymagań  bezpieczeństwa 
transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego.
Priorytetowe sfery rozwoju systemu transportu kolejowego województwa:
- Rozwój komunikacji pasażerskiej,
- Rozwój towarowego transportu kolejowego,
- Rozwój ponadregionalnej infrastruktury,
- Modernizacja liniowej i punktowej infrastruktury,
- Modernizacja stacji i dworców,
- Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
 
3/ Cele strategii rozwoju transportu morskiego:
Nadrzędnym celem strategii w zakresie rozwoju infrastruktury i systemu transportu morskiego 
do  roku  2020  jest  osiągnięcie  zrównoważonego  pod  względem  technicznym, 
przestrzennym,  gospodarczym  i  społecznym  systemu  transportu  morskiego  
z  uwzględnieniem  międzynarodowej  i  krajowej  konkurencji  międzygałęziowej  
i wewnątrzgałęziowej.

Celem  nadrzędnym  strategii  w  zakresie  rozwoju  portów  morskich  województwa  jest 
dostosowanie  oferty  usługowej  portów  do  wymagań  rynkowych.  Natomiast  do  celów 
podstawowych należy zaliczyć:
1) Wzmocnienie  strategicznej  roli  portów  jako  uniwersalnych  węzłów  transportowych  

i platform logistycznych integrujących transport morski z transportem lądowym.
2) Poprawa  konkurencyjności  portów  zachodniopomorskich  na  rynku  portowym 

południowego Bałtyku oraz w stosunku do innych gałęzi transportu.
3) Rozwój działalności gospodarczej na terenach portowych.
4) Wzrost roli portów jako ważnych biegunów wzrostu dla regionalnego i lokalnego otoczenia.

Celem nadrzędnym strategii transportowej województwa w zakresie rozwoju żeglugi morskiej 
do  2020  roku  jest  wzrost  udziału  żeglugi  morskiej  w  obsłudze  obrotów  polskiego  handlu 
zagranicznego i tranzytu oraz wzrost poziomu jakościowego obsługi żeglugowej wspomnianych 
obrotów. Cel ten może być osiągnięty poprzez:
− unowocześnienie floty oraz wprowadzanie nowych technologii przewozowych,
− wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania, marketingu i sprzedaży usług,
− wdrażanie pakietu usług o wysokim poziomie jakościowym w systemie „drzwi-drzwi”
− objęcie przewoźników morskich programem pomocy państwa dla transportu morskiego, 

stosownie do wymogów i standardów Unii Europejskiej.
Natomiast do celów podstawowych można zaliczyć:
1) Rozwój  żeglugi  morskiej  bliskiego  zasięgu  jako  formy transportu  mającej  podstawowe 

znaczenie  dla  spójności  Europy  i  współpracy  województwa  z  nadmorskimi  regionami 
europejskimi.

2) Zintegrowanie żeglugi i portów morskich z transportem lądowym w ramach intermodalnych 
łańcuchów transportowych.

3) Poprawę konkurencyjności rynkowej armatorów zachodniopomorskich.
4) Zwiększenie potencjału przewozowego floty transportowej.

4/ Cele strategii rozwoju transportu wodnego śródlądowego:
Rejon ujścia Odry z jednej strony stanowi zamknięcie osi odrzańskiej dla żeglugi śródlądowej 
i  pozostałych gałęzi  transportu zaplecza, a z drugiej otwarcie dla żeglugi  morskiej,  grupując 
ponad  40%  potencjału  całej  gospodarki  morskiej  kraju.  Wzorem  zrównoważonej  polityki 
transportowej  Wspólnoty  Europejskiej,  dla  której  transport  morski  i  żegluga  śródlądowa  są 
kluczowymi składnikami intermodalności, również w rejonie ujścia Odry śródlądowe i morskie 
szlaki  żeglugowe,  tworząc  „autostradę  na  morzu”,  mogą  stać  się  poważną  alternatywą  
i  konkurencją  dla  transportu  samochodowego,  który  jest  mniej  przyjazny  dla  środowiska 
naturalnego:
Cele:
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1) Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej żeglugi śródlądowej na rynku usług transportowych.
2) Zwiększenie  udziału  żeglugi  śródlądowej,  jako  gałęzi  transportu  zaplecza,  w  obsłudze 

transportowej zespołu portowego ujścia Odry.
3) Modernizacja  zabudowy  regulacyjnej  reki  Odry  swobodnie  płynącej,  w  tym  na  Odrze 

granicznej wraz ze stroną niemiecką, w zakresie przywracającym możliwość uprawiania 
długotrasowej żeglugi pomiędzy górnym i dolnym odcinkiem Odry.

5/ Cele strategii rozwoju transportu lotniczego:
Celem nadrzędnym w zakresie  transportu lotniczego w Województwie  Zachodniopomorskim 
jest  stały rozwój i wzrost znaczenia infrastruktury lotniskowej Pomorza Zachodniego,  
w tym  przede  wszystkim Portu  lotniczego Szczecin-Goleniów,  w układzie  krajowym  
i europejskim.

Do szczegółowych celów strategicznych należy zaliczyć:
1) Poprawa skomunikowania lotniczego regionu z krajem i  z zagranicą oraz rozwój  siatki 

połączeń pasażerskich i cargo.
2) Zwiększenie dostępności komunikacyjnej PL Szczecin-Goleniów oraz włączenie lotniska 

w krajową i europejską sieć transportową.
3) Dalszy rozwój PL Szczecin-Goleniów w zakresie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, 

w ramach zaplanowanych w okresie 2007-2016 inwestycji  modernizacyjnych w zakresie 
infrastruktury lotniskowej, nawigacyjnej, okołolotniskowej.

4) Dywersyfikacja działalności PL Szczecin-Goleniów na dochodowe obszary.
5) Konsolidacja działań i środków na rozwój transportu lotniczego w regionie.
6) Wejście PL Szczecin-Goleniów w orbitę obsługi aglomeracji Berlina oraz przygranicznych 

regionów północno-wschodnich Niemiec.
7) Uruchomienie lotniska komunikacyjnego w Zegrzu Pomorskim.
8) Reaktywacja lotnisk lokalnych i obiektów lotniskowych dla celów lotnictwa ogólnego oraz 

w perspektywie stworzenie zintegrowanego systemu sieci lotnisk w regionie.

6/ Cele strategii rozwoju transportu intermodalnego:
Celem nadrzędnym strategii transportowej województwa w zakresie transportu intermodalnego 
w strategii  długoterminowej  do  2020 roku  jest:  Stworzenie  i  rozwój  nowoczesnego oraz 
zintegrowanego  z  układem  krajowym  i  międzynarodowym  systemu  przewozów 
intermodalnych w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
połączeń morsko-lądowych.
Do  podstawowych  celów  strategii  transportowej  województwa  w  zakresie  transportu 
intermodalnego można zaliczyć:
1) Ukształtowanie rynku transportu intermodalnego w województwie.
2) Stworzenie infrastruktury punktowej i liniowej o wysokich parametrach jakościowych.
3) Integracja żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w morsko-lądowych łańcuchach transportu 

intermodalnego.

7/ Cele strategii rozwoju regionalnego transportu publicznego:
Celem  generalnym  strategii  jest  kształtowanie  w  województwie  zachodniopomorskim 
efektywnego, dostępnego i zintegrowanego systemu transportu publicznego. 
Celami warunkującymi osiągnięcie celu generalnego są:
1) Rozwój systemu transportu publicznego powinien być realizowany w układzie głównych 

pasm  transportowych  oraz  węzłów  multimodalnych.  Integracja  systemu  transportu 
publicznego obejmuje: autobusy, tramwaje, kolej – w zakresie:

dostępności w czasie i przestrzeni do terminali i torów kolejowych,
systemów informatycznych, zarządzania przewozami i zarządzania ruchem,
koordynacji rozkładów jazdy,
biletów łączonych, wspólnych systemów taryfowych.

2) Zintegrowanie  transportu  indywidualnego  z  transportem publicznym  poprzez  tworzenie 
infrastruktury takich jak: terminale intermodalne, system parkingów „Parkuj i jedź” (P+R), 
system informacji i zarządzania ruchem, wspieranie ruchu pieszego i rowerowego;

3) Zapewnienie możliwości oddziaływania władz wojewódzkich na organizację i koordynację 
obsługi przewozów, dotyczy współdziałania w ramach segmentów i gałęzi transportowych 
w  zakresie  tworzenia,  między  innymi:  wspólnych  systemów  informacji  o  przewozach, 
systemów sterowania ruchem i przewozami, tworzenia multimodalnych węzłów, centrów 
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sprzedaży i rezerwacji miejsc, oferowania biletów łączonych, koordynacji rozkładów jazdy 
itp.

4) Poprawa  dostępności  i  jakości  usług  w  zakresie  obsługi  regionalnego  transportu 
publicznego, w szczególności zaś:

-  poprawa dostępności  komunikacyjnej  dla  pasażerów:  rozumiana:  jako fizyczna  możliwość 
dotarcia do określonego miejsca dzięki istniejącej sieci dróg, oraz jako oferowana dostępność 
połączeń transportowych, rozpatrywana w aspekcie czasu, kosztów i standardu podróżowania,
-  poprawa  jakości  przewozu  i  obsługi  pasażerów  w  tym  zapewnienie  bezpieczeństwa 
podróżowania przez przewoźników publicznych oraz dostosowanie urządzeń na dworcach, jak 
też taboru do oczekiwanych standardów, również potrzeb osób niepełnosprawnych, co leży w 
gestii samorządu,
-  skrócenie  czasu  podróżowania  transportem  publicznym:  w  regionie  w  tym  w  obrębie 
aglomeracji  szczecińskiej,  koszalińskiej  jak  też  w  relacjach  międzyregionalnych  oraz 
międzynarodowych  
i transgranicznych, łączących Szczecin i inne miejscowości z Berlinem, Neubrandenburgiem 
itp.

6. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim 
do 2015 roku

„Strategia  Rozwoju  Turystyki  w  Województwie  Zachodniopomorskim  do  2015  roku”  ma 
charakter długofalowego programu działania na polu gospodarki turystycznej w Regionie. Ma 
ona stanowić podstawę dobrego zarządzania Regionem w sektorze turystyki. Określając wizję 
strategiczną  Regionu,  stawia  ona  cel,  którego  osiągnięcie  umożliwić  ma  realizacja 
poszczególnych celów operacyjnych zgrupowanych w pięciu obszarach priorytetowych.
Obszary priorytetowe „Strategii  Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 
2015 roku” wpisują się w szereg celów strategicznych oraz kierunkowych postulowanych do 
realizacji przez Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020.
Rozwój  turystyki  znajduje  szczególne  wsparcie  w  ramach  celu  strategicznego  I  Strategii 
Rozwoju  Województwa  Zachodniopomorskiego  do  roku  2020  –  „Wzrost  innowacyjności  
i  efektywności  gospodarowania”,  poprzez  realizację  celu  kierunkowego  „Rozwój  i  budowa 
produktów turystycznych regionu”.

Wizja strategiczna Regionu w roku 2015
Województwo  Zachodniopomorskie  należy  do  najlepiej  rozwiniętych  turystycznie  regionów  
w  kraju  i  Europie  Środkowej.  Stanowi  synonim  polskiej  marki  turystycznej  w  zakresie 
wypoczynku aktywnego, pobytów zdrowotnych oraz inspirującej przygody z kulturą i historią.
Turystyka stanowi wiodącą dziedzinę gospodarki Województwa, generując nowe miejsca pracy, 
stanowiąc  istotne wsparcie  dla rozwoju  handlu,  usług,  transportu,  gospodarki  morskiej  oraz 
napływu nowych inwestycji.
Region jest postrzegany jako atrakcyjne, bezpieczne i inspirujące miejsce spędzania urlopów 
i wyjazdów kilkudniowych, zarówno przez swoich mieszkańców jak i obywateli Polski i Europy. 
Markowe  produkty  turystyczne  Województwa,  zaspakajające  wymagania  turystów 
zagranicznych i krajowych, są zaliczane do najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku.

OBSZAR PRIORYTETOWY 1
„ROZWÓJ MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH REGIONU”

Cel pośredni: Równoważenie dysproporcji czasowych i przestrzennych w rozwoju 
funkcji turystycznych Województwa.
Cel operacyjny I.1 – Kreowanie i wdrażanie markowych produktów turystycznych 
identyfikujących unikatowe i osobliwe cechy Regionu.
Działanie I.1.1 – Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat powstawania konkurencyjnych 
produktów turystycznych.
Działanie I.1.2 – Wspieranie procesu powstawania lokalnych i regionalnych markowych 
produktów turystycznych.

Cel operacyjny I.2 – Budowa i rozwój kompleksowych markowych produktów turystycznych 
wokół typów turystyki. 
Działanie I.2.1. – Budowa i rozwój produktów turystyki aktywnej i specjalistycznej.
Działanie I.2.2. - Budowa i rozwój produktów markowych turystyki wodnej. 
Działanie I.2.3. - Budowa i rozwój produktów turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej. 
Działanie I.2.4. - Budowa i rozwój produktów markowych turystyki miejskiej i kulturowej. 
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Działanie  I.2.5.  -  Budowa  i  rozwój  produktów  markowych  turystyki  wypoczynkowej  
i rekreacyjnej w tym turystyki wiejskiej. 
Działanie  I.2.6.  -  Budowa  i  rozwój  produktów  markowych  skupionych  wokół  innych  typów 
turystyki. 

OBSZAR PRIORYTETOWY 2
„ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH”

Cel pośredni obszaru: Przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla turystyki 
w Regionie.
Cel operacyjny II.1. – Kształtowanie kadr na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w Regionie.
Działanie II.1.1. – Wdrożenie systemu szkoleń i warsztatów. 
Działanie II.1.2. – Utworzenie „Instytutu Kształcenia Kadr Turystycznych”.
Działanie II.1.3. – Monitorowanie efektywności kształcenia w turystyce.
Działanie II.1.4. - Rozwój systemu staży zawodowych.

Cel operacyjny II.2. – Kształtowanie turystyki społecznej.
Działanie II.2.1. - Wychowanie dla turystyki. 
Działanie II.2.2. – Kształtowanie społecznych kadr ruchu turystycznego.

Cel operacyjny II.3. – Rozwój edukacyjnej i integracyjnej funkcji turystyki w Regionie.
Działanie II.3.1. - Integracja dzieci i młodzieży wokół walorów turystycznych Regionu. 
Działanie II.3.2. - Edukacja dzieci i młodzieży wokół walorów turystycznych Regionu.
Działanie II.3.3. - Integracja społeczności lokalnej wokół turystyki. 

OBSZAR PRIORYTETOWY 3 „WSPARCIE MARKETINGOWE”

Cel pośredni obszaru: Stworzenie spójnego i skutecznego systemu marketingu w 
turystyce.
Cel operacyjny III.1. – Kooperacja w zakresie wspólnego marketingu Regionu.
Działanie  III.1.1.  -  Opracowanie  zintegrowanego  systemu  promocji  markowych  produktów 
Województwa. 
Działanie III.1.2. – Kreowanie spójnego wizerunku turystycznego Regionu.

Cel operacyjny III.2. – Usprawnienie systemu informacji turystycznej.  
Działanie III.2.1 - Budowa zintegrowanego analogowego systemu informacji turystycznej.
Działanie III.2.2 - Budowa zintegrowanego cyfrowego systemu informacji turystycznej.
Działanie  III.2.3.  -  Stworzenie  kompleksowej  i  nowoczesnej  bazy  informacyjnej  o  ofercie 
turystycznej Regionu.

OBSZAR PRIORYTETOWY 4 „KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ”

Cel  pośredni  obszaru:  Tworzenie  kompleksowych  rozwiązań  infrastrukturalnych  
i komunikacyjnych wykorzystujących rentę położenia Regionu.
Cel operacyjny IV.1. – Kształtowanie infrastruktury na styku środowisk woda/ląd.
Działanie IV.1.1 - Kształtowanie plaż nadmorskich.
Działanie IV.1.2 – Wsparcie infrastruktury żeglugi śródlądowej i morskiej. 
Działanie IV.1.3 – Wsparcie budowy infrastruktury turystyki wodnej i sportów wodnych.

Cel operacyjny IV.2. – Kształtowanie środowiska w kontekście rozwoju przestrzeni turystycznej. 
Działanie IV.2.1 – Innowacje na rzecz ekorozwoju w turystyce.
Działanie IV.2.2. – Rozwój sieci lądowych szlaków turystycznych. 
Działanie IV.2.3. – Wykorzystanie infrastruktury uzdrowisk dla potrzeb ruchu turystycznego.
Działanie  IV.2.4.  –  Wykorzystanie  turystyczne  terenów  i  obiektów  powojskowych, 
popegeerowskich, pokolejowych i poprzemysłowych. 
Działanie IV.2.5. - Rozwój estetyki wsi, miejscowości nadmorskich, uzdrowisk. 

Cel operacyjny IV.3. – Kształtowanie jakości infrastruktury turystycznej. 
Działanie IV.3.1. – Ewidencja i standaryzacja infrastruktury turystycznej Regionu.
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Działanie IV.3.2. – Wspieranie rozwoju regionalnych sieci turystycznych. 
Działanie IV.3.3. – Wdrożenie systemu wzorcowych rozwiązań infrastrukturalnych.
Działanie IV.3.4 – Rozwój infrastruktury przystosowanej do obsługi konkretnego typu turysty. 

Cel operacyjny IV.4. – Zwiększanie dostępności turystycznej Regionu.
Działanie IV.4.1. – Współpraca przy rozbudowie regionalnej infrastruktury ruchu lotniczego.
Działanie IV.4.2. – Uwzględnienie potrzeb regionalnego rynku turystycznego przy modernizacji 
i rozbudowie infrastruktury transportowej.
Działanie IV.4.3. – Wspomaganie proekologicznych rozwiązań transportowych w 
miejscowościach i obszarach o największym natężeniu ruchu turystycznego.

OBSZAR PRIORYTETOWY 5  „WSPARCIE INSTYTUCJONALNE I BUDOWA SYSTEMÓW 
ROZWIJAJĄCYCH TURYSTYKĘ”

Cel pośredni: Stworzenie dogodnych warunków dla poprawy konkurencyjności sektora 
usług turystycznych w Regionie.
Cel operacyjny V.1. – Wsparcie rozwoju systemów finansowania.
Działanie V.1.1 – Poprawa dostępu przedsiębiorstw turystycznych do kapitału.
Działanie V.1.2. – Rozwój finansowania w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Cel operacyjny V.2. – Wsparcie rozwoju systemów bezpieczeństwa 
Działanie V.2.1 – Zwiększenie bezpieczeństwa osobistego uczestników ruchu turystycznego.
Działanie V.2.2 – Zwiększenie  bezpieczeństwa turystów korzystających z wodnych walorów 
turystycznych.
Działanie V.2.3. – Poprawa zabezpieczenia mienia uczestników ruchu turystycznego. 
Działanie  V.2.4.  –  Stymulowanie  działań  lokalnych  mających  na  celu  zwiększenie 
bezpieczeństwa turystów i mienia.

Cel  operacyjny  V.3.  –  Opracowanie  i  wdrożenie  systemu  badań  rynku  turystycznego  
w regionie. 
Działanie V.3.1. - Monitorowanie rynku turystyki przyjazdowej w Regionie. 
Działanie V.3.2. - Analiza podaży turystycznej Regionu.
Działanie V.3.3. - Analizy profilu turysty odwiedzającego zachodniopomorskie. 
Działanie V.3.4. – Rozwój  badań nad chłonnością i  przepustowością turystyczną obszarów  
i szlaków turystycznych.
Działanie V.3.5. - Monitorowanie wizerunku turystycznego Regionu.

Cel operacyjny V.4. – Wsparcie rozwoju fachowego doradztwa. 
Działanie V.4.1. – Stworzenie platformy doradztwa turystycznego.
Działanie V.4.2. – Organizacja „Forum Innowacji Turystycznych”. 

Cel  operacyjny  V.5.  –  Wsparcie  działań  w  ramach  współpracy  ponad  lokalnej  i  ponad 
regionalnej.
Działanie  V.5.1.  –  Wsparcie  aktywności  w  regionalnych  i  ponadregionalnych  strukturach 
turystycznych.
Działanie V.5.2. – Kształtowanie sieci Lokalnych Organizacji Turystycznych. 

7. Strategia Budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie 
Zachodniopomorskim na lata 2006-2015 

Wizja
Harmonijny  rozwój  i  pełne  uczestnictwo  w  funkcjonowaniu  globalnego  społeczeństwa 
informacyjnego  różnych  grup  społeczno-zawodowych  województwa  zachodniopomorskiego 
oraz zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu.

Misja
Rozwijanie  infrastruktury  teleinformatycznej  jako  medium  szybkiego  dostępu  do  Internetu, 
promowanie  wykorzystywania  technologii  informatycznych  do  wspomagania  biznesu  i  usług 
publicznych,  rozwój  kształcenia  na  rzecz  społeczeństwa  informacyjnego  oraz  zapobieganie 
wykluczeniu  społecznemu  przez  zbudowanie  platformy  komunikacyjnej  dla  społeczności 
województwa zachodniopomorskiego.
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Cele strategiczne i kierunkowe: 
A. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

A1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
A2 Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu.
A3 Rozbudowa sieci dostępowej w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne  
(w tym dostęp szerokopasmowy) w regionie.
A4 Dostęp do infrastruktury szerokopasmowej dla szkolnictwa.
A5 Sieci szerokopasmowe dla centrów akademickich w Województwie.
A6 Bezpieczeństwo w sieci Internet.

B. Edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego.
B1 Kształcenie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego.
B2 Rozwój kadr na potrzeby edukacji informatycznej.
B3  Rozwój  usług  informacyjnych  dla  szkół  i  budowa  internetowego  rynku  zasobów 
edukacyjnych.
B4 Rozwój telenauki na poziomie akademickim.

C. Elektroniczne usługi publiczne.
C1 Administracja publiczna w dobie społeczeństwa informacyjnego.
C2 Utworzenie i rozwój portalu Wrota Pomorza Zachodniego (Wrota Bałtyku).
C3 Rozwój elektronicznych usług publicznych dla obywateli i MŚP.
C4 Rozwój zasobów informacyjnych w województwie.

D. Rozwój e–gospodarki.
D1 Rozwój telepracy.
D2 Stworzenie środowiska dla e-gospodarki – Zachodniopomorska Platforma Cyfrowa – 
„e–Gospodarka”.
D3 Stworzenie  środowiska dla e-turystyki  – Zachodniopomorska Platforma Cyfrowa –  
„e–Turystyka”.
D4 Stworzenie  środowiskowego  systemu portowego  jako  środowiska  wymiany  danych 
elektroniczny i świadczenia e–usług na potrzeby portów morskich całego województwa.
D5  Promocja  „Wrót  Pomorza  Zachodniego”  w  Internecie,  na  targach  (na  przykład 
gospodarczych, turystycznych, kulturalnych) w kraju i za granicą.

8. Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008 – 2011 
(z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2015)

Nadrzędnym celem polityki ekologicznej państwa jest tworzenie podstaw do  zrównoważonego 
rozwoju społeczno - gospodarczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju. 
Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne 
(w  tym  wdrażanie  postanowień   Traktatu  Akcesyjnego),  tworzenie  regulacji  dotyczących 
zakresu  korzystania  ze  środowiska  i reglamentowania  poziomu  jego  wykorzystania.  Dla 
realizacji  nadrzędnego  celu  w  skali  kraju  przyjęto  5 celów   strategicznych,  natomiast  
w województwie zachodniopomorskim przyjęto 3 cele strategiczne. Są to: 
I.  Dalsza  poprawa  jakości  środowiska  i  bezpieczeństwa  ekologicznego  dla  ochrony 
zdrowia mieszkańców Polski. 
Cel 1. Poprawa jakości środowiska.
Cel 2. Poprawa gospodarki odpadami.
Cel 3. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów 
zdegradowanych.
Cel 4. Ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów Morza Bałtyckiego i Zalewu 
Szczecińskiego.
Cel 5. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i minimalizacja ich skutków oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego.
II.  Ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  i  racjonalne  wykorzystanie  zasobów 
przyrodniczych. 
Cel 6. Ochrona złóż kopalin.
Cel 7. Zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju społeczno – gospodarczego.
Cel 8. Ochrona i racjonalne użytkowanie lasów.
III. Wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.
Cel 9. Wzmożenie systemu zarządzania środowiskiem i podniesienie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa.
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9. Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego został sporządzony na 
okres  2003  –  2015.  Głównym  problemem  gospodarki  odpadami  na  terenie  województwa 
zachodniopomorskiego jest brak kompleksowego systemu gospodarowania odpadami. Zadania 
te są realizowane indywidualnie przez poszczególne gminy i częściowo powiaty.
Zgodnie  z  polskim prawodawstwem w dziedzinie  odpadów do  opracowania  zakresu  zadań 
przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:

• zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
• zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania, w danych 

warunkach techniczno-ekonomicznych, nie da się uniknąć,
• unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

bezpieczne  dla  zdrowia  ludzkiego  i  środowiska  składowanie  odpadów,  których  nie  da  się, 
z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.
W związku z tym, celem „Planu” jest określenie zakresu zadań koniecznych do zapewnienia 
zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie województwa, w sposób zapewniający ochronę 
środowiska,  z  uwzględnieniem  obecnych  i  przyszłych  możliwości  technicznych, 
organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych, jak również z uwzględnieniem poziomu 
technicznego istniejącej infrastruktury.

Tabela 4 Dokumenty strategiczno – planistyczne obowiązujące w Powiecie Gryfickim

1. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfickiego

W ramach Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfickiego wyróżnić można następujące 
priorytety rozwoju:
1. Lokalna sieć połączeń drogowych
2. Infrastruktura turystyczna
3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
4. Infrastruktura sportowa
5. Infrastruktura edukacyjna
6. Infrastruktura kulturalna
7. E-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
8. Zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych (zaopatrzenie w gaz ziemny oraz 

gospodarka wodno- ściekowa i gospodarka odpadami)

Realizacja  zadań  w  ramach  poszczególnych  priorytetów  przyczyni  się  do  rozwiązania 
następujących problemów Powiatu Gryfickiego:
1. Lokalna  sieć  połączeń  drogowych –  zwiększenie  dostępności  miejscowości  Powiatu 

Gryfickiego za pomocą transportu drogowego, podniesienie bezpieczeństwa i efektywności 
ruchu kołowego.

2. Infrastruktura  turystyczna –  podniesienie  atrakcyjności  turystycznej  Powiatu  poprzez 
stworzenia  warunków do uprawiania  aktywnej  turystyki  kwalifikowanej  oraz rewitalizacje 
atrakcyjnych turystycznie obiektów i obszarów przyrodniczych.

3. Rewitalizacja  obszarów  zdegradowanych –  kompleksowy  program  remontów, 
przebudowy  przestrzeni  publicznej,  rewaloryzacji  i  zabezpieczenia  zabytków,  a  także 
rewitalizacji  zabytkowych  obiektów  poprzemysłowych  oraz  powojskowych  wraz  z  ich 
otoczeniem na wybranych obszarach Powiatu, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym  
i społecznym.

4. Infrastruktura  sportowa –  poprawa  warunków  amatorskiego  uprawiania  sportów 
zespołowych  i  promocja  kultury  fizycznej  wśród  młodzieży  poprzez  budowę  boisk  ze 
sztuczną nawierzchnią oraz remonty i budowę przyszkolnych sal gimnastycznych.

5. Infrastruktura edukacyjna – rozbudowa i modernizacja obiektów dydaktycznych mająca 
na  celu  podniesienie  jakości  nauczania  na  poziomie  podstawowym,  gimnazjalnym  
i ponadgimnazjalnym zarówno o profilu ogólnym jak i technicznym.

6. Infrastruktura kulturalna – tworzenie świetlic oraz remonty i rozbudowa innych placówek 
kulturalnych w celu stworzenia alternatywnych możliwości  spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców Powiatu, w szczególności młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi.

7. E-usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – popularyzacja umiejętności 
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posługiwania  się technologiami internetowymi  i  ułatwienie dostępu do Internetu poprzez 
tworzenie  publicznych  punktów  dostępowych  oraz  podniesienie  efektywności 
funkcjonowania urzędów i  tworzenie  większej  wartości  dodanej  dla  obywateli  w  drodze 
implementacji rozwiązań z zakresu e-administracji.

8. Zwiększenie  dostępności  i  jakości  usług publicznych  –  rozbudowa  sieci  gazowej  
w  wybranych  miejscowościach  oraz  unowocześnienie  i  rozbudowa  infrastruktury 
zapewniającej  zaopatrzenie  w  wodę  oraz  odbiór  ścieków  i  przyjazne  dla  środowiska 
składowanie odpadów.

2. Program Ochrony Środowiska Dla Powiatu Gryfickiego na lata 2009 – 2011 
z uwzględnieniem lat 2012 - 2015

3.

I CEL STRATEGICZNY: DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA 
EKOLOGICZNEGO
CEL 1. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
Cel 1.1.Poprawa gospodarki wodnej:
 Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
 Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych i ochrona przed skutkami powodzi i suszy
 Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
Cel  1.2.  Poprawa  jakości  powietrza  i  spełnienie  wymagań  prawnych  w  zakresie  jakości  
powietrza
Cel 1.3. Poprawa klimatu akustycznego
Cel 1.4. Ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
CEL 2. POPRAWA GOSPODARKI ODPADAMI
CEL 3. OCHRONA GLEB PRZED NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIEM ORAZ 
REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
CEL 4. OCHRONA STREFY BRZEGOWEJ I ZAPLECZA BRZEGÓW MORZA BAŁTYCKIEGO 
I ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO
CEL 5. OGRANICZENIE RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII I MINIMALIZACJA

II CEL STRATEGICZNY: OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
CEL 6. OCHRONA ZŁÓŻ KOPALIN
CEL 7. ZACHOWANIE RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ W PROCESIE ROZWOJU 
SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO
CEL 8. OCHRONA I RACJONALNE UŻYTKOWANIE LASÓW

III CEL STRATEGICZNY: WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA
CEL 9. WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I PODNIESIENIE 
ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA
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Tabela 5 Dokumenty strategiczno – planistyczne obowiązujące w Gminie Rewal

1. Strategia Gminy Rewal do roku 2015

Wizja rozwoju gminy do 2015 roku: 
Gmina wypełniać będzie następujące funkcje:
− rekreacyjno – sportowo – turystyczna,
− administracyjno – kształceniowa,
− oświatowo – kształceniowa,
− mieszkalno – weekendowa,
− kulturalna i kulturotwórcza,
− rolnicza poprzez powstawanie gospodarstw o charakterze ekologicznym.

W  Gminie  Rewal  wiodącą  funkcję  będą  pełnić  trzy  miejscowości:  Pobierowo,  Niechorze  
i Rewal. Miejscowości te będą się wyróżniać centrami składającymi się z placów centralnych 
(deptak)  mających  do wypełnienia  funkcje  informacyjne,  kulturalne,  towarzyskie,  handlowe  
i gastronomiczne. Te centralne miejsca powinny być zagospodarowane:
− obiektami turystycznymi o wyższym standardzie,
− restauracjami, kawiarniami itp.,
− klubami, kinami lub innymi placówkami kultury,
− punktami usługowymi (fryzjerzy, gabinety kosmetyczne itp.),
− punktami informacji turystycznej,
− zielenią i fontannami.

Misja władz samorządowych gminy do 2015 r.:
Wspólnym wysiłkiem władzy samorządowej i mieszkańców przekształcimy nasza gminę w małą 
ojczyznę  o europejskim poziomie  życia  i  dobrobytu,  przyjazną  i  gościnną  dla  innych  ludzi. 
Nadmorskie  położenie  gminy  w  regionie  wyróżniającym  się  wyjątkowa  atrakcyjnością 
krajobrazu i bogactwem form przyrodniczych, predysponuje do przekształcenia jej w jeszcze 
bardziej prężny ośrodek turystyczny.  Władze samorządowe wspólnie z mieszkańcami gminy 
zobowiązują  się  do  wypełniania  swoich  funkcji  i  zadań  oraz  inspirowania  i  wspomagania 
wszelkich inicjatyw lokalnych przyczyniających się do wzrostu dobrobytu i zapewniających stały 
rozwój Gminy Rewal.

Cel  strategiczny  I:  ZRÓWNOWAŻONY  ROZWÓJ  ŚRODOWISKA,  KSZTAŁTOWANIE  
I RACJONALNE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI

Cel pośredni: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Cele operacyjne:
 Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej
 Poprawa zaopatrzenia w wodę
 Poprawa gospodarki ściekowej
 Rozwój energetyki i odnawialnych źródeł energii
 Usprawnienie organizacji gospodarki odpadami
 Rozwój telekomunikacji i informatyki

Cel pośredni: OCHRONA I ODTWARZANIE WALORÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Cele operacyjne:
 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa ich jakości
 Ochrona litosfery
 Ochrona atmosfery
 Zwiększenie i tworzenie retencji wód
 Zachowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody

Cel pośredni: KSZTAŁTOWANIE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI
Cele operacyjne:
 Efektywne zarządzanie przestrzenia i koordynacja działalności inwestycyjnej

Cel  strategiczny  II:  AKTYWIZACJA  GOSPODARCZA  I  WIELOFUNKCYJNY  ROZWÓJ 
OBSZARÓW WIEJSKICH. POPRAWA WIZERUNKU GMINY

Priorytety:
 rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
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 rozwój podmiotów podejmujących działalność gospodarcza w sferze pozarolniczej i
 tworzenie nowych miejsc pracy,
 zalesianie nieużytków,
 wykorzystanie innych funkcji niż rolnictwo w rozwoju gminy.

Cel  strategiczny  III:  ROZWÓJ  FUNKCJI  TURYSTYCZNO  –  REKREACYJNO  – 
WYPOCZYNKOWEJ

Cele operacyjne: 
 Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej
 Kreowanie i rozwój turystyki w zgodzie z ochroną środowiska naturalnego

Cel  strategiczny  IV:  POWSZECHNA  DOSTEPNOSC  DÓBR  I  USŁUG  KULTURALNO  – 
SPOŁECZNYCH

Priorytety:
 poprawa poziomu usług w zakresie  oświaty,  kultury,  sportu,  turystyki,  ochrony zdrowia  

i opieki społecznej oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów,
 zwiększenie  dostępności  mieszkańców  gminy  i  turystów  do  wszystkich  elementów 

infrastruktury społecznej i kulturalnej,
 poprawa poziomu wykształcenia i rozwój kulturalny mieszkańców gminy,
 podniesienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców i turystów.

2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015
Cel  główny:  Pobudzenie gospodarcze oraz społeczne obszarów zdegradowanych,  poprzez 
tworzenie  kompleksowych  projektów rewitalizacyjnych  (zapisany  w  Regionalnym Programie 
Operacyjnym  Województwa  Zachodniopomorskiego  na  lata  2007-2013,  Oś  priorytetowa  5. 
Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.5. Rewitalizacja, Poddziałanie 5.5.1. Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych).

Sfera ekologiczno – przestrzenna
Cel główny: Podniesienie jakości infrastruktury miejskiej 
Cel  szczegółowy  1:  Zwiększenie  przestrzennej  dostępności  Gminy  Rewal,  tym  samym 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej na obszarze kryzysowym
Cel szczegółowy 2: Odtworzenie historycznej zabudowy oraz racjonalne zagospodarowanie 
przestrzeni  
w harmonii z otoczeniem 
Cel szczegółowy 3: Odnowa walorów urbanistyczno-architektonicznych i estetycznych Gminy 
Cel  szczegółowy  4:  Poprawa  jakości  przestrzeni  miejskiej,  poprzez  zagospodarowanie 
zdegradowanego obszaru kryzysowego 

Sfera gospodarcza
Cel  główny:  Zwiększenie  konkurencyjności  Gminy  w  wyniku  aktywizacji  endogenicznych 
czynników wzrostu,  w tym przede wszystkim poprzez zwiększenie  dostępności  turystycznej 
Gminy.
Cel szczegółowy 1: Tworzenie sieciowych produktów turystycznych
Cel  szczegółowy  2:  Rozwój  i  dywersyfikacja  oferty  turystycznej  w  wyniku  pełniejszego 
wykorzystania walorów środowiskowo – kulturowych Gminy 
Cel szczegółowy 3: Tworzenie nowych miejsc pracy 
Cel szczegółowy 4:  Podejmowanie działań  promocyjnych,  mających na celu przyciągnięcie 
turystów oraz inwestorów do Rewala
Cel szczegółowy 5: Rozwijanie działalności kulturalnej i rekreacyjno – sportowej 

Sfera społeczna
Cel główny: Poprawa warunków życia mieszkańców.
Cel szczegółowy 1: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Rewal 
Cel szczegółowy 2: Ograniczenie odpływu młodych i wykształconych osób z Gminy
Cel  szczegółowy 3:  Ograniczenie  patologii  społecznych  i  wzrost  poczucia  bezpieczeństwa 
publicznego 
Cel szczegółowy 4: Rozwój współpracy z gminami partnerskimi
Cel  szczegółowy  5: Rozwój  współpracy  z  gminami  sąsiednimi,  w  tym  przede  wszystkim 
budowa powiązań funkcjonalnych pomiędzy gminami zlokalizowanymi w Pasie Nadmorskim
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Podsumowanie
Znaczącym dla Strategii Rozwoju Gminy Rewal jest fakt, iż rozwój społeczno – gospodarczy 

na poziomie lokalnym zarówno na europejskim, jak i krajowym szczeblu administracyjnym uznawany 

jest  za  fundamentalną  podstawę  rozwoju  regionów.  Istnieje  przekonanie  o  potrzebie  zwiększania 

potencjału  ekonomicznego  poszczególnych  samorządów  lokalnych,  co można  wywnioskować  po 

rosnącej liczbie opracowań, analiz i dokumentów powstających na różnych szczeblach zarządzania 

terytorialnego, w tym opracowań, których celem jest integracja i koordynacja wysiłków i działań wielu  

podmiotów oraz instytucji oddziałujących na rozwój społeczno - gospodarczy. Pracom tym towarzyszy 

chęć  poznania  i  zrozumienia  prawidłowości  w funkcjonowaniu  i  rozwoju  lokalnej  gospodarki, 

przestrzeni publicznej i spraw społecznych, co znajduje wyraz w coraz liczniejszych już wykonanych 

i planowanych do wykonania w przyszłości opracowaniach i studiach poświęconych tym zjawiskom. 

Znajomość prawidłowości i uwarunkowań, którym podlega rozwój społeczno - gospodarczy przyczyni 

się do poprawy skuteczności dokonywania ocen lub prognoz rozwojowych. Wobec złożoności wielu 

procesów składających się na rozwój  Gminy Rewal  taką sytuację należy uznać za szansę dla jej 

dalszego rozwoju. 

Należy  wskazać  na  wzrastającą  tendencję  do  postrzegania  gospodarki  jako  istotnego 

elementu rozwoju samorządności lokalnej przez instytucje tworzące prawo. 

Rozwój społeczno – gospodarczy w lokalnych samorządach na szczeblu krajowym znajduje 

coraz lepsze umocowanie w istniejących aktach prawnych oraz polityce państwa, choć nie obywa się 

bez pojedynczych prób zmierzających do centralizacji decyzji dotyczących różnych poziomów polskiej 

samorządności. Powstające kolejno krajowe strategie rozwoju dotyczące poszczególnych segmentów 

społeczno - gospodarczych są ważnym instrumentem sterowania rozwojem polskich gmin. 

Dają  one  szansę  na  większą  spójność,  koordynację  a  w  efekcie  wzajemne  wzmacnianie 

działań państwa z podejmowanymi na innych szczeblach zarządzania terytorialnego. 

Jeżeli rozwój ma przebiegać w sposób harmonijny i zrównoważony, to Strategia rozwoju na 

szczeblu lokalnym nie może być tworzona w oderwaniu od kontekstu regionalnego. 

Warunkiem zrównoważonego  rozwoju  Gminy  Rewal  winny  stać  się  przemyślane  i  dobrze 

zorganizowane działania promocyjne oraz poszerzenie informacji o przyjętych planach rozwoju gminy, 

natomiast przyjęte cele i kierunki działania winny być spójne z dokumentami wyższego rzędu.

Obecność Polski w Unii Europejskiej powoduje potrzebę reorganizacji  punktów odniesienia 

wykorzystywanych przy tworzeniu planów rozwoju na niższych szczeblach zarządzania terytorialnego. 

Istotne znaczenie zyskuje możliwość pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. 

W przypadku Gminy Rewal korzystny wpływ na jej rozwój i znaczenie w regionie wywierają inwestycje  

i projekty finansowane z funduszy UE i funduszy krajowych.
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2 CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA AKTUALNEGO 
STANU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY 
REWAL 

2.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

2.1.1 Ogólna charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

Województwo zachodniopomorskie jest położone w północno-zachodniej części Polski. Jego 

lokalizacja  na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza  Bałtyckiego  stanowi  kluczową  determinantę 

potencjału  i  perspektyw  rozwoju.  Specyfika  województwa  zachodniopomorskiego  polega  na  jego 

położeniu przy granicy dwóch państw, pomiędzy morzem a lądem, wzdłuż biegu granicznej  Odry.  

Łączna  długość  granic  województwa  wynosi  873,9  km,  w  tym  zachodnia  granica  państwowa  

z Niemcami 188,9 km, granica morska na północy 188,9 km, granica południowa z województwami  

wielkopolskim 197,4 km i lubuskim 216,9 km oraz granica wschodnia z województwem pomorskim – 

190,9 km. Województwo zajmuje obszar 22 902 km2, co stanowi 7,3% powierzchni kraju.

Województwo zachodniopomorskie zostało utworzone w wyniku obowiązującej od 1 stycznia 

1999 roku reformy administracyjnej kraju, z połączenia województw szczecińskiego i koszalińskiego, 

11 gmin z województwa gorzowskiego, 5 gmin z województwa pilskiego oraz 3 gmin z województwa 

słupskiego.

Stolicą województwa jest Szczecin, główny ośrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalny 

regionu, liczący 406,9 tys. mieszkańców. Pozostałe większe ośrodki miejskie to: Koszalin (107,1 tys. 

mieszkańców),  Stargard Szczeciński  (70,1 tys.  mieszkańców),  Kołobrzeg (44,9 tys.  mieszkańców), 

Świnoujście (40,8 tys. mieszkańców) i Szczecinek (38,2 tys. mieszkańców).

W województwie zamieszkuje 1 693 198 osób (według stanu na 31.XII.2009 r.). Województwo 

jest  jednym  z  najsłabiej  zaludnionych  obszarów  Polski,  z  wartością  wskaźnika  na  poziomie  

74 osób/km².

Przetwórstwo przemysłowe województwa zachodniopomorskiego opiera się na energetyce, 

przemyśle  chemicznym,  stoczniowym,  drzewnym i  meblarskim,  budownictwie  oraz  produkcji  rolno 

-spożywczej, w tym rybołówstwie. Dotychczas główne skupiska zakładów przemysłowych znajdowały 

się  w  większych  miastach  regionu,  jednak  w  miarę  powstawania  stref  przemysłowych  następuje 

stopniowe rozpraszanie  produkcji  i  lokowanie jej  w gminach na obrzeżach miast,  np. w okolicach 

Goleniowa, Polic, Stargardu Szczecińskiego, Karlina oraz w niedalekiej przyszłości Gryfina i Dębna. 

Największy  w  regionie  Goleniowski  Park  Przemysłowy  w  roku  2010  skupiał  36  przedsięwzięć 

inwestycyjnych.

Rolnictwo charakteryzuje się dużą powierzchnią gospodarstw, niskim, korzystnym odsetkiem 

zatrudnionych  w  rolnictwie,  wysokim  stopniem  mechanizacji  oraz  ukierunkowania  na  produkcję 
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roślinną, w tym przede wszystkim zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. Dominują gospodarstwa 

o dużej i stosunkowo zwartej powierzchni upraw. 

Atutem województwa jest przede wszystkim mnogość i zróżnicowanie atrakcyjnych akwenów 

i terenów sąsiadujących z nimi. Jeziora zachodniej części Pojezierza Pomorskiego, delta Odry, Zalew 

Szczeciński i wody Morza Bałtyckiego, w tym głównie Zatoka Pomorska, tworzą unikalne warunki do 

uprawiania turystyki,  szczególnie sportów wodnych. Walorami województwa są także duże obszary 

leśne i tereny chronione, zabytki architektury oraz duży potencjał uzdrowiskowy i wypoczynkowy typu 

SPA.  W  urozmaiconej  ofercie  turystycznej  województwa  coraz  większą  rolę  odgrywa  aktywny 

wypoczynek, w tym turystyka wodna, rowerowa i konna, nordic-walking oraz golf. Przez jego teren  

przebiegają  liczne  szlaki  turystyczne:  piesze,  rowerowe,  wodne,  konne  i  kulturowe.  Zabytki  

zlokalizowane na terenie województwa, mimo ich niejednokrotnie wysokich walorów oraz atrakcyjnego 

położenia, w małym stopniu stanowią autonomiczny czynnik generujący ruch turystyczny.11

2.1.2 Położenie geograficzne Gminy Rewal

Gmina  Rewal  jest  gminą  wiejską  położoną  w  północnej  części  województwa 

zachodniopomorskiego. Należy do grupy najmniejszych jednostek administracyjnych w województwie 

zachodniopomorskim. Wraz z gminami: Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Brojce, Płoty wchodzi w skład 

powiatu gryfickiego. 

Siedzibą  Gminy  jest  Rewal,  oddalony  od  stolicy  powiatu  Gryfic  o  około  25  km,  stolicy 

województwa Szczecina o 110 km.

Najważniejszym wyznacznikiem położenia geograficznego Gminy jest Morze Bałtyckie. Gmina 

posiada  układ  pasmowy  wzdłuż  brzegu  morskiego  (długość  pasa  wynosi  18  km  przy  średniej 

szerokości  około  2  km).  Na  zachodzie  Gmina  sąsiaduje  z  Gminą  Dziwnów  leżącą  w  powiecie  

kamieńskim.  Granica południowa jest  wspólna z  Gminą Karnice i  Gminą Świerzno.  Natomiast  na 

wschód od Gminy Rewal leży Gmina Trzebiatów. Północna granica jest naturalna i stanowi ją brzeg 

Morza Bałtyckiego.

Na  obszarze  Gminy  położonych  jest  7  miejscowości,  w  tym  6  kąpielisk  nadmorskich  

o krajowym znaczeniu - Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica i Śliwin.

Mając  na  uwadze  naturalne  ciążenia  miejscowości,  liczbę  ludności  i  wyposażenie  w  usługi 

założono następującą hierarchię sieci osadniczej:

• ośrodek gminny Rewal (główne funkcje: obsługa ludności, turystyka, agroturystyka, rybołówstwo),

• ośrodki  elementarne o poszerzonym programie  usług:  Niechorze  (obsługa ludności,  turystyka, 

agroturystyka, rybactwo i rybołówstwo), Pobierowo (obsługa ludności, turystyka, leśnictwo),

• ośrodki  elementarne  -  pozostałe:  Pustkowo  (turystyka,  rolnictwo),  Trzęsacz  (turystyka, 

agroturystyka),  Śliwin  (turystyka,  agroturystyka),  Pogorzelica  (turystyka,  funkcja  uzdrowiskowa, 

leśnictwo, agroturystyka).

11 Opracowano na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, czerwiec 2010.
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Mapa 1 Wybrzeże Rewalskie

Źródło: www.wybrzeze-rewalskie.pl

Obsługę ludności  poziomu ponadgminnego zapewniają Gminie dwa ośrodki subregionalne: 

Gryfice i Kamień Pomorski oraz ośrodek podstawowy – Trzebiatów.

Według danych ewidencyjnych (stan na 31.12.2010r.)  powierzchnia Gminy Rewal wynosiła 

4 064 ha.

2.2 RYS HISTORYCZNY

Obszar dzisiejszej Gminy Rewal był zamieszkiwany w pierwszych wiekach naszej ery przez 

Wandalów, a następnie przez Wendów. W X wieku przyłączono te ziemie do Polski. Następnie w roku 

1181 roku były one lennem niemieckim. 

Otto z Bambergu już pod polskim zwierzchnictwem chrystianizował te tereny od 1124 roku.  

Od 1181 roku Pomorze stało się lennem niemieckim. W 1630 roku ziemie te zajęli Szwedzi, którzy  

panowali tu aż do 1811 roku, kiedy to obszar gminy zaczął należeć do Prus. 

W  XIX  wieku  na  tych  terenach  przebywały  oddziały  Napoleona.  Duży  napływ  turystów 

rozpoczął się w 1896 roku, kiedy otwarto kolej wąskotorową. Turystyka na tych terenach rozwijała się 

dynamicznie na początku XX wieku oraz w okresie międzywojennym. 

Turystyka  sprawiła,  że  najszybciej  w  okolicy  rozwijał  się  Rewal.  W  dwudziestoleciu 

międzywojennym do Rewala przyjeżdżało rocznie od 2 000 do ponad 3 500 osób. Właśnie z uwagi na  

letników powstały w Rewalu w latach 1906-08 dwa zakłady kąpielowe: męski i żeński. 

Lata 30-te to znaczny rozwój po okresie wielkiego kryzysu. W 1932 roku Ewald Paul otworzył  

biuro  podróży  i  wypożyczalnię  samochodów w Rewalu.  Budowano  także  korty  tenisowe,  dbano  

o wygląd miejscowości.  Po części i  dlatego w 1934 roku postawiono w Rewalu pomnik poległych  

w I Wojnie Światowej. Kilka lat przed wojną powstały tzw. falochrony, czyli ostrogi, które miały chronić  

przed niszczącymi działaniami morza.
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Po II wojnie światowej obszar Gminy powrócił  do Polski i stał się częścią Gminy Karnice.  

W 1973 roku powstała Gmina Rewal, której granice, pomimo zmian podziału administracyjnego Polski, 

są takie same do dnia dzisiejszego.

2.3 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

2.3.1 Granice stref ochrony konserwatorskiej 

Dla  ochrony  zabytkowej  substancji  i  właściwego  kształtowania  zabudowy  oraz  struktury 

funkcjonalno – przestrzennej Gminy Rewal wydzielono następujące strefy ochrony konserwatorskiej:

Strefa „A” – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej
Strefa „A” obejmuje:

ruinę XV- wiecznego kościoła w ramach fragmentu klifowego brzegu w Trzęsaczu,

ruinę  XIX-  wiecznego  kościoła  protestanckiego  w  granicach  historycznej  działki  siedliskowej  

w Trzęsaczu.

Strefa „B” – strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej
Strefa „B” obejmuje:

zabudowę  chłopska  po  wschodniej  stronie  drogi  wiejskiej  w  Śliwinie,  złożoną  z  typologicznie

i chronologicznie jednorodnych zagród w obrębie pierwotnego układu ruralistycznego,

dziedziniec  folwarczny  w  Trzęsaczu  wyznaczony  przez  zwartą  zabudowę  (pałac,  magazyn, 

stajnia, stodoła, oranżeria) w kształcie podkowy, otwartej od północy oraz historyczne ogrodzenie 

ceglane od wschodu.

Strefa „K” – strefa ochrony krajobrazu
Strefa „K” obejmuje:

cmentarz w zachodniej części wsi Niechorze, w granicach współczesnego ogrodzenia,

park śródwiejski, rozplanowany po południowej stronie ul. Parkowej w Rewalu,

aleję lipową wzdłuż ul. Dworcowej w Rewalu po południowej stronie szosy do Pobierowa,

park pałacowy (krajobrazowy, naturalistyczny) w Trzęsaczu w granicach historycznego założenia, 

częściowo wyznaczony przez pierwotne ogrodzenie ceglane,

aleję kasztanowców po południowej stronie ruiny XV- wiecznego kościoła w Trzęsaczu, 

cmentarz poewangelicki w Trzęsaczu łącznie z kaplicą.

Strefa „E” – strefa ochrony ekspozycji
Strefa „E” obejmuje:

teren po południowej stronie latarni morskiej w Niechorzu (między dwiema drogami dojazdowymi a 

ul. Polną) dla właściwego wyeksponowania budowli,

ekspozycję ruin gotyckiego kościoła w Trzęsaczu.

34



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020

2.3.2 Planowanie przestrzenne i urbanizacja 

Gmina  Rewal  posiada  zaktualizowane  w  2010  roku  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rewal, określające politykę przestrzenną Gminy i zasady 

koordynacji działań planistycznych.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rewal ułatwia 

władzom  Gminy  kontrolę  nad  kształtowaniem  ładu  przestrzennego  i  umożliwia  podjęcie  decyzji  

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

 W obowiązującym Studium Gminę Rewal podzielono na następujące obszary funkcjonalno – 

przestrzenne:

turystyczno - osiedleńcze w zieleni leśnej w Pobierowie , Niechorzu, Pogorzelicy,

turystyczno - osiedleńcze w Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy,

turystyczno - osiedleńcze z dopuszczeniem agroturystyki we wszystkich miejscowościach,

rejony usługowe w Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy,

kompleksy gospodarcze w Pobierowie, Śliwinie, Niechorzu, Pogorzelicy, 

tereny o funkcjach ochronnych środowiska przyrodniczego.

Obowiązują  obecnie  w Gminie  Rewal  miejscowe plany  zagospodarowania  przestrzennego 

obejmują ponad 8% powierzchni Gminy.

2.3.3 Struktura użytkowania gruntów

Według danych ewidencyjnych (stan na 01.01.2010 r.) powierzchnia Gminy Rewal wynosiła 

3.930 ha.

Struktura  użytkowania  gruntów  według  stanu  na  dzień  01.01.2010  r.  w  Gminie  Rewal 

przedstawia się następująco:

Tabela 6 Sposób użytkowania gruntów w Gminie Rewal – według stanu na 1.01.2010r.

Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] Udział % w ogólnej
powierzchni

3 930 100
1. Użytki rolne, w tym: 1 505 38,30
a/ grunty orne 890 59,14
b/ sady 2 0,14
c/ łąki i pastwiska 613 40,73
2. Lasy, w tym: 1 286 32,73
a/ lasy 1 265 98,37
b/ zadrzewienia 21 1,66
3. Wody, w tym: 247 6,29
a/ stojące 246 99,6
b/ rowy 1 0,41
4. Tereny komunikacyjne 220 5,6
5. Tereny osiedlowe 316 8,04
a/ zabudowane 283 89,56
b/ niezabudowane 33 10,45
6. Tereny różne 66 1,68
7. Nieużytki 290 7,38
Źródło: Referat Nieruchomości Urząd Gminy Rewal, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku.
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Gmina Rewal  ze  względu  na swoje  nadmorskie  położenie  zaliczana  jest  do gmin  typowo 

turystycznych. Do terenów stanowiących o rozwoju funkcji turystycznej Gminy Rewal zalicza się tereny 

osiedlowe i komunikacyjne, zajmujące łącznie 13,64% powierzchni Gminy. 

Udział kompleksów przyrodniczych, tj. lasy, wody stojące (39% powierzchni Gminy) odgrywa 

znaczącą rolę w obrazie Gminy, wzbogacając jej walory krajobrazowe. 

Ponadto  Gmina  charakteryzuje  się  wysokim  udziałem użytków rolnych  i  lasów w ogólnej 

powierzchni  gruntów.  Obszary  te  łącznie  zajmują  2 791  ha,  co  stanowi  71% powierzchni  Gminy. 

Wyraźnie dominujący odsetek powierzchni użytków rolnych i lasów w całkowitej powierzchni Gminy 

świadczy o znaczącej roli rolnictwa i leśnictwa na terenie Gminy.

Grunty zabudowane i niezabudowane oraz tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 536 

ha,  stanowiące ponad 13% powierzchni  Gminy wskazują  na rozwój  funkcji  mieszkaniowej  na tym 

obszarze.

2.3.4 Własność gruntów i budynków 

Własność gruntów

Powierzchnia gruntów na terenie Gminy Rewal wynosiła (na dzień 01.01.2010 r.) 4 047 ha. 

Struktura  własności  gruntów  w  Gminie  Rewal  wskazuje  na  przeważający  udział  gruntów, 

pozostających  w zarządzie  Państwowego  Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,  stanowiących 

28,94%  powierzchni  Gminy.  W  strukturze  własności  dominują  ponadto  grunty  osób  fizycznych 

wchodzące w skład gospodarstw rolnych,  stanowiące 21,16% powierzchni ogólnej  gruntów Gminy 

Rewal oraz grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych (12,75%). 

Szczegółową strukturę własności gruntów w Gminie Rewal obrazuje poniższa tabela.

Tabela 7 Struktura własności gruntów w Gminie Rewal – stan na 01.01.2010 r.
Numer
grupy

rej.

Numer
podgr.

rej.
Wyszczególnienie gruntów wchodzących 

w skład grupy lub podgrupy rejestrowej

Powierzchnia 
ogólna

gruntów [ha]

%

1 1.1 Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa

355 8,78

1.2 Grunty w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

1 171 28,94

1.3 Grunty w trwałym zarządzie państwowych 
jednostek organizacyjnych z wyłączeniem 
gruntów PGL

262 6,48

1.4 Grunty wchodzące w skład zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa

249 6,16

1.5 Grunty SP przekazane do zagospodarowania 
Agencji Mienia

1 0,03

1.6 Grunty SP przekazane do zagospodarowania 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

0 0

1.7 Pozostałe grunty SP spośród gruntów 
zaliczanych do 1 grupy

22 0,55

2 2.1 Grunty SP w użytkowaniu wieczystym osób 
fizycznych

36 2,13
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Numer
grupy

rej.

Numer
podgr.

rej.
Wyszczególnienie gruntów wchodzących 

w skład grupy lub podgrupy rejestrowej

Powierzchnia 
ogólna

gruntów [ha]

%

2.2 Grunty SP w użytkowaniu wieczystym 
państwowych osób prawnych

19

2.3 Grunty SP w użytkowaniu wieczystym 
spółdzielni mieszkaniowych

0

2.4 Grunty SP w użytkowaniu wieczystym 
pozostałych osób

31

3 Grunty spółek SP, przedsiębiorstw 
państwowych i innych państwowych osób 
prawnych

0 -

4 4.1 Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu 
nieruchomości

356 8,83

4.2 Grunty gmin i związków międzygminnych 
przekazanych w trwały zarząd gminnym 
jednostkom organizacyjnym

1

4.3 Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych 
do 4 grupy

23 0,57

5 5.1 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu 
wieczystym osób fizycznych

4 0,37

5.2 Grunty Gmin i ich związków w użytkowaniu 
wieczystym gminnych osób prawnych

0

5.3 Grunty gmin i ich związków w 
użytkowaniu wieczystym spółdzielni 
mieszkaniowych

1

5.4 Grunty gmin i ich związków w 
użytkowaniu wieczystym pozostałych 
osób

10

7 7.1 Grunty osób fizycznych wchodzące w skład 
gospodarstw rolnych

865 21,16

7.2 Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład 
gospodarstw rolnych

516 12,75

8 8.1 Grunty, które są własnością roln. sp-ni 
produkcyjnych i ich związków oraz grunty 
których właściciele nie są znani

8 0,35

8.3 Pozostałe grunty spośród gruntów 
zaliczanych do 8 grupy

6

9 Grunty kościołów i związków 
wyznaniowych

1 2,75

11 11.1 Grunty wchodzące w skład powiatowego 
zasobu nieruchomości

27

11.2 Grunty powiatów przekazane w trwały 
zarząd oraz grunty, których wł. nie są 
znani

1

13 13.1 Grunty wchodzące w skład 
wojewódzkiego zasobu nieruchomości

2

13.2 Grunty wojew. przekazane w trwały 
zarząd oraz grunty, których wł. nie są 
znani

0

13.30 Pozostałe grunty spośród gruntów 
zaliczanych do 13 grupy

30

15 15.1 Grunty spółek prawa handlowego 49
15.3 Pozostałe grunty spośród gruntów 

zaliczanych do 15 grupy
1

Powierzchnia ewidencyjna 4 047 100
Powierzchnia wyrównawcza 18

Powierzchnia geodezyjna 4 065
Źródło: Referat Nieruchomości Urząd Gminy Rewal, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do roku 2015.
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Zasoby mieszkaniowe

Według danych GUS, w roku 2010 na terenie Gminy były  1 574 mieszkania (9  055 izb)  

o powierzchni użytkowej 190 815 m2.

W zasobach mieszkaniowych  w Gminie  Rewal  przeciętna powierzchnia  użytkowa jednego 

mieszkania wynosiła 121,2 m2, natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną 

osobę kształtowała się na poziomie 53,0 m2.

Na terenie Gminy Rewal w latach 2001 - 2010 liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych 

sprzedanych osobom fizycznym wynosiła 75.

Standard  mieszkań  określany  według  wyposażenia  w  instalacje  wodno-kanalizacyjne  

i  centralne  ogrzewanie  plasuje  je  na  wysokim  poziomie.  Prawie  wszystkie  lokale  mieszkalne 

podłączone są do wodociągu (99,2%), a zaledwie 4,6% nie posiada łazienki. Co roku wzrasta procent 

mieszkań z centralnym ogrzewaniem, na koniec 2010 roku było to 84,9% mieszkań.

Tabela 8 Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno – sanitarne – według stanu na 
31.12.2009 r. i 31.12.2010 r.

Lp. Wyszczególnienie Liczba mieszkań
2009 2010

1. wodociąg 1 546 1 562
2. ustęp spłukiwany 1 509 1 525
3. łazienka 1 486 1 502
4. centralne ogrzewanie 1 321 1 337
5. gaz sieciowy 1 083 1097

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Stan techniczny substancji mieszkaniowej w Gminie Rewal jest zróżnicowany, od mieszkań 

zlokalizowanych  w nowoczesnych  budynkach,  do tych w zdegradowanych,  wymagających  działań 

modernizacyjnych.

W 2009 przeprowadzono remonty i  modernizacje  komunalnych zasobów mieszkaniowych  

w następującym zakresie:

Tabela 9 Remonty mieszkań (instalacji/elementów w budynkach komunalnych) – według stanu 
na 31.12.2009 r.
Lp. Wyszczególnienie Liczba mieszkań

1. remonty kapitalne 12
2. roboty remontowe – wymiana instalacji 2
3. roboty remontowe – remont dachu 4
4. roboty remontowe - wymiana stolarki budowlanej 4

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

2.3.5 Infrastruktura techniczna

Układ drogowy i komunikacyjny

Układ komunikacyjny Gminy tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Tabela nr 10 obrazuje podstawowe parametry dostępności komunikacyjnej Gminy Rewal.

38



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020

Tabela 10 Układ komunikacyjny Gminy Rewal
Lp. Rodzaj drogi Długość ogółem w tym utwardzone

1. drogi wojewódzkie 13 km 13 km
2. drogi powiatowe 16,4km 16,4km
3. drogi gminne 56 km 32 km
Źródło: Dane Urzędu Gminy Rewal.

Przez teren Gminy przebiegają:

• droga wojewódzka nr 102 (odcinek 13,3 km) relacji  Międzyzdroje - Dziwnówek - Trzebiatów – 

Kołobrzeg,  łącząca  tereny  nadmorskie,  stanowiąca  główną  oś komunikacyjną  Gminy.  

Ma charakter regionalny,  zapewnia dojazd i  połączenie miejscowości  wypoczynkowych wzdłuż 

pasa nadmorskiego,

• drogi powiatowe: nr 41124 Pobierowo – Gostyń, nr 41135  Śliwin – Karnice, nr 41140 i 41141 

Niechorze  -  Pogorzelica  -  do drogi  wojew.  nr  102,  nr  41183 Rewal  –  Niechorze,  zapewniają 

powiązania wewnątrz Gminy oraz z sąsiednimi gminami.

Długość  dróg  gminnych  o  nawierzchniach  utwardzonej  i  nie  utwardzonej  wynosiła  na  koniec 

stycznia 2008r. 58,5km, z czego 40,1 km to drogi  o nawierzchni bitumicznej.  Stan dróg gminnych 

wymaga  remontów istniejących  nawierzchni  ulic  celem zapobiegnięcia  postępowi  degradacji  dróg 

istniejących, a także budowa nowych nawierzchni.

Tabela 11 Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Rewal – stan na 2008 r.

Lp. Miejscowość
Drogi 

o nawierzchni
utwardzonej [km]

Drogi o nawierzchni
nie utwardzonej [km] Suma

1. Rewal 2.380 4.200 6.580
2. Niechorze 7.965 7.965 9.845
3. Pobierowo 18.900 10.095 28.995
4. Pustkowo 2.615 2.615 2.893
5. Trzęsacz 1.075 1.130 2.205
6. Pogorzelica 5.210 430 5.640
7. Śliwin 1.900 450 2.350

RAZEM 40.045 18.463 58.508
Źródło: Dane Urzędu Gminy Rewal.

Dojazdy  komunikacją  publiczną  do  miejscowości  z  terenu  Gminy  zapewnia  komunikacja 

autobusowa.

Gospodarka wodno - ściekowa

• Sieć wodociągowa

Sieć  wodociągowa  (rozdzielcza)  obejmuje  cały  teren  Gminy,  w  układzie  lokalnych  sieci 

połączonych,  tzw.  rurociągami spinającymi w jedną całość,  zasilana w wodę z istniejących  stacji  

6 stacji uzdatniania wody. Łączna długość sieci i przyłączy wodociągowych wynosi 92.500 mb i jest 

w większości zbudowana z rurociągów PCV o średnicach od ø 80 do ø 200 mm. 
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Sieć wodociągowa (magistralna i rozdzielcza) wykonana jest z materiałów: żeliwo (1%), stal 

(0,5%), azbestocement (0,5%) oraz PCV (96,5%). Przyłącza do sieci wodociągowej wybudowane są 

z PE (90%) oraz ze stali (10%).

Dla  zaspokojenia  świadczenia  usług  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę, 

przedsiębiorstwo Wodociągi Rewal Sp. z o.o. posiada odpowiednią infrastrukturę i środki techniczne. 

W zakresie zaopatrzenia w wodę, gminna spółka Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie prowadzi 

działalność w oparciu o własne ujęcia, sieć przesyłania wody oraz sześć stacji uzdatniania wody.

Na terenie  Gminy Rewal  funkcjonuje  zamknięty  system wodociągowy zasilający wszystkie 

miejscowości  na terenie  Gminy  Rewal  od  Pobierowa  do  Pogorzelicy,  co  zapewnia  100% objęcie 

usługami wodociągowymi domów mieszkalnych i placówek wypoczynkowych. 

Wszystkie ujęcia posiadają aktualne decyzje zasobowe oraz pozwolenia wodno prawne na 

pobór wody i  eksploatację urządzeń służących do poboru wody.  Dynamiczny rozwój  infrastruktury 

budowlanej  mieszkaniowo  –  wypoczynkowej  na  terenie  Gminy  Rewal  wymusza  konieczność 

poszukiwania nowych zasobów wody. Ze względu na fakt, że zasoby wody dostępnej w Gminie Rewal 

są ograniczone i w znacznej większości już wykorzystane poszukiwanie nowych źródeł wody musi 

objąć gminy sąsiadujące.  Aktualny sezonowy maksymalny dobowy pobór wskazuje,  że  ujmowane 

zasoby wody są  wykorzystane  maksymalnie  i  należy  przystąpić  do działań mających  na celu  ich 

zwiększenie.

Ze względu na turystyczny charakter miejscowości wchodzących w skład Gminy występuje 

bardzo duża różnica w zużyciu wody w sezonie letnim w stosunku do okresu posezonowego.

Jakość  wody  uzdatnionej  jest  objęta  nadzorem  sanitarnym  przez  właściwego  miejscowo 

Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  oraz  kontrolą  wewnętrzną  jakości  wody 

prowadzoną  przez  przedsiębiorstwo  wodociągowe  -  badania  są  zlecane  niezależnym  jednostkom 

badawczym.  Wszystkie  badania  wody  prowadzone  są  w  akredytowanych  laboratoriach,  a  próby 

pobierane są przez uprawnionych próbkobiorców.

Wszystkie  miejscowości  Gminy  Rewal  zaopatrywane  są  w  wodę  z  układów  zbiorowych 

bazujących na następujących ujęciach:

Trzęsacz – ujęcie komunalne z czterema studniami o zasobach eksploatacyjnych Q = 72 m3/h,  

Q = 1 728 m3/d,

Pobierowo - dwa ujęcia wodociągu komunalnego:

ujęcie  „Bolesławiec”  (ujęcie  sezonowe) -  z  dwiema  studniami  o  zasobach  eksploatacyjnych  

Q = 40 m3/h, Q = 960 m3/d,

ujęcie „Bajka”, ul. Poznańska – z trzema studniami o zasobach eksploatacyjnych Q = 80 m3/h,  

Q = 1 480 m3/d,

Rewal  –  ujęcie  komunalne  z  czterema  studniami  (w  tym  jedna  w  Śliwinie)  o  zasobach 

eksploatacyjnych Q = 90 m3/h, Q = 2 160 m3/d,

Pogorzelica - dwa ujęcia wodociągu komunalnego:

stacja  wodociągowa  przy  kanale  Liwia  Łuża –  z  dwiema  studniami  o  łącznych  zasobach 

eksploatacyjnych Q=80 m3/h, Q = 1 600 m3/d,
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stacja wodociągowa O.W. „Polfa” – z dwiema studniami o łącznych zasobach eksploatacyjnych 

Q=125 m3/h, Q = 2 500 m3/d.

Ponadto czynne są  zwykle sezonowo liczne studnie indywidualnych użytkowników, często  

w  złym  stanie  technicznym  stanowiąc  potencjalną  drogę  migracji  zanieczyszczeń  do  warstwy 

wodonośnej.

Tabela 12 Sieć wodociągowa w Gminie Rewal
Wyszczególnienie J.m. 2006 2007 2008 2009 2010

długość czynnej sieci rozdzielczej km 57,7 58,2 58,2 58,2 60,2
sieć rozdzielcza na 100 km2 km 141,9 143,2 143,2 143,2 148,1

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania

szt 1 705 1 806 1 895 1 949 2 000

woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 265,4 280,7 276,9 279,9 294,6

ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 3 314 3 357 3 427 3 456 3 512

korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 97,1 97,3 97,4 97,5 97,6

zużycie wody na 1 mieszkańca m3 77,1 81,6 79,8 79,5 82,5

zużycie wody na 1 odbiorcę / korzystającego m3 80,1 83,6 80,8 81,0 83,9
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Do najważniejszych problemów związanych ze zorganizowanym zaopatrzeniem w wodę na 

terenie Gminy Rewal należy zaliczyć:

deficyt wody w sezonie letnim przy gwałtownym wzroście poziomu jej zużycia,

niewydolność istniejących urządzeń do uzdatniania i rozprowadzania wody,

brak znaczących zasobów wód podziemnych na obszarze Gminy.

• Sieć kanalizacyjna

Dla zapewnienia świadczenia usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, Gmina 

Rewal  posiada  6  przepompowni  sieciowych  oraz  12  przepompowni  lokalnych  bezobsługowych. 

Ogólna długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami wynosi 112.200 mb w tym: kanalizacja sanitarna 

66.700 mb, kolektory tłoczne 7.300 mb, przyłącza 38.200mb. 

Na terenie Gminy Rewal funkcjonuje grupowa oczyszczalnia ścieków mechaniczno - 

biologiczna w Pobierowie, która obsługuje wszystkie miejscowości gminne oraz Łukęcin z gminy 

Dziwnów i  Gostyń z gminy Świerzno.  Przepustowość  oszczyszczalni  docelowo  wynosi  

Qśrd = 13 451 m3/d.

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków z oczyszczalni w Pobierowie jest Kanał Dreżewski, który 

przez system przepompowni zasila wodą jezioro Liwia Łuża. Całkowita długość kanału Dreżewskiego 

wynosi  około  14  km.  Rów  zrzutowy  ścieków  z  oczyszczalni  Pobierowo  wpada  do  kanału  na  

km 11+400. Oczyszczanie ścieków odbywa się metodą osadu czynnego z drobnopęcherzykowym 

napowietrzaniem  ścieków.  Procesy  oczyszczania  ścieków  realizują  mikroorganizmy  żywiące  się 

substancjami  organicznymi  zawartymi  w  ściekach.  W  efekcie  spada  zawartość  zanieczyszczeń 

rozpuszczonych, natomiast rośnie biomasa mikroorganizmów - tzw. osad czynny, który łatwo oddziela 
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się  od  oczyszczonych  ścieków.  Biologiczne  oczyszczanie  ścieków  jest  wspomagane  procesem 

chemicznego strącania PIX-em. Ścieki oczyszczane są przed wprowadzeniem do wód o do ziemi  

w taki sposób, aby w odpływie zawartość substancji zanieczyszczających nie przekraczała wielkości 

określonych w rozporządzeniu.  Oczyszczalnia  ścieków w Pobierowie spełnia warunki,  jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Osad ściekowy przekazywany jest firmie 

specjalistycznej.  Ilość  osadów  ściekowych  powstających  na  oczyszczalni  ścieków  w  Pobierowie 

wynosi około 800 ton rocznie.

Tabela 13 Sieć kanalizacyjna w Gminie Rewal
Wyszczególnienie J.m. 2006 2007 2008 2009 2010

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 73,5 74,0 74,0 74,0 75,7
sieć rozdzielcza na 100 km2 km 180,8 182,0 182,0 182,0 186,2
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania szt. 1 435 1 537 1 621 1 673 1 724

ścieki odprowadzone dam3 826,4 885,5 867,5 885,2 872
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 3 176 3 227 3 302 3 334 3 392
korzystający z instalacji w % ogółu ludności % 93,0 93,5 93,9 94,1 94,3
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Na obszarze Gminy następuje intensywny rozwój usług turystycznych, co niesie konieczność 

wyprzedzających działań zmierzających do modernizacji gospodarki wodno - ściekowej.

Gazownictwo

Gmina Rewal  jest  całkowicie  zgazyfikowana. Do wszystkich odbiorców doprowadzona jest 

sieć gazowa. Gmina obsługiwana jest gazem przewodowym średniego ciśnienia ze stacji redukcyjno - 

pomiarowej  Iº  zlokalizowanej  w gminie  Karnice.  Stacja  zasilana  jest  odgałęzieniem od gazociągu 

wysokiego ciśnienia Gryfice - Trzebiatów - Gorzysław. 

Tabela 14 Sieć gazowa w Gminie Rewal
Wyszczególnienie J.m. 2006 2007 2008 2009 2010

długość czynnej sieci ogółem m 74 590 75 484 76 147 77 258 78 200
długość czynnej sieci rozdzielczej m 74 590 75 484 76 147 77 258 78 200
sieć rozdzielcza na 100 km2 km 183,5 185,7 187,3 190,1
czynne przyłącza do budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych szt 1 489 1 534 1 575 1 630 1 675

odbiorcy gazu gosp.dom. 867 978 1 023 1 083 1 107
odbiorcy gazu ogrzewający 
mieszkania gazem gosp.dom. 859 925 971 1 027 1 027

zużycie gazu tys.m3 1 763,50 1 796,70 1 860,10 1 867,60 2 239,90
zużycie gazu na ogrzewanie 
mieszkań tys.m3 1 733,8 1 700,6 1 856,1 1 778,2 2 174,1

ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 1 384 1 445 1 536 2 458 2 535
korzystający z instalacji w % ogółu 
ludności % 40,5 41,9 43,7 69,4 70,5

zużycie gazu na 1 mieszkańca m3 512,5 522,4 536,1 530,4 627,1
zużycie gazu na 1 odbiorcę / 
korzystającego m3 2 034,0 1 837,1 1 818,3 1 724,5 2 023,4

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Zaopatrzenie w ciepło
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Na obszarze Gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza, dominuje system lokalnych źródeł 

ciepła ogrzewających obiekty, w które są wbudowane lub obiekty sąsiadujące. Do ogrzewania 

stosuje się zarówno paliwa stałe, płynne, jak i gazowe.

Jedyną  większą  kotłownią  (o  mocy  ca  1,9  MW) jest  ciepłownia  zlokalizowana  na  terenie 

ośrodka wczasowego Świdnica w miejscowości Pustkowo.

Nie przewiduje się realizacji  systemów ciepłowniczych zdalaczynnych, obejmujących całość 

lub  część  miejscowości.  Przyjmuje  się  ogrzewanie  urządzeniami  lokalnymi  wbudowanymi, 

zasilającymi w zasadzie obiekty leżące na jednej posesji.  Ewentualne wspólne źródła ciepła mogą 

obejmować  kilka  posesji  sąsiadujących.  Na  terenie  Gminy  Rewal  przyjmuje  się  utrzymanie 

rozproszonego  systemu  ogrzewania,  nie  przewiduje  się  lokalizacji  kotłowni  wymagających 

wyznaczenia  stref  ochronnych.  Istniejące  i  projektowane  źródła  ciepła  mogą  zasilać  obiekty  na 

sąsiednich posesjach, według decyzji użytkowników tych posesji, zapewnić przestrzenne możliwości 

korzystania  z  każdego rodzaju  paliwa,  według decyzji  użytkowników opartych o własne kalkulacje 

ekonomiczne. Gmina dąży do sukcesywnego zastępowania paliw stałych paliwami, ekologicznymi – 

energia elektryczna, gaz, stosowania niekonwencjonalnych źródeł ciepła. 

Energetyka

• Sieć energetyczna

Gmina  Rewal  zasilana  jest  z  krajowej  sieci  elektroenergetycznej  liniami  napowietrznymi 

średnich napięć (15 kV), ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV o mocy 16,0 MVA, zlokalizowanej 

w rejonie Niechorza. GPZ Niechorze zasilany jest jednostronnie linią napowietrzną 110 kV 

od strony Trzebiatowa. Sieć średniego napięcia  na  terenie  Gminy  Rewal  ma  powiązania  

i  współpracuje  z  sieciami  SN  w  gminach  sąsiednich,  stwarzając  w  ten  sposób  możliwość 

dwustronnego  zasilania  -  z  GPZ  Kamień  Pomorski  lub  z  GPZ  Trzebiatów.  Ma  to  szczególne 

znaczenie w okresie szczytowego poboru energii elektrycznej w okresie sezonu letniego. Wtedy też 

istniejący GPZ obciążony jest w 100 %.

Poszczególne  jednostki  osadnicze  na  obszarze  Gminy  zasilane  są  siecią  napowietrzną 

średniego  napięcia  (15  kV),  w  miejscowościach  sieć  wykonana  jest  przeważnie  jako  kablowa  

w układzie pierścieniowym. Część sieci napowietrznej pracuje w układzie promieniowym nie mając 

rezerwacji  zasilania.  Jest  to  system  niekorzystny,  gdyż  nie  zapewnia  ciągłości  dostaw  energii  

elektrycznej w przypadkach awarii na liniach zasilających. Linie 15 kV na terenie Gminy Rewal mają 

długości krótsze lub w granicach optymalnych, co kwalifikuje obszar Gminy do obszarów o dobrych 

warunkach zasilania.

Na  terenie  Gminy  zlokalizowane  są  83  stacje  transformatorowe  15/0,4  kV.  Ilość  

i rozmieszczenie stacji w miejscowościach zapewniają odpowiednie długości linii niskiego napięcia 

obsługujących istniejącą zabudowę.

W Gminie Rewal sukcesywnie wymieniana jest infrastruktura oświetlenia ulicznego. Rtęciowe 

źródła światła zamieniane są na energooszczędne – sodowe, które pozwalają zaoszczędzić ok. 50% 

energii elektrycznej. Gmina Rewal stosuje także energooszczędne technologie LED, które pozwalają 

zaoszczędzić do 70% energii elektrycznej. 
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• Odnawialne źródła energii

Na obszarze Gminy Rewal nie przewiduje się i nie wyznacza terenów potencjalnej lokalizacji 

elektrowni wiatrowych. Teren całej Gminy mieści się w 3-kilometrowym pasie od brzegu morza, gdzie 

lokalizacja  elektrowni  wiatrowych  (zgodnie  z  zapisami  obowiązującego  Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego) jest zakazana.

Gospodarka odpadami

Na terenie Gminy Rewal nie funkcjonuje zakład, w którym prowadzona byłaby mechaniczna wtórna 

segregacja odpadów. Brak jest również kompostowni odpadów biodegradalnych oraz grzebowiska.  

Unieszkodliwieniem  odpadów  niebezpiecznych  i  uciążliwych  dla  środowiska  odebranych  od 

mieszkańców  zajmują  się  firmy  prywatne,  które  uzyskały  stosowne  decyzje  administracyjne  na 

świadczenie  tego  typu  usług.  Pozostałe  odpady  biodegradowalne  kierowane  są  na  odpowiednie 

stanowisko, przez firmy które posiadają stosowne decyzje administracyjne na świadczenie tego typu 

usług.

W  celu  poprawienia  gospodarki  odpadami  należy  upowszechnić  w  skali  całej  Gminy 

selektywną  zbiórkę  odpadów  poprzez  ustawienie  specjalnych  pojemników  na:  makulaturę,  szkło, 

opakowania plastikowe.

Gmina  Rewal  posiada przyjęty  Uchwałą  Rady Gminy  Rewal  Program usuwania azbestu  

i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy  Rewal  na  lata  2010-2032.  Nadrzędnym 

długoterminowym celem programu jest  wyeliminowanie szkodliwego wpływu i  niebezpiecznych dla 

zdrowia  skutków  powodowanych  azbestem  u  mieszkańców  Gminy  Rewal  oraz  likwidacja 

negatywnego  oddziaływania  azbestu  na środowisko  naturalne.  Celem przedsięwzięcia  jest  pomoc 

mieszkańcom  Gminy  przy  wymianie  płyt  azbestowych  na  nieszkodliwe  pokrycia  dachowe  oraz 

doprowadzenie  do  oczyszczania  terenu  gminy  z  azbestu,  likwidacja  oddziaływania  azbestu  na 

środowisko. 

2.4 GOSPODARKA

2.4.1 Struktura podstawowych branż gospodarki

Spośród 1 385 podmiotów funkcjonujących w Gminie Rewal (według stanu na koniec 2010 

roku)  najwięcej,  bo  aż  61%  jednostek  gospodarczych  prowadziło  działalność  związaną  

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W sekcji tej dominującą działalnością były usługi 

związane z hotelarstwem.

Relatywnie  dużo  jednostek  gospodarczych  na  terenie  Gminy  zajmowało  się  handlem 

hurtowym  i  detalicznym  i  naprawą  pojazdów  samochodowych.  W roku  2010  stanowiły  one  15% 

ogólnej  liczby  podmiotów  gospodarczych.  Znaczna  liczba  przedsiębiorstw  zajmowała  się  również 

budownictwem (5% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych).
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Tabela 15 Podmioty gospodarcze według sekcji PKD – stan na 2010 rok

Lp. Wyszczególnienie Jednostki gospodarcze

Ogółem 1 385
1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 36
2. Przetwórstwo przemysłowe 24
3. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 3
4. Budownictwo 76
5. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 208
6. Transport i gospodarka magazynowa 18
7. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 

w tym: 850
a/ zakwaterowanie 718
b/ działalność usługowa związana z wyżywieniem 132

8. Informacja i komunikacja 11
9. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 10
10. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 17
11. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 21
12. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 22
13. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne
4

14. Edukacja 13
15. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 26
16. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 21
17. Pozostała działalność usługowa 25
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

W strukturze  liczby osób fizycznych  prowadzących  działalność gospodarczą  według sekcji 

PKD  dominowała  działalność  związana  z  zakwaterowaniem  i  usługami  gastronomicznymi  (62% 

ogólnej liczby osób prowadzących działalność gospodarczą) oraz z handlem hurtowym i detalicznym 

(15% ogólnej liczby osób prowadzących działalność gospodarczą).  Również dużo osób fizycznych 

prowadziło działalność związaną z budownictwem (6% ogólnej liczby osób prowadzących działalność 

gospodarczą). 

Tabela 16 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD – stan na 
2010 rok

Lp. Wyszczególnienie Jednostki gospodarcze

Ogółem 1 364
1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 36
2. Przetwórstwo przemysłowe 24
3. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 2
4. Budownictwo 76
5. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 208
6. Transport i gospodarka magazynowa 18
7. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 848
8. Informacja i komunikacja 11
9. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 10
10. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 17
11. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 21
12. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 20
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Lp. Wyszczególnienie Jednostki gospodarcze

13. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 2

14. Edukacja 3
15. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 24
16. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 19
17. Pozostała działalność usługowa 25

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

2.4.2 Liczba podmiotów gospodarczych

W tabeli 17 zestawiono dane dotyczące podmiotów gospodarczych prowadzących działalność 

w Gminie Rewal (według stanu na 31.12.2010 r.). Na terenie Gminy funkcjonowało w tym czasie 1 385 

podmiotów.  W analizowanym  okresie  udział  podmiotów  sektora  prywatnego  w  liczbie  podmiotów 

ogółem  wynosił  98%.  W  strukturze  form  organizacyjno  –  prawnych  istniejących  podmiotów 

gospodarczych dominowała działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne. Na terenie 

Gminy Rewal działalność prowadziło 8 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego.

Tabela 17 Podmioty gospodarcze - stan na 2010 rok
Lp. Podmioty Jednostki gospodarcze
1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze 

REGON według sektorów własnościowych, w tym: 1 385

a/ sektor publiczny 21
b/ sektor prywatny 1 364

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1 201
3. Spółki handlowe 47
4. Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 8
5. Spółdzielnie 2
6. Fundacje 1
7. Stowarzyszenia i organizacje społeczne 13

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

2.5 SFERA SPOŁECZNA

2.5.1 Struktura społeczna

Liczba ludności w Gminie Rewal na koniec grudnia 2010 r. wyniosła 3 655 i była o 78 osób 

wyższa niż przed rokiem. Na 1 km2 przypadało 87 osób.

Tabela 18 Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy Rewal
Lp. Nazwa miejscowości Stan na 31.12.2010 r.
1. Pobierowo 1 102
2. Pustkowo 125
3. Trzęsacz 113
4. Rewal 984
5. Śliwin 247
6. Niechorze 953
7. Pogorzelica 131
Źródło: Urząd Gminy Rewal.
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Spośród  miejscowości  Gminy  Rewal  najwięcej  ludności  według  stanu  na  31.12.2010  r. 

zamieszkiwało Pobierowo, najmniej natomiast – Pustkowo. 

W roku 2010 w Gminie Rewal udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności w odniesieniu do roku 2009 wzrósł do poziomu 19,4% (spadek o 0,8 pkt proc.). Wzrósł też 

udział populacji w wieku produkcyjnym (o 0,5 pkt proc.) do 65,8%. Populacja w wieku poprodukcyjnym 

(60 lat i więcej kobiety, 65 lat i więcej mężczyźni) stanowiła 14,8% (tj. spadek o 0,4 pkt proc.).

Tabela 19 Stan i ruch naturalny ludności w Gminie Rewal
WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2009 r. 31.12.2010 r.

Stan ludności ogółem, w tym: 3 577 3 655
mężczyźni 1 743 1 906
kobiety 1 834 1 749

Ludność w wieku przedprodukcyjnym ogółem, w tym: 665 708
mężczyźni 342 364
kobiety 323 344

Ludność w wieku produkcyjnym ogółem, w tym: 2 336 2 406
mężczyźni 1 202 1 181
kobiety 1 134 1 225

Ludność w wieku poprodukcyjnym ogółem, w tym: 543 541
mężczyźni 171 381
kobiety 372 160

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 51,7 51,9
Liczba zawartych małżeństw 21 47
Urodzenia żywe 40 44
Zgony ogółem 29 33
Przyrost naturalny 11 11
Migracje ludności 105

napływ zameldowania na pobyt stały 65 73
odpływ wymeldowania z pobytu stałego 33 32
saldo migracji 33 41

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, Urząd Gminy Rewal.

W roku 2010 zawarto ogółem 47 związków małżeńskich, tj.  o 26 więcej niż w poprzednim 

roku. Współczynnik zawartych małżeństw, liczony na 1 000 ludności wzrósł o 7 pkt do poziomu 12,8 

‰.

W 2010 r. zarejestrowano 44. urodzeń dzieci żywych, tj. o 4 (10 %) więcej niż przed rokiem. 

W tym samym okresie zarejestrowano 33 zgony, tj. o 4 więcej niż przed rokiem (wzrost o 13,8%).

Przyrost naturalny w roku 2010 ukształtował się na poziomie 11 (przyrost naturalny na takim 

samym poziomie odnotowano również w roku 2009), natomiast współczynnik przyrostu naturalnego 

wyniósł 3,0‰ (wobec 3,1‰ w 2009 r.).
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2.5.2 Rynek pracy i bezrobocie

Liczba  zarejestrowanych  bezrobotnych  w  Gminie  Rewal  w  końcu  grudnia  2010  roku 

ukształtowała  się  na  poziomie  250  osób  i  była  o  4,6% wyższa  od  notowanej  w  grudniu  2009 r. 

Bezrobotni zarejestrowani stanowili tj. 6,8% mieszkańców Gminy i 10,4% osób w wieku produkcyjnym.
W okresie letnim liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy ulega zmniejszeniu w związku 

z pojawieniem się wzmożonego zapotrzebowania na pracę sezonową, zwłaszcza w sektorze usług 

turystycznych.

Stopa bezrobocia w Gminie Rewal wzrosła w ujęciu rocznym o 0,5 punktu procentowego.

W skali roku wzrosła liczba osób nieposiadających prawa do zasiłku. W końcu grudnia 2010 r. 

prawo  do  zasiłku  nie  przysługiwało  185  osobom,  co  stanowiło  74%  ogółu  zarejestrowanych 

bezrobotnych (przed rokiem odpowiednio 179, tj. 74,9%). 

Według stanu na 31 grudnia 2010 r.  udział  kobiet  w ogólnej  liczbie  bezrobotnych wyniósł 

46,0% i był o 1,28 pkt proc. niższy niż przed rokiem. 

Dynamika  wzrostu  liczby  zarejestrowanych  bezrobotnych  kobiet  i  mężczyzn  znacznie 

zmniejszyła się w ujęciu rocznym, przy czym szybsze tempo wzrostu wykazała populacja mężczyzn - 

o 7,1% niż kobiet – o 1,8%.
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Tabela 20 Bezrobocie zarejestrowane w Gminie Rewal

Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2009 r. Stan na 31.12.2010 r.

1. Liczba bezrobotnych 
ogółem 239 250
kobiety 113 115

2. W tym z prawem do zasiłku 
ogółem 60 65
kobiety 32 36

3. Liczba długotrwale bezrobotnych
ogółem 109 105
kobiety 49 47

4. Stopa bezrobocia rejestrowanego 10,2% 10,7%
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach.

Bezrobocie  trwające  dłużej  niż  12  miesięcy  w  końcu  grudnia  2010  r.  dotyczyło  

105 zarejestrowanych bezrobotnych (42,0% ogółu, wobec 109, tj. 47,6% przed rokiem), przy czym 

częściej  dotykało  mężczyzn  (55,2% ogółu zarejestrowanych w tej  grupie mężczyzn,  wobec 55,0% 

przed rokiem) niż  kobiet  (44,8% ogółu  zarejestrowanych  w tej  grupie  kobiet,  wobec 45,0% przed 

rokiem).

Tabela 21 Bezrobotni zarejestrowani według wieku

Lp. Bezrobotni w wieku Liczba bezrobotnych Stan na 
31.12. 2009 r.

Stan na 
31.12. 2010 r.

1. Poniżej 25 lat

Ogółem 40 45

w tym kobiety 25 18

3. 25 - 34

Ogółem 69 66

w tym kobiety 32 31

5. 35 - 44

Ogółem 51 56

w tym kobiety 27 32

7. 45 - 54

Ogółem 50 46

w tym kobiety 22 22

9. 55 lat i więcej

Ogółem 29 37

w tym kobiety 7 12

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach.

Ciągle bezrobocie dotyka głównie ludzi młodych. W końcu grudnia 2010 r. niemal co trzecia 

osoba  wśród  bezrobotnych  była  w  wieku  25-34  lata  (66  osób,  tj.  26,4%  ogółu,  przed  rokiem 

odpowiednio 69,  tj.  29,2%).  Natomiast  najmniejszą grupę bezrobotnych stanowiły  osoby w wieku 

55 lat i więcej (37 osób, tj. 14,8% ogółu zarejestrowanych, przed rokiem - 29 osób, tj. 12,1%),  przy 

czym  w  tej  grupie  wiekowej  odnotowano  w  skali  roku  najwyższy  przyrost  liczby  bezrobotnych  

(o 27,6%). 
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Wśród kobiet najliczniejsza była grupa wiekowa 35-34 lata, której udział w 2010 r. wyniósł 

57,1% populacji  bezrobotnych  (wobec  53% przed  rokiem)  oraz  grupa  wiekowa  25-34  lata,  której 

udział, podobnie jak przed rokiem, wyniósł 47% ogółu bezrobotnych kobiet, a najmniejsza grupa to 55 

lat  

i więcej (32,4% wobec 24,1% w końcu grudnia 2009 r.).

Tabela 22 Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia

Lp. Poziom wykształcenia Liczba bezrobotnych Stan na 
31.12. 2009 r.

Stan na 
31.12. 2010 r.

1. Wyższe

Ogółem 16 25

w tym kobiety 10 15

3. Średnie zawodowe (łącznie 
z policealnym)

Ogółem 47 46

w tym kobiety 24 22

5. Średnie ogólnokształcące

Ogółem 42 40

w tym kobiety 21 18

7. Zasadnicze zawodowe

Ogółem 66 68

w tym kobiety 29 28

9. Gimnazjalne, podstawowe 
i niepełne podstawowe

Ogółem 68 71

w tym kobiety 29 32

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach.

Większość  bezrobotnych  zarejestrowanych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Gryficach  

to  osoby z  wykształceniem gimnazjalnym i  niższym  oraz  zasadniczym  zawodowym  (odpowiednio 

28,4% i 27,2% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych), które podobnie jak w 2009 r. łącznie 

stanowiły  ponad  połowę  populacji  bezrobotnych  (55,6%  wobec  56,1%  przed  rokiem).  Osoby  

z  wykształceniem  średnim  zawodowym  i  ogólnokształcącym  stanowiły  w  2010  r.  34,4%  ogółu 

bezrobotnych (wobec 37,2% przed rokiem), natomiast osoby z wykształceniem wyższym w 2010 r.  

stanowiły 10% populacji bezrobotnych (wobec 6,7% przed rokiem).

Bezrobotne kobiety  charakteryzowały  się odmienną strukturą wykształcenia niż  mężczyźni. 

Wykształcenie  średnie  i  wyższe  posiadało  według stanu na  koniec  grudnia  2010 r.  47,8% kobiet 

(wobec 48,7% przed rokiem), podczas gdy odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł  

41,5% (wobec 39,7% w roku 2009).

Największy  wzrost  liczby  bezrobotnych  w  skali  roku  odnotowano  wśród  osób  

z wykształceniem wyższym (o 56,3%), w tym kobiet o 50,0%, a mężczyzn - o 66,7%.

Tabela 23 Bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy

Lp. Staż pracy w latach Liczba bezrobotnych Stan na 
31.12. 2009 r.

Stan na 
31.12. 2010 r.

1. 1 rok i mniej Ogółem 43 46
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Lp. Staż pracy w latach Liczba bezrobotnych Stan na 
31.12. 2009 r.

Stan na 
31.12. 2010 r.

w tym kobiety 17 18

3. 1 - 5

Ogółem 47 50

w tym kobiety 25 28

5. 6 - 10

Ogółem 43 40

w tym kobiety 23 22

7. 11 - 20

Ogółem 17 21

w tym kobiety 11 12

9. 21 - 30

Ogółem 30 28

w tym kobiety 11 10

10. Powyżej 31 lat

Ogółem 5 7

w tym kobiety 1 2

12. Bez stażu

Ogółem 54 58

w tym kobiety 25 23

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach.

Na koniec 2010 r. wśród bezrobotnych przeważały osoby ze stażem pracy 1 - 5 lat (50 osób) 

i  stanowiły  20,0% ogółu  bezrobotnych (wobec 47,  tj.  19,7% przed rokiem).  Najmniej  liczna grupa 

wśród bezrobotnych to osoby o stażu pracy powyżej  31 lat  (7 osób, tj.  2,8% ogółu bezrobotnych  

(przed rokiem – 5 osób, tj.  2,1%).  W tej  grupie  w porównaniu do stanu z końca grudnia 2009 r. 

wystąpił najwyższy wzrost zarejestrowanych bezrobotnych (o 40%). 

Wysoki odsetek wśród zarejestrowanych bezrobotnych przypadł również osobom bez stażu 

pracy (23,2%, tj. o 0,6 pkt proc. mniej niż przed rokiem). 

2.5.3 Pomoc społeczna

Na terenie Gminy Rewal pomoc społeczną realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w  Rewalu.  Celem  działania  ośrodka  jest  realizacja  polityki  społecznej  państwa  zmierzająca  do 

umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, jak również działania 

profilaktyczne  mające  na  celu  zapobieganie  powstawaniu  sytuacji  będących  zagrożeniem potrzeb 

bytowych odpowiadających godności człowieka. 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Rewalu  w  2010  r.  objął  pomocą  135  rodziny,  

w których przebywało 325 osób. Pomocą zostało objętych 4,1% ogółu mieszkańców Gminy.

Głównym powodem udzielenia pomocy było bezrobocie (150 rodzin), niepełnosprawność(65 

rodzin),  bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego (52 
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rodziny),  długotrwała  i  ciężka  choroba  (52  rodziny)  oraz  ubóstwo  (43  rodziny).  Ponadto  udzielono 

pomocy w formie usług opiekuńczych 22 podopiecznym.

Tabela 24 Powody przyznania pomocy – stan na 31.12.2010 r
Lp. Powód trudnej sytuacji 

życiowej
Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach
1. ubóstwo 43 100
2. bezdomność 4 4
3. potrzeba ochrony macierzyństwa 7 29
4. bezrobocie 150 581
5. niepełnosprawność 65 191
6. długotrwała lub ciężka choroba 48 153
7. bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i w 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego

52 248

8. alkoholizm 9 32
9. trudności w przystosowaniu do 

życia po opuszczeniu zakładu 
karnego

2 2

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

Tabela 25 Typy rodzin objętych pomocą społeczną – stan na 31.12.2010 r
Lp. Typ gospodarstwa domowego Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach
1. Jednoosobowe 54 54
2. Rodziny z dziećmi 70 248
3. Rodziny niepełne 21 68
4. Emeryci i renciści 6 10
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

W 2010 r. przyznano 130 osobom świadczenie w formie zasiłku celowego na zaspokojenie 

niezbędnych  potrzeb  życiowych  (zakup  opału,  odzieży,  leków,  żywność,  drobne  remonty  itp.),  

39  osobom przyznano  pomoc  w  formie  zasiłku  okresowego  przyznawanego  w  szczególności  ze 

względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, zaspokojenie niezbędnych 

potrzeb bytowych do czasu otrzymania pierwszej wpłaty po podjęciu pracy.

Osobom  całkowicie  niezdolnym  do  pracy  z  powodu  wieku  (osoby,  które  nie  są  w  wieku 

aktywności zawodowej) lub niepełnosprawności przyznawany jest zasiłek stały. W 2010 r. przyznano 

niniejsze świadczenie 24 osobom.

Tabela 26 Udzielone świadczenia przez GOPS – stan na 31.12.2010 r.
Formy pomocy Liczba osób, 

którym 
przyznano 

decyzją 
świadczenie

Liczba 
świadczeń 
należnych

Kwota 
świadczeń 

wypłaconych 
w złotych

Liczba 
rodzin

Liczba 
osób w 

rodzinach

ZASIŁKI STAŁE – ogółem 24 243 87 033 23 33
w tym przyznane dla osoby:

samotnie gospodarującej
16 170 66 466 16 16

pozostającej w rodzinie 8 76 20 567 7 17
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.
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Tabela 27 Udzielone świadczenia – zadania własne – stan na 31.12.2010 r.
Formy pomocy Liczba osób, 

którym decyzją 
przyznano 

świadczenia

Liczba 
świadczeń

Kwota 
świadczeń 
w złotych

Liczba 
rodzin

Liczba 
osób 

w 
rodzinach

ZASIŁKI OKRESOWE- OGÓŁEM 39 138 31 998 38 85
Bezrobocia 28 98 22 565 27 53
Długotrwałej choroby 8 22 6 553 8 24
Niepełnosprawności 6 18 2 880 6 11
POSIŁEK 87 10 675 54 425 52 163
w tym dla dzieci 68 8 506 41 425 34 144
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 22 3 777 93 644 22 35
INNE ZASIŁKI CELOWE 
I W NATURZE OGÓŁEM

130 132 822 122 295

w tym: zasiłki specjalne celowe 55 160 32 015 53 139
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

W 2010  roku  pracownicy  socjalni  zrealizowali  13  kontraktów socjalnych,  polegających  na 

zawarciu  pisemnej  umowy  z  osobą  ubiegającą  się  o  pomoc  w  celu  znalezienia  najlepszego 

rozwiązania dla beneficjenta pomocy. Wśród osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne było 7 osób 

bezrobotnych (w tym 3 długotrwale bezrobotne) i 6 osób nieaktywnych zawodowo.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 22 osoby, udzielono 3 777 świadczeń. W ramach 

organizowanych  usług  opiekuńczych  zatrudnione były  4  opiekunki  świadczące  usługi  opiekuńcze  

w domu chorego. 

W 2010 roku GOPS wydał 54 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy i wypłacił dodatki 

mieszkaniowe w wysokości 62 808,78 zł, w tym: tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 59 425,98 

zł i właściciele domów – 3 382,80 zł. 

Świadczenia rodzinne pobierało w 2010 roku 285 rodzin, wydano 312 decyzji w tym zakresie, 

natomiast  w zakresie  świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano 36 decyzji  i  wypłacono 365 

świadczeń na łączną kwotę 99 840 zł.

W  roku  2010  poniesiono  odpłatność  za  pobyt  2  osób  w  Domu  Pomocy  Społecznej  

w wysokości 38 347 zł. 

GOPS w Rewalu uczestniczy w realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 

W jego ramach w roku 2010 objęto pomocą 292 osoby, w tym dzieci do lat 7 – 10 osób, uczniów szkół  

podstawowych  i  gimnazjów –  60 osób,  pozostałe  osoby – 222  osoby.  Pomoc została  udzielona  

w następujących formach: posiłek – 90 osób, zasiłek celowy – 202 osoby.

We  wszystkich  miejscowościach  Gminy  przeprowadzono  prace  społecznie  użyteczne, 

dotyczące aktywizacji  zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.  Koszty 

prac  społecznie  użytecznych  zgodnie  z  zawartym  porozumieniem  podlegały  60%  refundacji  

z Powiatowego Urzędu Pracy. W 2010 roku w pracach wzięło udział 11 osób, które zajmowały się  

sprzątaniem  chodników  i  placów  wokół  obiektów  użyteczności  publicznej  oraz  pomocą  podczas 

świadczenia usług opiekuńczych.
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2.5.4 Bezpieczeństwo publiczne

Na terenie Gminy Rewal na koniec 2009 roku popełniono 394 przestępstwa, tj. o 15,5% mniej 

niż w roku ubiegłym. 

Tabela 28 Przestępstwa stwierdzone na terenie Gminy Rewal 
Lp. Kategoria przestępstw 2008 r. 2009 r.

1. Liczba przestępstw – ogółem 466 394
2. Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie 

rozbójnicze 1 3

3. Kradzież cudzej rzeczy 79 95
4. Kradzież z włamaniem 44 55
5. Uszkodzenie rzeczy 4 21
6. Bójka i pobicie 18 5
7. Przestępstwa drogowe 82 56
8. Przestępstwa narkotykowe 20 7
9. Pozostałe 218 152

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do roku 2015 na podstawie danych Komisariatu Policji w Rewalu.

Na  terenie  Gminy  Rewal  najwięcej  przestępstw  dotyczyło  kradzieży  cudzej  rzeczy  

i przestępstw drogowych, odpowiednio 95 i 56. Największy spadek liczby stwierdzonych przestępstw 

na koniec 2009 r. odnotowano w następujących kategoriach: bójka i pobicie (tj. o 72% w porównaniu 

z rokiem 2008), przestępstwa narkotykowe (tj. o 65% w porównaniu z rokiem ubiegłym), przestępstwa 

drogowe (spadek o 31% w odniesieniu do roku ubiegłego). Natomiast największy wzrost przestępstw 

w 2009 roku w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w kategorii kradzież z włamaniem (o 25%),

uszkodzenie rzeczy (o 23,5%), kradzież cudzej rzeczy (o 20,3%).

Służby bezpieczeństwa

Nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów wypoczywających w Gminie Rewal czuwają 

następujące służby bezpieczeństwa:

Straż Gminna,

Policja,

Ochotnicza Straż Pożarna,

Straż Graniczna,

ratownictwo morskie.

Gmina  Rewal  została  uznana  przez  Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  za 

najbezpieczniejszą gminę w Polsce.

W Rewalu usytuowany jest posterunek Powiatowej Komendy Policji w Gryficach. Obejmuje on 

swym działaniem gminę Rewal oraz gminę Karnice.

Na  obszarze  gminy  funkcjonuje  ponadto  straż  gminna,  która  została  powołana  Uchwałą  

Nr XXIV/175/96 Rady Gminy Rewal z dnia 20 czerwca 1996 roku.
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Straż Gminna spełnia takie zadania, jak np. ochrona spokoju i porządku publicznego, kontrola 

ruchu  drogowego,  zabezpieczanie  miejsca  przestępstwa,  ochrona  porządku  podczas  zgromadzeń 

oraz imprez publicznych.

Zlokalizowana  w  Gminie  jest  również  Graniczna  Placówka  Kontrolna  Straży  Granicznej  

w Rewalu.  Prowadzi  ona swoją  działalność na terenie  wszystkich  gmin powiatu  gryfickiego  oraz  

w gminach: Świerzno i Dziwnów należących do powiatu kamieńskiego. Obsługują oni dwa przejścia 

graniczne położone poza granicami Gminy Rewal: w Dziwnowie oraz Mrzeżynie.

Na terenie Gminy Rewal funkcjonują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu i 

Pobierowie, w których utworzone są 4 półetaty. Jednostki OSP na terenie Gminy Rewal dysponują 

pełnym profesjonalnym sprzętem ratowniczo-gaśniczym zgodnie z Krajowym Systemem Ratowniczo – 

Gaśniczym.  Gmina  Rewal  posiada  podpisane  porozumienie  z  Krajowym  systemem  Ratowniczo-

Gaśniczym, które reguluje działalność placówki z innymi jednostkami.

W miejscowościach  Gminy Rewal  utworzonych  jest  6  kąpielisk  strzeżonych,  ogólna liczba 

stanowisk  ratowniczych  na  terenie  Gminy  wynosi  21.  W  poszczególnych  miejscowościach  liczba 

stanowisk ratowniczych przedstawia się następująco:

• Niechorze -5

• Pogorzelica – 3

• Rewal – 5

• Pustkowo- 2

• Trzęsacz- 1

• Pobierowo- 5.

2.5.5 Ochrona zdrowia

Na terenie Gminy Rewal opiekę zdrowotną zapewniają:

• Ośrodek Zdrowia w Pobierowie,

• Ośrodek Zdrowia w Rewalu,

• Ośrodek Zdrowia w Niechorzu.

Od  czerwca  do  września,  czyli  w  okresie  wzmożonego  ruchu  turystycznego  w  Rewalu 

dyżuruje non stop karetka reanimacyjna z pełną obsadą medyczną.

W zakresie  opieki  specjalistycznej  pacjenci  z terenu Gminy Rewal  korzystają  z placówek  

w Kamieniu Pomorskim i Gryficach.

2.5.6 Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Rewal funkcjonują szkoły szczebla podstawowego i gimnazjalnego.

Wychowanie  przedszkolne  prowadzone  jest  w  przedszkolach  samorządowych  oraz  

w  przedszkolu  prowadzonym  przez  siostry  zakonne.  Poniższa  tabela  przedstawia  liczbę  dzieci  

w przedszkolach, funkcjonujących na terenie Gminy.
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Tabela  29 Stan  przedszkoli  i  placówek  przedszkolnych:  kl.  „O”  realizowanych  
w Szkołach Podstawowych – rok szkolny 2010/2011

L.p. Nazwa placówki
Liczba
dzieci

1.
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Leonida Teligi
ul. Szczecińska 6
 Niechorze

32

2.
Przedszkole nr 15 Sióstr Służebniczek NMP
ul. Pocztowa 6
Niechorze

40

3.
Katolickie Przedszkole 
ul. Kościuszki 1
Pobierowo

36

4.

Zespół Szkół Sportowych
Przedszkole Publiczne
ul. Szkolna 1
Rewal

43

Źródło: Urząd Gminy Rewal.

W Gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe oraz trzy gimnazjalne.

Tabela 30 Wykaz szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Rewal – rok szkolny 
2010/2011

L.p. Nazwa placówki
Liczba

uczniów

SZKOŁY PODSTAWOWE

1.
Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Kościuszki 1
Pobierowo

81

2.

Zespół Szkół Sportowych
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 1
Rewal

121

GIMNAZJA

1.
Gimnazjum Specjalne 
Klifowa 17
Rewal

60 

2.
Katolickie Gimnazjum 
Kościuszki 1
Pobierowo

58

3.
Zespół Szkół Sportowych
ul. Szkolna 1
Rewal

129

Źródło: Urząd Gminy Rewal.

Ponadto w Rewalu przy ul. Klifowej funkcjonuje Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Absolwenci  szkół  gimnazjalnych  poza Zespołem Szkół  Ogólnokształcących  w Pobierowie  

i Zespole Szkół Zasadniczych w Rewalu mogą kontynuować naukę w szkołach w miejscowościach 

ościennych: Trzebiatowie, Gryficach, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu.

W Rewalu,  Niechorzu  i  Pobierowie  przy  szkołach  działają  biblioteki  szkolno –  publiczne.  

Z bibliotek korzystają zarówno mieszkańcy Gminy jak i turyści.
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Tabela 31 Charakterystyka bibliotek – wg stanu na 31.12.2010 r.
Rok 2010 Pobierowo Rewal Niechorze

Księgozbiór [szt.] 8 252 14 020 11 003
Czytelnicy [os.] 156 120 137

Wypożyczenia [szt.] 864 1 261 1 752
Źródło: Urząd Gminy Rewal.

2.5.7 Struktura organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe  działające na terenie  Gminy Rewal stanowią wartościowy 

potencjał, który w istotnym stopniu przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Na terenie Gminy funkcjonują następujące organizacje pozarządowe:

• Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu

Stowarzyszenie zawiązało się z grupy inicjatywnej, jaka organizowała Muzeum Rybołówstwa 

Morskiego w Niechorzu.  Celem Stowarzyszenia  Miłośników Tradycji  Rybołówstwa Bałtyckiego  jest 

promocja kultury rybackiej i wybrzeża. Jedną z form działalności jest corocznie organizowany od 2004,  

festyn „Święto Śledzia  Bałtyckiego”,  na który składają się występy artystyczne, prezentacja kuchni 

regionalnej  oraz  prezentacja  rzemiosł  dawnych  związanych  z  rybołówstwem.  Stowarzyszenie 

sprawuje  opiekę  merytoryczną  nad  Muzeum,  które  jest  obecnie  administrowane  przez  Gminny 

Ośrodek Kultury w Rewalu.

• Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Młodzieżowych

Stowarzyszenie działa przy Muzem Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Stowarzyszenie jest 

zaangażowane  w  promocję  Niechorza  poprzez  odtwarzanie  życia  dawnej  osady  rybackiej. 

Prezentacja  rzemiosł  dawnych  i  działania  artystyczne  są jedną z form aktywności  młodych ludzi  

z terenu Gminy Rewal.

• Klub Jeździecki „Czahary” Pogorzelica

Zajęcia  prowadzone  są  dla  dzieci  i  dorosłych.  W  stajni  jest  30  koni  (konie  sportowe  

i  rekreacyjne).  Przy  klubie  działa  sekcja  jeździecka,  Dzieci  mają  możliwość  nieodpłatnego 

uczestnictwa w nauce jazdy konnej i dyscyplin związanych z końmi oraz pielęgnacji koni.

• LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal

LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal działa od 2004 roku. Działalność klubu skupia się na sekcji 

piłki  nożnej.  W  swoich  szeregach  skupia  juniorów,  seniorów  i  oldbojów.  Klub  jest  członkiem 

Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 

• Uczniowski Klub Sportowy Rewal

W  Uczniowskim  Klubie  Sportowym  Rewal  działa  sekcja  badmintona.  W  zajęciach 

systematycznie bierze udział 10 – 30 mieszkańców Gminy, w tym 50% stanowią dzieci w wieku 6 - 15 

lat.  Klub od początku istnienia organizuje amatorskie turnieje badmintona, zarówno dla mieszkańców 

Gminy, jak i ogólnopolskie.

• UKS „Volleyball – Niechorze”

Uczniowski  Klub Sportowy „Volleyball  - Niechorze”  rozpoczął swoją działalność w czerwcu 

2009  roku.  Został  wpisany  do  Ewidencji  Stowarzyszeń  Kultury  Fizycznej  prowadzonej  przez 
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Prezydenta  Miasta  Gryfice  jako  Stowarzyszenie  Kultury  Fizycznej  o  zasięgu  ogólnokrajowym. 

Prowadzi  działalność  na  terenie  Gminy  Rewal  dla  mieszkańców  gminy  oraz  miast  sąsiednich. 

Głównym  celem  klubu  jest  propagowanie  piłki  siatkowej,  przede  wszystkim  skupiając  się  na 

najmłodszych mieszkańcach.

Obecnie Uczniowski Klub Sportowy posiada kilkudziesięciu członków. Są to zarówno osoby 

trenujące siatkówkę,  jak i  osoby zajmujące się  wyłącznie  działalnością organizacyjną.  Większość  

z nich to mieszkańcy Gminy Rewal w wieku od 10 do 50 lat.

• UKS Pobierowia

Działalność Uczniowskiego  Klubu Sportowego Pobierowia  dotyczy  tenisa stołowego.  Klub  

w 2006 roku. UKS Pobierowia zrzesza obecnie 20 zawodników, w przedziale wiekowym od 10 do 40 

lat.  Od 2008 r.  klub posiada licencję  Polskiego Związku Tenisa Stołowego i dopuszczony jest do 

rozgrywek w IV lidze tenisa stołowego. 

 

2.6 WALORY KULTUROWE

2.6.1 Obiekty architektury i budownictwa

W  rejestrze  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  znajdują  się  następujące  obiekty  

z obszaru Gminy Rewal:

Tabela 32 Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Lp. Miejscowość Obiekt Numer Data Numer decyzji
1. Rewal Stacja wąskotorowa 1286 1995-05-11 DZ-4200/13/O/95

2. Niechorze

Stacja wąskotorowa 1286 1995-05-11 DZ-4200/13/O/95
Latarnia morska (zespół-
stodoła) 1350 1997-09-23 DZ-4200/25/O/97
Ogród przy latarni morskiej 1350 1997-09-23 DZ-4200/25/O/97
Zagroda: stodoła, budynek 
bramny, budynek inwent., 
ul. Ludna 2 754 1974-02-28 Kl.I.6801/2/74

6. Pogorzelica Stacja wąskotorowa 1286 1995-05-11 DZ-4200/13/O/95

7. Trzęsacz

Pałac 1290 1995-07-26 DZ-4200/25/O/95
Kościół gotycki (ruina) 314 1958-09-12 Kl.V.-0/81/58
Kościół neogotycki 
Miłosierdzia Bożego 1103 1989-06-26 Kl.3-5340/66/89
Park dworski 281 1958-05-27 Kl.V-0/23/58
Cmentarz przykościelny 
(XIX w.) 1103 1989-06-26 Kl.3-5340/66/89

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie.

• Zabytkowa Nadmorska Kolej Wąskotorowa

Jedna z największych atrakcji Wybrzeża Rewalskiego. Nadmorska kolej wąskotorowa oddano 

do użytku w lipcu 1896 r. Wówczas tory o szerokości 1000 mm połączyły Gryfice, Trzęsacz, Rewal  

i Niechorze. W roku 1916 linia została przedłużona do Pogorzelicy i Trzebiatowa. W chwili obecnej 

zabytkowy tabor porusza się z prędkością 25 km/h. Do dyspozycji podróżnych przygotowane są dwa 

rodzaje wagonów: odkryte, doskonale nadające się do jazdy w słoneczne dni i wagony zamknięte,  

z możliwością podróży w przypadku niepogody. W składzie pociągu znajduje się wagon barowy. 
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Przejazd Koleją Wąskotorową pozwala na zwiedzanie następujących obiektów:

Stacja Gryfice - Muzeum Kolejnictwa z zabytkowym taborem z XIX w., zabytkowa parowozownia 

Gryfickiej Kolei Wąskotorowej,

Stacja Rewal - Wybrzeże klifowe - Centrum Gminy Rybokarty - Pałac położony nad malowniczym 

jeziorem,

Stacja Karnice - Resztki zabytkowego wiaduktu kolejowego na linii Trzebiatów - Kamień Pomorski,

Stacja Dreżewo - Ruiny zespołu pałacowego z zabytkowym parkiem, 

Stacja Trzęsacz - Ruiny XIV w kościoła stojące na brzegu klifowym, przejazd przez 15 południk 

wyznaczający czas Środkowoeuropejski,

Stacja Niechorze - Latarnia Morska zbudowana w 1866 r. i Muzeum Rybołówstwa, 

Stacja Pogorzelica - Trasa widokowa przy rezerwacie ptactwa wodnego na jeziorze Liwia Łuża.

• Latarnia Morska w Niechorzu

Została  zbudowana  ponad  140  lat  temu.  Latarnia  w  Niechorzu  znajduje  się  na  trasie 

Nadmorskiego  Szlaku  im.  Czesława  Piskorskiego,  będącego  fragmentem  Europejskiego  Szlaku 

Dalekobieżnego E-9. Po raz pierwszy światło zapalono w niej w 1866 roku, używając do tego celu  

lampę  olejową  z  czterema  knotami.  Podczas  działań  wojennych  w  1945  r.  latarnia  została 

uszkodzona.  Odbudowano  ją  w  ciągu  trzech  lat,  zachowując  dotychczasowy  charakter 

architektoniczny.

Latarnia ma 45 m wysokości.  Jej światło można dostrzec z odległości 20 mil morskich (ponad 36 

kilometrów). Źródłem światła jest specjalna żarówka 1000 W, której moc dwudziestokrotnie wzmacnia 

specjalny system pryzmatów. Wysokość światła to 62,8 m n.p.m.

• Ruiny kościoła w Trzęsaczu

Historia kościoła w Trzęsaczu sięga XIII wieku. Według najstarszych podań i kroniki pastora 

Gardesa  z  1765  r.,  kościół  w  Trzęsaczu  był  trzecim  chrześcijańskim  kościołem  na  Pomorzu. 

Prezbiterium  było  gotyckie,  pozostała  przestrzeń  romańska.  W  Trzęsaczu  stoi  ostatnia  ściana 

kościoła. Ten murowany gotycki kościół wzniesiono na najwyższym w okolicy wzgórzu w odległości 

ok. 1 800 m od morskiego brzegu. Przez stulecia Bałtyk przybliżał się do świątyni. W 1750 r. urwisko  

oddalone  było  o  50  m,  a  w  1850  już  tylko  5  m.  W  1874  r.  odprawiono  w  kościele  ostatnie 

nabożeństwo,  

a wyposażenie kościoła przewieziono do katedry w Kamieniu Pomorskim. W 1901 roku do morza 

runęła cała północna ściana. W 1917 r. fale zabrały absydę i odtąd, co kilkanaście lat morze zabierało  

kolejny fragment murów.

• Kościół neogotycki w Trzęsaczu

Kościół wybudowany w latach 70. XIX w., kiedy kościół na klifie uległ zniszczeniu. Kościół 

neogotycki uległ poważnym zniszczeniom w czasie II wojny światowej. Odrestaurowany został dopiero 

w 2003 roku. W kościele znajduje się ołtarz z kościoła na klifie.

Ponadto  do  wpisu  do  rejestru  zabytków  przewidziany  jest  wielkokubaturowy  budynek 

Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Śliwinie  o  jednorodnej  formie  architektonicznej  

z początku XX w.
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Z  terenu  Gminy  Rewal  w  ewidencji  konserwatorskiej  ujętych  jest  78  obiektów,  ujętych  

w „Skróconym Studium Ruralistycznym Gminy Rewal”.

2.6.2 Strefy ochrony archeologicznej

W ramach strefy ochrony archeologicznej zaewidencjonowano najstarsze ślady osadnicze 

związane są z działalnością człowieka na terenie Gminy Rewal od epoki kamienia do średniowiecza. 

Odnoszą się one do kategorii źródeł nieruchomych:

stanowisk wziemnych typu: osada, cmentarzysko płaskie, punkt lub ślad osadniczy, 

stanowisk naziemnych typu: grodzisko, cmentarzysko kurhanowe.

Strefy  ochrony  archeologiczno  –  konserwatorskiej  znajdują się w następujących 

miejscowościach: Śliwin, Rewal, Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Niechorze.

Stanowiska archeologiczne będące zabytkami kultury materialnej stanowią integralną 

część krajobrazu.  Specyfika ich ochrony polega m. in. na właściwym wykorzystaniu zasobów 

kulturowych  umożliwiających ich  integrację  funkcjonalno  -  przestrzenną  z  istniejącą strukturą 

osadniczą, jak również ograniczeniu zbędnych działań inwestycyjnych na terenach zabytkowych.

2.6.3 Muzea

Na terenie Gminy Rewal działają następujące obiekty muzealne:

• Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Misją Muzeum Rybołówstwa Morskiego jest ochrona dziedzictwa materialnego i duchowego 

rybołówstwa  morskiego,  poprzez  gromadzenie  i  zabezpieczenie  zabytków  związanych  z  historią, 

tradycją i kulturą rybacką, Pomorza i Gminy Rewal oraz upowszechnianie wiedzy o nich. W muzeum 

organizowane są ekspozycje czasowe, prezentujące zarówno dzieła należące do jego zbiorów, jak  

i wypożyczone z innych placówek oraz stanowiące własność prywatnych kolekcjonerów.

Muzeum organizuje ponadto wystawy, konserwację zabytków i prace badawcze, oraz uczestniczy  

w stowarzyszeniach historii Pomorza i muzealnych. Muzeum jest częścią Gminnego Ośrodka Kultury 

w  Rewalu,  w  ramach  tej  działalności  organizowane  są  spotkania  związane  z  kulturą  i  historią 

Wybrzeża Trzebiatowskiego.

• Multimedialne Muzeum Na 15 Południku Im. Władysława Jagiełły w Trzęsaczu

W muzeum można zapoznać się z historią Trzęsacza i XIII-wiecznego kościoła, z którego  

w wyniku działania fal morskich pozostały jedynie ruiny, a także legendą związaną z tym miejscem 

oraz znaczeniem 15 południka. Muzeum opiera się na nowoczesnych środkach przekazu.

W salach muzealnych można obejrzeć  wystawę starych  i  nowych  fotografii  związanych  z historią 

Trzęsacza.
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2.6.4 Instytucje kulturalne

Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu
Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność i wykonuje swoje zadania przy pomocy:

Muzeum Rybołówstwa z siedzibą w Niechorzu;

Świetlicy Wiejskiej w Śliwinie przy ul. Lipowej 16;

Świetlicy Wiejskiej w Pustkowiu przy ul. Słonecznej 3;

Świetlicy Wiejskiej w Rewalu przy ul. Szkolnej 1;

Amfiteatru w Rewalu przy ul. Parkowej 2.

Podstawowym  celem  działalności  Ośrodka  jest  prowadzenie  działalności  w  zakresie 

upowszechniania kultury:

edukacja, wychowanie i krzewienie kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy;

tworzenie warunków do rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;

tworzenie  warunków  do  rozwoju  rękodzieła,  rozwoju  folkloru,  zainteresowań  i  tradycji  

mieszkańców Gminy;

rozbudzanie  i  zaspokajanie  potrzeb  oraz  zainteresowań  kulturalnych  społeczeństwa  ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez działalność w świetlicach wiejskich,

organizowanie imprez kulturalnych i festynów na szczeblu lokalnym oraz zapewnienie czynnego 

udziału w nich mieszkańców;

współpraca  w  prowadzeniu  działalności  kulturalnej  z  organizacjami  i  stowarzyszeniami 

prowadzącymi działalność kulturalną;

tworzenie  warunków  do  gromadzenia  i  kompletowania  eksponatów  obrazujących  region 

nadmorski poprzez działalność muzealną;

świadczenie  usług poligraficznych,  fotograficznych,  fonograficznych,  plastycznych  oraz innych  

w zakresie kultury, a także: prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego.

2.7 WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE

2.7.1 Warunki klimatyczne

Gmina  Rewal  leży  w  strefie  klimatu  morskiego,  który  kształtuje  się  pod  wpływem  mas 

powietrza  atlantyckiego  napływającego  z  kierunków  zachodnich,  a  bezpośrednio  pod  wpływem 

oddziaływania  Morza  Bałtyckiego.  Gmina  znajduje  się  w  II  Krainie  Klimatycznej,  tj.  do  Pobrzeża 

Dziwnowsko  –  Kołobrzeskiego,  rozciągającej  się  kilkunastometrowym  pasem  wzdłuż  Wybrzeża 

Bałtyckiego.  Wpływ  morza  objawia  się  wyrównanym  profilem  termicznym  w  wyniku  jego 

ochładzającego wpływu w lecie i ocieplającego w zimie oraz większą wilgotnością powietrza.

W porównaniu  z  pozostałą  częścią  województwa  wiosna i  lato  są  tu  wyraźnie  chłodniejsze,  zimy 

stosunkowo łagodnie i krótkie, jesień znacznie dłuższa i ciepła.

62



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020

Do  największych  walorów  klimatycznych,  mających  istotne  znaczenie  dla  rekreacji 

nadmorskiej,  a  zwłaszcza  balneologii,  należy  czas  nasłonecznienia  oraz  zawartość  aerozolu 

morskiego w powietrzu. Cechy te tworzą swoisty mikroklimat w strefie nadbrzeżnej. Średnie dzienne 

nasłonecznienie wynosi  w roku 4,4 godz.,  osiągając najwyższe  wartości  w okresie maj – sierpień 

(średnio 7,3 godz.) z maximum w czerwcu (8,2 godz.).  Dłuższe,  w stosunku do krajowych, okresy 

nasłonecznienia trwają również w kwietniu i wrześniu (5,3 – 5,1 godz.), co jest istotne dla wypoczynku 

poza sezonem letnim. Liczba dni pogodnych (zachmurzenie 0-20%) wynosi ok. 40 w roku, największa 

ich  ilość  przypada  na  koniec  wiosny  i  lata.  Liczba  dni  pochmurnych  (zachmurzenie  ponad  80%) 

wynosi 130-140 w roku, miesiącami o największym zachmurzeniu są listopad i grudzień.

Bezpośrednio z nasłonecznieniem wiąże się temperatura powietrza. Do specyficznych cech 

klimatu nadmorskiego należy komfort termiczny plaży i najbliższych okolic lądowych kształtowany pod 

wpływem relatywnie wysokich temperatur strefy przymorskiej oraz nieco chłodniejszych mas powietrza 

znad morza. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5-8,0 °C i przez 10 m - cy, z wyjątkiem

stycznia i lutego, utrzymują się temperatury dodatnie. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec (średnia 

temp. 17,0 °C) i sierpień (średnia 16,8 °C). Amplituda roczna temperatury powietrza wynosi 17,7 °C.

Średnia  temperatura  okresu  wegetacyjnego  (kwiecień  -  wrzesień)  wynosi  13,3  °C.  Średnia 

temperatura sezonu wypoczynkowego (czerwiec - wrzesień) wynosi 15,7 °C. 

Zima (temperatura poniżej 0,0 °C) jest stosunkowo krótka i trwa średnio 40 dni z małą liczbą  

dni  z  pokrywą  śnieżną.  Długość  okresu  bezprzymrozkowego  wynosi  średnio  203  dni.  Na 

rozmieszczenie  i  częstotliwość  przymrozków  ma  wpływ  ukształtowanie  i  pokrycie  terenu  oraz 

głębokość  zalegania wód gruntowych. Miejscami szczególnie zagrożonymi przymrozkami jest dolina 

przymorska oraz lokalne obniżenia terenu.

Korzystne  warunki  insolacyjne  w  połączeniu  z  termicznymi  stwarzają  w  strefie  wybrzeża 

szczególnie  sprzyjające  warunki  do  helioterapii.  Działanie  promieni  słonecznych  nad  morzem jest 

znacznie silniejsze niż  w głębi lądu ze względu na większą przejrzystość powietrza i dużą  zdolność 

odbijania  promieni  słonecznych  przez  piasek  plażowy.  Przez  cały  rok  występuje  podwyższona 

wilgotność powietrza kształtowana pod wpływem morza. Średnia roczna wilgotność względna wynosi 

82 %,  z  maximum w grudniu  -  88 %,  najniższa w maju i  czerwcu -  77 %.  Rozkład  wilgotności  

w  miesiącach  o  zwiększonej  insolacji  jest  uzależniony  od  położenia  w  stosunku  do  zbiorników 

wodnych i terenów podmokłych.

Z wilgotnością względną i temperaturą powietrza wiąże się zjawisko występowania mgieł we 

wszystkich miesiącach -  średnio rocznie 39 dni,  najwięcej od października do marca. W otoczeniu 

zbiorników wodnych i w dolinie przymorskiej występują mgły przyziemne często stagnując do późnych 

godzin  przedpołudniowych.  Średnia  roczna  suma opadów wynosi  540  –  650  mm.  Średnie  sumy 

opadów dla okresu maj - czerwiec wynoszą 100 – 120 mm, dla okresu lipiec - sierpień 130 – 160 mm.

W  strefie  wybrzeża  dominują  w  ciągu  roku  wiatry  z  kierunków  zach.  i  płd.  -  zach.,  najrzadziej 

występują z kierunku płn. Częstotliwość w poszczególnych porach roku jest zmienna. W miesiącach 

zimowych najczęściej występują stosunkowo cieple płd.-zach. i zach., latem dominują zach., jesienią 

ciepłe wiatry płd.-zach. Wiosnę  charakteryzuje duża zmienność, z dominacją  wiatrów płn. - wsch.  
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O wietrzności obszaru  świadczy niewielki  udział cisz atmosferycznych we wszystkich porach roku  

– 5 %.

Specyficzną cechą strefy nadmorskiej, oprócz częstych i silnych wiatrów związanych z ogólną 

cyrkulacją  atmosfery,  są  wiatry lokalne tzw.  bryza morska i lądowa. Są  to wiatry,  o prędkości  do  

5  m/sek.,  wywołane  dobowymi  wahaniami  temperatury,  a  przede  wszystkim  różnicą  temperatury 

powietrza nad morzem i lądem w ciepłej porze roku. Bryza morska stanowi bardzo ważny czynnik 

natury  balneologicznej.  Jest  to  powietrze  chłodne,  nasycone  areozolem  morskim  zawierającym 

kryształki  jodu i soli morskiej. W porównaniu z klimatem nizinnym klimat morski charakteryzuje się 

przewagą czynników i właściwości bodźcowych, hartujących, co ma znaczenie w leczniczym wpływie 

morza.

Poszczególne  elementy  klimatyczne  modyfikowane  są  na  obszarze  Gminy  zależnie  od 

warunków lokalnych,  m.in.:  odległość  od morza,  ukształtowanie powierzchni,  płytkie  występowanie 

wód  gruntowych,  pokrycie  terenu  formacjami  leśnymi  i  łąkowymi.  Z  punktu  widzenia  stałego 

przebywania  ludzi  najkorzystniejszymi  warunkami  topoklimatycznymi  charakteryzuje  się  obszar 

wysoczyzny  nadmorskiej.  Niekorzystne  warunki  topoklimatyczne  występują  na  podmokłych, 

trawiastych i bezleśnych terenach doliny przymorskiej.

2.7.2 Ukształtowanie terenu

Według rejonizacji  fizycznogeograficznej Polski  Gmina Rewal  znajduje się w mezoregionie 

Wybrzeża  Trzebiatowskiego,  należącego  do  makroregionu  Pobrzeża  Szczecińskiego.  Obszar 

mezoregionu rozciąga się wąskim pasem wzdłuż wybrzeża morskiego od cieśniny Dziwny po ujście 

Parsęty.

Gmina  Rewal  znajduje  się  w  środkowej  części  jednostki  fizycznogeograficznej  Wybrzeże 

Trzebiatowskie, w obrębie czterech form geomorfologicznych:

rewalska  kępa  wysoczyznowa,  stanowiąca  fragment  wysoczyzny  moreny  dennej  podciętej  od 

północy abrazyjną krawędzią wybrzeża klifowego, zajmuje zachodnią i centralną cześć Gminy po 

zachodni  fragment  Niechorza.  Od  płd.  wysoczyzna  ograniczona  jest  fragmentem  marginalnej 

doliny  Świńca.  W obrębie  kępy  wysoczyznowej  wysokości  bezwzględne  sięgają  22  m  n.p.m. 

(latarnia  w  Niechorzu),  średnio  10-15  m  n.p.m.  Wysoczyznę  budują  gliny  zwałowe  i  piaski 

lodowcowe,  tworzące  płaską  powierzchnię  moreny  dennej.  Pomiędzy  zach.  granicą  gminy  

a Pustkowem wysoczyznę nadbudowują nadbrzeżne wały wydmowe oraz położone głębiej w ląd 

zespoły wydm lądowych, parabolicznych, tworzących wydłużone wały wydmowe o wysokości do 

10 m,

mierzeja Liwii Łużej (szerokości od 400 m do 1200 m) oddzielająca jez. Liwia Łuża od wód Bałtyku 

zajmuje centralną  część  Niechorza i zach. Pogorzelicy. Teren mierzei wznosi się  na wysokość  

1-4 m n.p.m. i nadbudowany jest krótkimi wałami wydmowymi o wysokości do 10-12 m (do 15 m 

n.p.m.). Południowy, zatorfiony brzeg mierzei łagodnie opada do jeziora. Jest to bardzo płytkie, 

zarastające  jezioro  przybrzeżne  rozwinięte  w  misie  dawnego  jeziora  polodowcowego. 

Maksymalna jego głębokość – 1,7 m, lustro wody układa się na wysokości 0,1 m n.p.m. Do jeziora 

od  strony  płd.  uchodzą  cieki  i  rowy  odwadniające  dolinę  przymorską.  Odpływ  wód  jeziora 
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następuje sztucznie utrzymywanym kanałem i pozostaje pod wpływem cofek odmorskich. Wzdłuż 

brzegów  jeziora  intensywnie  rozwija  się  formacja  szuwaru  nadbrzeżnego  potęgująca  procesy 

lądowienia zbiornika,

obszar  intensywnej  akumulacji  eolicznej  rozciąga  się  od  centralnej  części  miejscowości 

Pogorzelica do wsch. granicy Gminy. W partii przybrzeżnej występują typowe nadmorskie wydmy 

wałowe o wysokości od 6,0 do 10,0 m n.p.m. Płd. brzeg akumulacji eolicznej opiera się o krawędź 

wysoczyzny Skalna, wznoszącej się do 32,4 m n.p.m. Ku południowi i  dalej na wschód, aż po 

ujście Regi rozciąga się zespół wysokich pagórów wydmowych wznoszących się na wysokość do 

35,0  m  n.p.m..  Pomiędzy  nimi  występują  niecki  zagłębień  deflacyjnych  lub  wąskie  dolinki 

okresowo czynnych cieków,

dolina  przymorska,  której  szerokość  sięga  3  km  obejmuje  południową  część  Gminy.  Dolina 

odwadniana jest przez rozbudowany system rowów zbierających wodę do Kanału Lądkowskiego, 

który odprowadza ją do jez. Liwia Łuża. Płaskie dno doliny jest niemal całkowicie zatorfione.

Dużą  rolę  w powiązaniach przyrodniczych odgrywają  lasy nadmorskie tworzące 2 rozległe 

kompleksy  wzdłuż  wybrzeża.  Szczególną  funkcją  lasów  jest  ochrona  strefy  brzegowej  i  bardzo 

podatnego na  degradację  środowiska  glebowego  siedlisk  wydmowych,  kształtowanie  mikroklimatu 

nadmorskiego, tworzenie ciągów ekologicznych.

Obszar Gminy stanowi ważne ogniwo w tworzeniu krajowego systemu obszarów chronionych 

w płn. - zach. części Polski oraz europejskiego systemu obszarów chronionych w strefie nadbałtyckiej.

Płn.  -  zach.  część  Gminy  znajduje  się  w  obszarze  ochrony  uzdrowiskowej  Uzdrowiska  Kamień 

Pomorski  (strefa  C).  Wzdłuż  wybrzeża  morskiego  wyznaczony  jest  pas  techniczny  w  celu  jego 

ochrony. Jest to strefa wzajemnego, bezpośredniego oddziaływania wód morskich i lądu.

2.7.3 Walory krajobrazowe

Teren  Gminy  Rewal  posiada  charakterystyczny  pasmowy  układ  krajobrazu.  Dominantą 

krajobrazu jest akwen morski obrzeżony linią piaszczystej plaży, nad którą stromą krawędzią wznosi 

się  brzeg  klifowy  wysoczyzny  rewalskiej.  Nad  klifem  i  na  jego  zapleczu  występuje  pas  wydm 

nadmorskich  z  zespołem  lasów  sosnowych.  Pustkowo,  Trzęsacz,  Rewal  i  Śliwin  leżą  w  pasie 

wysoczyzny  morenowej  ograniczonej  od linii  wąskich plaż  stromą  krawędzią  klifu,  którego  korona 

wznosi się do 20,0 m n.p. plaży. Strefa ta dominuje wysokościowo nad obszarem Gminy. Mierzejowo 

-wydmowy  brzeg  we  wschodniej  części  Gminy  tworzy  odrębny  zespół  o  cennych  walorach 

bioklimatycznych.  Pas  wysokich  wydm  górujących  nad  szerokimi  plażami  porasta  bór  sosnowy  

z bogatym podszytem.

Zarastające  jeziora:  Liwia  Łuża  i  położone  na  wschód  od  Pogorzelicy  to  interesujące, 

endemiczne formy krajobrazu, nawiązujące swą  genezą  i formą  do późnoglacjalnej historii obszaru 

(wytopiska po bryłach martwego lodu) i jego holoceńskich przekształceń (litorinowa ingresja morska 

i utworzenie wału mierzei). Odmiennym elementem krajobrazu gminy jest dolina przymorska. Rozległe 

łąki porastające torfowisko i gytiowisko wypełniające misę  dawnego jeziora Dreżewskiego stanowią 

obszar retencjonujący zasoby wodne.
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2.7.4 Sieć hydrologiczna

Wody podziemne

Budowa  geologiczna  terenu  Gminy  nie  sprzyja  występowaniu  wysokozasobowych  struktur 

wodonośnych wód podziemnych wysokiej jakości. 

Na terenie Gminy istnieje duża ilość głębinowych studni wierconych wykonanych dla potrzeb 

zaopatrzenia  zbiorowego  (sieć  wodociągowa),  jak  i  indywidualnego,  w  tym  wierconych  dla 

poszczególnych  ośrodków wypoczynkowych.  Studnie  te z  reguły  pracowały  okresowo i  stopniowo 

przyłączane były  do  gminnej  sieci  wodociągowej.  Znaczna część  dawnych  studni  jest  nieczynna, 

część uległa likwidacji. Wiele ze zinwentaryzowanych studni nie posiada żadnych dokumentacji i nie 

znajduje  się w  żadnych  rejestrach.  Nieczynne  studnie  zakładowe  powinny  ulec  likwidacji 

przeprowadzonej  zgodnie  z  wymogami  technicznymi,  celem  wyeliminowania  potencjalnych  dróg 

migracji zanieczyszczeń odpowierzchniowych w obręb użytkowej warstwy wodonośnej.

Wody powierzchniowe

Gmina Rewal leży w obrębie trzech głównych obszarów zlewniowych: 

zlewni Dziwny (niewielki fragment w zach. części Gminy),

zlewni przymorza od Dziwny do Regi,

zlewnia Regi (niewielki fragment we wsch. części Gminy).

Największa część Gminy leży w zlewni przymorza obejmującej 3 zlewnie cząstkowe:

wąski pas nadbrzeża morskiego od Dziwny do kanału Liwia Łuża,

zlewnia Liwiej Łuży i jeziora Liwia Łuża,

wąski pas nadbrzeża morskiego od Liwiej Łuży do Regi.

Granice zlewni w pasie nadbrzeżnym wyznacza dział wodny biegnący kulminacjami wydm. 

Jest to obszar zalesiony, pozbawiony cieków.

Wody powierzchniowe zajmują 248 ha,  tj.  ok.  6 % obszaru Gminy Rewal,  z  czego:  wody 

stojące – 208 ha, wody płynące – 2 ha, rowy – 28 ha.

Wody powierzchniowe obejmują:

jezioro Liwia Łuża,

sztuczne cieki tj. rowy i kanały melioracyjne (Kanał Lądkowski, Kanał Konarzewski) w pradolinie 

przymorskiej, odwadniające obszary zlewni oraz kanał Liwia Łuża o długości ok. 1 km. Brak jest  

naturalnych cieków.

Jezioro  Liwia  Łuża jest  jedynym  naturalnym  zbiornikiem  wodnym  powstałym  na  skutek 

odcięcia wąską mierzeją dawnej zatoki od morza. Gmina charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem 

„jeziorności”, wynoszącym 5 %, przy średniej wojewódzkiej 2,17 %. Poziom wody w jeziorze waha się 

w  granicach  0,3  -  0,4  m  rocznie,  zależy  głównie  od  dopływu  wody  z  kanałów  oraz  rowów 

melioracyjnych w strefie nadbrzeżnej. Przy sztormowych wiatrach z północy następuje napływ wody 

morskiej  i  okresowe  zasolenie.  Przy  wysokich  stanach  wody  jezioro  staje  się  zbiornikiem 

przepływowym  i  następuje  odpływ  wody  do  morza  przez  kanał  Liwia  Łuża  (wrota  samoczynne). 
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Jezioro jest płytkim akwenem o wyraźnie postępującej eutrofizacji – nadmierne nagromadzenie materii 

organicznej i silny rozwój  życia biologicznego, spowodowane znacznymi ładunkami zanieczyszczeń 

z chemizacji użytków zielonych w pradolinie i, do niedawna, bezpośrednim zrzutem ścieków bytowych.

Charakterystyczną  cechą  jeziora  jest  pokrycie  ok.  20%  jego  powierzchni  roślinnością  wynurzoną 

(wyspy trzcinowe) oraz przybrzeżny pas trzcin o szer. od 5 do 60 m. O jakości wód jeziora decyduje 

przyjmowanie zrzutu  z oczyszczalni  w Pobierowie oraz gospodarka wodno-ściekowa w sąsiednich 

gminach. Warunki  naturalne  jeziora  Liwia  Łuża  (morfometria,  okresowa  wymiana  wody)  

i zagospodarowanie  zlewni  wskazują  na  dużą  podatność  zbiornika  na  degradację. Należy 

doprowadzić  do poprawy jakości  wody w jeziorze Liwia Łuża i  w jego dopływach do min. II  klasy 

czystości.

2.7.5 Ekosystemy użytków rolnych

Użytki rolne zajmują tylko 1/3 powierzchni Gminy. Wśród użytków rolnych przeważają grunty 

orne  zajmujące  ok.  59  %  ogólnej  ich  powierzchni.  Wśród  gruntów  dominują  gleby  średnie  

(IV kl. bonitacyjnej) zajmujące ok. 50 % ich powierzchni, gleby dobre (III kl.) zajmują prawie 30 %, 

gleby  słabe  –  20  %.  Wśród  użytków  zielonych  przeważają  gleby  średnie  zajmujące  60  %  ich 

powierzchni.  Na obszarze Gminy występują prawie wszystkie typy kompleksów glebowo-rolniczych 

charakterystycznych dla terenów niżowych. W obrębie gruntów ornych dominują gleby kompleksów 

żytnich.

Najlepsze  gleby  wśród  gruntów  ornych  znajdują  się  pomiędzy  Niechorzem  a  pradoliną 

przymorską  na zachód od jez.  Liwia  Łuża.  Jest  to  płat  gleb 2-go kompleksu pszennego dobrego 

obejmującego gleby kl. III. Nadają się pod uprawy wszystkich roślin o największych wymaganiach.

Korzystnymi  warunkami  przydatności  rolniczej  charakteryzują  się  również  gleby  kompleksu  4-go 

żytniego bardzo dobrego. Występują wzdłuż drogi Niechorze - Śliwin - Ninikowo, między Rewalem 

a  Trzęsaczem  oraz  na  płd.  od  Pobierowa.  Średniokorzystnymi  warunkami  przydatności  rolniczej 

charakteryzują  się  gleby  kompleksu  5-go  żytniego  dobrego,  występujące  pomiędzy  Trzęsaczem  

a Pustkowem oraz pomiędzy Rewalem a Śliwinem.

2.7.6 Ekosystemy leśne

Lasy i zadrzewienia zajmują 1 293 ha (z tego lasy 1 272 ha, zadrzewienia 21 ha ), tj. 33,21% 

powierzchni Gminy Rewal. 

Lasy rozciągają  się  wzdłuż  całego wybrzeża morskiego w pasie o szerokości od ok. 50 m  

w środkowej części Gminy, ok. 1,5 km w okolicy Pobierowa i ok. 2,5 km w okolicy Pogorzelicy (tereny 

wojskowe).  Lasy  nadmorskie  tworzą  największe  zwarte  kompleksy  w  zachodniej  części  Gminy  

w okolicy Pobierowa i Pustkowa oraz we wschodniej części w okolicy Pogorzelicy. Niewielkie enklawy

lasu znajdują się na wschód od Śliwina i na południe od Trzęsacza.

Ekosystemy  leśne  reprezentowane  są  przez  10  siedliskowych  typów  lasu  związanych  ze 

zróżnicowanym  stopniem  żyzności  i  wilgotności  siedlisk.  Generalnie  dominują  siedliska  borowe 

typowe dla całego kompleksu lasów nadmorskich. W składzie gatunków siedlisk borowych dominuje 
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sosna,  natomiast  na  siedliskach  lasowych  i  w  młodszych  partiach  siedlisk  borowych  obok  sosny 

występuje w dużym udziale dąb, świerk, modrzew, brzoza.

W strukturze  wiekowej  drzewostanu,  zwłaszcza  na siedliskach  borowych,  przeważaja  lasy 

liczące 40 – 100 lat. Na siedliskach lasowych przeważa drzewostan liczący poniżej 40 lat. Największa 

koncentracja starodrzewu znajduje się:

− w kierunku północno – wschodnim od Pogorzelicy (sosna w wieku 120 – 150 lat, enklawa 130 – 

letniej dąbrowy),

− w bezpośrednim otoczeniu ośrodków wczasowych w Pogorzelicy – starodrzew sosnowy.

Największa  odpornością  na  degradacje  i  zniszczenia  wywołane  przez  użytkowanie 

rekreacyjne odznaczają się:

− siedliska lasowe będące najatrakcyjniejsze krajobrazowo, największy kompleks znajduje się na 

południe od drogi Łukecin – Rewal w okolicy Pobierowa. Są to lasy o urozmaiconym drzewostanie  

liściastym, liczące poniżej 40 lat i nie są położone na trasie „do morza”,

− siedliska wilgotne – jednak ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, zwiększoną wilgotność 

powietrza wnętrza lasu i zaciemnienie, mimo walorów krajobrazowych są odpowiednie do turystyki  

pieszej tylko po wyznaczonych szlakach,

− siedliska boru bagiennego nie są przydatne do żadnej formy penetracji turystycznej – znajdują się 

na wschód od Pogorzelicy.

Zróżnicowaną  odpornością  na  degradacje  i  zniszczenia  wywołane  przez  użytkowanie 

rekreacyjne  odznaczają  się  siedliska  borowe  łatwo  dostępne,  świetliste,  charakteryzujące  się 

korzystnym mikroklimatem i dodatnimi walorami krajobrazowymi:

− siedliska boru mieszanego świeżego – średnia odporność i większa atrakcyjność krajobrazowa,

− siedliska boru suchego i boru świeżego – mała odporność, trudno regenerujący pokrywę glebową 

bardzo  podatną  na  erozje.  Przydatne  są  do  ekstensywnego  wykorzystania  rekreacyjnego  

z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  ze  względu  na  duże  zagrożenie  pożarowe.  Ruch 

turystyczny powinien być ograniczony do turystyki pieszej po umocnionych ścieżkach i szlakach,

− siedliska boru suchego – szczególna wrażliwość na zakłócenia – znajdują się na obszarze silnie 

rozwiniętej akumulacji eolicznej z pagórami wydmowymi (na wschód od ośrodków wczasowych 

w Pogorzelicy).

Lasy nadmorskie należy chronić przed niezorganizowaną wzmożoną penetracją turystyczną 

ze względu na:

− słabe  środowisko  glebowe,  podatne  na  degradacje  i  trudne  do  utrwalenia  na  pokrywach 

wydmowych,

− ich szczególną rolę, jaką odgrywają w ochronie brzegu morskiego (pas techniczny), zwłaszcza  

w partiach abradowanych lub zagrożonych abrazją,

− ich funkcję uzdrowiskowo – klimatyczną, mającą na celu utrzymanie walorów klimatycznych jako 

naturalnego czynnika leczniczego (Pobierowo).
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Na terenach poza lasami szczególną  rolę  odgrywa zadrzewienie i  zakrzewienie  śródpolne, 

śródłąkowe, wzdłuż cieków, przydrożne, starodrzew parkowy i cmentarny. 

2.7.7 Zasoby surowców mineralnych

Torfy i gytie ilaste

Torfy i gytie ilaste jako kopalina podlega jurysdykcji prawa geologicznego i górniczego i jego 

eksploatacja wymaga otrzymania koncesji na wydobycie.

Złoża na terenie Gminy Rewal posiadają  bardzo niską  wartość  energetyczną, jednocześnie 

pełnią podstawowa rolę w retencjonowaniu i procesach oczyszczania zasobów wodnych. Dlatego nie 

ma uzasadnienia  dla  podjęcia  eksploatacji  złóż,  za  wyjątkiem przypadków udokumentowania  złóż 

torfów  przydatnych  do  celów  balneologicznych  i  wykorzystania  ich  na  potrzeby  lokalnej  bazy 

uzdrowiskowej.

Na terenie Gminy występują następujące złoża tego surowca:

• złoże Łukęcin – w większości poza granicą gminy

zasoby bilansowe torfu – 4 195 tys. m3, zasoby pozabilansowe – 2 688 tys. m3

zasoby bilansowe gytii – 104 tys. m3

• złoże Pobierowo - Rybice – częściowo poza granicą gminy:

zasoby bilansowe torfu – 4 319 tys. m3

zasoby bilansowe gytii – 1 324 tys. m3

• złoże Gostyń – wydzielone pola A i B:

zasoby bilansowe torfu – 3 290 tys. i 8 817 tys. m3,

zasoby pozabilansowe – 2 625 tys. i 7 035 tys. m3

• złoże Karnice:

zasoby bilansowe torfu – 10 305 tys. m3

zasoby bilansowe gytii – 1 201 tys. m3

• złoże Ninikowo:

zasoby bilansowe torfu – 106 tys. m3, zasoby pozabilansowe – 90 tys. m3

średnia miąższość pokładu gytii – 1,07 ha, zasoby bilansowe 128 tys. m3

• złoże Niechorze (częściowo na terenie rezerwatu „Liwia Łuża”, ze względu na zniszczenie sieci 

rowów odwadniających, znajduje się pod wodą)

zasoby pozabilansowe torfu (niska jakość) – 546 tys. m3

zasoby bilansowe gytii 340 tys. m3

Wody o wartościach balneologicznych

Występowanie wód zmineralizowanych (jony magnezu, sodu, jodu,  fluoru,  bromu,  żelaza)  

w kredowym ujęciu Niechorze – kanał predysponują  je do klasy wód o podwyższonej mineralizacji. 
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Ponadto  istnieje  możliwość  ujęcia  wód  zmineralizowanych  w  jurajskim  ujęciu  w  Pobierowie  

i Trzęsaczu. Należy wykonać analizy ich przydatności dla celów przyrodolecznictwa.

2.7.8 Prawne formy ochrony przyrody

Obszar  Gminy  Rewal  stanowi  bardzo  urozmaicony  pod  względem  krajobrazowym  teren. 

Krajobraz ma tu charakter pasmowy o układzie równoleżnikowym: pas plaży, pas wydm, pas doliny.  

Nad plażą góruje wysoki (12-15 m) klif. Teren lekko opada od wydm na południe, w stronę podmokłej,  

poprzecinanej rowami melioracyjnymi pradoliny. Środkiem pradoliny płynie Liwski Kanał, który wpada 

do Jeziora Liwia Łuża - Rezerwatu Przyrody. Jezioro jest połączone z morzem Ujściem Liwskim. 

Za kanałem Liwskiego Ujścia rozciąga się Liwski Las, a w nim najwyższe wzniesienie Sowia Góra 

28 m npm. Las ciągnie się nieprzerwanie aż do Mrzeżyna i ujścia Regi. 

• Rezerwat przyrody „Jezioro Liwia Łuża”

Jezioro „Liwia Łuża” zostało uznane za rezerwat przyrody na podstawie zarządzenia nr 239 

Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. (M.P. Nr 66, poz. 344). Zgodnie  

z tym zarządzeniem ochroną objęto prawną jezioro o powierzchni 220 ha,  położone w ówczesnej 

gromadzie  Śliwin,  powiecie  gryfickim  województwa  szczecińskiego.  Granice  rezerwatu  objęły  

w całości działkę geodezyjną Nr 320 Obrębu Niechorze.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem, rezerwat utworzono „w celu zachowania ze względów 

naukowych i dydaktycznych naturalnego środowiska lęgowego łabędzia niemego (Cygnus olor) na 

jeziorze,  będącym równocześnie ostoją wielu gatunków ptactwa wodno - błotnego”. Równocześnie 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wprowadził na obszarze rezerwatu następujące zakazy:

1) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania wszelkich dziko żyjących zwierząt,

2) niszczenia gniazd, podbierania jaj i piskląt wszelkich gatunków ptactwa,

3) zbioru wszelkich roślin lub ich części,

4) łowienia ryb na wędkę,

5) zanieczyszczania wody i brzegów jeziora oraz zakłócania ciszy,

6) wyrywania, niszczenia i uszkadzania roślinności wodnej oraz przybrzeżnej,

7) kąpieli i uprawiania sportów wodnych,

8) wznoszenia  budowli  oraz  zakładania  lub  budowy  urządzeń  sportowych,  komunikacyjnych  

i innych urządzeń technicznych.

Rezerwat przyrody pod nazwą „Jezioro Liwia Łuża” obejmuje obszar przymorskiego jeziora 

powstałego  wskutek  odcięcia  zatoki  morskiej  przez  narastającą  mierzeję  wydmową  o  łącznej 

powierzchni 239,6875 ha, zlokalizowany w bardzo bliskim sąsiedztwie miejscowości Niechorze.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu płytkiego lagunowego jeziora wraz 

z mozaiką siedlisk kształtowanych pod jego wpływem w warunkach zmiennego oddziaływania wód 

Bałtyku oraz siedlisk rzadkich gatunków roślin szczególnie słonolubnych i biotopów ptaków wodno –

błotnych.
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Na terenie  rezerwatu  występuje  co najmniej  167 gatunków ptaków,  w tym 99 lęgowych,  

6  prawdopodobnie  lęgowych  oraz  2  gatunki,  których  gnieżdżenie  jest  możliwe  i  60  gatunków 

zalatujących  lub  okresowo  korzystających  z  tego  obiektu  w  okresie  przelotów i  zimowania.  M.in. 

stwierdzono, iż gnieździł się tu lub gnieździ się: perkozek, perkoz rdzawoszyi, perkoz dwuczuby, bąk, 

bączek,  łabędź  niemy,  bocian  biały,  gęgawa,  rożeniec,  krakwa,  płaskonos,  cyraneczka,  cyranka, 

głowienka, czernica, gągoł, tracz długodzioby, błotniak stawowy, żuraw, wodnik, kropiatka, zielonka, 

kokoszka  wodna,  sieweczka  obrożna,  derkacz,  krwawodziób,  biegus  zmienny,  batalion,  rycyk, 

brodziec  piskliwy,  kszyk,  rybitwa  czarna  i  zwyczajna,  mewa  srebrzysta,  pospolita  i  śmieszka, 

skowronek borowy, srokosz, podróżniczek, świerszczak i wąsatka.

Ponadto rezerwat jest miejscem bytowania i tarliskiem dla kilku gatunków ryb, m.in. sandacza, 

lina,  leszcza,  okonia,  szczupaka,  a  także  miejscem rozrodu  żab  brunatnych  i  zielonych,  traszek, 

kumaka  nizinnego,  grzebiuszki  ziemnej,  ropuchy  szarej  i  zaskrońca  zwyczajnego  oraz  jest  także 

stanowiskiem  występowania  wydry.  Z  gatunków  bezkręgowców  stwierdzono  tu  kilka  cennych 

gatunków pijawek, motyli, ważek oraz chrząszczy.

Jezioro Liwia - Łuża otoczone pasmem trzcin, łąk i bagna stanowi ważną ostoję dla ptactwa 

wodno - błotnego jako lęgowisko oraz miejsce żerowania i odpoczynku w okresie migracji. Jezioro to 

ze  względu na położenie  i  korzystne  warunki  pogodowe w okresie  jesienno -  zimowym pełni  dla 

zwierząt istotną rolę jako miejsce odpoczynku i zimowania.

Ochroną ścisłą jest objęte 162,52 ha wód przybrzeżnych, powierzchni jeziora z największą 

ilością  "wysp"  z  szuwarów  oczeretowych,  z  olsami  i  szuwarami  trzcinowymi.  Pozostała  część 

rezerwatu podlega ochronie czynnej (11,97 ha) oraz ochronie krajobrazowej (65,19 ha).

• Park zabytkowy w Trzęsaczu

Park dworski  z  XVIII  w.  wpisany do rejestru  zabytków.  Jego powierzchnia  wynosi  5  ha,  

z czego 0,3 ha zajmują stawy. Na układ przestrzenny składa się dwór, usytuowany we wschodniej 

części parku, właściwy park, kopiec widokowy i stawy. Występują tu licznie starodrzewia:

lipa drobnolistna - obwód pnia 420 cm,

lipa drobnolistna -  360 cm,

lipa drobnolistna -  460 cm,

lipa drobnolistna -  510 cm/ 22 m

grab pospolity -  290 cm,

dąb szypułkowy -  380 cm,

topola czarna - 480 cm,

topola czarna - 450 cm,

buk zwyczajny 455 cm /23 m,

dąb bezszypułkowy 405 cm/ 25 m ,

dąb bezszypułkowy 335 cm/ 22 m,

aleja lipowo - grabowa w parku, egzemplarze lip o pierśnicy ponad 350 cm,

• Lasy ochronne

Lasy ochronne obejmują  81 % ogólnej powierzchni lasów z terenu Gminy Rewal. Wyróżnia 

się:
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lasy glebochronne - wszystkie lasy w pasie technicznym wybrzeża morskiego,

lasy masowego wypoczynku w rejonie Pobierowa, pomiędzy Niechorzem a Pogorzelicą,

lasy ochronne inne (związane z terenami wojskowymi) - na wschód od Pogorzelicy.

2.7.9 Obszary Natura 2000

Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010)

Powierzchnia obszaru wynosi 31 757,60 ha.  Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000 to 

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia). Teren rozciąga się między miejscowościami 

Kamień  Pomorski  i  Dźwirzyno.  Ostoję  stanowią  rozległe  łąki,  dawniej  intensywnie  koszone  i 

wypasane,  ale  od  kilkunastu  lat  prawie  nie  użytkowane.  W  zachodniej  części  teren  jest  często 

zalewany przez wody Świńca i Niemicy. Znaczną powierzchnię porasta trzcina i łoza, a zaniedbywany 

system odwadniający powoduje dłuższe utrzymywanie się rozlewisk. Na terenie ostoi znajdują się dwa 

jeziora przymorskie - Liwia Łuża i Resko Przymorskie oraz tzw. Bagno Pogorzelickie. W granicach 

obszaru znajdują się ostoje krajowe: Doliny Świńca i Niemicy K02 i Jezioro Liwia Łuża K03.

Mapa 2 Obszar Natura 2000 – Wybrzeże Trzebiatowskie

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl

W  ostoi  występuje  co  najmniej  25  gatunków  ptaków  z  Załącznika  I  Dyrektywy  Ptasiej,  

5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji  

krajowej  następujących  gatunków:  błotniak  łąkowy,  błotniak  zbożowy,  kania  ruda,  rybołów,  sowa 

błotna, w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują bocian biały, derkacz i wodniczka. Latem na 

obszarze pierzą się gęgawy w ilości 100 - 350 osobników.
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Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017)

Trzebiatowsko  –  Kołobrzeski  Pas  Nadmorski  to  specjalny  obszar  ochrony  siedlisk  (Dyrektywa 

Siedliskowa). Ostoja  obejmuje  najlepiej  zachowany  fragment  zróżnicowanego  geomorfologicznie 

wybrzeża Bałtyku od Rewala do miejscowości Gąski, w dwóch enklawach rozdzielonych Ustroniem 

Morskim. Występują tu: brzegi klifowe (erodujące i ustabilizowane), wydmowe, mierzeje odcinające 

lagunowe jeziora przymorskie, płytkie ujścia rzek. Powierzchnia ostoi wynosi 17 468,8 ha. 

Ostoja  odznacza  się  wysokim  stopniem  reprezentatywności  siedlisk,  typowych  dla 

południowego  wybrzeża  Morza  Bałtyckiego.  Głównym  walorem  obszaru  jest  bardzo  dobry  stan 

zachowania typowych biotopów tworzących  pas nadmorski,  w szczególności  kompleksu wybrzeża 

akumulacyjnego  z  borami  bażynowymi.  W  obrębie  ostoi  występuje  szereg  skupień  roślinności 

halofilnej. Łącznie stwierdzono tu 22 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Duże  populacje  tworzą  tu:  sit  Gerarda,  aster  solny,  świbka  morska,  babka  nadmorska,  mlecznik  

nadmorski. Stwierdzono tu także 16 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy. 

Mapa 3 Obszary Natura 2000 – Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski oraz Ostoja na 
Zatoce Pomorskiej

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl

Zatoka Pomorska (PLB990003)

Obszar  Specjalnej  Ochrony  o  powierzchni  311 877,3  ha,  położony  w  bezpośrednim 

sąsiedztwie  obszaru  Gminy  Rewal  na  Morzu  Bałtyckim.  Zatoka  Pomorska  to  akwen  o  dużym 

zróżnicowaniu dna morskiego (od piaszczystych ławic, po rozległe żwirowiska i głazowiska. Centralną 

część Zatoki Pomorskiej zajmuje duże wypłycenie zwane Ławicą Odrzańską.

73



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020

W obszarze  występują  co  najmniej  3  gatunki  ptaków  z  Załącznika  I  Dyrektywy  Ptasiej.  

W okresie wędrówek i  w okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji  szlaku wędrówkowego 

następujących gatunków: perkoz dwuczuby,  perkoz rdzawoszyi,  perkoz rogaty, bielaczek, lodówka, 

markaczka, nurnik, tracz długodzioby i uhla. W stosunkowo wysokich liczebnościach występują: nur 

czarnoszyi  i  nur  rdzawoszyi,  ptaki  wodno  -  błotne  występują  w  koncentracjach  powyżej  20000 

osobników, a zimą powyżej 100 000 osobników.

2.7.10 Pomniki przyrody

Tabela 33 Pomniki przyrody na terenie Gminy Rewal
Nazwa 

pomnika 
przyrody

Data 
utworzenia 

pomnika 
przyrody

Podstawa prawna Opis
Obręb 

ewidencyjny; 
nr działki 

ewidencyjnej
Rewal

Jesion 
wyniosły

28.05.2003

Uchwała nr IX/92/03 Rady 
Gminy Rewal z dn.28.05.2003r. 

w sprawie uznania za pomniki 
przyrody, Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 55 
poz. 974 z dn. 07.07.2003

obwód: 284 cm,
wysokość: 24 m

320507_2.0004;
406

Ostrokrzew 
kolczasty

obwód: 81 cm,
wysokość: 5,5 m

320507_2.0004;
44/2

Trzęsacz

Lipa 
drobnolistna

28.05.2003

Uchwała nr IX/92/03 Rady 
Gminy Rewal z dn.28.05.2003r. 

w sprawie uznania za pomniki 
przyrody, Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 55 
poz. 974 z dn. 07.07.2003

obwód: 473 cm,
wysokość: 19 m

320507_2.0003;
26

Lipa 
drobnolistna

obwód: 589 cm,
wysokość: 19 m

320507_2.0003;
26

Lipa 
drobnolistna

obwód: 510 cm,
wysokość: 19 m

320507_2.0003;
26

Lipa 
drobnolistna

obwód: 370 cm,
wysokość: 19 m

320507_2.0003;
26

Lipa 
drobnolistna

obwód: 432 cm,
wysokość: 19 m

320507_2.0003;
26

Pustkowo

Dąb 
szypułkowy

28.05.2003

Uchwała nr IX/92/03 Rady 
Gminy Rewal z dn.28.05.2003r. 

w sprawie uznania za pomniki 
przyrody, Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 55 
poz. 974 z dn. 07.07.2003

obwód: 315 cm,
wysokość: 21 m

320507_2.0002;
502/11

Wiąz 
szypułkowy

obwód: 241 cm,
wysokość: 26 m

320507_2.0002;
203/1

Wiąz 
szypułkowy

obwód: 336 cm,
wysokość: 26 m

320507_2.0002;
203/1

Źródło: Urząd Gminy Rewal.

2.7.11 Miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych

Na obszarze gminy Rewal znajdują się stanowiska następujących gatunków zwierząt uznane 

za stanowiska rozrodu i stałego przebywania zwierząt gatunków chronionych:

• Orła bielika - gniazdo zlokalizowane w bezpośredniej bliskości tzw. Pogorzelickiego Bagna, 

• Kani rudej- gniazdo nie zlokalizowane, 
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• Kani czarnej - gniazdo nie zlokalizowane.

2.7.12 Proponowane formy ochrony przyrody12

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Trzęsacz”

Zespół  obejmuje  fragment  intensywnie  abradowanego  brzegu  klifowego  ze  stanowiskiem 

dokumentacyjnym przyrody nieożywionej, wraz z pasem plaży do linii brzegowej oraz ruiną kościoła 

i fragmentem cmentarza przykościelnego, odcinek wybrzeża do drogi Trzęsacz - Rewal zawierający 

otwarte pasmo widokowe na morze.

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Niechorze”

Zespół  obejmuje  pas  linii  brzegowej  oraz  teren  wysoczyzny  do  drogi  Śliwin  -  Niechorze. 

Szczególną  atrakcją  zespołu  jest  latarnia  morska  wybudowana  w  1870  roku  na  koronie  klifu  na 

wysokości 21 m n. p. m. Stok klifu u podnóża latarni jest chroniony opaską betonową z zespołem 

ostróg. Latarnia jest dominantą architektoniczną wyróżniającą się w krajobrazie nadmorskim i stanowi 

trwały pomnik historii i techniki.

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Kanał Liwia Łuża”

Zespół obejmuje kanał Liwia Łuża przecinający mierzeję łącząc jezioro Liwia Łuża z morzem, 

wąski pas nadbrzeżny po obu stronach kanału na północ od linii kolejki wąskotorowej oraz strefę plaży 

z  fragmentami  wałów  wydmowych  przy  wejściu  kanału  do  morza.  Obszar  ten  charakteryzuje  się 

specyficzną  zmiennością  krajobrazu  pozostającego  pod  wpływem  zachodzących  współcześnie 

procesów  geomorfologiczno  -  hydrologicznych  związanych  z  okresową  wymianą  wód  pomiędzy 

jeziorem a  morzem.  Widocznymi  skutkami  tej  naturogenicznej  działalności  przyrody  jest  przepływ 

wody  w  kanale  od  lub  do  morza,  tworzenie  się  stożka  delty  wstecznej  usypywanej  na  obszarze  

rezerwatu  przy  wyjściu  kanału  z  jeziora,  przemieszczanie  się  lub zasypywanie  wejścia  kanału  do 

morza i usypywanie okresowych, nietrwałych stożków napływowych w strefie plaży.

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Bielikowe Wydmy”

Zespół obejmuje kilka charakterystycznych pagórów wydm śródlądowych znajdujących się  

w  kompleksie  leśnym  „Liwski  Las”  we  wschodniej  części  gminy  pomiędzy  morzem  a  pradoliną 

przymorską. Najwyższy szczyt osiąga 35 m n. p. m., grupa niższych pagórów liczy 25 – 30 m n. p. m. 

Sowia Góra 28 m n. p. m.).  Na wierzchowinach i stokach niektórych pagórów znajdują się polany  

stanowiące atrakcyjne punkty widokowe na rozległą panoramę doliny Regi i miasto Trzebiatów oraz 

morze.

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Dolina Dopływu Regi”

Zespół  obejmuje fragment  podmokłej  doliny dopływu Regi  wypływającego z zarastającego 

Jeziora  Konarzewo.  Dolina  rozciąga  się  wzdłuż  południowowschodniej  granicy  Gminy  w  obrębie 

pradoliny przymorskiej. W skład zespołu wchodzą tereny bagienne i torfowiskowe zajęte częściowo 

przez drzewostany siedlisk borów bagiennych i wilgotnych oraz olsów (sosna, brzoza, olcha) z bogatą 

12 Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku.
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roślinnością bagienną i torfowiskową. Obszar stanowi ostoję ptactwa wodno - błotnego. Ze względu na 

znaczne zabagnienie doliny obszar ten nie powinien być udostępniony do celów turystycznych.

Pomniki przyrody

• Trzęsacz

pojedyncze drzewa i grupy drzew w zabytkowym parku (lipy, jawory, buki, cyprysiki oraz aleja  

i szpaler grabowy),

2 jesiony na terenie dawnego cmentarza przy ruinie kościoła na klifie,

2 żywotniki, świerk, jodła na dawnym cmentarzu przy płd. kościele,

aleja kasztanowców (od pałacu w kierunku morza),

dąb szypułkowy w oddziale leśnym 504 f przy drodze Pobierowo – Rewal.

• Rewal

aleja lipowa (ul. Dworcowa),

aleja klonowa (wzdłuż stacji kolejki).

Użytki ekologiczne

• Zarastające Jezioro Konarzewo

Płytkie  jezioro  położone na wschód od wsi  Pogorzelica  w obrębie  pradoliny  przymorskiej. 

Geneza jeziora związana jest z wytopiskiem po bryłach martwego lodu po ostatnim zlodowaceniu  

i  z  późniejszymi  holoceńskimi  przekształceniami.  Od  północy  przylega  kompleks  „Liwski  Las”  ze 

starodrzewem sosnowym i dębowym. Obszar ten obejmuje bagno, którego głębokość  sięga 2,5 m, 

lustro wody utrzymuje się na wysokości 2,0 m n.p.m. oraz tereny podmokłe i wąski pas lasu w strefie 

nadbrzeżnej.  Od  kilku  lat  obserwuje  się  zwiększenie  populacji  ptactwa  wodno  -  błotnego, 

prawdopodobnie  przenoszącego się  z  rezerwatu  „Liwia  Łuża”.  Teren  chroniony przed  jakąkolwiek 

formą  antropopresji.  Dopuszcza  się  możliwość  przyrodniczo  –  turystycznego  zagospodarowania 

użytku  ekologicznego  od  strony  lokalnej  ścieżki  rowerowej  (ścieżki  przyrodniczo  -  edukacyjne, 

stanowiska  obserwacyjne)  po  wykonaniu  specjalistycznych  badań  przyrodniczych  i  planu 

zagospodarowania przestrzennego.

Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej

• Trzęsacz -  (372,900 kmM -  373,150 kmM) – reperowy profil  geologiczny  osadów glacjalnych 

ostatniego zlodowacenia,

• Rewal -  (370,950  kmM)  -  reperowy  profil  geologiczny  osadów  glacjalnych  ostatniego 

zlodowacenia na klifie,

• Rewal  (Śliwin  Nadm.) -  (369,720  kmM)  –  reperowy  profil  geologiczny  późnoglacjalnych  

i holoceńskich osadów jeziornych na klifie.

Ochrona i urządzenie stanowisk wymaga:

zabezpieczenia podstawy klifu,
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zabezpieczenie gospodarki wodno-ściekowej (sączenia),

zakazu lokowania zejść oraz zabudowy przy krawędzi klifu.

Miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych

• Część lasu położona na północ od jez. Konarzewo – odziały leśne 47, 48, 49, 62,

• Gniazda bociana białego w miejscowości Niechorze, Rewal, Śliwin.

2.7.13 Stan i ochrona środowiska

Ochrona brzegu morskiego

Wybrzeże Gminy od jej zachodniej granicy aż do Niechorza jest typowym wybrzeżem klifowym 

ustawicznie  poddawanym  procesom  abrazji.  Procesy  te  przebiegają  z  różną intensywnością 

powodując stałą zmianę linii brzegowej. Odcinkiem najbardziej zagrożonym przez abrazję jest brzeg 

klifowy  pomiędzy  zejściem  w  Rewalu  a  zejściem  przy  Młodzieżowym  Ośrodku  Wychowawczym, 

odcinek klifu na wsch. od opaski betonowej w Niechorzu oraz w strefie mierzejowej na wsch. od ujścia 

kanału  Liwia  Łuża.  Procesy  abrazji  zachodzą  na  skutek  oddziaływania  wysokich  stanów  morza, 

budowy  geologicznej  brzegu  (układ  warstw  i  ich  odporność),  stosunków  wodnych  (wysięki  wód 

gruntowych)  oraz  gospodarki  wodno-ściekowej  na  zapleczu  brzegu,  a  także  intensywnego  ruchu 

pieszego.  Najczęstszą  formą  niszczenia  brzegu  jest  osuwanie  się  mas  ziemnych  po  stoku  klifu, 

zerwami  w  koronie  nad  głębokimi  podcięciami  abrazyjnymi,  spływami  w  strefie  wycieków  wód  

i  wylotów lokalnego drenażu na zapleczu klifu oraz klasyczne osuwiska we wsch. części  Rewala. 

Wykonana w Rewalu opaska szczelna ze studniami drenażowymi okresowo osuwisko to zabezpiecza. 

Ochrona  brzegu  morskiego  wymaga  stałych  prac  zabezpieczających  wykonywanych  przy 

współudziale Gminy Rewal.

W zakresie ochrony brzegu morskiego należy uwzględnić następujące zagadnienia:

ochronę  pasa  technicznego  przed  zainwestowaniem  utrudniającym  lub  uniemożliwiającym 

prawidłowe funkcjonowanie tego pasa,

ochronę  pasa  ochronnego  (ustalonego  zarządzeniem)  z  możliwością  wprowadzenia 

zainwestowania pozostającego w zgodności z prawidłowym funkcjonowaniem tego pasa,
wyłączenie z urbanizacji odcinków wybrzeża najsilniej zagrożonych przez abrazję,

objęcie ochroną kompleksów zalesionych wydm nadmorskich,

wszelkie  obiekty lokalizowane na obszarze przyległym do akwenu o ile  nie są oznakowaniem 

nawigacyjnym, nie mogą go przypominać swoją formą, kolorystyką i charakterystyką świecenia 

świateł  oraz  nie  mogą  utrudnić  identyfikacji  oznakowania  nawigacyjnego,  a  urządzenia 

oświetleniowe tych obiektów nie mogą powodować padania promieni świetlnych bezpośrednio na 

akwen morski,

lokalizowanie  wszelkich  obiektów  budowlanych  w  pasie  technicznym  i  bezpośredniej  z  nim 

styczności w pasie ochronnym, powinno być poprzedzone ustaleniem geotechnicznych warunków 

posadowienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
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ustalając nieprzekraczalną linię zabudowy dla działek zlokalizowanych bezpośrednio przy pasie 

technicznym  należy  przyjąć,  iż  powinna  ona  być  maksymalnie  odsunięta  od  granicy  pasa 

technicznego, o ile to możliwe nie mniej niż 4,0 m.

Ochrona wód

Na jakość wód powierzchniowych negatywny wpływ ma gospodarka wodno-ściekowa 

Gminy  Rewal  i  gmin  sąsiednich.  Wyniki badań  monitoringowych  Wojewódzkiego  Inspektoratu 

Ochrony Środowiska wykazały w jeziorze Liwia Łuża nadmierną koncentrację substancji biogennych. 

Stwierdzone  zostało  przy  tym  przekroczenie  wartości  granicznych  zarówno  azotu  ogólnego,  jak  

i fosforu ogólnego. Z uwagi na niewielką głębokość (średnio 0,9 m) jezioro Liwia Łuża jest bardzo 

podatne na degradację. Na podstawie przeprowadzonych badań jakość wód jeziora została określona 

jako  pozaklasowa.  Główny  dopływ  jeziora  to  Kanał  Dreżewski  (Lądkowski  Kanał),  który  jest 

odbiornikiem ścieków oczyszczanych na oczyszczalni w Pobierowie. Na oczyszczalnię tą docierają 

ścieki z całej Gminy Rewal, Łukęcina (Gmina Dziwnów) i Gostynia (Gmina Świerzno).

Obecnie  Gmina  Rewal  jest  skanalizowana.  Dzięki  ukończonej  inwestycji  polegającej  na 

modernizacji  oczyszczalni  ścieków  jakość  wód  jeziora  Liwia  Łuża  uległa  stopniowej  poprawie. 

Rozbudowa  i  modernizacja  oczyszczalni  ścieków w Pobierowie  przyczyniła  się  do  poprawy  wód 

powierzchniowych na terenie Gminy Rewal oraz przybrzeża wód Morza Bałtyckiego.

Zagrożeniem dla środowiska w obszarze Liwia Łuża jest także niedostateczny wpływ wód 

morskich do misy jeziora zatrzymywanych przez wrota sztormowe na kanale Liwia Łuża. Wody te 

przyczyniają  się  do  poprawy  stosunków  tlenowych  w  toni  jeziora  oraz  nanoszą  piasek  morski 

niezbędny dla niektórych ryb do odbycia procesu tarła. Wrota stanowią także barierę dla organizmów 

żywych  będących  m.in.  składnikiem pokarmu dla  występujących  tu  zwierząt,  głównie  ryb  (często 

dwuśrodowiskowych) i ptaków.

Ochrona powietrza

Gmina Rewal znajduje  się poza  zasięgiem szkodliwego wpływu  emisji  zanieczyszczeń do 

powietrza ze źródeł ponadlokalnych. Głównym źródłem zanieczyszczeń są kotłownie lokalne oraz 

paleniska domowe, sukcesywnie eliminowane poprzez upowszechnianie paliw ekologicznych, głównie 

gazu ziemnego.  Na terenie  Gminy nie przewiduje się negatywnych działań ani lokalizacji 

inwestycji powodujących emisję szkodliwych lub uciążliwych zanieczyszczeń.

W  Rewalu  znajduje  się  punkt pomiaru  stężenia  zanieczyszczeń  powietrza  WIOŚ 

wykonywanego metodą pasywną. Średnioroczne stężenia SO2 i NO2 w powietrzu w tle  miejskim 

wskazały poziomy znacznie niższe od dopuszczalnych norm dla stref uzdrowiskowych.
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Hałas

Tereny Gminy są terenami nieuprzemysłowionymi, gdzie dominuje gospodarka rolna 

i  turystyka. Stąd na jakość środowiska naturalnego i jego degradację główny wpływ ma  ruch 

turystyczny, szczególnie w okresie letnim. Źródłami tego rodzaju hałasu są przede wszystkim 

źródła liniowe związane z komunikacją drogową i kolejową.

Inicjatywy ekologiczne

Od wielu lat Gmina Rewal prowadzi akcję z udziałem przede wszystkim dzieci i młodzieży 

szkolnej  pn.  „Sprzątanie  Świata”.  W porozumieniu  z  fundacją  WWF Polska  (World Wildlife  Fund) 

zajmująca  się  ochroną  fok  szarych  i  innych  ssaków morskich,  prowadzi  akcję  „Błękitny  Patrol”.  

Ponadto we współpracy z Fundacją RECAL Gmina Rewal organizuje akcje społeczną, polegającą na 

zbieraniu aluminium z plaż.

Z  budżetu  Gminy  Rewal  jest  współfinansowane  Towarzystwo  Przyjaciół  Rzeki  Regi  

i Społecznej Straży Rybackiej.

Gmina Rewal przy udziale Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryficach oraz 

społeczności lokalnej organizuje akcję „Posprzątaj po swoim psie”.

Urząd Gminy Rewal dąży do polepszenia warunków środowiska naturalnego na terenie całej 

Gminy. Selektywna zbiórka odpadów i różnego rodzaju nieczystości oraz unieszkodliwianie odpadów 

niebezpiecznych  i  uciążliwych  dla  środowiska  odebranych  od  mieszkańców,  zajmują  się  firmy 

prywatne, które posiadają stosowne decyzje administracyjne na świadczenie tego typu usług. Gmina 

Rewal  posiada  przyjęty  Uchwałą  Rady  Gminy  Rewal  "Program  usuwania  azbestu  i  wyrobów 

azbestowych  z  terenu  Gminy  Rewal".  Ponadto  w roku  2011 Gmina  Rewal  uzyskała  tytuł  "Lidera 

Polskiej Ekologii”, nadawany przez Ministra Środowiska.

2.8 ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

2.8.1 Baza noclegowa

• Obiekty i miejsca noclegowe

Zgodnie ze stanem z dnia 31 lipca 2010 r. (dane GUS) w Gminie Rewal było zarejestrowanych 

108 obiektów zbiorowego zakwaterowania,  w których znajdowało się 13 436 miejsc noclegowych. 

Wśród  wszystkich  obiektów  zbiorowego  zakwaterowania  34  obiekty  oferowały  wypoczynek 

całoroczny.

Na terenie Gminy Rewal struktura rodzajowa bazy noclegowej oparta jest przede wszystkim 

na wysokim udziale ośrodków wczasowych, a także innych obiektów hotelowych (tj. zajazdy, domy 

gościnne,  wille),  ośrodków  szkoleniowo  –  wychowawczych,  pozostałych  obiektach 

niesklasyfikowanych, które w okresie niepełnego ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem pełniły 

funkcję obiektów noclegowych dla turystów oraz kwater  prywatnych.  Ośrodki  wczasowe tworzą  tu 

największe zasoby noclegowe i jednocześnie stanowią podstawową bazę wypoczynkową Gminy. Brak 

tu  jest  natomiast  hoteli  i  pensjonatów  na  wysokim  poziomie  obsługi  (na  terenie  Gminy  Rewal 
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funkcjonuje jeden hotel kategorii** oraz dwa pensjonaty kategorii*** i dwa kategorii**), co świadczy, iż 

baza noclegowa tego obszaru jest typowo sezonowa, oparta przede wszystkim głównie na zespołach 

noclegowych  oraz  zagospodarowanych  obozowiskach  turystycznych,  przystosowanych  do  obsługi 

turystów w okresie letnim.

Z danych wynika, że obiekty w Gminie Rewal są średniej wielkości – przeciętnie dysponują  

121 miejscami noclegowymi. W 2009 r. w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania było 

przygotowanych  13 436 miejsc noclegowych,  czyli  o 181 miejsc więcej  niż w roku 2008. Miejsca 

całoroczne stanowiły 36% wszystkich miejsc noclegowych. Najwięcej miejsc noclegowych oferowały 

ośrodki wczasowe – 8 935 miejsc, co stanowiło 66% ogólnej liczby dostępnych miejsc noclegowych 

według stanu w dniu 31 lipca 2010 r.  W porównaniu z rokiem 2008, liczba wszystkich obiektów  

i miejsc noclegowych zmalała odpowiednio o 3,5% i 1,4%.

Tabela 34 Obiekty zbiorowego zakwaterowania w Gminie Rewal – dane GUS za 2008 - 2010 r.
    Wyszczególnienie J.m. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
      obiekty ogółem VII ob. 112 109 108
      obiekty całoroczne VII ob. 31 31 34
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 13 255 13 222 13 436
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 5 176 4 197 4 857
    hotele
      obiekty ogółem VII ob. 1 1 2
      obiekty całoroczne VII ob. 1 1 2
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 300 300 336
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 300 288 336
    pensjonaty
      obiekty ogółem VII ob. 5 4 5
      obiekty całoroczne VII ob. 3 2 2
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 137 112 159
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 94 58 78
    inne obiekty hotelowe
      obiekty ogółem VII ob. 8 7 9
      obiekty całoroczne VII ob. 5 5 7
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 527 492 681
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 461 395 614
    szkolne schroniska młodzieżowe
      obiekty ogółem VII ob. 1 1 1
      obiekty całoroczne VII ob. 1 1 1
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 159 159 159
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 159 69 69
    ośrodki wczasowe
      obiekty ogółem VII ob. 64 60 59
      obiekty całoroczne VII ob. 16 14 16
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 8 655 8 429 8 935
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 3 511 2 505 3 141
    ośrodki kolonijne
      obiekty ogółem VII ob. 5 4 4
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 1 161 1 047 1 107
    ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
      obiekty ogółem VII ob. 7 7 6
      obiekty całoroczne VII ob. 4 4 4
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 899 971 785
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 599 563 563
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    Wyszczególnienie J.m. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
    zespoły domków turystycznych
      obiekty ogółem VII ob. 7 5 9
      obiekty całoroczne VII ob. 0 0 0
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 359 253 360
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 0 0 0
    kempingi
      obiekty ogółem VII ob. 2 2 3
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 546 586 516
    pola biwakowe
      obiekty ogółem VII ob. 4 4 3
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 223 153 217
    pozostałe obiekty 
niesklasyfikowane
      obiekty ogółem VII ob. 8 14 7
      obiekty całoroczne VII ob. 1 4 2
      miejsca noclegowe ogółem VII msc 289 720 181
      miejsca noclegowe całoroczne VII msc 52 319 56
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS

• Wykorzystanie obiektów noclegowych

Dane GUS dotyczące wykorzystania bazy noclegowej  w 2010 r.,  wskazują,  że z obiektów 

zbiorowego zakwaterowania  skorzystało  141 594 turystów.  W porównaniu do 2008 r.  odnotowano 

wzrost liczby turystów o 12%. Turystów zagranicznych przyjechało prawie 14 032 w porównaniu do 

12 624 w 2008 r. (wzrost o 11%).

Tabela 35 Wykorzystanie bazy noclegowej w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Gminie 
Rewal – dane GUS za 2008 – 2010 r.
    Wyszczególnienie J.m. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
     Ogółem
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 126 540 142 465 141 594
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 12 624 14 870 14 032
      wynajęte pokoje ogółem I-XII - 39 859 32 794 49 586
      wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII - 17 770 14 327 22 769
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 845 986 870 764 841 833
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 123 837 117 700 118 349
    hotele
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 6 202 5 689 5 499
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 2 717 2 335 2 241
      wynajęte pokoje ogółem I-XII - 15 354 14 310 17 597
      wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII - 9 618 9 192 12 601
      pokoje ogółem VII - 120 120 128
      pokoje z własną łazienką i WC VII - 114 114 126
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 47 611 43 139 42 175
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 32 623 29 777 29 110
    pensjonaty
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 1 898 3 101 1 660
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 273 288 356
      wynajęte pokoje ogółem I-XII - 3 735 4 326 5 610
      wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII - 547 509 1575
      pokoje ogółem VII - 57 46 73
      pokoje z własną łazienką i WC VII - 57 46 73
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    Wyszczególnienie J.m. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 8 539 11 048 12 286
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 1 113 1 279 2 635
    inne obiekty hotelowe
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 11 077 7 931 15 281
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 2 639 2 300 3 308
      wynajęte pokoje ogółem I-XII - 20 770 4 626 26 379
      wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII - 7 605 9 425 8 593
      pokoje ogółem VII - 208 181 272
      pokoje z własną łazienką i WC VII - 208 181 272
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 46 810 34 518 60 201
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 16 503 9 425 18 662
    szkolne schroniska młodzieżowe
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 2 515 2 539 2 454
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 50 31 36
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 10 547 10 621 11 211
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 181 151 82
    ośrodki wczasowe
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 76 122 90 903 91 655
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 6 081 7 956 6 842
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 583 819 591 554 563 377
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 69 691 63 350 61 562
    ośrodki kolonijne
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 4 573 5 143 4 741
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 0 4 0
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 46 840 49 907 46 740
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 0 36 0
    ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 10 631 9 349 8 977
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 69 93 47
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 57 585 48 978 51 385
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 206 376 198
    zespoły domków turystycznych
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 5 331 4 530 4 929
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 6 23 213
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 17 302 14 871 29 565
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 26 216 933
    kempingi
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 1 186 1 363 1 824
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 558 656 818
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 6 623 7 282 9 720
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 3 070 3 422 4 385
    pola biwakowe
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 2 586 1 216 2 512
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 100 0 0
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 5 406 4 734 7 964
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 100 0 0
    pozostałe obiekty niesklasyfikowane
      korzystający z noclegów ogółem I-XII osoba 4 419 10 701 2 062
      korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII osoba 131 1 184 171
      udzielone noclegi ogółem I-XII - 14 904 54 112 7 209
      udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII - 324 9 668 782
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS
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Większość turystów – ponad 134 435– nocowała w ośrodkach wczasowych, schroniskach, 

kempingach itd., podczas gdy w obiektach hotelowych, tj. hotelach, pensjonatach i innych tego rodzaju  

obiektach – tylko 22 440. Ponad 64% wszystkich korzystających z bazy noclegowej zatrzymało się w 

ośrodkach wczasowych (91 655), co stanowiło prawie 20% więcej niż w roku 2008 (76 122). Turyści 

zagraniczni w przeważającej liczbie również wybierali ośrodki wczasowe – 6 842, hotele – 2 241 i inne 

obiekty  hotelowe  –  3  308  w  stosunku  do  1  641  korzystających  z  noclegów  

w pozostałych obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Udział procentowy korzystających z noclegów turystów zagranicznych kształtował się bardzo 

podobnie jak w 2008 r., tzn. obcokrajowcy stanowili  10% ogółu korzystających z turystycznej bazy 

noclegowej zbiorowego zakwaterowania.

Dużą  popularnością  cieszyły  się  ośrodki  wczasowe,  w  których  nocowało  91 655  gości. 

Również turyści zagraniczni zainteresowani byli pobytem w tego rodzaju obiektach. Porównując dane 

za rok 2008 i 2010 można zauważyć słabnące zainteresowanie pobytem w pensjonatach, gdzie liczba 

korzystających  z  noclegów  zmalała  w  2010  roku  o  13%  w  porównaniu  do  roku  2008  na  rzecz 

rosnącego zainteresowania obiektami objętymi kategorią „inne obiekty hotelowe” (np. zajazdy, wille), 

w których nocowało 15 281 turystów wobec 11 077 w roku 2008.

Od  stycznia  do  końca  grudnia  2010  roku  w  obiektach  hotelowych  (czyli  w  hotelach, 

pensjonatach i innych obiektach hotelowych) wynajęto 49 586 pokoi, w tym ponad 22 769 turystom 

zagranicznym, co stanowiło ponad 46% ogólnej liczby wynajętych pokoi w tych obiektach.

Najwięcej,  bo  aż  60 201  pokoi  wynajęto  w  innych  obiektach  hotelowych  (w  tym  18  662 

turystom zagranicznym) oraz 42 175 pokoi w hotelach, w tym 29 110 obcokrajowcom.

• Wyposażenie dodatkowe obiektów zbiorowego zakwaterowania

Obiekty  zbiorowego  zakwaterowania  w  Gminie  Rewal  posiadają  udogodnienia  dla  osób 

niepełnosprawnych ruchowo.  Pochylnia  zjazdowa znajdowała się  w 25 obiektach,  drzwi  otwierane 

automatycznie  posiadało  5  jednostek,  przystosowane  windy  dla  osób  niepełnosprawnych  6, 

przystosowane pokoje lub łazienki dla osób niepełnosprawnych znajdowały się w 14 obiektach.

Dane GUS dotyczące zaplecza konferencyjnego poszczególnych obiektów wskazują, że:

sale  konferencyjne  posiadało  26  obiektów  zbiorowego  zakwaterowania  (32  sale  z  2013 

miejscami),

nagłośnienie – 19 obiektów,

mikrofony bezprzewodowe - 17 obiektów,

komputery - 15 obiektów,

zestawy audio-wideo - 16 obiektów,

obsługę techniczną - 13 obiektów,

ekran – 17 obiektów,

flipchart – 8 obiektów,

rzutniki/projektor 20 obiektów.

Obiekty  zbiorowego  zakwaterowania  zaliczane  do  pozostałych  (nie  hotelowych)  jednostek 

stanowią w większości obiekty „wakacyjne”. Turyści przebywają w nich (nocują) dłużej niż w obiektach 

83



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020

hotelowych,  w  których  dominuje  krótkotrwałe  zakwaterowanie.  Z  uwagi  na  cele  i  długość  pobytu 

turystów,  wyposażenie  w  urządzenia  sportowo  -  rekreacyjne  różni  się  istotnie  w  zależności  od 

rozważanej grupy obiektów. 

W  obiektach  zbiorowego  zakwaterowania  działających  w  Gminie  istnieje  możliwość 

korzystania przez turystów z następujących urządzeń sportowo - rekreacyjnych:

tenis stołowy – 54 obiekty,

bilard – 20 obiektów,

sauna – 18 obiektów,

wypożyczalnia rowerów – 34 obiekty,

siłownia – 14 obiektów,

wypożyczalnia sprzętu pływającego – 3 obiekty,

kort tenisowy – 9 obiektów,

boisko do siatkówki lub koszykówki – 41 obiektów,

pokój zabaw dla dzieci – 16 obiektów,

solarium – 10 obiektów,

basen kryty – 10 obiektów,

mini golf – 1 obiekt.

2.8.2 Baza gastronomiczna

Gastronomia obok bazy noclegowej jest jednym z najważniejszych czynników stymulujących 

rozwój  turystyki.  Ma  ona  wpływ  na  wielkość  ruchu  turystycznego.  Może  go  przyspieszać,  jak  

i  hamować.  Gmina  Rewal  dysponuje  bogatą  siecią  obiektów  gastronomicznych.  Przyjmując  za 

kryterium podziału zakres ich działalności możemy je poklasyfikować na: restauracje, kawiarnie, bary 

inne punkty i lokale gastronomiczne.

Na terenie Gminy Rewal nieustannie wzrasta liczba obiektów usługowych w zakresie małej 

gastronomii  i  handlu,  lokalizowanych  w  każdej  miejscowości,  zwłaszcza  przy  głównych  ciągach 

pieszych. Brakuje jednak sklepów i lokali o podniesionym standardzie (eleganckich i ekskluzywnych 

restauracji, kawiarni i sklepów), na które rośnie popyt w miarę jak rośnie popyt na bazę noclegową 

o wysokim standardzie. Podobnie jak w przypadku bazy noclegowej dostępność  restauracji i innych 

punktów rozrywkowo - gastronomicznych jest  ściśle uzależniona od sezonu. Po sezonie czynne są 

jedynie pojedyncze lokale w miejscowości Rewal, Pobierowo, Niechorze, Pogorzelica.
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2.8.3 Baza sportowa i rekreacyjna

Gmina  Rewal  dysponuje  bogatą  bazą  nowoczesnych  obiektów  sportowo  –  rekreacyjnych 

udostępnianych dla mieszkańców i turystów, co wyróżnia ją wśród innych gmin turystycznych. 

Najbardziej znaczące obiekty to:

• kompleks sportowo – rekreacyjny w Rewalu – w skład obiektu wchodzi:

pełnowymiarowa hala sportowa, pozwalająca na trening i rozgrywanie meczów piłki siatkowej,  

piłki ręcznej, piłki halowej, koszykówki oraz badmintona,

boisko do piłki nożnej (trawa syntetyczna  Profoot Final M60) o wymiarach 50x90m, bieżnia 

o długości 300m, 2 skocznie do skoku w dal i trójskoku, plac do pchnięcia kulą, 

rozbieg do skoku wzwyż,

trzy korty tenisowe,

boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni tartanowej o wymiarach 

28x15m,

skatepark (mini  rampa z bankiem,  quarter  pipe,  funbox z grindboxem, podjazdy,  poręcz)  

o wymiarach 24x18m,

sauna, siłownia,

wypożyczalnia rowerów.

• kompleks sportowo – rekreacyjny w Niechorzu – w jego skład wchodzi: 

pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) o nawierzchni tartanowej,

hala sportowa o nawierzchni parkietowej o wymiarach 35x17m wraz z siłownią,

boisko do piłki nożnej, trawa naturalna, wym. 105x68m, oświetlane,

boisko do piłki nożnej, trawa syntetyczna (Profoot Final M60), wym. 90x60 m, oświetlane,

4 korty tenisowe, nawierzchnia sztuczna (WIN BLEDON 20), oświetlenie,

2 boiska wielofunkcyjne (koszykówka/siatkówka), tartan, wymiary 25x15m,

skatepark (bank, ramp, quarter pipe, grindbox , poręcz), wymiary 30x29m,

bieżnia lekkoatletyczna tartanowa o długości 360 m, 2 tory, 

wypożyczalnia rowerów,

• kompleks sportowo - rekreacyjny w Pobierowie – w kompleksie znajduje się:

boisko do piłki nożnej (trawa syntetyczna  Profoot Final M60) o wymiarach 100x60m, 

bieżnia lekkoatletyczna 390 m, tartanowa dwutorowa,

rozbieg do skoku wzwyż i skoku o tyczce,

boisko  wielofunkcyjne  (koszykówka,  siatkówka)  o  nawierzchni  tartanowej,  o  wymiarach 

28x15m,

5 kortów tenisowych,

skatepark  o wymiarach 30x25m,

hala sportowa nawierzchnia parkietowa o wymiarach 35mx18m,

plac zabaw dla dzieci,

wypożyczalnia rowerowa.
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• boisko Orlik 2011 w Trzęsaczu – w jego skład wchodzą:

2 boiska sportowe: boisko do piłki ręcznej (30mx62m), boisko wielofunkcyjne (191mx32,1m),

plac zabaw dla dzieci.

Bazę  sportową  na  terenie  Gminy  stanowią  także  mniejsze  obiekty  w  miejscowościach 

Pustkowo  i  Trzęsacz.  Pustkowo  posiada  boisko  sportowe,  na  którego  terenie  znajduje  się  kort  

tenisowy oraz wielofunkcyjne boisko do koszykówki i piłki siatkowej.

Ponadto na terenie Gminy Rewal funkcjonuje sieć wypożyczalni sprzętu rowerowego (Rewal 

Bike System) i nordic wallking. W trzech największych miejscowościach Gminy Rewal do dyspozycji  

turystów oddane zostały nowoczesne wypożyczalnie sprzętu. Rewal Bike System oferuje najnowszy 

sprzęt do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zaletą rewalskiej sieci wypożyczalni jest możliwość 

wypożyczenie  sprzętu  w jednej  miejscowości  i  oddania  go  w  drugiej,  a  także  darmowy  transport  

roweru Nadmorską Koleją Wąskotorową.

Gmina Rewal dysponuje także całorocznymi, ogólnodostępnymi basenami.

Tabela 36 Wykaz basenów na terenie Gminy Rewal
Lp. Miejscowość Nazwa obiektu Wymiary Dodatkowe wyposażenie
1. Pobierowo Bagińscy SPA 12x6 m,

głębokość: 1,3 m 
sauna, jacuzzi, pakiety spa

Damian 16x8 m sauna, turnusy rehabilitacyjne
2. Trzęsacz Villa Hoff 16x8 m,

głębokość: 1,5 m
sauna sucha, sauna parowa,, jacuzzi, 
pakiety spa

Panorama 12x5 m sauna, jacuzzi, wylewnica, pakiety 

spa
4. Rewal Polonia 14x6 m jacuzzi

Jantar 14x6 m sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi
Posejdon 15x8 m sauna, jacuzzi

5. Niechorze Akwamaryn SPA, 10x4 m, 
głębokość: 1,4 m

sauna sucha, sauna parowa, sauna 
infrared, aqua aerobik, jacuzzi

Chimera SPA 12x6 m, 
głębokość: 1,3 m 

sauna sucha, jacuzzi, pakiety spa

Jantar SPA 14x7 m, 
głębokość: 1,5 m

sauna, jacuzzi, pakiety spa, turnusy 
rehabilitacyjne

6. Pogorzelica Mira Mar 8x5 m sauna, pakiety spa, turnusy 
rehabilitacyjne

Sandra SPA 15x7 m, 17x8 m, 
6 basenów 
krytych i 
odkrytych, basen 
solankowy, 
basen ze 
sztuczną falą 
w sezonie letnim

dwie zjeżdżalnie: 60 m – kryta i 30 m 
z efektami multimedialnymi, wodne 
place zabaw dla dzieci, sauna sucha, 
sauna parowa, grota lodowa, grota 
śnieżna, grota solna, pokój ciszy, 
natrysk doznań, pakiety spa, turnusy 
rehabilitacyjne

Bocianie Gniazdo 12x7 m, 
głębokość: 1,5 m

turnusy rehabilitacyjne

Źródło: www.rewal.pl.

Dzięki  rozbudowanej  bazie  obiektów sportowych  i  rekreacyjnych,  Gmina Rewal  cieszy  się 

dużym  zainteresowaniem  jako  idealne  miejsce  do  wypoczynku,  ale  również  organizacji  obozów 

sportowych. Swoje zgrupowania w Gminie Rewal odbywają między innymi  krajowe drużyny juniorskie 

oraz seniorskie, a także  grupy sportowców zza granicy.
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2.8.4 Szlaki turystyczne

Przez teren Gminy przebiegają liczne trasy turystyczne, w pełni ukazujące jej walory 

krajoznawcze i turystyczne. Należą do nich szlaki rowerowe i turystyczne.

Szlaki rowerowe

• Letniskowy  Szlak  Pobierowa –  szlak  pętlowy, przebiega  w  granicach  Pobierowa,  jest 

oznaczony kolorem niebieskim, a jego długość wynosi 5,5 km,

• Zachodni  Szlak Łącznikowy – szlak liniowy,  przebiega między Pobierowem a Pustkowem.  

Ma kolor czarny, a jego długość sięga 3,3 km. 

• Śladami Zabytków architektury – szlak pętlowy,  oznaczony kolorem czerwonym o długości 

8,90 km. Rozpoczyna się w centrum Trzęsacza, by przez tereny zwane Chłopskimi Łąkami, Dreżewo, 

Pustkowo wrócić do Trzęsacza.

• Leśnym Duktem – szlak pętlowy, ma kolor żółty.  Szlak rekreacyjny biegnący głównie drogami 

leśnymi, a także drogami o nawierzchni asfaltowej czy z kostki betonowej. Długość szlaku wynosi 

6,60 km. Swój początek i koniec bierze w Pogorzelicy, przy dworcu Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.

• Rewalska  Kraina  Słońca   –  szlak  żółty,  o  długości  10  km.  Początek  (koniec)  szlaku, 

zlokalizowany jest na wysokości Zespołu Szkół Sportowych  i hali sportowej przy ul. Kamieńskiej w 

Rewalu. 

• Śladami  Historii  Niechorza –  szlak  liniowy,  niebieski,  jego  długość  sięga  1,80  km.  Szlak 

prowadzi przez Niechorze.

• Śladami  Rybołówstwa Morskiego –  szlak  liniowy,  oznaczony kolorem czerwonym.  Długość 

szlaku wynosi 4,20 km. Przebiega między Niechorzem, a Pogorzelicą. Prowadzony jest ulicami tych 

miejscowości (nawierzchnia głównie asfaltowa i kostka betonowa).

W  nawiązaniu  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Województwa 

Zachodniopomorskiego proponuje się przez Gminę trasę międzynarodowej ścieżki rowerowej Velo 

Hanseatica - od Świnoujścia wzdłuż Bałtyku przez Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin,  

Niechorze i Pogorzelicę w kierunku Kołobrzegu i Gdańska.

Szlaki piesze

• Szlak Liwiej Łuży - zielony szlak turystyczny, prowadzący z Niechorza przez Pogorzelicę, Skalko 

a jego długość to 10 km.

• Szlak Nadmorski im. Czesława Piskorskiego - oznaczony kolorem czerwonym. Prowadzi on ze 

Świnoujścia a na terenie gminy Rewal z Pobierowa przez Pustkowo, Trzeszcz, Rewal, Niechorze i 

Trzebiatów, a jego długość na terenie Gminy Rewal to 12 km.

• Szlak  Pobrzeża  Rewalskiego –  szlak  niebieski.  Na  terenie  Gminy  Rewal  prowadzi  on  

z Pobierowa przez Gostyń, Drężewo do Trzeszcza. Jego długość na terenie Gminy Rewal wynosi 13 
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km.

2.8.5 Sieć informacyjna

Turystyczną  sieć  informacyjną  w  Gminie  Rewal  tworzy  Centrum  Informacji  Promocji  

Rekreacji  oraz  lokalne  punkty  informacji  turystycznej,  oficjalna  strona  internetowa  Gminy: 

www.rewal.pl,  posiadająca wyszukiwarkę  miejsc  noclegowych,  zasoby Internetu,  prasa regionalna, 

bazy danych o walorach i zagospodarowaniu turystycznym, targi turystyczne. 

Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal

Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal stworzone zostało w 2001 roku, będąc 

odpowiedzią  na  wzrastające  zainteresowanie  turystów  walorami  turystycznymi  Wybrzeża 

Rewalskiego.

Centrum Informacji  Promocji  Rekreacji  mieści się w budynku hali  widowiskowo - sportowej 

usytuowanej w Rewalu na ul. Szkolnej 1. 

Działalność CIPR związana jest głównie z reklamą i promocją Gminy Rewal. W związku z tym 

świadczy  usługi  na  rzecz  Gminy  Rewal  związane  z  funkcjonowaniem  Nadmorskiej  Kolei 

Wąskotorowej, utrzymaniem obiektów sportowych, organizacją imprez w zakresie kultury oraz kultury 

fizycznej  

i sportu.

W  ramach  centrum  funkcjonuje  punkt  informacji  dysponujący  mapami  gminy,  szlaków 

rowerowych  i  pieszych,  przewodnikami  i  bezpłatnymi  folderami  promującymi  atrakcje  turystyczne 

gminy  i  okolic.  Jednocześnie  uzyskać  tu  można informacje  o  rozkładzie  jazdy  Nadmorskiej  Kolei 

Wąskotorowej,  PKS, bazie noclegowej  Gminy Rewal,  miejscach rozrywki  i  rekreacji,  wydarzeniach 

kulturalno-sportowych, wypożyczalniach sprzętu itp. 

CIPR  sprawuje  również  pieczę  nad  obiektami  sportowo-rekreacyjnymi,  prowadząc  na  ich 

terenie prace porządkowe,  organizując turnieje,  mecze, zawody w wielu  dyscyplinach sportowych, 

oraz udostępniając hale i liczne boiska grupom zorganizowanym, jak i pojedynczym osobom. 

Do podstawowego zakresu obowiązków CIPR należy szeroko rozumiana promocja  Gminy 

Rewal, w tym:

udział w targach i konferencjach dotyczących turystyki,

organizacja imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym,

koordynacja działań związanych z wydawaniem materiałów promocyjnych,

współpraca z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi organizacjami turystycznymi,

udział w konkursach związanych z turystyką, np. konkurs na najlepszy produkt turystyczny.

Punkty informacji turystycznej
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Na  terenie  Gminy  Rewal  działają  sezonowe  i  całoroczne  punkty  informacji  turystycznej, 

usytuowane w Niechorzu, Rewalu, Pobierowie i Trzęsaczu. Udzielają one informacji na temat bazy 

noclegowej,  gastronomicznej,  imprez  kulturalnych  i  lokalnych  atrakcji  turystycznych.  Punkty 

wyposażone są w foldery, broszury i mapki, ukazujące najciekawsze turystycznie miejsca Gminy oraz 

jej okolice.

Tabela 37 Punkty informacji turystycznej
Lp. Miejscowość Nazwa Adres Punkt całoroczny/sezonowy

1. Niechorze przy Muzeum 
Rybołówstwa Morskiego al. Bursztynowa 28 całoroczny

2. Rewal CIPR – Kompleks 
Sportowo - Rekreacyjny ul. Szkolna 1 całoroczny

3. Pobierowo n/d ul. Jana z Kolna 4 sezonowy
4. Trzęsacz Przy Muzeum 15 

Południk ul. Klifowa 3b sezonowy
Źródło: www.rewal.pl
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3 MIEJSCE GMINY REWAL W SYSTEMIE 
NADMORSKICH GMIN TURYSTYCZNYCH - 
ANALIZA BENCHMARKINGOWA

W celu  przeprowadzenia  analizy  porównawczej  i  określenia  miejsca  Gminy  Rewal  wśród 

nadmorskich  gmin  turystycznych  dokonano  budowy  grupy  odniesienia.  Podstawowego  wyboru 

dokonano wśród gmin województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, rozwiniętych turystycznie 

uznając,  że  wiele  cech  kształtowanych  jest  dzięki  lub  dla  spełnienia  funkcji  ośrodków  percepcji 

turystycznej i wypoczynkowej.

Z  grupy  badawczej  wykluczono  turystyczne  miasta  na  prawach  powiatu,  tj.  Świnoujście, 

Sopot,  Gdynia,  Gdańsk,  gdyż  są  to  obszary  dysponujące  wachlarzem  dodatkowych  czynników 

kształtujących  

i stymulujących rozwój społeczny, gospodarczy, przestrzenny i turystyczny. 

Kierując  się  doborem  grupy  porównawczej  wykluczono  gminy  znacznie  odbiegające  pod 

względem  poziomu  rozwoju  od  Gminy  Rewal.  Zawężenia  tego  dokonano  z  uwagi  na  potrzebę 

przeprowadzenia badania w grupie gmin charakteryzującej się podobnym potencjałem rozwojowym, 

zarówno społecznym, jak i gospodarczym. 

Do analizy benchmarkingowej zakwalifikowano: gminę miejską Ustka, gminę wiejską Ustka, 

gminę miejską Łeba, gminę miejską Darłowo, gminę miejską Jastarnia, gminę miejską Władysławowo, 

gminę miejską Hel, gminę wiejską Stegna, gminę miejską Puck, gminę wiejską Mielno.

Benchmarking  przeprowadzono  dla  następujących  obszarów:  rozwój  społeczny,  rozwój 

gospodarczy,  rozwój  przestrzenny  i  rozwój  turystyczny  w  oparciu  o  odpowiednie  mierniki  

i wykorzystując zbiór danych statystycznych gromadzonych przez GUS. 

Przy analizie porównawczej posłużono się zmiennymi, określając jednocześnie ich typ: 

• stymulanty  (wskaźniki  pozytywne)  –  zmienne,  których  rosnąca  wartość  świadczy  o  wzroście 

poziomu  badanego  zjawiska,  rosnącym  wartościom  tych  wskaźników  przyporządkowane  są 

rosnące  oceny,  wartością  najkorzystniejszą  stymulanty  jest  wartość  maksymalna,  najmniej 

korzystną – wartość minimalna,

• destymulanty  –  zmienne,  których  malejąca  wartość  świadczy  o  wzroście  poziomu  badanego 

zjawiska,  rosnącym  wartościom  tych  wskaźników  przyporządkowane  są  malejące  oceny, 

wartością najkorzystniejszą destymulanty jest wartość minimalna, najmniej korzystną – wartość 

maksymalna.

W celu dokonania analizy benchmarkingowej posłużono się wskaźnikiem standaryzowanym 

w  taki  sposób,  aby  możliwe  stało  się  porównanie  pozycji  konkurencyjnej  w  różnych  obszarach 

potencjału Gminy Rewal. W tym celu posłużono się wzorem:

100
minmax

min ∗
−

−
=

GBGB

GBGX
s MM

MM
W , gdzie:
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Ws – wartość wskaźnika standaryzowanego,

MGX – wartość miernika w analizowanej gminie,

MGBmin – wartość miernika w gminie najsłabszej z grupy przyjętej do porównania,

MGBmax – wartość miernika w gminie najsilniejszej z grupy przyjętej do porównania.

Niezależnie  od  tego  w  jakich  jednostkach  podawany  jest  miernik  wyjściowy,  wartość 

wskaźnika standaryzowanego może przybierać wartości z przedziału od 0 do 1. Im wartość W s bliższa 

1, tym większy potencjał danej gminy w analizowanym obszarze względem benchmarku.

Ponadto  określono  rozwój  netto  gminy,  określany  jako  dystans  pomiędzy  procesami 

rozwojowymi w Gminie Rewal oraz gminach przyjętych jako punkty odniesienia w ocenie. Uzyskanie 

wartości wskaźników rozwoju netto pozwoli na określenie kierunku oraz skali zmian w Gminie Rewal 

względem zmian w gminach traktowanych jako benchmark.  Wskaźniki  rozwoju Gminy Rewal oraz 

gmin traktowanych  jako  benchmark  wyliczony  został  na podstawie  wartości  mierników w różnych 

okresach (rok 2005 i rok 2009). 

Wzór na wartość wskaźnika rozwoju przyjmuje następującą postać:

%100∗= +

Si

nSi
GXRN W

W
W , gdzie:

WGXRN – wartość wskaźnika rozwoju netto gminy,

WSi – wskaźnik standaryzowany dla roku 2005 (i = 2005 r.)

WSi+n – wskaźnik standaryzowany dla roku 2009 (n= 4 lata, i+n = 2009 r.).

Jeśli  WGXRN>100%,  to  gmina  rozwija  się  szybciej  niż  konkurencyjne.  Jeżeli  natomiast 

WGXRN<100%, to mówi się o rozwoju wolniejszym.

W  wyniku  przeprowadzonej  analizy  uzyskano  ocenę  bieżącego  potencjału  rozwojowego 

poprzez określenie pozycji konkurencyjnej Gminy Rewal względem przyjętych benchmarków. 

Miernik rozwoju społecznego

Pomiar rozwoju społecznego dotyczy ochrony zdrowia, edukacji i wychowania, kultury i sztuki, 

a także warunków życia w gminie i demografii. W efekcie miernik ma za zadanie wskazać relatywny, 

tj.  ograniczony  odniesieniem  do  porównywanych  gmin,  poziom  zapewnienia  warunków  dla 

zaspokajania  potrzeb  społecznych  mieszkańców  poszczególnych  gmin,  a  także  obecny  poziom 

rozwoju społecznego samych mieszkańców, mierzony ich aktywnością w poszczególnych obszarach.
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Tabela 38 Zmienne składowe miernika rozwoju społecznego
Nr Nazwa zmiennej diagnostycznej
X1 Przyrost naturalny na 1 000 osób
X2 Saldo migracji na 1 000 osób
X3 Wskaźnik obciążenia ekonomicznego ludności
X4 Liczba oddziałów przedszkolnych ogółem na 10 tys. mieszkańców
X5 Uczniowie przypadający na 1 komputer w szkołach podstawowych
X6 Wypożyczenie księgozbioru na 1 czytelnika
X7 Wskaźnik zatrudnienia ogółem
X8 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
X9 Liczba zakładów opieki zdrowotnej na 1 000 mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dla przeprowadzenia oszacowania miernika rozwoju społecznego posłużono się dziewięcioma 

wskaźnikami.  W  zakresie  ochrony  zdrowia  skorzystano  ze  wskaźnika  liczby  zakładów  opieki 

zdrowotnej  na  1000  mieszkańców.  Edukacja  i  wychowanie  reprezentowane  są  poprzez  liczbę 

oddziałów przedszkolnych na 10 tys. mieszkańców oraz liczbę uczniów przypadającą na komputer  

w pracowni informatycznej w szkole podstawowej oraz liczbę studentów na 1 000 mieszkańców. 

Wskaźniki  udziału  bezrobotnych  zarejestrowanych  w  liczbie  ludności  w  wieku  produkcyjnym,  zatrudnienia 

ogółem oraz  średniego  wypożyczenia  księgozbioru  na  czytelnika  zostały  zastosowane  jako 

odzwierciedlenie  poziomu  rozwoju  miast  i  ich  mieszkańców  w  obszarze  kultury  i  jakości  życia.  

Zagadnienia demograficzne reprezentowane są w mierniku rozwoju społecznego poprzez wskaźnik 

migracji,  przyrostu naturalnego oraz obciążenia ekonomicznego.

W poniższych tabelach zaprezentowano wartości wybranych do analizy benchmarkingowej  

w sferze społecznej zmiennych dla poszczególnych gmin dla roku 2005 i 2009.

Tabela 39 Zmienne składowe miernika rozwoju społecznego – wartości w roku 2005 dla gmin 
porównywanych

Nr Rok Miara

Stym.
[s]/Dest/
[d] Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno

X1 2005 - s 0,3 0,40 1,80 -2,10 0,50 5,00 4,20 5,80 -3,10 0,20 -0,80

X2 2005 % s 13 -4,40 7,60 -0,30 -2,80 -3,20 -2,40 -51,60 2,90 -1,40 13,40

X3 2005 osoba d 51,7 46,60 56,50 55,00 50,4 53,90 54,20 44,40 55,60 55,80 50,80

X4 2005 ilość s 11,8 1,80 0,00 16,00 2,10 2,50 1,40 2,50 2,10 2,70 2,0

X5 2005 ilość s 9,06 112,20 8,90 33,30 31,66 40,00 31,10 0,00 23,66 73,30 14,71

X6 2005 wolumen s 8,3 20,60 32,30 19,7 17,3 42,9 33,4 23,90 14,30 15,00 11,30

X7 2005 wsk. s 26,5 18,80 26,20 34,30 15,50 18,00 20,60 13,50 8,30 27,70 19,30

X8 2005 % d 17,8 11,6 15,2 16,1 22,7 14,3 11,4 10,4 21,6 10,4 15,6

X9 2005 ilość s 0,3 0,2 0,4 0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 0,0 0,4 0,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Tabela 40 Zmienne składowe miernika rozwoju społecznego – wartości w roku 2009 dla gmin 
porównywanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Po kalkulacji wartości znormalizowanych poszczególnych zmiennych w grupie zmiennych dla 

porównywanych gmin, poszczególne wartości w przedziale od 0 do 1 charakteryzują miejsce wartości 

opisywanego  zjawiska  w  przedziale  ograniczonym  najniższą  i  najwyższą  wartością  wśród 

analizowanej grupy.

Poniższe tabele prezentują wartość standaryzowaną wskaźnika potencjału konkurencyjnego 

[WS] w rozbiciu na poszczególne lata badawcze.

Tabela 41 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2005

Nr Rok Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia
Władysławow

o Hel Stegna Puck Mielno
X1 2005 0,382 0,393 0,551 0,112 0,404 0,910 0,820 1,000 0,000 0,371 0,258
X2 2005 0,994 0,726 0,911 0,789 0,751 0,745 0,757 0,000 0,838 0,772 1,000
X3 2005 0,603 0,182 1,000 0,876 0,496 0,785 0,810 0,000 0,926 0,942 0,529
X4 2005 0,738 0,113 0,000 1,000 0,131 0,156 0,088 0,156 0,131 0,169 0,125
X5 2005 0,081 1,000 0,079 0,297 0,282 0,357 0,277 0,000 0,211 0,653 0,131
X6 2005 0,000 0,355 0,694 0,329 0,260 1,000 0,725 0,451 0,173 0,194 0,087
X7 2005 0,700 0,404 0,688 1,000 0,277 0,373 0,473 0,200 0,000 0,746 0,423
X8 2005 0,602 0,098 0,390 0,463 1,000 0,317 0,081 0,000 0,911 0,000 0,423
X9 2005 0,375 0,250 0,500 1,000 0,375 0,250 0,375 0,375 0,000 0,500 0,500
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 42 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2009

Nr Rok Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia
Władysławow

o Hel Stegna Puck Mielno
X1 2009 0,710 0,452 0,860 0,656 0,151 0,516 1,000 0,484 0,538 0,505 0,000
X2 2009 0,773 0,297 1,000 0,301 0,130 0,230 0,335 0,000 0,450 0,353 0,695
X3 2009 0,149 0,014 0,176 0,243 0,081 0,068 0,230 0,135 0,000 1,000 0,108
X4 2009 0,720 0,121 0,000 1,000 0,134 0,159 0,083 0,172 0,134 0,146 0,127
X5 2009 0,031 0,168 0,306 0,182 0,063 1,000 0,073 0,161 0,040 0,562 0,000
X6 2009 0,000 0,361 0,415 0,213 0,179 1,000 0,498 0,245 0,071 0,206 0,049
X7 2009 0,934 0,531 0,860 1,000 0,288 0,362 0,449 0,292 0,000 0,893 0,494
X8 2009 0,744 0,359 0,718 0,667 0,910 0,321 0,205 0,000 1,000 0,372 0,487
X9 2009 0,000 0,222 0,111 1,000 0,444 0,000 0,111 0,111 0,000 0,556 0,222
Źródło: Opracowanie własne.

Na  podstawie  wybranych  zmiennych  i  przyjętej  metodologii  dokonano  oszacowania 

poszczególnych  mierników  rozwoju  społecznego  dla  poszczególnych  gmin,  których  wartości 

zaprezentowano poniżej.

Nr Rok Miara Stym.[s]/Dest/[d] Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno

X1 2009 - s 3,1 0,7 4,5 2,6 -2,1 1,3 5,8 1 1,5 1,2 -3,5

X2 2009 % s 9 -3,8 15,1 -3,7 -8,3 -5,6 -2,8 -11,8 0,3 -2,3 6,9

X3 2009 osoba d 51,7 50,7 51,9 52,4 51,2 51,1 52,3 51,60 50,6 58,0 51,4

X4 2009 ilość s 11,3 1,9 0 15,7 2,1 2,5 1,3 2,7 2,1 2,3 2,0

X5 2009 ilość s 8,81 20,91 33,07 22,15 11,57 94,33 12,46 20,27 9,61 55,7 6,05

X6 2009 wolumen s 9,4 24,1 26,3 18,1 16,7 50,2 29,7 19,40 12,3 17,8 11,4

X7 2009 wsk. s 32,0 22,2 30,2 33,6 16,3 18,1 20,2 16,4 9,3 31,0 21,3

X8 2009 % d 10,2 7,2 10 9,6 11,5 6,9 6,0 4,4 12,2 7,3 8,2

X9 2009 ilość s 0,20 0,40 0,30 1,10 0,60 0,20 0,30 0,30 0,20 0,70 0,40
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Tabela 43 Wartość wskaźnika rozwoju netto gminy liczonego na podstawie wskaźników 
standaryzowanych [WGXRN]
Nr Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno
X1 186% 115% 156% 584% 37% 57% 122% 48% 0% 136% 0%
X2 78% 41% 110% 38% 17% 31% 44% 0% 54% 46% 70%
X3 25% 7% 18% 28% 16% 9% 28% 0% 0% 106% 20%
X4 98% 108% 0% 100% 102% 102% 95% 110% 102% 87% 102%
X5 39% 17% 386% 61% 22% 281% 26% 0% 19% 86% 0%
X6 0% 101% 60% 65% 69% 100% 69% 54% 41% 106% 57%
X7 133% 131% 125% 100% 104% 97% 95% 146% 0% 120% 117%
X8 124% 368% 184% 144% 91% 101% 252% 0% 110% 0% 115%
X9 0% 89% 22% 100% 119% 0% 30% 30% 0% 111% 44%

Źródło: Opracowanie własne.

Obliczone  mierniki  rozwoju  społecznego  analizowanych  gmin  pozwalają  na  stworzenie 

relatywnego rankingu ich rozwoju w analizowanej sferze.

Tabela 44 Wartość wskaźnika rozwoju społecznego gminy 

Lp. Gmina Miernik rozwoju społecznego
1 Rewal 76%
2 Ustka [m] 109%
3 Ustka [w] 118%
4 Łeba 136%
5 Darłowo 64%
6 Jastarnia 86%
7 Władysławowo 85%
8 Hel 43%
9 Stegna 36%
10 Puck 89%
11 Mielno 58%

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie  przyjętych  założeń syntetyczny miernik  rozwoju  społecznego sytuuje  Gminę 

Rewal  na  7  pozycji  wśród  11  analizowanych  gmin  z  wynikiem  na  poziomie  76%.  Jest  to  wynik 

znacznie gorszy od gminy Łeba i Ustka, ale niewiele odbiegający od wartości uzyskanych przez gminę 

Władysławowo (85%) i Jastarnia (86%). Pozycje ostatnie zajmuje gmina Stegna. 
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Wykres 1 Miernik rozwoju społecznego dla analizowanych gmin
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Źródło: Opracowanie własne.

Miernik rozwoju gospodarczego

Pomiar  rozwoju  gospodarczego  dotyczy  obszarów  struktury  branżowej  gospodarki, 

działalności inwestycyjnej oraz potencjału strategicznego gminy w obszarze polityki budżetowej gminy. 

W efekcie miernik ma za zadanie wskazać relatywny, tj. ograniczony odniesieniem do porównywanych  

gmin,  poziom  rozwoju  gospodarczego  oraz  atrakcyjności  inwestycyjnej  mierzonej  czynnikami 

konkurencji lokalnej, która może przyczynić się do rozwoju w latach następnych.

Tabela 45 Zmienne składowe miernika rozwoju gospodarczego
Nr Nazwa zmiennej diagnostycznej
X1 Liczba podmiotów gospodarczych ogółem
X2 Poziom przedsiębiorczości w gminie
X3 Dochody budżetu gminy ogółem
X4 Dochody własne JST na mieszkańca
X5 Wydatki JST majątkowe inwestycyjne
X6 Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Strukturę  branżową  gospodarki  odzwierciedlono  poprzez  wskaźnik  liczby  podmiotów 

gospodarki  narodowej  oraz  poziomu  przedsiębiorczości,  określający  liczbę  zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych względem liczby mieszkańców. 

Potencjał  strategiczny  i  inwestycyjny  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  sferze  polityki 

budżetowej  określają  mierniki  dochodu  budżetu  gminy,  dochodu  własnego  JST  na  mieszkańca,  

a także wydatki JST majątkowe inwestycyjne oraz wydatki majątkowe na 1 mieszkańca. 

W poniższych tabelach zaprezentowano wartości wybranych do analizy benchmarkingowej  

w sferze gospodarczej zmiennych dla poszczególnych gmin dla roku 2005 i 2009.
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Tabela 46 Zmienne składowe miernika rozwoju gospodarczego – wartości w roku 2005 dla gmin 
porównywanych

Nr Rok Miara Stym.[s]/Dest/[d] Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia
X1 2005 jedn.gosp. s 1 116 2 544 750 1 354 2 250 1 027
X2 2005 jedn.gosp. s 3 289 1 568 1 024 3 532 1 559 2 547
X3 2005 zł s 29 212 141,0 37 701 897,0 21 210 458,0 13 917 451,0 30 726 346,0 10 936 008,0
X4 2005 zł s 7 594,6 1 605,2 1 944,7 2 445,6 1 140,5 1 911,5
X5 2005 zł s 10 286 182,0 9 448 297,0 3 645 208,0 4 800 342,0 4 429 994,0 4 383 006,0
X6 2005 zł s 3 031,6 582,4 497,8 1 252,4 306,9 1 087,1

Nr Rok Miara Stym.[s]/Dest/[d]
Władysławow

o Hel Stegna Puck Mielno
X1 2005 jedn.gosp. s 3 830 511 883 1 309 1 471
X2 2005 jedn.gosp. s 2 589 1 292 925 1 156 2 900
X3 2005 zł s 34 567 886,0 14 258 766,0 18 194 574,0 20 137 448,0 26 777 248,0
X4 2005 zł s 1 551,8 2 259,7 957,6 1 094,1 4 503,5
X5 2005 zł s 5 757 989,0 5 005 201,0 1 470 461,0 5 093 831,0 10 153 216,0
X6 2005 zł s 389,3 1 265,2 154,1 450,0 2 001,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 47 Zmienne składowe miernika rozwoju gospodarczego – wartości w roku 2009 dla gmin 
porównywanych

Nr Rok Miara Stym.[s]/Dest/[d] Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia
X1 2009 jedn.gosp. s 1 353 2 490 811 1 417 2 107 1 034
X2 2009 jedn.gosp. s 3 818 1 552 1 056 3 781 1 503 2 634
X3 2009 zł s 58 621 209,3 42 536 400,8 27 238 140,0 16 173 366,3 40 149 440,8 14 285 604,5
X4 2009 zł s 15 202,2 1 670,3 2 546,8 3 178,7 1 778,0 2 576,1
X5 2009 zł s 43 551 040,2 8 472 001,2 7 465 157,7 1 162 579,0 6 587 485,5 3 065 554,9
X6 2009 zł s 12 288,7 528,1 972,3 310,2 469,8 781,0

Nr Rok Miara Stym.[s]/Dest/[d] Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno
X1 2009 jedn.gosp. s 3 788 554 1 059 1 356 1 615
X2 2009 jedn.gosp. s 2 515 1 480 1 100 1 199 3 181
X3 2009 zł s 46 208 369,9 10 431 285,3 24 163 627,9 28 396 567,9 29 272 734,3
X4 2009 zł s 1 930,3 1 821,3 1 253,9 1 452,6 4 210,3
X5 2009 zł s 9 460 864,8 1 874 460,6 5 438 984,7 8 113 816,3 14 700 393,2
X6 2009 zł s 628,3 500,8 564,9 717,6 2 895,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Po kalkulacji wartości znormalizowanych poszczególnych zmiennych w grupie zmiennych dla 

porównywanych gmin, poszczególne wartości w przedziale od 0 do 1 charakteryzują miejsce wartości 

opisywanego  zjawiska  w  przedziale  ograniczonym  najniższą  i  najwyższą  wartością  wśród 

analizowanej grupy.

Poniższe tabele prezentują wartość standaryzowaną wskaźnika potencjału konkurencyjnego 

[WS] w rozbiciu na poszczególne lata badawcze.

Tabela 48 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2005
Nr Rok Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno
X1 2005 0,182 0,613 0,072 0,254 0,524 0,155 1,000 0,000 0,112 0,240 0,289
X2 2005 1,000 0,272 0,042 1,103 0,268 0,686 0,704 0,155 0,000 0,098 0,835
X3 2005 0,683 1,000 0,384 0,111 0,739 0,000 0,883 0,124 0,271 0,344 0,592
X4 2005 1,000 0,098 0,149 0,224 0,028 0,144 0,090 0,196 0,000 0,021 0,534
X5 2005 1,000 0,905 0,247 0,378 0,336 0,330 0,486 0,401 0,000 0,411 0,985
X6 2005 1,000 0,149 0,119 0,382 0,053 0,324 0,082 0,386 0,000 0,103 0,642
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 49 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2009
Nr Rok Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno
X1 2009 0,413 1,000 0,133 0,446 0,802 0,248 1,670 0,000 0,261 0,414 0,548
X2 2009 1,000 0,180 0,000 0,987 0,162 0,571 0,528 0,154 0,016 0,052 0,769
X3 2009 1,000 0,666 0,349 0,119 0,617 0,080 0,742 0,000 0,285 0,373 0,391
X4 2009 1,000 0,030 0,093 0,138 0,038 0,095 0,048 0,041 0,000 0,014 0,212
X5 2009 1,000 0,172 0,149 0,000 0,128 0,045 0,196 0,017 0,101 0,164 0,319
X6 2009 1,000 0,018 0,055 0,000 0,013 0,039 0,027 0,016 0,021 0,034 0,216
Źródło: Opracowanie własne.

Na  podstawie  wybranych  zmiennych  i  przyjętej  metodologii  dokonano  oszacowania 

poszczególnych  mierników  rozwoju  gospodarczego  dla  poszczególnych  gmin,  których  wartości 

zaprezentowano poniżej.

Tabela 50 Wartość wskaźnika rozwoju netto gminy liczonego na podstawie wskaźników 
standaryzowanych [WGXRN]
Nr Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno
X1 226% 163% 184% 176% 153% 159% 167% 0% 233% 172% 189%
X2 100% 66% 0% 89% 60% 83% 75% 99% 0% 53% 92%
X3 146% 67% 91% 107% 83% 0% 84% 0% 105% 108% 66%
X4 100% 31% 62% 62% 136% 66% 54% 21% 0% 69% 40%
X5 100% 19% 60% 0% 38% 14% 40% 4% 0% 40% 32%
X6 100% 12% 46% 0% 25% 12% 32% 4% 0% 33% 34%
Źródło: Opracowanie własne.

Obliczone  mierniki  rozwoju  gospodarczego  analizowanych  gmin  pozwalają  na  stworzenie 

relatywnego rankingu ich rozwoju w analizowanej sferze.

Tabela 51 Wartość wskaźnika rozwoju gospodarczego gminy 

Lp. Gmina Miernik rozwoju gospodarczego
1 Rewal 129%
2 Ustka [m] 60%
3 Ustka [w] 74%
4 Łeba 72%
5 Darłowo 83%
6 Jastarnia 56%
7 Władysławowo 76%
8 Hel 21%
9 Stegna 56%

10 Puck 79%
11 Mielno 76%

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie przyjętych założeń syntetyczny miernik rozwoju gospodarczego sytuuje Gminę 

Rewal z wynikiem na poziomie 129% jako gminę rozwijającą się szybciej niż przyjęte do porównania 

benchmarki.  Wskaźnik rozwoju gospodarczego pozostałych gmin kształtuje się na poziomie 83% - 

56%. Gminą odstającą gospodarczo od pozostałych jest Hel z wynikiem 21%.

Wykres 2 Miernik rozwoju gospodarczego dla analizowanych gmin
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Źródło: Opracowanie własne.

Miernik rozwoju przestrzennego

Analiza obszarów rozwoju przestrzennego została oparta o następujące aspekty: środowisko 

przyrodnicze, zasoby mieszkaniowe i infrastrukturę techniczną.

Celem  badania  tej  sfery  jest  porównanie  gmin  w  aspekcie  rozwoju  przestrzennego, 

wyrażającego naturalne, techniczne i lokalizacyjne warunki zamieszkiwania.

Tabela 52 Zmienne składowe miernika rozwoju przestrzennego
Nr Nazwa zmiennej diagnostycznej
X1 Udział terenów zielonych w powierzchni gminy
X2 Korzystający z instalacji w % ogółu ludności - wodociągi
X3 Korzystający z instalacji w % ogółu ludności - kanalizacja
X4 Korzystający z instalacji w % ogółu ludności - gaz
X5 Powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 mieszkańca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W zakresie dostępu do infrastruktury technicznej uwzględniono odsetki osób korzystających 

z sieci wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. 

W  zakresie  ochrony  środowiska  uwzględniono  udział  terenów  zielonych  w  powierzchni 

analizowanych gmin. 

Wśród  proponowanych  zmiennych  diagnostycznych  zastosowano  także  powierzchnię 

użytkową mieszkań przypadającą na 1 mieszkańca celem rozszerzenia analizy dotyczącej warunków 

zamieszkania. 

W poniższych tabelach zaprezentowano wartości wybranych do analizy benchmarkingowej  

w sferze gospodarczej zmiennych dla poszczególnych gmin dla roku 2005 i 2009.
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Tabela 53 Zmienne składowe miernika rozwoju przestrzennego – wartości w roku 2005 dla gmin 
porównywanych

Nr Rok Miara Stym.[s]/Dest/[d] Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno
X1 2005 % s 5,60 5,83 0,12 0,19 2,43 0,64 5,49 0,22 0,02 3,67 0,24
X2 2005 % s 96,9 98,9 94,0 97,1 97,7 99,2 99,0 98,0 91,2 98,1 93,5
X3 2005 % s 92,6 97,2 57,3 94,7 86,9 97,9 96,8 93,9 43,4 96,4 73,8
X4 2005 % s 37,9 81,4 0,0 0,0 92,0 2,4 8,8 0,1 0,0 1,1 19,1
X5 2005 m2 s 48,1 25,0 24,6 37,2 25,2 35,7 40,5 21,9 26,3 21,9 41,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 54 Zmienne składowe miernika rozwoju przestrzennego – wartości w roku 2009 dla gmin 
porównywanych

Nr Rok Miara Stym.[s]/Dest/[d] Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno
X1 2009 % s 6,26 5,91 0,13 0,24 2,65 0,63 5,83 0,22 0,09 3,82 0,25
X2 2009 % s 97,5 99,0 94,1 97,2 97,8 99,6 99,1 98,2 91,2 98,3 97,2
X3 2009 % s 94,1 97,4 59,0 94,9 87,6 98,0 97,0 94,6 47,1 96,7 85,5
X4 2009 % s 69,4 77,2 0,0 0,8 91,4 7,5 18,1 0,1 0,0 7,5 38,6
X5 2009 m2 s 53,1 26,8 26,3 42,4 27,2 41,9 46,5 24,3 30,4 24,1 45,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Po kalkulacji wartości znormalizowanych poszczególnych zmiennych w grupie zmiennych dla 

porównywanych gmin, poszczególne wartości w przedziale od 0 do 1 charakteryzują miejsce wartości 

opisywanego  zjawiska  w  przedziale  ograniczonym  najniższą  i  najwyższą  wartością  wśród 

analizowanej grupy.

Poniższe tabele prezentują wartość standaryzowaną wskaźnika potencjału konkurencyjnego 

[WS] w rozbiciu na poszczególne lata badawcze.

Tabela 55 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2005
Nr Rok Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno
X1 2005 0,96 1,00 0,02 0,03 0,41 0,11 0,94 0,03 0,00 0,63 0,04
X2 2005 0,713 0,963 0,350 0,737 0,813 1,000 0,975 0,850 0,000 0,862 0,288
X3 2005 0,903 0,987 0,255 0,941 0,798 1,000 0,980 0,927 0,000 0,972 0,558
X4 2005 0,412 0,885 0,000 0,000 1,000 0,026 0,096 0,001 0,000 0,012 0,208
X5 2005 1,000 0,118 0,103 0,584 0,126 0,527 0,710 0,000 0,168 0,000 0,737
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 56 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2009

Nr Rok Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia
Władysławow

o Hel Stegna Puck Mielno
X1 2009 1,00 0,94 0,01 0,02 0,41 0,09 0,93 0,02 0,00 0,60 0,03
X2 2009 0,750 0,929 0,345 0,714 0,786 1,000 0,940 0,833 0,000 0,845 0,714
X3 2009 0,923 0,988 0,234 0,939 0,796 1,000 0,980 0,933 0,000 0,974 0,754
X4 2009 0,759 0,845 0,000 0,009 1,000 0,082 0,198 0,001 0,000 0,082 0,422
X5 2009 1,000 0,093 0,076 0,631 0,107 0,614 0,772 0,007 0,217 0,000 0,731
Źródło: Opracowanie własne.

Na  podstawie  wybranych  zmiennych  i  przyjętej  metodologii  dokonano  oszacowania 

poszczególnych  mierników  rozwoju  przestrzennego  dla  poszczególnych  gmin,  których  wartości 

zaprezentowano w tabeli nr 57.
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Tabela 57 Wartość wskaźnika rozwoju netto gminy liczonego na podstawie wskaźników 
standaryzowanych [WGXRN]
Nr Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno
X1 104% 94% 38% 83% 100% 82% 99% 61% 0% 96% 67%
X2 105% 96% 99% 97% 97% 100% 96% 98% 0% 98% 248%
X3 102% 100% 92% 100% 100% 100% 100% 101% 0% 100% 135%
X4 184% 95% 0% 0% 100% 315% 207% 101% 0% 686% 203%
X5 100% 79% 74% 108% 85% 117% 109% 0% 129% 0% 99%
Źródło: Opracowanie własne.

Obliczone  mierniki  rozwoju  przestrzennego  analizowanych  gmin  pozwalają  na  stworzenie 

relatywnego rankingu ich rozwoju w analizowanej sferze.

Tabela 58 Wartość wskaźnika rozwoju przestrzennego gminy

Lp. Gmina
Miernik rozwoju 
przestrzennego

1 Rewal 119%
2 Ustka [m] 93%
3 Ustka [w] 60%
4 Łeba 78%
5 Darłowo 96%
6 Jastarnia 143%
7 Władysławowo 122%
8 Hel 72%
9 Stegna 26%

10 Puck 196%
11 Mielno 151%

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie przyjętych założeń syntetyczny miernik rozwoju przestrzennego sytuuje Gminę 

Rewal na piątej pozycji wśród 11 analizowanych gmin z wynikiem na poziomie 119%. Jednak wartość 

ta wskazuje na wysoki poziom rozwoju Gminy Rewal w sferze przestrzennej.  Najwyższy wskaźnik 

osiągnęła gmina Puck z wynikiem 196%. 

Wykres 3 Miernik rozwoju przestrzennego dla analizowanych gmin
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Źródło: Opracowanie własne.
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Miernik rozwoju turystycznego

Objęte analizą obszary rozwoju turystycznego to baza noclegowa, wyrażona liczbą obiektów 

i  miejsc  noclegowych  oraz  udzielonych  noclegów.  W  efekcie  miernik  ma  za  zadanie  wskazać 

relatywny,  tj.  ograniczony  odniesieniem do  porównywanych  gmin,  poziom rozwoju  turystycznego, 

wyrażający stopień zagospodarowania turystycznego.

Tabela 59 Zmienne składowe miernika rozwoju turystycznego
Nr Nazwa zmiennej diagnostycznej
X1 Liczba obiektów turystycznych
X2 Liczba miejsc noclegowych ogółem
X3 Liczba osób korzystających z noclegów ogółem
X4 Liczba udzielonych noclegów ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W poniższych tabelach zaprezentowano wartości wybranych do analizy benchmarkingowej  

w sferze turystycznej zmiennych dla poszczególnych gmin dla roku 2005 i 2009.

Tabela 60 Zmienne składowe miernika rozwoju turystycznego – wartości w roku 2005 dla gmin 
porównywanych

Nr Rok Miara Stym.[s]/Dest/[d] Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo

X1 2005 ob. s 81 35 51 82 29

X2 2005 msc s 10 811 5 194 7 159 11 656 4 120

X3 2005 osoba s 82 659 58 281 38 278 83 753 26 111

X4 2005 - s 690 483 526 478 308 016 544 880 231 207

Nr Rok Miara Stym.[s]/Dest/[d] Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno

X1 2005 ob. s 27 97 4 26 4 96

X2 2005 msc s 3 432 9 091 448 3 569 1 074 13 320

X3 2005 osoba s 53 978 86 101 3 253 31 375 2 435 98 426

X4 2005 - s 289 108 477 394 24 489 180 766 16 358 827 430
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 61 Zmienne składowe miernika rozwoju turystycznego – wartości w roku 2009 dla gmin 
porównywanych

Nr Rok Miara Stym.[s]/Dest/[d] Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo

X1 2009 ob. s 109 35 45 74 32

X2 2009 msc s 13 222 4 178 5 438 8 987 4 593

X3 2009 osoba s 142 465 66 145 39 786 88 274 43 450

X4 2009 - s 870 764 496 760 306 780 528 706 253 317

Nr Rok Miara Stym.[s]/Dest/[d] Jastarnia Władysławowo Hel Stegna Puck Mielno

X1 2009 ob. s 24 97 4 25 3 95

X2 2009 msc s 3 420 8 044 446 4 216 238 13 114

X3 2009 osoba s 65 555 119 567 4 198 40 197 2 380 109 745

X4 2009 - s 327 956 541 371 20 661 220 567 13 103 835 921
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Po kalkulacji wartości znormalizowanych poszczególnych zmiennych w grupie zmiennych dla 

porównywanych gmin, poszczególne wartości w przedziale od 0 do 1 charakteryzują miejsce wartości 
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opisywanego  zjawiska  w  przedziale  ograniczonym  najniższą  i  najwyższą  wartością  wśród 

analizowanej grupy.

Poniższe tabele prezentują wartość standaryzowaną wskaźnika potencjału konkurencyjnego 

[WS] w rozbiciu na poszczególne lata badawcze.

Tabela 62 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2005

Nr Rok Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia
Władysławow

o Hel Stegna Puck Mielno
X1 2005 0,83 0,33 0,51 0,84 0,27 0,25 1,00 0,00 0,24 0,00 0,99
X2 2005 0,80 0,34 0,50 0,86 0,25 0,19 0,65 0,00 0,20 0,00 1,00
X3 2005 0,84 0,58 0,37 0,85 0,25 0,54 0,87 0,01 0,30 0,00 1,00
X4 2005 0,83 0,63 0,36 0,65 0,26 0,34 0,57 0,01 0,20 0,00 1,00
Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 63 Wartość standaryzowana wskaźnika potencjału konkurencyjnego [WS] – rok 2009

Nr Rok Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia
Władysławow

o Hel Stegna Puck Mielno
X1 2009 1,00 0,30 0,40 0,67 0,27 0,20 0,89 0,01 0,21 0,00 0,87

X2 2009 1,00 0,30 0,40 0,67 0,34 0,25 0,60 0,02 0,31 0,00 0,99

X3 2009 1,00 0,46 0,27 0,61 0,29 0,45 0,84 0,01 0,27 0,00 0,77

X4 2009 1,00 0,56 0,34 0,60 0,28 0,37 0,62 0,01 0,24 0,00 0,96
Źródło: Opracowanie własne.

Na  podstawie  wybranych  zmiennych  i  przyjętej  metodologii  dokonano  oszacowania 

poszczególnych  mierników  rozwoju  turystycznego  dla  poszczególnych  gmin,  których  wartości 

zaprezentowano poniżej.

Tabela  64 Wartość  wskaźnika  rozwoju  netto  gminy  liczonego  na  podstawie  wskaźników 
standaryzowanych [WGXRN]

Nr Rewal Ustka [m] Ustka [w] Łeba Darłowo Jastarnia
Władysławow

o Hel Stegna Puck Mielno
X1 121% 91% 78% 80% 102% 80% 89% 0% 88% 0% 88%
X2 126% 90% 81% 78% 135% 127% 92% 0% 150% 0% 99%
X3 120% 78% 72% 72% 119% 84% 96% 152% 90% 0% 77%
X4 120% 90% 95% 92% 106% 109% 108% 88% 119% 0% 96%
Źródło: Opracowanie własne.

Obliczone  mierniki  rozwoju  turystycznego  analizowanych  gmin  pozwalają  na  stworzenie 

relatywnego rankingu ich rozwoju w analizowanej sferze.

Tabela 65 Wartość wskaźnika rozwoju turystycznego gminy

Lp. Gmina Miernik rozwoju turystycznego
1 Rewal 122%
2 Ustka [m] 87%
3 Ustka [w] 81%
4 Łeba 81%
5 Darłowo 115%
6 Jastarnia 100%
7 Władysławowo 96%
8 Hel 60%
9 Stegna 112%

10 Puck 0%
11 Mielno 90%
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Źródło: Opracowanie własne.
Na podstawie przyjętych założeń syntetyczny miernik rozwoju turystycznego sytuuje Gminę 

Rewal na pierwszej pozycji wśród analizowanych gmin z wynikiem na poziomie 122%. 

Poziom rozwoju turystycznego na poziomie przekraczającym 100 % klasyfikuje Gminę Rewal 

jako rozwijającą się w sferze turystycznej szybciej niż gminy przyjęte jako benchmarki. 

Wykres 4 Miernik rozwoju turystycznego dla analizowanych gmin
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Źródło: Opracowanie własne.

Wskaźnik syntetyczny

W celu uzyskania maksymalnie syntetycznego wskazania rozwoju społeczno - gospodarczego 

Gminy Rewal i gmin wskazanych jako banchmarki dokonano oszacowania mierników syntetycznych 

wykorzystujących zmienne i wskaźniki ze wszystkich sfer, tj. społecznej, gospodarczej, przestrzennej 

i turystycznej.

Analizy  dokonano w oparciu  o  24  zmienne dobrane  do  mierników syntetycznych  rozwoju 

społecznego, gospodarczego, przestrzennego i turystycznego.

Wyniki syntetycznej analizy benchmarkingowej zaprezentowano poniżej.

Tabela  66 Wartość  syntetycznego  rozwoju  (społeczno  –  gospodarczego)  gmin  w  oparciu  
o 24 zmienne.

Lp. Gmina

Miernik 
rozwoju 

społecznego
Miernik rozwoju 
gospodarczego

Miernik rozwoju 
przestrzennego

Miernik 
rozwoju 

turystycznego

Wskaźnik 
syntetycznego 

rozwoju
1 Rewal 76% 129% 119% 122% 111%
2 Ustka [m] 109% 60% 93% 87% 87%
3 Ustka [w] 118% 74% 60% 81% 83%
4 Łeba 136% 72% 78% 81% 91%
5 Darłowo 64% 83% 96% 115% 90%
6 Jastarnia 86% 56% 143% 100% 96%
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Lp. Gmina

Miernik 
rozwoju 

społecznego
Miernik rozwoju 
gospodarczego

Miernik rozwoju 
przestrzennego

Miernik 
rozwoju 

turystycznego

Wskaźnik 
syntetycznego 

rozwoju
7 Władysławowo 85% 76% 122% 96% 95%
8 Hel 43% 21% 72% 60% 49%
9 Stegna 36% 56% 26% 112% 58%
10 Puck 89% 79% 196% 0% 91%
11 Mielno 58% 76% 151% 90% 94%

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 5 Miernik rozwoju analizowanych gmin
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Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku syntetycznego miernika rozwoju, tj. obejmującego sfery społeczną, gospodarczą 

przestrzenną i turystyczną Gmina Rewal osiągnęła najwyższy wskaźnik (na poziomie 111%), stając 

się jednocześnie liderem wśród porównywanych gmin. Gmina Rewal jako jedyna osiągnęła wskaźnik 

rozwoju powyżej 100%, oznaczający szybszy rozwój społeczno – gospodarczy w odniesieniu do gmin 

przyjętych do analizy.

Wśród badanych jednostek dwie gminy osiągnęły wskaźnik zbliżony do 100%, tj. Jastarnia  

i Władysławowo (odpowiednio 96% i 95%).

Najniższy wynik osiągnęła gmina Hel na poziomie nie przekraczającym 50%.
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4 ANALIZA SWOT

Analizę  SWOT  stała  się  podstawą  do  zidentyfikowania  i  sformułowania  podstawowych 

problemów i zagadnień strategicznych.

Nazwa  SWOT  jest  akronimem  angielskich  słów  Strengths  (mocne  strony),  Weaknesses 

(słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). 

Jest ona efektywną metodą identyfikacji  słabych i  silnych stron gminy oraz badania szans 

i zagrożeń jakie stoją przed gminą. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych  stron” –  uwarunkowań  wewnętrznych,  które  stanowią  silne  strony  gminy 

i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na 

których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony gminy i które 

niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania 

społeczności  gminy,  ale  które  mogą  być  traktowane  jako  szanse,  i przy  odpowiednio 

podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi gminy;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od 

zachowania  społeczności  gminy,  ale  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  jej  rozwoju 

(należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój gminy).

Analiza dotyczy sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się gmina, pozwala sformułować koncepcje 

zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą 

poszczególnych  obszarów  życia  społeczno  -  gospodarczego  Gminy.  Poniższy  zbiór  informacji  

o mocnych i słabych stronach gminy i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną 

wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach gminy ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych 

obszarów życia społeczno – gospodarczego.
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Tabela 67 Analiza SWOT sfery przestrzennej
PO

ZY
TY

W
N

E SFERA PRZESTRZENNA
WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE

MOCNE STRONY SZANSE
• korzystne położenie geograficzne z bezpośrednim dostępem do morza, z linią brzegową ok. 

18 km,
• korzystny morski mikroklimat,
• korzystne warunki środowiska naturalnego,
• występujące wody geotermalne,
• atrakcyjność krajobrazowa i przyrodnicza
• wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej,
• duża świadomość ekologiczna mieszkańców Gminy,
• czyste środowisko, brak uciążliwego przemysłu,
• dobry stopień rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej,
• sprawny system odbioru i oczyszczania ścieków
• wolne tereny pod zabudowę stałą i letniskową oraz lokalizacja pod duże inwestycje 

turystyczne,
• dobre połączenia komunikacyjne z miejscowościami Gminy,
• zwarty charakter zabudowy,
• duże zasoby wód powierzchniowych,
• wybrzeże klifowe,
• piaszczyste plaże,
• wysoki stopień lesistości Gminy,
• liczne atrakcje turystyczne,
• zasoby kulturowe,
• dobrze zorganizowane usługi turystyczne,
• rozbudowana baza noclegowa - hotele pensjonaty, kwatery prywatne,
• duża liczba imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych organizowanych na poziomie 

ponadlokalnym,
• atrakcyjne i dobrze zagospodarowane szlaki turystyczne,
• dobrze rozwinięta baza turystyczna,
• tereny pod obsługę ruchu turystycznego, w tym pola biwakowe, namiotowe,
• dobry stan kąpielisk,
• wysoki potencjał rekreacyjny,
• wysoki potencjał turystyki konferencyjnej,
• duże zaangażowanie władz i społeczności lokalnej w rozwój turystyczny Gminy,
• dobrze rozwinięta baza infrastruktury sportowo – rekreacyjnej,
• wiele cennych architektonicznie elementów krajobrazu,
• działalność Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.

• dalsze podniesienie jakości przestrzeni turystycznej 
w Gminie,

• poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury
• zagospodarowanie atrakcyjnego terenu po jednostce wojskowej w 

zachodniej części miejscowości Pobierowo,
• współpraca ekologiczna państw basenu Morza Bałtyckiego,
• znaczna poprawa nawierzchni dróg,
• integracja ze strukturami UE, wymuszająca działania na rzecz 

poprawy stanu środowiska przyrodniczego 
i rozwoju systemów infrastrukturalnych,

• inwestycje publiczne, realizowane w oparciu o koncepcję 
współpracy publiczno-prywatnej,

• intensyfikacja współpracy międzynarodowej,
• identyfikacja Gminy jako potencjalnego miejsca lokalizacji 

inwestycji,
• napływ kapitału zewnętrznego,
• ustawiczne podnoszenie standardu i jakości świadczenia usług 

turystycznych,
• umieszczanie obszarów turystycznych Gminy na wszelkich listach 

rankingowych atrakcji turystycznych Europy i świata,
• wzrost zainteresowania w Polsce i na świecie wypoczynkiem 

organizowanym w czystym, nieskażonym, środowisku o 
atrakcyjnych i unikatowych zasobach przyrody.
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N
EG

A
TY

W
N

E WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE

SŁABE STRONY ZAGROŻENIA

• negatywny wpływ nadmiernego ruchu turystycznego na stan ochrony środowiska 
naturalnego i tempo degradacji zasobów przyrodniczo – krajobrazowych,

• pozaklasowa jakość wód jeziora Liwia Łuża,
• deficyt wody w sezonie letnim przy gwałtownym wzroście poziomu zużycia wody,
• zbyt mała liczba pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej Gminy,
• zanieczyszczenie powietrza, spowodowane zanieczyszczeniami komunikacyjnymi,
• niewystarczająco dobry stan techniczny dróg, chodników i ulic,
• dekapitalizacja części zasobów mieszkaniowych,
• niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych,
• ograniczone środki na remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych, 

w szczególności komunalnych,
• rozdrobniona i słabo technicznie przygotowana baza noclegowa 

i infrastruktura turystyczna,
• brak standaryzacji obiektów turystycznych,
• brak środków na rozwój infrastruktury,
• wysoka sezonowość ruchu turystycznego,
• słabo rozwinięte oferty turystyczne pozwalające na przedłużenie sezonu letniego,
• brak wysokostandardowych obiektów hotelowych,
• brak bazy dla uprawiania sportów wodnych,
• niewystarczająca oferta produktów markowych,
• niewystarczająca ilość zejść na plażę przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
• niedostateczna infrastruktura i małe wykorzystanie turystyczne wielu miejsc 

w Gminie o dużym potencjale turystycznym.

• zbyt duża koncentracja zabudowy i eliminowanie terenów 
zielonych,

• peryferyzacja Gminy Rewal jako gminy mniej atrakcyjnej 
w porównaniu z innymi gminami w Polsce,

• niskie tempo rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej w 
Polsce,

• konkurencja polskich i zagranicznych ośrodków nadmorskich, 
posiadających lepsze uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze,

• procesy abrazyjne brzegu morskiego, które powodują niszczenie 
klifów oraz plaży,

• brak wystarczających środków finansowych na aktywną ochronę 
środowiska,

• stale rosnące natężenie ruchu komunikacyjnego w Gminie,
• niestabilna polityka podatkowa i zbyt wysokie obciążenia 

podatkowe hamujące rozwój inwestycji,
• brak środków na renowację infrastruktury drogowej 

w Gminie,
• wysoka konkurencja ze strony polskich i zagranicznych ośrodków 

nadmorskich,
• zanieczyszczenie środowiska naturalnego,
• wzrost zagrożeń dla środowiska przyrodniczego związanych z 

rozwojem komunikacji.
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Tabela 68 Analiza SWOT sfery gospodarczej
PO

ZY
TY

W
N

E SFERA GOSPODARCZA
WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE

MOCNE STRONY SZANSE
• aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców,
• potencjał do kreowania produktów turystycznych,
• duża liczba podmiotów gospodarczych,
• korzystne warunki do inwestycji,
• sprzyjające warunki do rozwoju funkcji pozarolniczych,
• bliskość portu morskiego – Świnoujście,
• zainteresowanie inwestorów podejmowaniem działalności gospodarczej na terenie Gminy,
• duży rynek zbytu na usługi wytwarzane w Gminie w okresie sezonu wypoczynkowego,

• ożywienie gospodarki w skali makro,
• rozwój bazy noclegowej oraz gastronomicznej,
• wzrost zainteresowania turystyką krajową,
• dostępność funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
• międzynarodowa współpraca z miastami partnerskimi,
• rozwój przedsiębiorczości opartej na nowoczesnych, 

nieuciążliwych ekologicznie technologiach,
• rosnąca atrakcyjność Regionu Bałtyckiego w zakresie gospodarki 

i turystyki,
• swoboda podejmowania działalności gospodarczej i realizacji 

inwestycji wynikająca z członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
• wzrost popytu na usługi turystyczne i wypoczynek,
• rozwój usług w MŚP,
• brak barier we współpracy zagranicznej,
• rosnący popyt turystyczny,
• budowa mariny i portu turystycznego w Niechorzu i Pobierowie.

N
EG

A
TY

W
N

E WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE
SŁABE STRONY ZAGROŻENIA

• niewypromowana infrastruktura rekreacyjno – turystyczna,
• rozdrobnienie wśród przedsiębiorców,
• niewystarczająca ilość miejsc pracy,
• słabo rozwinięte zaplecze socjalne i serwisowe dla form turystyki wykorzystujących akweny 

wodne (np. przystanie kajakowe, żeglugowe),
• istnienie zjawiska nielegalnego zatrudnienia,
• duży odsetek osób spoza gminy zatrudnionych sezonowo,
• brak bazy gastronomicznej o podwyższonym standardzie.

• wzrost konkurencji ze strony innych gmin pasa nadmorskiego,
• kryzys finansów publicznych w Polsce,
• pogłębienie problemów gospodarki światowej,
• wzrost bezrobocia w skali makro,
• spadek konsumpcji,
• zmniejszenie zakresu i wielkości pomocy publicznej,
• recesja gospodarcza.
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Tabela 69 Analiza SWOT sfery społecznej
PO

ZY
TY

W
N

E SFERA SPOŁECZNA
WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE

MOCNE STRONY SZANSE

• dobrze rozwinięta współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi,
• oferta licznych, cyklicznych imprez kulturalnych w Gminie,
• bogate dziedzictwo kulturowe Gminy,
• rozwinięta baza oraz szeroka oferta edukacyjna szkolnictwa na poziomie podstawowym 

i gimnazjalnym,
• bogactwo zabytków kultury materialnej
• prężnie działające służby bezpieczeństwa publicznego,
• funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• rozwinięta baza opieki medycznej,
• rozwinięta baza sportowo – rekreacyjna,
• silna więź społeczna między mieszkańcami,
• utożsamianie się lokalnej społeczności z miejscem zamieszkania.

• integracja lokalnej społeczności,
• zwiększona dostępność do środków zewnętrznych, służących 

rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych,
• wzrost liczby mieszkańców,
• aktywność organizacji pozarządowych,
• dodatni przyrost naturalny,

•dobre regulacje prawne na poziome Państwa pozwalające na 

prowadzenie skutecznej polityki społecznej w samorządach.

N
EG

A
TY

W
N

E WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE
SŁABE STRONY ZAGROŻENIA

• rosnąca dysproporcja w strukturze wiekowej mieszkańców (starzenie się społeczeństwa),
• wzrost migracji zarobkowej,
• występowanie obszarów skupiających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

i obszarów niebezpiecznych,
• spadek liczby osób pracujących,
• wzrost liczby osób bezrobotnych,
• niewystarczająca ilość miejsc pracy,
• niestabilna sytuacja na rynku pracy,
• spadek osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym,
• wzrost migracji zarobkowej,

• atrakcyjniejsza oferta edukacyjna dużych aglomeracji połączona 
z ofertą pracy,

• starzenie się społeczeństwa i wyludnianie Gminy.
• postępujący kryzys rodziny,
• wzrost problemów społecznych wynikający z pogorszenia się 

sytuacji gospodarczej,
• wzrost bezrobocia długotrwałego, zjawiska dziedziczenia 

bezrobocia oraz rozwój zjawiska wykluczenia społecznego,
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• zbyt mała współpraca międzynarodowa (oświatowa, kulturalna, etc.),

•dekapitalizacja substancji budowlanej, w tym mieszkaniowej.

• istnienie zjawiska długotrwałego bezrobocia w skali makro,

• występowanie  zjawiska  rozpadu  więzi  społecznych  i  zaniku 
kontroli  społecznej  oraz  zagrożeń  funkcjonowania  rodziny: 
uzależnień,  zjawiska  rozpadu  więzi  rodzinnych,  bezrobocia, 
przemocy w rodzinie i ubóstwa.

110



Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020

5 PERSPEKTYWY I KIERUNKI ROZWOJU 
SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO

5.1 WIZJA I MISJA GMINY

Wizja 

Wizja jest  nieokreślonym w czasie  i  przestrzeni  (chociaż odnosi  się  w tym przypadku  do 

obszaru  Gminy  Rewal)  spojrzeniem  w  przyszłość,  jaką  lokalna  społeczność  widzi  dla  siebie  

i określeniem miejsca, w którym chce żyć, pracować i wypoczywać i z którym wiąże swoje nadzieje na 

realizację swoich życiowych planów i marzeń. 

WIZJA

Gmina  Rewal  w  roku  2020  –  centrum  życia  kulturalnego,  społecznego  i 
gospodarczego  Pomorza  Zachodniego,  przyjazna  mieszkańcom  i  inwestorom,  w 
której  turystyka  jest  wiodącą  dziedziną  gospodarki  sprawnie  zarządzaną.  Gmina 
Rewal  to  obszar  
z  rozwiniętą  infrastrukturą  turystyczną  odpowiadającą  standardom  europejskim, 
zintegrowanym  systemem  informacji  i  promocji  turystycznej,  określoną  marką 
turystyczną i atrakcyjnymi produktami turystycznymi gminy, w pełni wykorzystująca 
walory nadmorskiego położenia oraz unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe. 
To  Gmina  z  rozwijającą  się  gospodarką,  infrastrukturą  techniczną  i  społeczną, 
bezpieczna  i  ekologiczna,  stosująca  zasady  zrównoważonego  rozwoju  we 
wszystkich aspektach życia.

Misja

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel gminy, jej „sens życia”. Jest wyrazem dążeń 

i oczekiwań w stosunku do gminy, dla której została sformułowana.

Wypracowana misja rozwoju gminy poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz Gminy Rewal  

w perspektywie  do roku  2020.  Przeprowadzone analizy  i  wyartykułowane potrzeby  mieszkańców, 

pozwalają na określenie głównych celów strategii. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich 

działań objętych strategią. 

Misja dla Gminy Rewal jest opisem wizji  gminy oraz głównego pola działań w najbliższych 

latach.  Koncentruje  się  ona  na  istocie  rzeczy,  dostosowuje  kierunki  działań  do długoterminowych 

celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.
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Misja wyraźnie określa charakter gminy i wskazuje jej atuty. Z misji  bezpośrednio wynikają 

obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Gminy Rewal wzajemnie się uzupełniają. 

W  dalszej  części  strategii  przedstawiono  obszary,  cele  i  kierunki  działania  dla  każdego  

z obszarów życia społeczno – gospodarczego (przestrzeń, gospodarka, społeczność). Dla każdego 

obszaru  priorytetowego  wskazano  powiązania  z  priorytetami  zapisanymi  w  Strategii  Rozwoju  

Województwa  Zachodniopomorskiego  do  roku  2020.  Podobnie  uczyniono  z  każdym  z  celów 

szczegółowych tej strategii wskazując na jego powiązania z wybranym celem szczegółowym strategii 

wojewódzkiej.

MISJA 

Wszechstronny i  zrównoważony rozwój  Gminy Rewal  we wszystkich  dziedzinach 
życia  gospodarczego,  kulturalnego  i  społecznego,  podnoszący  konkurencyjność 
Gminy  
w  województwie  zachodniopomorskim,  zapewniająca  atrakcyjne  warunki  życia  
i  wypoczynku  mieszkańcom  i  turystom,  otwarta  na  współpracę  z  samorządami, 
rozwijająca współpracę zagraniczną

Gmina  Rewal  to  obszar  zrównoważonego  rozwoju  społeczno  –  gospodarczego, 
oparty  na  potencjale  gospodarczym,  sprzyjający  aktywizacji  zawodowej 
mieszkańców  oraz  rozwojowi  małej  i  średniej  przedsiębiorczości  i  usług 
turystycznych.

Gmina  Rewal  to  obszar  zrównoważonego  rozwoju  między  interesami  stałych 
mieszkańców a oczekiwaniami turystów.

To  region  turystyczny  z  nieocenionymi  zasobami  przyrody  chronionej  o 
różnorodnym  charakterze,  zharmonizowany  z  nadmorskim  charakterem  Gminy 
poprzez dostosowaną infrastrukturę turystyczną i powiększające się zrewitalizowane 
obszary Gminy Rewal.

Gmina  zintegrowana  społecznie  i  gospodarczo,  aktywnie  wykorzystująca  walory 
naturalne  oraz  ich  potencjał  dla  powstawania  nowych  produktów  i  atrakcji 
turystycznych.

Perspektywy i kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Rewal

Przeprowadzona diagnoza społeczno - gospodarcza Gminy Rewal, związana z określeniem 

kluczowych  problemów  Gminy  w  trzech  głównych  obszarach:  społecznym,  gospodarczym  
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i przestrzennym ma w efekcie na celu określenie perspektyw i kierunków rozwoju, przed którymi stoi  

Gmina Rewal do roku 2020. 

Zaobserwowano m.in.  starzenie  się  społeczeństwa,  wzrost  migracji  oraz występowanie  na 

terenie  Gminy  obszarów  skupiających  osoby  zagrożone  wykluczeniem  społecznym,  niestabilną 

sytuację na rynku pracy, brak obiektów do organizacji dużych imprez, dekapitalizację części zasobów 

mieszkaniowych oraz niską efektywność  energetyczną budynków.  Ponadto Gmina Rewal  nie daje 

perspektyw rozwoju i kariery młodym ludziom. Te kwestie zostały uznane za najważniejsze problemy 

Gminy w sferze społecznej.

Najistotniejsze wyzwania i problemy stojące przed Gminą Rewal w sferze przestrzennej to: 

degradacja  środowiska  naturalnego  w  wyniku  nadmiernego  natężenia  ruchu  turystycznego,  brak 

obiektów infrastruktury turystycznej o wysokim standardzie, niewystarczająco dobry stan techniczny 

dróg i  chodników,  brak zagospodarowania niektórych kluczowych atrakcji  i  walorów turystycznych, 

niepełne wykorzystanie terenów dla turystyki wypoczynkowej oraz turystyki morskiej.

Natomiast w sferze gospodarczej wyłaniają się następujące problemy:  wysoka sezonowość 

ruchu  turystycznego,  niewystarczająca  oferta  produktów  markowych  w  różnych  obszarach 

produktowych,  w  tym  turystyki  wypoczynkowo-aktywnej  oraz  wypoczynkowo-zdrowotnej, 

rozdrobnienie wśród przedsiębiorców, niewystarczająca ilość miejsc pracy.

Z przedstawionej diagnozy wyłania się obraz Gminy Rewal, dysponującej wieloma atutami  

i  osiągnięciami.  Gmina  Rewal  to  Gmina  o  znakomitym  położeniu  geograficznym,  unikalnych 

warunkach  przyrodniczych  i  krajobrazowych,  znakomitych  warunków  do  rozwoju  współpracy 

międzynarodowej. Jednakże przed władzami Gminy i mieszkańcami stoi wielkie wyzwanie, aby Gmina 

stała się silnym ośrodkiem turystycznym z rozwiniętą turystyką wypoczynkową i morską. 

Z  przeprowadzonej  diagnozy  Gminy  Rewal  wyłania  się  ponadto  obraz  Gminy,  mającej 

potencjał  rozwoju  w  oparciu  o  współpracę  międzynarodową  i  międzygminną.  Intensyfikacja 

współpracy międzynarodowej (gospodarczej, infrastrukturalne, społecznej) jest naturalnym kierunkiem 

działania, który powinien być rozwijany. W tym celu należy dokonać inwentaryzacji najważniejszych 

i najistotniejszych powiązań międzynarodowych i lokalnych Gminy, firm, instytucji i określić kluczowe 

obszary wsparcia i narzędzia realizacji.

Kluczem do rozwiązania problemów Gminy we wszystkich sferach jest gospodarka. Program 

naprawczy w tej dziedzinie winien dotyczyć nakładów na inwestycje infrastrukturalne. Konieczne jest 

podjęcie  skutecznych  działań  w  zakresie  powiększenia  liczby  miejsc  pracy  z  równoczesnym 

zabieganiem o inwestorów z zewnątrz. Konsekwentnie należy wspierać rozwój sfery turystycznej, aby 

wydłużyć sezon wypoczynkowy. 

Rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Rewal powinien iść w następujących kierunkach:

− rozwoju aktywności turystycznej i agroturystycznej ze względu na bardzo wysokie walory 
przyrodniczo-krajobrazowe,

− rozwoju turystyki morskiej,

− rozwinięcia przedsiębiorczości w celu tworzenia nowych miejsc pracy,

− ochrony istniejącego środowiska przyrodniczego i kulturowego,

− rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej,
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− wszechstronnej i szerokiej promocji Gminy przez władze lokalne.
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6 STRATEGICZNY PROGRAM ROZWOJU 
SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY 
REWAL - PRIORYTETY, CELE SZCZEGÓŁOWE, 
KIERUNKI DZIAŁANIA

Tabela 70 PRZESTRZEŃ – cele i kierunki działania

PRZESTRZEŃ
Powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju  Województwa  Zachodniopomorskiego  do  roku  2020;  Cel 
strategiczny  2:  Wzmocnienie  atrakcyjności  inwestycyjnej  regionu,  Cel  strategiczny  3: 
Zwiększenie przestrzeni konkurencyjności regionu, Cel strategiczny 4: „Zachowanie i ochrona 
wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami”

CELE SZCZEGÓŁOWE Kierunki działania / opis

1.1. Podejmowanie działań 
w kierunku polepszenia 
standardu i jakości 
komunikacyjnej na terenie 
Gminy Rewal

Powiązanie ze Strategią Rozwoju  
Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 – cel kierunkowy 3.6.  
Poprawa dost  ę  pno  ś  ci do obszarów   
o walorach turystycznych 
i uzdrowiskowych

1.1.1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej  
i okołodrogowej na terenie Gminy.

Opis kierunku: Ideą kierunku jest remontowanie istniejących  
dróg  gminnych  w  kolejności  od  najbardziej  
wyeksploatowanych  i  posiadających  najniższy  stan 
techniczny  nawierzchni.  Kierunek  ten  zakłada  również  
budowę dróg w obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej
i terenów inwestycyjnych. 

1.1.2. Prowadzenie  działań  związanych  z  poprawą 
komunikacji  pomiędzy  miejscowościami  Gminy 
Rewal.

Opis  kierunku:  Ideą  tego  kierunku  jest  przebudowa  
istniejących  ciągów  komunikacyjnych  i  poprawa  stanu 
technicznego  dróg  gminnych  łączących  poszczególne  
miejscowości  Gminy  Rewal  wraz  ze  zmianą  organizacji  
ruchu dla zwiększenia płynności ruchu pojazdów i poprawy  
komunikacji.

1.1.3. Rozbudowa  i  przebudowa  obiektów 
infrastruktury  okołodrogowej  (chodniki,  ścieżki 
rowerowe, oświetlenie).

Opis  kierunku:  Zamierzeniem kierunku  jest  dostosowanie  
istniejącej  infrastruktury  okołodrogowej  do  obowiązujących  
standardów,  w  związku  z  powyższym  prowadzone  będą 
prace związane z budową nowych i przebudową istniejących  
chodników,  ścieżek  rowerowych  oraz  prace  związane  
z  wymianą  punktów  świetlnych  na  terenie  całej  Gminy  –  
oświetlenie energooszczędne.

1.1.4. Prowadzenie działań związanych z modernizacją 
linii kolejowych na terenie Gminy.

Opis  kierunku:  Kierunek  ten  zakłada  przede  wszystkim  
dalszą modernizację linii kolejowej do Gryfic i Trzebiatowa,  
przedłużenie linii do Pustkowa i Pobierowa.
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1.2. Poprawa jakości przestrzeni 
i zagospodarowania Gminy 
Rewal

Powiązanie ze Strategią Rozwoju  
Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 – cel kierunkowy 3.6.  
Poprawa dost  ę  pno  ś  ci do obszarów   
o walorach turystycznych
i uzdrowiskowych.

1.2.1. Budowa  sieci  parkingów  z  uwzględnieniem 
potrzeb ruchu turystycznego – także w ramach 
PPP

Opis  kierunku:  Kierunek  ten  zakłada wyłonienie  zgodnie  z 
ustawą  o  ppp  partnera  prywatnego z dopuszczeniem 
możliwości budowy parkingów rozmieszczonych na terenach  
o dużej percepcji turystycznej, co wymaga nowych zapisów 
w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania. 
Działania te winny być powiązane z koncepcją zamknięcia  
wydzielonych części obszarów turystycznych Gminy z ruchu  
kołowego.

1.2.2. Rewitalizacja  wydzielonych  zespołów 
urbanistycznych  fragmentów  miejscowości 
Gminy Rewal.

Opis: Kierunek ten winien znajdować swoje odzwierciedlenie  
w  odnowie  i  renowacji  walorów  urbanistyczno  
-architektonicznych  i  estetycznych  oraz  odtworzeniu  
historycznej  zabudowy  miejscowości  Gminy  przy  
racjonalnym  zagospodarowaniu  przestrzeni  w  harmonii  
z otaczającym środowiskiem.  Kierunek ten zakłada przede  
wszystkim  przebudowę  centrum  miejscowości  Niechorze  
oraz realizację inwestycji pn. „Mój rynek” w Gminie Rewal.

1.2.3. Renowacja  obiektów  zabytkowych  
i historycznych występujących na terenie gminy.

Opis kierunku: Przesłaniem kierunku jest udział w projektach  
odnowy  i  konserwacji  obiektów  zabytkowych  z  udziałem 
partnerów prywatnych i publicznych.

1.2.4. Likwidacja  wszelkich barier  architektonicznych  
i komunikacyjnych, utrudniających życie osobom 
niepełnosprawnym.

Opis  kierunku:  Założeniem  kierunku  jest  konieczność  
usunięcia barier  architektonicznych,  uniemożliwiających lub 
zmniejszających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.  
Niezbędna wydaje się przebudowa zejść na plażę, w sposób  
dostosowujący je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1.3. Rozwój bazy turystycznej na 
terenie Gminy.

Powiązanie ze Strategią Rozwoju  
Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 – cel kierunkowy 2.4.  
Budowanie i promocja marki regionu  .  

1.3.1 Działanie na rzecz rozwoju turystyki rekreacyjnej 
w  oparciu  o  dobrze  rozwiniętą  turystykę 
zdrowotną  i  wypoczynkową  w  kierunku 
alternatywnych całorocznych usług typu SPA & 
Weelnes  opartych  na  bazie  hotelowej 
o standardzie trzygwiazdkowym i wyższym.

Opis: Rolą Gminy Rewal w osiągnięciu założeń
tego  kierunku  jest  promocja  rzeczywistych  i  
niepowtarzalnych  walorów  turystycznych  Gminy  nie  tylko  
wśród potencjalnych turystów, ale również  w  środowiskach 
biznesowych i kapitałowych inwestujących w Polsce w usługi  
typu  SPA  &  Weelnes.  Tworzenie  dla  nich  korzystnych  
warunków  do  inwestowania,  wręcz  uprzywilejowania  tego 
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typu inwestycji, powoduje, że to właśnie one przyczyniają się 
do  przedłużenia  sezonu  letniego  i  uatrakcyjnienia  sezonu  
zimowego. 

1.3.2 Wzbogacenie  oferty  Gminy  Rewal  w  zakresie 
turystyki konferencyjnej.

Opis:  Wzrasta  zapotrzebowanie  zarówno  w  kraju  jak  
i zagranicą na organizację konferencji w miejscach o dużych 
walorach turystycznych  i  rekreacyjnych.  Stąd  wynika 
potrzeba zwiększenia oferty turystyki konferencyjnej poprzez  
budowę  nowych  lub rozbudowę  istniejących  obiektów 
turystycznych o powierzchnie przystosowane do organizacji  
dużych  konferencji,  posiadających pełne  uzbrojenie 
techniczne  spełniające  standardy  europejskie. 
Rozwiązaniem  jest promocja  istniejącego  potencjału  bazy  
konferencyjnej  połączona  z organizacją  konferencji  
tematycznych  opartych  na  mocnych stronach  Gminy  i  jej  
nadmorskim położeniu.

1.3.3 Budowa  produktu  turystycznego  opartego  na 
agroturystyce  jako  części  rozwoju  usług 
turystycznych na terenie Gminy Rewal.

Opis:  Szczególne  znaczenie  dla  budowy  tego  produktu  
powinna  mieć  wysublimowana  promocja  turystyki  wiejskiej  
(agroturystyki i ekoturystyki), panującego od wielu dziesiątek  
lat  mikroklimatu sprzyjającemu relaksowi  i bezpośredniemu 
kontaktowi z naturą i zdrową żywnością. Należy wytworzyć  
wokół  Gminy  atmosferę  ciszy  i  spokoju  w  połączeniu 
z rekomendacjami znanych postaci świata kultury i biznesu.  
Rozwój oferty agroturystycznej winien się oprzeć o wspólne  
działania sektora prywatnego i publicznego.

1.3.4 Opracowanie  i  przyjęcie  dokumentów 
planistycznych  dających  podstawę  do 
podejmowania decyzji lokalizacyjnych w nowych 
obszarach turystycznych Gminy ze szczególnym 
uwzględnieniem  terenów  turystycznie 
atrakcyjnych i obszarów do nich przyległych.

Opis: Obecna sytuacja społeczno – gospodarcza Gminy
i  wzrastające  corocznie  natężenie  ruchu  turystycznego  
wymaga  korekty  obowiązujących  dokumentów 
planistycznych  i  tworzenia  nowych  Planów  
Zagospodarowania  Przestrzennego  na  poszczególne  
fragmenty Gminy,  które umożliwiałyby rozwój  infrastruktury  
turystycznej  i  ostatecznie  rozstrzygały  o  funkcjach  
poszczególnych  obszarów,  w  tym obszarów o  kluczowych  
atrakcjach  i  walorach  turystycznych,  które  mają  ogromny,  
często niewykorzystany do końca potencjał turystyczny.
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1.4. Rozwój turystyki morskiej na 
terenie Gminy Rewal

Powiązanie ze Strategią Rozwoju  
Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 – cel kierunkowy 2.4.  
Budowanie i promocja marki regionu  .  

1.4.1 Kontynuacja  działań  związanych  z  budową 
przystani jachtowej w Niechorzu

Opis: Celem  kierunku  jest  realizacja  działań  związanych  
z budową przystani jachtowej w Niechorzu wraz z niezbędną  
infrastrukturą w ramach projektu  Zachodniopomorski  Szlak 
Żeglarski.

1.4.2 Tworzenie projektów  i  przedsięwzięć 
umożliwiających  rozwój  sportów  wodnych  
w  oparciu  o  zasoby  i  infrastrukturę  przystani 
jachtowej  w  Niechorzu  oraz  pomostów 
spacerowo  –  cumowniczych  w  Pobierowie, 
Rewalu i Niechorzu.

Opis:  Przede  wszystkim  założeniem  tego  kierunku  jest  
wykorzystanie  mariny  z  zapleczem  dla  jachtów,  szkółek  
żeglarskich,  windsufing’u  oraz  stworzenia  przynajmniej  
jednej imprezy regatowej o charakterze międzynarodowym.  
Ponadto kierunek ten zakłada budowę pomostu spacerowo –  
cumowniczego w Pobierowie, Rewalu, Niechorzu 

1.4.3 Rozszerzenie  oferty  turystycznej  Gminy Rewal  
o żeglugę morską

Opis:  Celem kierunku jest  skierowanie oferty regatowej do  
wytrawnych żeglarzy oraz mniej doświadczonych pasjonatów  
żeglarstwa w oparciu o Zachodniopomorski Szlak Żeglarski,  
leżącego na głównej drodze wodnej prowadzącej z Berlina  
poprzez Bałtyk do Skandynawii.

1.4.4 Kreowanie  rozwoju  wypoczynkowej  turystyki 
morskiej

Opis  kierunku:  Założeniem  kierunku  jest  stworzenie  
warunków dla rozwoju morskiej turystyki wędkarskiej i 
do  uprawiania  nurkowania  morskiego.  Ideą  kierunku  jest  
także remont starego pirsu w Niechorzu.

1.5. Rozwój infrastruktury 
turystycznej na terenie Gminy 
Rewal

Powiązanie ze Strategią Rozwoju  
Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 – cel kierunkowy 2.4.  
Budowanie i promocja marki regionu  .  

1.5.1 Budowa publicznej infrastruktury turystycznej na 
terenie Gminy Rewal.

Opis  kierunku:  Ideą  kierunku  jest  budowa  promenady 
nadmorskiej  w  Rewalu  (Promenada  Słońca  –  od  
ul. Szczecińskiej do ul. Klifowej włącznie) i Pobierowie (od ul.  
Mickiewicza  do  ul.  Jana  z  Kolna)  i  zejścia  na  plażę  
w  miejscowościach:  Rewal  (przy  ul.  Klifowej)  i  Pobierowo  
(przy ul. Mickiewicza).

1.5.2 Podjęcie  działań  w  kierunku zagospodarowania 
terenu  po  Ośrodku  Wypoczynkowym
w Pobierowie

Opis kierunku: Założeniem kierunku jest zagospodarowanie  
turystyczne terenu po Ośrodku Wypoczynkowym Bursztyn  
w Pobierowie.
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1.5.3 Ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  przed 
degradacją  w  wyniku  intensyfikacji  ruchu 
turystycznego

Opis  kierunku:  W  celu  ochrony  środowiska,  zmniejszenia  
antropopresji związanej z ruchem turystycznym na szczeblu  
Gminy  należy  podjąć  następujące  działania:  określenie  
w miejscowych planach terenów przeznaczonych pod rozwój  
funkcji  turystycznej,  objęcie  ochroną obszarów o wysokich  
walorach  środowiska  przyrodniczego,  właściwe 
zorganizowanie  ruchu  turystycznego,  wytyczenie  tras 
spacerowych,  rowerowych,  zorganizowanie  na  obrzeżach  
obszarów najcenniejszych  przyrodniczo  i  kulturowych  stref 
buforowych  zatrzymujących  ruch  turystyczny  przez  
specjalnie  przygotowane  atrakcje, np.  parki  leśne,  ścieżki  
przyrodnicze,  rozwój  infrastruktury  technicznej,  edukacja 
ekologiczna  lokalnej  społeczności,  jak  również 
stymulowanie  różnych  inicjatyw społecznych  związanych  z 
ochroną środowiska. 

1.5.4 Rozwój  infrastruktury  ochrony 
przeciwpowodziowej  oraz  prowadzenie  działań 
zmierzających do zapobiegania powodziom.

Opis  kierunku:  Celem  kierunku  jest  bieżąca  konserwacja  
budowli wodnych służących ochronie przeciwpowodziowej.

1.6. Poprawa  jakości  ochrony 
środowiska  na  terenie  Gminy 
Rewal.

Powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju  
Województwa 
Zachodniopomorskiego  do  roku 
2020 – cel kierunkowy   4.1. Poprawa   
jako  ś  ci    ś  rodowiska  i   
bezpiecze  ń  stwa ekologicznego  
4.2.  Ochrona  dziedzictwa 
przyrodniczego  i  racjonalne 
wykorzystanie zasobów
4.3.  Zwi  ę  kszanie  udziału   
odnawialnych   ź  ródeł energii  
4.4.  Rozwój  infrastruktury  ochrony 
ś  rodowiska  i  systemu   
gospodarowania odpadami

1.6.1 Wdrożenie  jednolitego  systemu  selektywnej 
zbiórki  odpadów surowcowych na  terenie  całej 
Gminy.

Opis  kierunku:  Ideą  tego  kierunku  przede  wszystkim  jest  
zwiększenie  asortymentu  segregowanych  odpadów  m.in.  
poprzez  zakup  nowych  urządzeń  do  selektywnej  zbiórki  
odpadów  oraz  stworzenie  systemu  utylizacji  odpadów  
wielkogabarytowych  przez  jednostki  zarządzające  tym 
sektorem ochrony środowiska na terenie Gminy.

1.6.2 Podjęcie działania w kierunku ochrony powietrza 
w  strefach  zamieszkania  i  obszarach 
proturystycznych.

Opis kierunku: Celem kierunku jest likwidacja i ograniczenie  
niskiej emisji m.in. poprzez rozbudowę sieci gazowniczej na  
terenie Gminy Rewal wraz ze stworzeniem systemu zachęt  
do korzystania z przydomowych zbiorników LPG, promocja  
ogrzewania  opartego o odnawialne źródła  energii,  a także  
edukacja  mieszkańców  Gminy  w  zakresie  zagrożeń  
wynikających z rosnącego zjawiska niskiej emisji.

1.6.3 Ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  przed 
degradacją  w  wyniku  intensyfikacji  ruchu 
turystycznego

Opis  kierunku:  W  celu  ochrony  środowiska,  zmniejszenia  
antropopresji związanej z ruchem turystycznym na szczeblu  
Gminy  należy  podjąć  następujące  działania:  określenie  
w miejscowych planach terenów przeznaczonych pod rozwój  
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funkcji  turystycznej,  objęcie  ochroną obszarów o wysokich  
walorach  środowiska  przyrodniczego,  właściwe 
zorganizowanie  ruchu  turystycznego,  wytyczenie  tras 
spacerowych,  rowerowych,  zorganizowanie  na  obrzeżach  
obszarów najcenniejszych  przyrodniczo  i  kulturowych  stref 
buforowych  zatrzymujących  ruch  turystyczny  przez  
specjalnie  przygotowane  atrakcje, np.  parki  leśne,  ścieżki  
przyrodnicze,  rozwój  infrastruktury  technicznej,  edukacja 
ekologiczna  lokalnej  społeczności,  jak  również 
stymulowanie  różnych  inicjatyw społecznych  związanych  z 
ochroną środowiska. 

1.6.4 Rozwój  infrastruktury  ochrony 
przeciwpowodziowej  oraz  prowadzenie  działań 
zmierzających do zapobiegania powodziom.

Opis  kierunku:  Celem  kierunku  jest  bieżąca  konserwacja  
budowli wodnych służących ochronie przeciwpowodziowej. 
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Tabela 71 GOSPODARKA– cele i kierunki działania

GOSPODARKA
Powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju  Województwa  Zachodniopomorskiego  do  roku  2020;  Cel 
strategiczny 1: „Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania”, Cel strategiczny 2: 
„Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, Cel  strategiczny 5: „Budowanie otwartej  
i konkurencyjnej społeczności”

CELE SZCZEGÓŁOWE Kierunki działania / opis

2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy

Powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju  
Województwa  Zachodniopomorskiego 
do  roku  2020: Cel  5:  Budowanie 
otwartej i konkurencyjnej społeczności

2.1.1. Inicjowanie  nowych  stref  aktywności 
gospodarczej .

Opis:  Przesłaniem tego kierunku jest  uaktywnianie nowych  
obszarów  gospodarczych  poprzez  budowę  i  przebudowę  
infrastruktury technicznej  niezbędnej dla tworzenia  nowych  
MŚP na terenie Gminy.

2.1.2. Współpraca Gminy z instytucjami wsparcia małej 

i średniej przedsiębiorczości.

Opis:  Ideą  tego  kierunku  jest  zapewnienie  wsparcia  
instytucjonalnego  i  organizacyjnego  tworzącym  się  na  
terenie  Gminy  przedsięwzięciom MSP dla  zwiększenia  ich  
sprawności  funkcjonowania  na  rynku  i  możliwości  ich  
rozwoju.

2.1.3. Stworzenie  systemu  lokalnych  preferencji 
podatkowych  dla  inwestorów  tworzących  nowe 
miejsca pracy.

Opis:  Założeniem  kierunku  jest  zmiana  stopnia  
zaangażowania  władz  Gminy  w  promocję  warunków 
inwestowania na terenie Gminy Rewal.

2.2. Tworzenie warunków dla 
dalszego rozwoju 
gospodarczego gminy.

Powiązanie ze Strategią Rozwoju  
Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 – cel kierunkowy   2.1.   
Podnoszenie atrakcyjności i spójności  
oferty inwestycyjnej regionu oraz 
obsługi inwestorów,   cel kierunkowy   
1.3. . Wspieranie współpracy 
przedsi  ę  biorstw i rozwoju   
przedsi  ę  biorczo  ś  ci  .  

2.2.1. Tworzenie  dokumentów  planistycznych 
umożliwiających  lokowanie  inwestycji  na 
gminnych terenach inwestycyjnych.

Opis kierunku: Założeniem kierunku jest aktualizacja planów  
zagospodarowania  przestrzennego  obowiązujących  na  
terenach  inwestycyjnych  dla  wyeliminowania  utrudnień  
z lokowaniem inwestycji w oparciu o obecnie obowiązujące  
funkcje.  Miejscowe  Plany  Zagospodarowania  
Przestrzennego  winny  uwzględniać  również  tereny  
przeznaczone pod rozwój działalności gospodarczej (MSP13)  
na terenie gminy.

2.2.2. Rozbudowa  infrastruktury  technicznej  
w obszarach proinwestycyjnych.

Opis  kierunku:  Ideą  kierunku  jest  budowa  infrastruktury  
technicznej  na  terenach  proinwestycyjnych  Gminy  Rewal,  
takiej  jak  drogi  dojazdowe,  sieci  kanalizacyjne  i  

13 MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa
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wodociągowe oraz  infrastruktura  powszechnej  dostępności  
do Internetu.
Kierunek  zakłada  ponadto  wspieranie  rozwoju  usług  
turystycznych  (rekreacyjnych,  gastronomicznych,  
noclegowych)  skierowanych  do  mieszkańców  Gminy  
i  przebywających  turystów na  teren  Gminy  Rewal  poprzez  
dostępność  do  uzbrojonych  terenów  inwestycyjnych  i  
preferencyjne  warunki  inwestowania  oraz  profesjonalną  
obsługę inwestora.

2.2.3. Tworzenie  prawnych  i  ekonomicznych 
mechanizmów  sprzyjających  rozwojowi  usług 
turystycznych.

Opis: Jednym z celów kierunku jest turystyczne uaktywnienie  
miejsc  dotąd  niezagospodarowanych,  stąd  obszary,  które  
staną się atrakcyjne pod kątem lokalizacji nowych inwestycji  
turystycznych  winny  być  uzbrojone  w  pakiet  prawnych  
i ekonomicznych zachęt w postaci możliwej do zaoferowania  
przez samorząd w ramach uprawnień wynikających z pakietu  
ustaw samorządowych.

2.2.4. Stworzenie  programu  doradztwa  dla  MŚP 
działających w sektorze turystyki.

Opis: Celem zadania jest wspieranie małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez stworzenie efektywnego systemu
gromadzenia  i  przekazywania  informacji  oraz  udzielania  
porad,  szczególnie  związanych  z  możliwościami  
pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności  
gospodarczej  oraz  wynikających  ze  zmian  przepisów,  
dostosowujących prawo polskie do prawa UE. Rozwój rynku  
turystycznego  w  Gminie  Rewal,  jak  również możliwości  
pozyskiwania  wsparcia  finansowego przez  prywatne  firmy,  
stymuluje do podjęcia kroków wspierających
lokalne podmioty gospodarcze w zakresie świadczenia usług
doradczych. Słaba znajomość zawiłości biurokratycznych, w 
tym szczególnie związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego
finansowania  z  UE,  powoduje  niski  wskaźnik 
wykorzystywania  przez  przedsiębiorstwa  turystyczne 
dostępnych na rynku funduszy.
W branży gastronomicznej na przykład obserwuje się  duże 
trudności  w  zakresie  stosowania  systemu  HACCP.  
Zauważalna jest potrzeba poradnictwa prawnego, z zakresu  
zarządzania  jakością,  dotacji  itd.  Realizacja  tego  celu  ma  
charakter cykliczny i odnosi się  do całego okresu realizacji  
Strategii.  Z  czasem  koniecznym  jest  przekazanie  tego  
zadania  do  jednej  z  instytucji  doradczych  działających  
w  regionalnym  systemie  wspierania  małej  i  średniej  
przedsiębiorczości.

2.2.5. Inicjowanie  i  podejmowanie  działań  na  rzecz 
wzrostu  zainteresowania  przez  inwestorów 
strategicznych  terenami  inwestycyjnymi  Gminy 
Rewal.

Opis  kierunku:  Głównym  przesłaniem  tego  kierunku  jest  
współpraca  m.in.  z  Polską  Agencją  Informacji  i  Inwestycji  
Zagranicznych w zakresie promocji warunków inwestowania  
na  terenach  inwestycyjnych  Gminy  oraz  dążenie  do  
wzmocnienia  współpracy  z  tzw.  otoczeniem  biznesu  
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mogącym  stworzyć  dodatkowe  atrakcyjne  warunki  
inwestowania w Gminie Rewal.

2.3. Promocja Gminy.

Powiązanie ze Strategią Rozwoju  
Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 – cel kierunkowy   2.2.   
Wzmacnianie rozwoju narzędzi  
wsparcia biznesu,   cel kierunkowy 2.4   . 
Budowanie i promocja marki regionu  .  

2.3.1 Różnorodna, ukierunkowana działalność 
promocyjna na rynek zewnętrzny i wewnętrzny. 

Opis  kierunku:  Celem  podejmowanych  przedsięwzięć  
promocyjnych  powinno być rozszerzenie  zakresu  i  stopnia  
znajomości  oferowanych atrakcji  i  produktów turystycznych  
Gminy Rewal w kraju i zagranicą, a tym samym wydłużenie  
sezonu turystycznego i długości pobytu turystów. Ważne jest  
stymulowanie  społeczności  lokalnych  do  aktywnego  
włączenia  się  w  tworzenie  i  organizację  projektów  
promocyjnych  zarówno  przez  sektor  publiczny,  jak  
i prywatny.

2.3.2 Tworzenie i promocja projektów i zamierzeń 
inwestycyjnych opartych o partnerstwo 
publiczno - prywatne zwiększających ofertę 
turystyczną Gminy Rewal

Opis:  Głównym  przesłaniem  tego  kierunku  jest 
zaakcentowanie potrzeby realizacji inwestycji turystycznych  
i  okołoturystycznych  opartych  o  umowy  partnerstwa  
publiczno  –  prywatnego.  Projekty  te  winny  powstawać 
zarówno po stronie sektora publicznego (Gminy Rewal) jak
i  partnera  prywatnego.  Projekty  ppp  tworzone  przez  
samorządy  mogą  być  doskonałą  ofertą  zachęcającą 
inwestorów  prywatnych  do  inwestowania  w  infrastrukturę 
turystyczną  wspólnie  z  samorządem  oraz  mogą  się  stać 
elementem  montażu  finansowego  z  udziałem  funduszy  
strukturalnych Unii Europejskiej.

2.3.3 Opracowanie strategii promocji Gminy Rewal

Opis:  Celem  kierunku  jest  utworzenia  strategii  promocji,  
która  wskazywałaby  na  główne  produkty  markowe  Gminy  
Rewal,  a jednocześnie  zaproponowałaby  szczegółowe  
rozwiązania  marketingowe i  reklamowe,  które  przełożyłyby  
się bezpośrednio na szybki rozwój gospodarczy całej Gminy.

2.3.4 Utrzymywanie i rozwijanie międzynarodowych 
kontaktów z gminami partnerskimi. 

Opis:  Celem  tego  zadania  jest  intensyfikacja  kontaktów  
międzynarodowych  oraz  ich  ukierunkowanie  na  realizację  
inicjatyw proturystycznych (np. organizacja imprez, promocja  
krzyżowa,  wymiany  kulturalne,  transfer  know  –how)  oraz  
inwestycyjnych.

2.3.5 Monitoring skuteczności działań promocyjnych 
podejmowanych przez Gminę Rewal.

Opis: Wszelkie działania promocyjne, jakie podejmuje Gmina  
i  jej  służby  winny  mieć  na  samym  wstępie  określone  
wskaźniki  produktu  i  rezultatu  według  zasad  określonych  
w  dokumentach  związanych  z  procedurami  określającymi  
monitoring  podjętych  działań.  Tylko  wtedy  można  będzie  
ocenić  wartość  poniesionych  nakładów  na  promocję  
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w stosunku  do  rzeczywistych  mierzalnych  produktów  i  
rezultatów.
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2.4. Wykreowanie nowych 
produktów turystycznych

Powiązanie ze Strategią Rozwoju  
Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 –2.4   .   Budowanie  
i promocja marki regionu  .  

2.5. Tworzenie warunków dla 
dalszego rozwoju 
gospodarczego Gminy.

Powiązanie ze Strategią Rozwoju  
Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020 – cel kierunkowy   2.1.   
Podnoszenie atrakcyjności i spójności  
oferty inwestycyjnej regionu oraz 
obsługi inwestorów

2.4.1 Tworzenie  oferty  turystycznej  skierowanej  do 
dzieci i młodzieży oraz rodzin z dziećmi.

Opis:  Wyjazdy  rodzinne  stanowią  znaczny  procent  wśród  
turystów  odwiedzających  Gminę.  Dlatego  koniecznym  jest  
wzbogacenie  infrastruktury  turystycznej  Gminy  o  miejsca  
spełniające  wymagania  wypoczynku  rodzinnego dla  rodzin  
przyjeżdżających z małymi dziećmi ( place zabaw , ogródki  
jordanowskie).

2.4.2 Przedłużenie  sezonu  turystycznego  w  Gminie 
Rewal

Opis:  Celem  kierunku  jest  opracowanie  
odpowiedniej  formuły  rynkowej  oraz  koncepcji  
wewnętrznej  mającej  na  celu  przedłużenie  
sezonu  letniego  (wrzesień,  październik),  
aktywizacja operatorów turystycznych w Gminie  
Rewal  
w zakresie  całorocznego funkcjonowania poza  
sezonem  letnim,  a  także  opracowanie  
efektywnej  koncepcji  wiosennego  otwarcia  
sezonu (w kwietniu) i otwarcia krótkiego sezonu  
zimowego (styczeń/luty).

2.4.3 Stworzenie warunków dla rozwoju jachtingu.

Opis:  Kierunek  ten  realizowany  może  być  w  
oparciu  infrastrukturę  portu  jachtowego  w 
Niechorzu oraz budowę pomostu spacerowo –  
cumowniczego w Pobierowie.

2.4.4 Opracowanie  propozycji  tematycznych 
zwiedzania  i  aktywnego  korzystania  z  zasobów 
przyrodniczych  Gminy  Rewal  bogatych  w  obszary 
przyrody chronionej.

Opis:  Konieczne jest  opracowania pakietów tematycznych  
z  włączeniem  istniejących  tras  pieszo  –  rowerowych  ,  
ścieżek  przyrodniczych  przebiegających  przez  niezwykle  
bogate  obszary  przyrody  chronionej  oraz  włączenie  tych  
pakietów do oferty turystycznej Gminy Rewal.

2.5.1 Sporządzenie  nowych  miejscowych  planów 
zagospodarowania  przestrzennego  zgodnie  
z  zatwierdzonym  harmonogramem  prac 
planistycznych.

Opis  kierunku:  Głównym  przesłaniem  tego  kierunku  jest  
opracowanie  miejscowych  planów  zagospodarowania  
przestrzennego  w  obszarach  predestynowanych  pod 
zabudowę mieszkaniową z określeniem funkcji tej zabudowy  
oraz  terenów  rekreacyjnych  o  charakterze  publicznym  
tworzących warunki do rozwoju różnych form turystyki.
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Tabela 72 SPOŁECZNOŚĆ – cele i kierunki działania

SPOŁECZNOŚĆ
Powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju  Województwa  Zachodniopomorskiego  do  roku  2020: Cel 
strategiczny 6: „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu”

CELE SZCZEGÓŁOWE Kierunki działania / opis
3.1. Podwyższenie jakości oferty 

Gminy Rewal w zakresie 
rekreacji i wypoczynku.

Powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju  
Województwa  Zachodniopomorskiego 
do  roku  2020: Cel  6:  Wzrost  
tożsamości  i  spójności  społecznej  
regionu

3.1.1. Remont,  budowa  i  przebudowa  istniejącej  
w Gminie infrastruktury sportowej.

Opis kierunku: W ramach tego kierunku zakłada się remont  
i modernizację  otwartych  boisk  sportowych,  przebudowę  
istniejącej  infrastruktury  obiektów  sportowych,  a  także  
budowę  obiektów  sportowych  i  rekreacyjnych  na  terenie  
Gminy m.in. poprzez utworzenie boiska sportowego, budowę 
hali  do tenisa ziemnego i  squasha w Pogorzelicy,  budowę  
basenu  w  Rewalu,  zagospodarowanie  turystyczne  Jeziora  
Liwia Łuża oraz budowę centrum windsurfingu w Niechorzu.

3.1.2. Budowa  i  rozbudowa  infrastruktury  terenów 
rekreacyjnych.

Opis kierunku: W ramach powyższego kierunku przewiduje  
się zagospodarowanie Parku Morskiego w Pogorzelicy oraz  
placu przy stawie oraz parku w Pustkowie. Ponadto kierunek  
ten  zakłada  utworzenie  ścieżki  ekologicznej  promującej  
bioróżnorodność rezerwatu Jeziora Liwia Łuża w Niechorzu.

3.1.3. Budowa obiektów kultury na terenie Gminy.

Opis  kierunku: W  ramach  tego  kierunku  przewiduje  się  
budowę  Centrum  Kultury  i  Amfiteatru  w  Rewalu  oraz  
skansenu rybołówstwa w Niechorzu. 

3.2. Podejmowanie działań 
w zakresie zwiększania jakości 
oferty edukacyjnej

Powiązanie ze Strategią Rozwoju  
Województwa Zachodniopomorskiego 
do roku 2020: Cel 6: Wzrost  
tożsamości i spójności społecznej  
regionu

3.2.1. Budowa  obiektów  w  ramach  działań 
zwiększających ofertę edukacyjną Gminy.

Opis  kierunku:  W  ramach  tego  kierunku  przewiduje  się  
budowę gimnazjum wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej  
w ZSP w Niechorzu.

3.3. Poprawa jakości życia w 
Gminie Rewal.

Powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju  
Województwa  Zachodniopomorskiego 
do  roku  2020: Cel  6:  Wzrost  
tożsamości  i  spójności  społecznej  
regionu

3.3.1. Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych.

Opis  kierunku: Celem  tego  kierunku  są  systematyczne  
remonty  zasobów  mieszkań  komunalnych,  co  pozwoli  na  
podwyższenie standardów lokali mieszkalnych.

3.3.2. Aktywizowanie  działań  w  zakresie  zwiększania 
ilości mieszkań socjalnych.  

Opis  kierunku:  Główną  ideą  tego  kierunku  jest  m.in.  
rewitalizacja  istniejącej  substancji  mieszkaniowej  pod  
potrzeby  mieszkań  socjalnych.  Kierunek  ten  zakłada  
w  szczególności  stworzenie  budynków  socjalnych  
w Pobierowie i Rewalu.
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3.3.3. Przeciwdziałanie  izolacji  i  wykluczeniu 
społecznemu  seniorów  zamieszkujących  Gminę 
Rewal.

Opis  kierunku: Głównym  przesłaniem  tego  kierunku  są  
działania  w kierunku  rozwijania  i  upowszechniania  działań  
związanych z aktywizacją osób starszych.

3.4. Ograniczenie patologii 
społecznych

Powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju  
Województwa  Zachodniopomorskiego 
do  roku  2020: Cel  6:  Wzrost  
tożsamości  i  spójności  społecznej  
regionu

3.4.1 Tworzenie  warunków  do  sprawnego 
funkcjonowania grup wsparcia.

Opis:  Główną  ideą  tego  kierunku  jest  tworzenie  na  bazie  
zasobów  Gminy  Rewal  zaplecza  dla  działań  takich  grup  
wsparcia  jak  grupy  AA,  świetlice  socjoterapeutyczne,  
Uniwersytet Trzeciego Wieku, ośrodki interwencji kryzysowej  
, biura porad prawnych i wielu podobnych działań opartych  
również na np. „streetwalkersach”.

3.4.2 Realizacja  programów  profilaktycznych  
i  współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi 
działających  w  szeroko  rozumianym  obszarze 
pomocy społecznej.

Opis: Kierunek ściśle wiąże się z p. 3.2.1. i jego przesłaniem  
jest  wdrażanie  gotowych  i  sprawdzonych  programów 
profilaktycznych  oraz  tworzenie  własnych  projektów  
w  zakresie  szeroko  rozumianej  pomocy  społecznej  we  
współpracy  z  NGO  w  oparciu  o  zaplecze  socjalne  
i materialne Gminy Rewal.

3.4.3 Monitorowanie miejsc  i  obszarów  zagrożonych 
przestępczością,  patologiami  społecznymi  
i wykluczeniem społecznym.

Opis:  Założeniem  kierunku  jest  stworzenie  systemu 
monitoringu miejsc i obszarów zagrożonych przestępczością,  
patologiami  społecznymi  i  wykluczeniem  społecznym  dla  
poprawy  bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  Gminy  
Rewal.  Szczególnie  istotne  jest  także  zwiększenie  działań  
prewencyjnych na terenie Gminy Rewal.

3.5. Zainicjowanie i wzmocnienie 
współpracy między różnymi 
podmiotami przy lokalnych 
działaniach społecznych

Powiązanie  ze  Strategią  Rozwoju  
Województwa  Zachodniopomorskiego 
do  roku  2020: Cel  6:  Wzrost  
tożsamości  i  spójności  społecznej  
regionu

3.5.1 Budowa podstaw i wdrażanie projektów opartych 
na partnerstwie publiczno – społecznym.

Opis:  Ideą  tego  kierunku  jest  stworzenie  modelu  oferty  
partnerstwa  publiczno  –  społecznego  przede  wszystkim  
skierowanego  do  organizacji  pozarządowych  w  zakresie  
wspólnej realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,  
sportowym,  imprez  masowych  i  pomocy  społecznej,  jak  
również edukacji i prekwalifikacji zawodowej,

3.5.2 Budowa systemu wolontariatu i jego promocja.

Opis: Ideą jest stworzenie zaplecza wolontariuszy głównie  
w  oparciu  o  młodzież,  które  pozwoli  na  skuteczniejsze  
zarządzanie  poszczególnymi  segmentami  działań  
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społecznych

3.5.3 Rozwój współpracy międzynarodowej z Gminami 
partnerskimi.

Opis:  Założeniem  kierunku  jest  intensyfikacja  współpracy  
przede wszystkim z Gminą Paggio w Grecji, mającą na celu  
realizację  wspólnych  projektów  na  rzecz  lokalnej  
społeczności, opartą przede wszystkim o wymianę młodzieży  
i  spotkania  obywateli  gmin  bliźniaczych,  co  pozwala  na  
rozwijanie współpracy i przyjaźni. Kierunek ma na celu także  
natężenie współpracy z Putbus w Niemczech.

3.5.4 Rozwój współpracy z gminami sąsiednimi.
Opis: Celem kierunku jest budowa funkcjonalnych powiązań  
międzygminnych  pomiędzy  gminami  sąsiednimi,  w  tym  
przede  wszystkim  między  gminami  leżącymi  w  pasie  
nadmorskim.
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7 MECHANIZMY PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYNARODOWEJ I MIĘDZYGMINNEJ

Gmina Rewal, z racji swojego naturalnego położenia, ma doskonałe warunki do współpracy 

międzynarodowej oraz międzygminnej. 

Gmina  Rewal  współpracuje  z  Gminą  Paggio  w  Grecji.  Gmina  Rewal  organizuje  wraz  

z  partnerską  Gminą  Paggio  spotkania  obywateli  miast  bliźniaczych  w  Gminie  Rewal,  co  sprzyja 

rozwijaniu autentycznych więzi przyjaźni, współpracy i solidarności, które kształtują się już w drodze 

nawiązanych  kontaktów  i  wymiany.  Spotkanie  gmin  bliźniaczych  odbywa  się  cyklicznie.  Pierwsze 

spotkanie  miało  miejsce  w  roku  2005  i  odbyło  się  w  Gminie  Eleftheres  dzięki  dofinansowaniu  

z programu Miast i Gmin Bliźniaczych Unii Europejskiej. Pomiędzy Gminą Eleftheres a Gminą Rewal 

zrealizowane zostały 4 spotkania. Ponadto Gmina Rewal  zorganizowała wraz z partnerską Gminą 

Eleftheres spotkanie  młodzieży,  które  odbyło  się  w dniach  17 -  25.05.2010 w Gminie  Eleftheres. 

Wymiana młodzieży polsko – greckiej odbyła się w ramach Programu Młodzieży w Działaniu. 

Formy współpracy międzynarodowej i międzygminnej

W  działaniach  związanych  z  rozwojem  Gminy  Rewal  samorząd  powinien  ściśle 

współpracować  z  wieloma  partnerami.  Władze  Gminy  Rewal,  gminy  ościenne,  powiat,  podmioty 

działające  w  lokalnej  branży,  organizacje  i  stowarzyszenia  społeczne,  przedsiębiorcy  oraz  inne 

jednostki  zainteresowane rozwojem Gminy,  łącząc  swoje  doświadczenia,  programy działania  oraz 

środki finansowe, mogą zapewnić wyższą skuteczność działań, w celu wykreowania wizerunku Gminy.

Pomimo że rozwój inwestycyjny i rozwój turystyki ma miejsce na rynku lokalnym, to jednak 

bardzo  ważnym  jest  znalezienie  odpowiednich  powiązań  –  strukturalnych,  tematycznych,  tych 

związanych z dostępnością komunikacyjną, z innymi rozwiązaniami występującymi na innych rynkach. 

Zatem  ważnym  elementem  współpracy  jest  nawiązywanie  kontaktów  z  władzami  i  podmiotami 

ościennych  jednostek  przestrzennych  –  gmin,  powiatów czy  województw.  Współpraca  partnerska 

stwarza  dobry  klimat  do  podejmowania  wielu  oryginalnych  przedsięwzięć  gospodarczych, 

proinwestycyjnych, turystycznych, społeczno - kulturowych, edukacyjnych i prozdrowotnych. Istnieją 

instytucje i podmioty, które mogą wesprzeć programowo i organizacyjnie działania Gminy. Są to m.in.: 

Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA  (firma konsultingowa świadcząca usługi doradcze i finansowe z 

zakresu inwestycji turystycznych), Instytut Turystyki (największy polski ośrodek badawczy turystyki), 

Polska Federacja  Turystyki  Wiejskiej  „Gospodarstwa Gościnne” (największa  w Polsce  organizacja 

skupiająca  rolników  świadczących  usługi  turystyczne,  Polska  Federacja  Campingu  i  Caravaningu 

(firma mogąca udzielać pomocy w tworzeniu czy modernizowaniu campingów).

Samorząd w celu współpracy na rzecz rozwoju i  promocji  Gminy Rewal winien rozpatrzyć 

możliwe następujące mechanizmy partnerstwa na szczeblu samorządowym i pozasamorządowym:

• krajowe  i  międzynarodowe  stowarzyszenia  regionów,  będące  organizacją  społeczną,  mającą 

wspólne cele  oraz zainteresowania.  Ich cechą jest  działalność nie  mająca celu  zarobkowego. 
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Głównymi  płaszczyznami  współpracy  są:  ekologia,  przedsiębiorczość,  nauka,  kultura  oraz 

integracja społeczna,

• partnerstwo publiczno – prywatne (PPP), które można określić, jako rodzaj umowy o wspólnym 

przedsięwzięciu, w której strony jasno określają swój stopień zaangażowania w przedsięwzięcie, 

dzielą  się  nakładami,  ryzykiem,  a  następnie  zyskami  z  realizacji  projektu.  Właśnie  rozwój 

inwestycyjny i turystyka jest tym obszarem, w którym partnerstwo publiczno-prywatne może mieć 

szczególnie  dobre  zastosowanie. Gmina  Rewal  w  celu  realizacji  zadań  publicznych  może 

utworzyć  związek  międzyregionalny,  zawrzeć  porozumienie  międzygminne lub  też  działać 

samodzielnie. Inną formą współpracy jest utworzenie stowarzyszenia (także z powiatem gryfickim 

czy województwem), które aby mogło powstać musi mieć co najmniej trzech założycieli.  Jeżeli 

gmina  wykonuje  zadania  publiczne  objęte  porozumieniem  to  przejmuje  prawa  i  obowiązki 

pozostałych  gmin,  związane  z  realizacja  zadań.  W przypadku,  gdy  gminy  utworzyły  związek 

międzygminny za realizację zadań odpowiada we własnym imieniu, zgodnie z celem utworzonego 

wcześniej  statutu, w dniu jego ogłoszenia. Taki związek posiada osobowość prawną.  Ustawa  

z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym otwiera zupełnie nowe możliwości 

finansowania  przedsięwzięć  o  charakterze  publicznym.  Wspólne  przedsięwzięcia  sektora 

publicznego  i  prywatnego  dotyczyć  mogą  inwestycji  infrastrukturalnych,  ale  również  działań  

o charakterze społecznym i kulturalnym. Czynnik prywatny w PPP daje gwarancję podwyższenia  

stopnia  efektywności  ekonomicznej  przedsięwzięcia.  Natomiast  czynnik  publiczny  poza 

ewentualnym udziałem finansowym  tworzy  swoistego  rodzaju  parasol  ochronny  nad  wspólnie 

realizowaną inwestycją. W ramach współpracy sektora publicznego (władz gminy) i prywatnego 

(podmioty  gospodarcze)  przy  nadarzających  się  okazjach  korzystania  ze  środków  Unii 

Europejskiej może powstać wiele ciekawych rozwiązań.  Unia Europejska bardzo mocno wspiera 

projekty  realizowane  w  ramach  umów  partnerstwa  publiczno  –  prywatnego.  Przewaga 

przedsięwzięć  partnerskich  nad  przedsięwzięciami  jednostronnymi  polega  m.in.  na  tym,  że  

w ramach współpracy PPP włączonych  jest  wiele  grup zainteresowanych  rozwojem lokalnym: 

samorządy, stowarzyszenia, firmy, przedstawiciele społeczności lokalnej.

• klaster  -  skoncentrowane  przestrzenie  zrzeszenie  jednostek  samorządu  terytorialnego, 

organizacji, instytucji badawczych, NGO’s i grup przedsiębiorców powiązanych siecią zależności, 

które dzięki skupieniu zasobów takich jak wiedza, umiejętności, technologia oraz infrastruktura, 

potrafią skutecznie konkurować z innymi podobnymi podmiotami. Dzięki zrzeszeniu w klasterze 

partnerzy  uzyskują  wiele  wymiernych  korzyści:  ułatwiony  dostęp  do  zasobów  tj.  wiedza, 

technologie,  kapitał,  prowadzenie  prac  rozwojowo  –  badawczych,  sprawniejsze  pokonywanie 

barier  administracyjnych  

i rynkowych, większe możliwości pozyskiwania źródeł finansowania, powstałej dzięki zwiększonej 

wiarygodności w instytucjach finansowych, nawiązywanie nowych kontaktów.

• klaster  turystyczny  to  znajdująca  się  w  geograficznym  sąsiedztwie  grupa  przedsiębiorstw 

i powiązanych  z  nimi  instytucji  zajmujących  się  wytwarzaniem  i  dystrybucją  produktów 

turystycznych w oparciu o lokalne lub regionalne walory turystyczne, połączona podobieństwami 

i wzajemnie się uzupełniająca,
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• porozumienia międzyregionalne - są formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, 

powstają  na  podstawie  zawartych  porozumień  międzygminnych,  które  nie  nadają  strukturze 

osobowości prawnej. Dzięki nim tworzą się jasno określone i sformalizowane zasady współpracy.  

Porozumienie  międzygminne  pozwala  na  przekazanie  jednej  gminie  określonych  zadań 

publicznych  drugiej  jednostki.  Gmina  wykonuje  przekazane  zadania  objęte  porozumieniem, 

przejmuje prawa i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego, z którą nawiązała porozumienie. 

Gmina,  która  uzyskała  wsparcie  ma obowiązek  wniesienia  częściowego  udziału  poniesionych 

kosztów związanych z realizacją tych zadań. Celem porozumienia międzygminnego jest rozwój  

aktywności  gospodarczej  i  społecznej,  współpraca na rzecz  zrównoważonego  rozwoju,  wzrost 

konkurencyjności  i  innowacyjności  regionu,  promocja  turystyki,  kultury  i  atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu,

• stowarzyszenia  międzyregionalne,  których  celem  jest  inicjowanie  i  pomoc  przy  tworzeniu 

Lokalnych  Organizacji  Turystycznych,  pomoc  w  tworzeniu  i  promocji  produktu  lokalnego, 

stworzenie systemu informacji turystycznej, tworzenie i realizacja planów rozbudowy infrastruktury 

turystycznej.

Innym istotnym elementem mogącym wpłynąć na kształtowanie rozwoju turystyki i gospodarki 

na terenie Gminy Rewal jest znaczenie kontaktów i związanej z nimi  współpracy międzynarodowej. 

Odgrywa ona istotną rolę w postrzeganiu rozwoju Gminy. Poprzez wymianę doświadczeń jest bardzo 

dobrą formą na zapoznanie się z już wykorzystywanymi elementami, rozwiązaniami czy systemami. 

Polega ona nie tylko na klasycznej  wymianie  doświadczeń między urzędami,  ale i  na inicjowaniu 

wzajemnych kontaktów na wielu płaszczyznach, takich jak szkolnictwo, kultura, rekreacja, itp. 

Proponowane formy współpracy

Proponowaną istotą długofalowej współpracy Gminy Rewal z turystycznymi gminami obszaru 

nadmorskiego  jest  powołanie  partnerstwa  międzygminnego o  stałym  charakterze,  którego  celem 

byłoby koordynowanie wszelkich działań promocyjnych związanych z promocją gmin jako obszarów 

recepcji turystycznej,  jak również inicjowanie działań rozwojowych lokalnego sektora turystycznego. 

Zaistnienie  partnerstwa  jest  przy  tym  korzystnie  oceniane  w  przypadku  ubiegania  się  przez 

zainteresowana  gminy  o  dofinansowanie  ze  środków  zewnętrznych  na  realizację  określonych 

przedsięwzięć.  Proponowana koncepcja  stworzy  podstawy do powstania  nowego,  zintegrowanego 

produktu turystycznego, nastąpi integracja lokalnej społeczności zaangażowanej w rozwój turystyki  

i kultury wokół wspólnego celu oraz umożliwi pozyskiwanie dofinansowania na ich realizację.

Inną  formą  współpracy  jest  utworzenie  na  terenie  Gminy  Rewal  stowarzyszenia,  które 

reprezentowałoby interesy Gminy Rewal i  turystycznych gmin ościennych. Organem założycielskim 

powinna być Gmina Rewal, jednak stowarzyszenie mogłoby skupiać również inne podmioty z branży 

turystycznej, tj. organizacje turystyczne, obiekty noclegowe i gastronomiczne, organizatorzy turystyki, 

ośrodki kultury.
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Ponadto  proponuje  się  utworzenie  klastera  turystycznego we  współpracy  z  samorządami 

lokalnymi otaczającymi Gminę Rewal, opartego na walorach i atrakcjach turystycznych gmin obszaru 

nadmorskiego.  Powołanie  i  koordynowanie  działań  klastera  mogłoby  należeć  do  zadań 

stowarzyszenia.  Klaster  turystyczny  stwarza  podstawy  do  powstania  zintegrowanego  produktu 

turystycznego, ponadto nastąpi integracja lokalnej społeczności zaangażowanej w rozwój turystyki  

i  kultury  wokół  wspólnego celu,  skupiając członków zainteresowanych  rozwojem turystyki  stwarza 

możliwość podejmowania kolejnych inicjatyw.
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8 PROMOCJA GMINY REWAL
Analiza  potencjału  Gminy  Rewal  pokazuje,  że  dominującym  obszarem  aktywności 

promocyjnej  na  poziomie  Gminy  jest  promocja  turystyczna.  Zagospodarowanie  turystyczne, 

niezaprzeczalne  walory  turystyczne  powodują,  że  koncentracja  na  promocji  turystycznej  jest 

uzasadniona. Jednakże kreując promocję Gminy należy uwzględnić promocję inwestycyjną, promocję 

wewnętrzną adresowaną do mieszkańców, a także promocję działań mających na celu wykreowane 

pożądanego  wizerunku  w  mediach  i  w  instytucjach  szczebla  regionalnego,  krajowego  i  wśród 

partnerów międzynarodowych i międzygminnych Gminy.

Zatem odbiorcami komunikatów promocyjnych winni być:

• odbiorcy wewnętrzni

Odbiorcami wewnętrznymi są te grupy, które funkcjonują w Gminie Rewal. Chodzi zarówno 

o  odbiorców  produktów  (inwestycyjnych,  mieszkaniowych,  socjalnych,  handlowo  –  usługowych, 

oświatowo – kulturalnych, rekreacyjno – sportowych, publicznych), jak i wizerunku Gminy. Są to:

mieszkańcy Gminy Rewal,

ościenne jednostki samorządu terytorialnego,

przedsiębiorstwa turystyczne, 

przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, pośrednio związane z branżą turystyczną,

przedsiębiorstwa produkcyjne, niezwiązane z turystyką,

instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą, turystyką, rekreacją, sportem,

szkoły,

organizacje społeczne, działające na rzecz lokalnej społeczności,

media lokalne i regionalne.

Odbiorcy  wewnętrzni  są  jednocześnie  adresatami  działań  związanych  z  wizerunkiem,  

i współtwórcami wizerunku Gminy Rewal w otoczeniu zewnętrznym, poprzez kontakty z odbiorcami 

zewnętrznymi. Winni być ambasadorami marki Gminy Rewal. 

• odbiorcy zewnętrzni

Jako odbiorców zewnętrznych należy rozumieć te grupy, które mają swoją siedzibę, miejsce 

zamieszkania poza Gminą Rewal. Odbiorcy zewnętrzni to następujące podgrupy:

turyści,

mieszkańcy Powiatu  Gryfickiego (poza  Gminą Rewal)  i  ościennych  powiatów –odbiorcy  oferty 

turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej,

potencjalni, przyszli  inwestorzy (zarówno w infrastrukturę turystyczną, jak również infrastrukturę 

dla mieszkańców, przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe),

media lokalne i regionalne,

media ogólnopolskie, w tym media branżowe (turystyczne i marketingowe),

instytucje publiczne na poziomie regionalnym i krajowym,
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instytucje  i  organizacje  zajmujące się  rozwojem i  promocją  turystyki  i  gospodarki  na szczeblu 

centralnym, dystrybutorzy środków UE – np. POT, PARP, PAIiIZ14.

Stworzenie  pozytywnego  wizerunku  Gminy  Rewal  będzie  ważnym  uwarunkowaniem 

powodzenia w działaniach na rzecz rozwoju. Funkcję pozytywnego wizerunku Gmina Rewal będzie 

mogła wykorzysta w ubieganiu się o inwestorów, turystów oraz środki pomocowe z różnego rodzaju 

programów. Promocja Gminy Rewal, jaką wykreuje samorząd Gminy Rewal odniesie pozytywne skutki 

na wielu płaszczyznach.

Podstawowym celem działań promocji ukierunkowanych na sektor turystyki w Gminie Rewal 

winien  być  możliwie  szybki  wzrost  liczby  turystów  odwiedzających  atrakcje  turystyczne  Gminy. 

Jednocześnie  turyści  stanowią  strategiczną  grupę  odbiorców  oferty  promocyjnej  Gminy  Rewal. 

Promocja  Gminy  Rewal  jako  regionu  turystycznego  powinna  być  ukierunkowana  na  zwiększenie 

efektywności  wykorzystania  potencjału przyrodniczego i  społecznego Gminy przez rozwój  turystyki  

krajowej i zagranicznej, skutkujące lokalnym rozwojem gospodarczym oraz wzrostem poziomu życia 

ludności.  W zakresie promocji turystycznej Gminy należy wykreować wizerunek Gminy Rewal jako 

atrakcyjnego i przyjaznego turystom obszaru, promowanie atrakcji i produktów turystycznych na rynku 

krajowym i międzynarodowym oraz nasilić działalność promocyjną wewnątrz Gminy dla zmniejszenia 

wyjazdów mieszkańców na tereny sąsiednich gmin czy województw.  Wśród działań promocyjnych 

Gminy Rewal nie może zabraknąć oferty dla turystów zagranicznych, w komunikacji takiej istotne jest 

posiadanie strony internetowej Gminy w językach obcych (minimum stanowić będzie strona w języku 

angielskim i niemieckim).

Promocja Gminy Rewal  skierowana do jej  mieszkańców winna mieć na celu wzmocnienie 

identyfikacji i więzi tej grupy z Gminą. Jest to istotny odbiorca działań promocyjnych Gminy, gdyż jego 

zachowania, wypowiedzi i odczucia wpływają na postrzeganie Gminy przez odbiorców zewnętrznych. 

Działania ukierunkowane w obszarze komunikacji z mieszkańcami mają spowodować, że staną się oni 

ambasadorami Gminy Rewal na zewnątrz, co znacząco wpłynie na jej pozytywny wizerunek. Istotne 

jest, aby mieszkańcy identyfikowali się z wizją Gminy Rewal i czuli się zaangażowani w jej tworzenie. 

Działania promocyjne skierowane do mieszkańców Gminy winny przynieść wymierne skutki w postaci 

pożądanego wizerunku Gminy, wzrostu ruchu turystycznego, a w konsekwencji wzrostu miejsc pracy 

w  Gminie.  Według  ekspertów  jedno  miejsce  noclegowe  generuje  pięć  miejsc  pracy.  Dialog  

z mieszkańcami powinien trwać cały rok. Do mieszkańców powinny być kierowane także materiały 

edukacyjno - informacyjne o wydarzeniach i atrakcjach.

Specyficzny i stosunkowo trudny rodzaj promocji gminy stanowi promocja wśród potencjalnych 

inwestorów. Są oni silnie rozproszeni, bardzo zróżnicowani i jest ich relatywnie niewielu, szczególnie  

w stosunku do starających się o nich samorządów. Za sukces promocji inwestycyjnej gminy należy już 

uznać przekonanie inwestora do włączenia konkretnej oferty na listę rozpatrywanych lokalizacji. Do 

promocji inwestycyjnej Gmina Rewal winna przystąpić dopiero po przygotowaniu oferty inwestycyjnej. 

Promocja  inwestycyjna  Gminy  Rewal  powinna  być  przeprowadzona  przez  urzędników  gminnych. 

Jednakże można ją zlecić wyspecjalizowanym instytucjom. 

14 POT – Polska Organizacja  Turystyczna,  PARP – Polska Agencja  Rozwoju  Przedsiębiorczości,  PAIiIZ  -  Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych
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Władze Gminy Rewal winny docierać bezpośrednio do potencjalnych inwestorów i przekonywać, że 

atrakcyjność inwestycyjna, czyli suma korzyści, jaka może stać się ich udziałem dzięki rozpoczęciu 

działalności w danym miejscu, jest wyższa niż w innych gminach. Do promocji bezpośredniej należy 

wykorzystać:

dystrybucję  materiałów  promocyjnych,  wręczanych  podczas  spotkań  bezpośrednich,  a  także 

rozkładane w miejscach odwiedzanych przez potencjalnych inwestorów,

przygotowanie  i  dystrybucję  opracowań  specjalistycznych,  uwydatniających  szczególne  walory 

Gminy,

reklamę w mediach wyspecjalizowanych i branżowych,

marketing bezpośredni - bezpośrednie docieranie z informacją telefoniczną o ofercie inwestycyjnej 

do  osób  zajmujących  się  wyborem  miejsc  lokalizacji  w  koncernach  planujących  ekspansję  

w regionie,

przygotowanie zakładki „Oferta inwestycyjna” na oficjalnej stronie Gminy Rewal,

uczestnictwo w targach.

Ponadto  w  celu  promocji  inwestycyjnej  Gmina  może  skorzystać  z  usług  oferowanych  przez 

wyspecjalizowane  firmy  i  instytucje,  do  których  zwracają  się  inwestorzy  poszukujący  miejsca 

lokalizacji. 

Partnerzy, z którymi mogłaby nawiązać współpracę Gmina Rewal to: 

firmy  prywatne  (consultingowe,  biura  pośrednictwa  nieruchomości,  kancelarie  prawne),  które 

odpłatnie  doradzają,  przeważnie  dużym  koncernom międzynarodowym,  przy  wyborze  miejsca 

lokalizacji, przedstawiają klientom także oferty otrzymane od gmin,

organizacje samorządu gospodarczego (izby przemysłowe i handlowe), grupujące firmy branżowe 

lub  przedsiębiorstwa  działające  na  rynkach  poszczególnych  krajów,  do  nich  czasami,  także 

poprzez kontakty nieformalne, zwracają się inwestorzy zainteresowani znalezieniem dogodnego 

miejsca pod budowę nowych oddziałów swoich firm,

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych to instytucja specjalizująca się w obsłudze 

priorytetowych inwestorów z zagranicy, w szczególności średnich i dużych, profesjonaliści z PAIiIZ 

doradzają  inwestorom  zainteresowanym  rozpoczęciem  działalności  w  Polsce,  przedstawiają 

najbardziej atrakcyjne, ich zdaniem, oferty inwestycyjne polskich samorządów,

wydziały ekonomiczno - handlowe i radcy handlowi ambasad polskich za granicą i zagranicznych 

w  Polsce,  są  to  czasami  pierwsze  adresy,  pod  które  kierują  się  inwestorzy  zainteresowani 

lokalizacją w danym kraju,

działający w Gminie przedsiębiorcy, szczególnie średni i duzi, przed podjęciem ostatecznej decyzji  

o  lokalizacji  firmy  często  spotykają  się  z  działającymi  na  danym  terenie  przedsiębiorcami  

i rozmawiają o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, działa tzw. zasada śnieżnej kuli  

- im lepsze doświadczenia firm już działających w gminie, tym większe szanse na następne,

współpraca partnerska z zagranicznymi samorządami, co daje możliwość wymiany doświadczeń 

czy  realizacji  wspólnych  projektów i  pozwala  też  na przedstawianie  oferty  Gminy  za  granicą,  

czasami efektem współpracy są inwestorzy zainteresowani lokalizacją firmy w gminie,
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uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach dla gmin np.: Grunt na medal (organizator: PAIiIZ),  

Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom (organizator: FRDL), Gmina fair-play - certyfikowana 

lokalizacja  inwestycji  (organizator:  Instytut  Badań  nad  Demokracją  i  Przedsiębiorstwem 

Prywatnym), pozwala zaistnieć w mediach i utrwalać wizerunek gminy jako dobrego miejsca do 

prowadzenia  działalności  gospodarczej,  szczególnie  w  przypadku  wygrania  któregoś  z  ww. 

konkursów.

Do  działań,  które  ponadto  należy  podjąć  i  kontynuować  w  zakresie  szeroko  rozumianej  

promocji Gminy Rewal zaliczyć należy:

dystrybucję materiałów promocyjnych i informacyjnych Gminy w formie papierowej,

nawiązanie  współpracy  z  sąsiednimi  oraz  wojewódzkimi  punktami  i  centrami  informacji 

turystycznej,

kampanie reklamowe Gminy w mass mediach,

organizację cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych,

stworzenie i utrzymanie stałego kalendarza podstawowych działań promocyjnych,

udział w szkoleniach, targach, wystawach, w tym międzynarodowych,

zapraszanie  gości  spoza  Gminy  na  organizowane  przez  Gminę  uroczystości  i  imprezy 

okolicznościowe,

publiczne  wystąpienia  przedstawicieli  reprezentujących  produkt  turystyczny  na  targach  

i giełdach turystycznych, szczególnie międzynarodowych, 

organizowanie  objazdowych  wycieczek  dla  takich  grup  odbiorców  jak  dziennikarze, 

przedstawiciele touroperatorów, punktów informacji turystycznej, itp.

udzielanie  wywiadów  w  mediach,  organizowanie  sympozjów,  których  celem  jest  pogłębianie 

wiedzy o Gminie Rewal i organizowanie konferencji prasowych,

umieszczanie na oficjalnej stronie internetowej informacji  nt.  jak pozytywnie Gminę inni widzą  

i opisują.

Skuteczność  działań  promocyjnych  podejmowanych  na  szczeblu  Gminy  powinna  być 

okresowo  weryfikowana.  Pozwoli  to  na stałą  kontrolę  zasadności  stosowanych  narzędzi  i  technik 

promocyjnych.  W rezultacie środki  finansowe przekazywane na tą działalność, będą wydatkowane 

coraz bardziej efektywnie.  Zebrane i opracowane wyniki  badań winny być upowszechnione w celu 

wsparcia władz lokalnych w procesie rozwoju Gminy Rewal. Prowadzenie monitoringu winno mieć 

charakter ciągły.
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9 MONITORING I EWALUACJA STRATEGII
Ocena strategicznych dokumentów zawierających programy rozwoju winna być dokonywana 

trzykrotnie: przed rozpoczęciem realizacji  (ex-ante),  w połowie okresu realizacji  (mid-term) oraz po 

zakończeniu realizacji (ex-post). 

Aby umożliwić pośrednie dokonywanie ocen mid-term i ex-post, należy określić powiązania 

pomiędzy Strategią gminy a strategiami sektorowymi oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Ocena 

ex-post jest najbardziej istotna i miarodajna dla całościowej oceny polityki rozwoju gminy w długim 

okresie czasu oraz spełnia najwięcej funkcji. Wszelkie oceny oddziaływania podmiotów publicznych na 

procesy rozwoju przeprowadzane są w kontekście społecznych potrzeb, celów i nakładów. Mierzone 

i oceniane są uzyskane produkty, wyniki, efekty i skutki. Działania i przedsięwzięcia służące realizacji 

celów  operacyjnych  oceniane  są  na  podstawie  czterech  kryteriów:  skuteczności,  celowości, 

efektywności, wydajności. Cały proces dodatkowo oceniany jest z punktu widzenia praworządności  

i  gospodarności  (oszczędności).  Oceny  wymagają  podejścia  uporządkowanego,  obiektywnych 

kryteriów oraz stosowania zróżnicowanych  i  wyrafinowanych  metod.  Ocena realizacji  Strategii  jest 

procesem  wymagającym  udziału  społecznego,  a  przede  wszystkim  współdziałania  podmiotów  

i uczestników strategicznego planowania rozwoju Gminy Rewal. 

Aby  spełnić  powyższe  wymagania,  każdy  cel  operacyjny  wymaga monitorowania.  Wymóg 

monitorowania  wynika  również  z  przepisów  regulujących  finansowanie  przedsięwzięć  z  funduszy 

strukturalnych UE. Monitorowaniem Strategii na poziomie celów operacyjnych (używając wskaźników 

produktu  i  rezultatu  przypisanych  tym  celom)  winna  zajmować  się  jednostka  organizacyjna 

odpowiedzialna za jego wdrażanie, w tym wypadku – samorząd gminny.

Wizja, misja Gminy Rewal zawarta w Strategii sformułowana jest na tak ogólnym poziomie, że 

bezpośrednia ocena stopnia ich realizacji  nie jest możliwa. Można jednak ocenić stopień realizacji 

celów  operacyjnych.  Mają  one  na  tyle  konkretny  charakter  i  są  powiązane  bezpośrednio  

z  realizowanymi  i  planowanymi  do  realizacji  przedsięwzięciami,  że  można  stosować  bardziej 

wyspecjalizowane wskaźniki. 

W charakterystyce każdego z celów operacyjnych zawarto propozycje wskaźników produktów 

oraz  rezultatów.  Zestaw  wskaźników  dla  celów  monitorowania Strategii  na  poziomie  celów 

operacyjnych zawiera poniższa tabela 72. Ich coroczne obliczenie rozpoczynając od roku bazowego 

2011 (stan 31 grudnia – dane będą dostępne wiosną 2012) umożliwi dokonanie w latach 2015 i 2020  

ocen realizacji  Strategii pod kątem: skuteczności, celowości, efektywności, wydajności. Odpowiednie 

jednostki  organizacyjne  gminy  i  instytucje  zewnętrzne  dokonywać  będą  bieżącej  (raz  w  roku)  

i  okresowej (w 2015 i  2020 r.)  kontroli  realizacji  Strategii.  Efektem kontroli  może być konieczność 

zmodyfikowania Strategii Rozwoju Gminy Rewal.

Źródłami pozyskiwania danych do oceny realizacji Strategii mogą być:

1. Źródła pierwotne:

- badania  ankietowe  za  pomocą  kwestionariusza  –  np.  z  wykorzystaniem  Internetu,  w  formie 

drukowanej – skrzynka na opinie w punkcie obsługi Gminy,
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- otwarte dla wszystkich Forum Internetowe, pozwalające na swobodną wypowiedź,

- cykliczne,  coroczne spotkania grup eksperckich oraz innych podmiotów działających w różnych 

obszarach społecznych i gospodarczych Gminy,

- inne.

2. Źródła wtórne:

- statystyki,  w tym Urzędu Statystycznego oraz innych jednostek i instytucji, informacje medialne 

oraz raporty, biuletyny, sprawozdania z działalności i in. pochodzące od środowisk turystycznych,  

inne,

- raporty z badań ruchu turystycznego w Gminie Rewal.

Wybór źródeł informacji do oceny realizacji Strategii będzie każdorazowo weryfikowany, zgodnie 

z przyjętymi wskaźnikami
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Tabela 73 Przykładowe wskaźniki monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020
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Nr kier. 
dział. Nazwa priorytetu/celu operacyjnego 

Wskaźniki
produktu rezultatu

Rok bazowy 2011, lata oceny: 2015, 2020

1. PRZESTRZEŃ

1.1. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W KIERUNKU POLEPSZENIA STANDARDU I JAKOŚCI KOMUNIKACYJNEJ NA TERENIE GMINY REWAL
Kierunki działania

1.1.1 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i okołodrogowej na 
terenie Gminy.

- Długość (w km) 
przebudowanych dróg gminnych

- Długość (w km) nowo 
wybudowanych dróg 
w obszarach nowej zabudowy 
mieszkaniowej, atrakcji 
turystycznych i terenów 
inwestycyjnych

- Średniodobowe natężenie 
ruchu pojazdów kołowych 
(SDR) na przebudowanych 
drogach gminnych.

- Średniodobowe natężenie 
ruchu pojazdów kołowych 
(SDR) na nowo 
wybudowanych drogach 
w obszarach nowej zabudowy 
mieszkaniowej, atrakcji 
turystycznych i terenów 
inwestycyjnych.

- Skrócenie czasu przejazdu 
pomiędzy miejscowościami 
Gminy połączonymi 
przebudowanymi drogami 
gminnymi.

- Zmniejszenie stopnia 
zanieczyszczenia środowiska, 
liczby kolizji, zdarzeń 
drogowych spowodowanych 
stanem technicznym dróg 
gminnych.

1.1.2. Prowadzenie  działań  związanych  z  poprawą  komunikacji  pomiędzy 
miejscowościami Gminy Rewal.

- Liczba inicjatyw i projektów 
stworzonych na terenie gminy, 
których celem była poprawa 
komunikacji pomiędzy 

- Pomiary natężenia i płynności 
ruchu na terenie Gminy przed 
i po realizacji poszczególnych 
inwestycji drogowych, których 
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Nr kier. 
dział. Nazwa priorytetu/celu operacyjnego 

Wskaźniki
produktu rezultatu

miejscowościami Gminy Rewal. celem było usprawnienia 
komunikacji pomiędzy 
miejscowościami Gminy 
Rewal.

1.1.3. Rozbudowa  i  przebudowa  obiektów  infrastruktury  okołodrogowej 
(chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie).

- Długość (w km) nowo 
wybudowanych 
i przebudowanych chodników na 
terenie Gminy,

- Długość (w km) nowo 
wybudowanych 
i przebudowanych ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy,

- Liczba wymienionych lub 
uzupełnionych punktów 
świetlnych wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych.

- Liczba użytkowników nowo 
wybudowanych 
i przebudowanych chodników 
na terenie Gminy,

- Liczba użytkowników nowo 
wybudowanych 
i przebudowanych ścieżek 
rowerowych na terenie gminy,

- Długość ciągów 
komunikacyjnych, wzdłuż 
których uzupełniony punkty 
świetlne.

1.1.4. Prowadzenie działań związanych z modernizacją linii  kolejowych na 
terenie Gminy.

- Długość (w km) 
zmodernizowanej linii kolejowej

- Liczba użytkowników 
zmodernizowanej linii 
kolejowej.

1.2. POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI I ZAGOSPODAROWANIA GMINY REWAL

Kierunki działania

1.2.1. Budowa sieci parkingów z uwzględnieniem potrzeb ruchu 
turystycznego – także w ramach PPP

- Powierzchnia (w m2) obszarów 
Gminy Rewal przystosowanych 
do parkowania pojazdów

- Ilość miejsc parkingowych na 
terenie Gminy Rewal.

1.2.2. Rewitalizacja wydzielonych zespołów urbanistycznych fragmentów 
miejscowości Gminy Rewal.

- Powierzchnia (w m2) 
zrewitalizowanej części Gminy 
Rewal.

- Natężenie ruchu turystycznego 

w zrewitalizowanych 
obszarach Gminy Rewal.

1.2.3. Renowacja obiektów zabytkowych - Liczba turystów krajowych 
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Nr kier. 
dział. Nazwa priorytetu/celu operacyjnego 

Wskaźniki
produktu rezultatu

i historycznych występujących na terenie Gminy. - Powierzchnia (w m2) 
odrestaurowanych obiektów 
zabytkowych i historycznych na 
terenie Gminy Rewal.

i zagranicznych 
odwiedzających 
odrestaurowane obiekty na 
terenie Gminy Rewal.

1.2.4. Likwidacja wszelkich barier architektonicznych 
i komunikacyjnych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.

- Liczba inicjatyw i projektów, 
związanych z likwidacją barier 
architektonicznych 
i komunikacyjnych,

- Liczba zejść na plażę 
przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych.

- Liczba osób 
niepełnosprawnych 
odwiedzających Gminę Rewal.

1.3 ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY

Kierunki działania

1.3.1. Działanie na rzecz rozwoju turystyki rekreacyjnej w oparciu o dobrze 
rozwiniętą turystykę zdrowotną i wypoczynkową w kierunku 
alternatywnych całorocznych usług typu SPA & Weelnes opartych na 
bazie hotelowej o standardzie trzygwiazdkowym i wyższym.

- Ilość obiektów turystycznych 
o standardzie 3*** i wyższym 
oferujących usługi SPA & 
Weelnes, 

- Powierzchnia (w m2) obiektów 
typu SPA & Weelnes

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych korzystających 
z oferty turystyki rekreacyjnej 

1.3.2. Wzbogacenie oferty Gminy Rewal w zakresie turystyki konferencyjnej. - Powierzchnia (w m2) 
nowopowstałych sal i obiektów 
konferencyjnych

- Liczba klientów korzystających 
w ciągu roku z oferty turystyki 
konferencyjnej na terenie 
Gminy Rewal

1.3.3. Budowa produktu turystycznego opartego na agroturystyce jako części 
rozwoju usług turystycznych na terenie Gminy Rewal.

- llość projektów promujących 
agroturystykę w Gminie Rewal,

- Ilość produktów turystycznych 
utworzonych o ofertę 
agroturystyczną Gminy Rewal.

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych 
przyjeżdżających do Gminy 
Rewal dla celów związanych 
z wypoczynkiem opartym 
o ofertę agroturystyczną.
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Nr kier. 
dział. Nazwa priorytetu/celu operacyjnego 

Wskaźniki
produktu rezultatu

1.3.4. Opracowanie i przyjęcie dokumentów planistycznych dających 
podstawę do podejmowania decyzji lokalizacyjnych w nowych 
obszarach turystycznych Gminy ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów turystycznie atrakcyjnych i obszarów do nich przyległych.

- Powierzchnia (w m2) obszarów 
turystycznych Gminy Rewal 
objętych Planami 
Zagospodarowania 
Przestrzennego, które 
umożliwiają podejmowanie 
decyzji lokalizacji nowych 
inwestycji turystycznych 

- Wartość nakładów 
inwestycyjnych (w PLN) 
liczona dla nowych inwestycji 
turystycznych 
w obszarach objętych nowymi 
Planami Zagospodarowania 
Przestrzennego

1.4. ROZWÓJ TURYSTYKI MORSKIEJ NA TERENIE GMINY REWAL

Kierunki działania

1.4.1. Kontynuacja działań związanych z budową przystani jachtowej 
w Niechorzu.

- Powierzchnia (m2) przystani 
jachtowej w Niechorzu.

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych korzystających 
z oferty przystani jachtowej 
w Niechorzu.

1.4.2. Tworzenie projektów i przedsięwzięć umożliwiających rozwój sportów 
wodnych  w  oparciu  o  zasoby  i  infrastrukturę  przystani  jachtowej  
w  Niechorzu  oraz  pomostów  spacerowo  –  cumowniczych  
w Pobierowie, Rewalu i Niechorzu.

- Liczba projektów 
zwiększających udział sportów 
wodnych w ofercie turystycznej 
Gminy Rewal,

- Liczba zorganizowanych imprez 
regatowych.

- Liczba projektów mających na 
celu budowę pomostów 
spacerowo – cumowniczych.

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych korzystających 

w ciągu roku ze sportów 
wodnych,

- Liczba osób biorących udział 
w imprezach regatowych.

1.4.3. Rozszerzenie oferty turystycznej Gminy Rewal o żeglugę morską. - Liczba projektów 
zorganizowanych na terenie 
Gminy, promujących 
Zachodniopomorski Szlak 
Żeglarski.

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych korzystających 

z Zachodniopomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego.
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Nr kier. 
dział. Nazwa priorytetu/celu operacyjnego 

Wskaźniki
produktu rezultatu

1.4.4. Kreowanie rozwoju wypoczynkowej turystyki morskiej. - Liczba projektów 
zwiększających udział turystyki 
wędkarskiej i nurkowania 
morskiego w ofercie turystycznej 
Gminy Rewal. 

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych, 
korzystających z turystyki 
wędkarskiej i nurkowania 
morskiego.

1.5. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY REWAL
1.5.1. Budowa publicznej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rewal. - Liczba projektów mających na 

celu budowę promenad i zejść 
na plażę na terenie Gminy 
Rewal.

- Liczba turystów korzystających 
z wybudowanych obiektów 
turystycznych.

1.5.2. Podjęcie działań w kierunku zagospodarowania terenu po Ośrodku 
Wypoczynkowym w Pobierowie. - Budowa infrastruktury służącej 

turystycznemu wykorzystaniu 
terenu po Ośrodku 
Wypoczynkowym Bursztyn w 
Pobierowie.

- Liczba mieszkańców oraz 
turystów korzystających 
z powstałego 
zagospodarowania 
turystycznego terenu po 
Ośrodku Wypoczynkowym 
Bursztyn w ciągu roku.

1.5.3. Ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  przed  degradacją  w  wyniku 
intensyfikacji ruchu turystycznego.

- Liczba projektów, mających na 
celu ochronę dziedzictwa 
przyrodniczego.

- Liczba turystów zagranicznych 
i krajowych, korzystających 
z nowopowstałych obiektów.

1.5.4. Rozwój infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej oraz prowadzenie 
działań zmierzających do zapobiegania powodziom.

- Liczba projektów, mających na 
celu ochronę 
przeciwpowodziową 
i zapobieganiu powodziom.

- Liczba budowli wodnych 
służących ochronie 
przeciwpowodziowej 
poddanych konserwacji.

1.6. POPRAWA JAKOŚCI OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY REWAL

Kierunki działania

1.6.1. Wdrożenie  jednolitego  systemu  selektywnej  zbiórki  odpadów 
surowcowych na terenie całej Gminy.

- Liczba powstałych 
i zrealizowanych projektów 
w poszczególnych częściach 

- Waga (w tonach) 
segregowanych odpadów na 
terenie Gminy w ramach 
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Nr kier. 
dział. Nazwa priorytetu/celu operacyjnego 

Wskaźniki
produktu rezultatu

Gminy, których celem było 
wdrożenie jednolitego systemu 
selektywnej zbiórki odpadów

opracowanego jednolitego 
systemu selektywnej zbiórki 
odpadów surowcowych

- Waga (w tonach) 
segregowanych odpadów 
w poszczególnych 
asortymentach np. szkło, 
papier, tworzywa sztuczne

1.6.2. Podjęcie działania w kierunku ochrony powietrza w strefach 
zamieszkania i obszarach proturystycznych.

- Liczba utworzonych projektów 
mających na celu likwidację 
i ograniczenie niskiej emisji

- Liczba działań promujących 
nowe technologie grzewcze 
wśród mieszkańców

- Liczba gospodarstw domowych 
wdrażających nowe 
technologie grzewcze na 
terenie Gminy.

1.6.3. Ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  przed  degradacją  w  wyniku 
intensyfikacji ruchu turystycznego.

- Liczba projektów, mających na 
celu ochronę dziedzictwa 
przyrodniczego.

- Liczba turystów zagranicznych 
i krajowych, korzystających 
z nowopowstałych obiektów.

1.6.4. Rozwój infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej oraz prowadzenie 
działań zmierzających do zapobiegania powodziom.

- Liczba projektów, mających na 
celu ochronę 
przeciwpowodziową 
i zapobieganiu powodziom.

- Liczba budowli wodnych 
służących ochronie 
przeciwpowodziowej 
poddanych konserwacji.

2. GOSPODARKA

2.1. TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY
Kierunki działania

2.1.1 Inicjowanie nowych stref aktywności gospodarczej .
- Powierzchnia (ha) terenów 

Gminy włączona do działań 
gospodarczych. 

- Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych powstałych na 
nowych obszarach 
gospodarczych.

2.1.2. Współpraca Gminy z instytucjami wsparcia małej i średniej 
przedsiębiorczości.

- Powierzchnia (m2 ) i kubatura 
(m3) obiektów znajdujących się 

- Ilość małych i średnich 
przedsiębiorstw korzystających 
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Nr kier. 
dział. Nazwa priorytetu/celu operacyjnego 

Wskaźniki
produktu rezultatu

na terenie Gminy, w których 
powstały instytucje wsparcia dla 
małej i średniej 
przedsiębiorczości. 

z pomocy instytucji wsparcia 
znajdujących się na terenie 
Gminy. 

2.1.3. Stworzenie systemu lokalnych preferencji podatkowych dla 
inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.

− Liczba działań promujących 
system lokalnych preferencji 
podatkowych dla inwestorów 
tworzących nowe miejsca pracy 
w oparciu o gminne tereny 
inwestycyjne.

− Liczba podmiotów 
gospodarczych objętych 
systemem lokalnych 
preferencji podatkowych.

2.2. TWORZENIE WARUNKÓW DLA DALSZEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY

Kierunki działania

2.2.1. Tworzenie  dokumentów  planistycznych  umożliwiających  lokowanie 
inwestycji na gminnych terenach inwestycyjnych.

− Liczba projektów mających na 
celu tworzenie dokumentów 
planistycznych umożliwiających 
lokowanie inwestycji na 
gminnych terenach 
inwestycyjnych 

− Powierzchnia (w ha) 
wyznaczonych 
w Miejscowych Planach 
Zagospodarowania 
Przestrzennego nowych terenów 
przeznaczonych pod rozwój 
działalności gospodarczej

− Wartość (w PLN) 
zainwestowanego kapitału 
w obszarach 
proinwestycyjnych gminy

2.2.2. Rozbudowa infrastruktury technicznej w obszarach proinwestycyjnych. − Powierzchnia (w ha) terenów 
proinwestycyjnych uzbrojonych 
w infrastrukturę techniczną.

− Wartość (w PLN) 
zainwestowanego kapitału 
w obszarach 
proinwestycyjnych gminy.

2.2.3. Tworzenie  prawnych  i  ekonomicznych  mechanizmów  sprzyjających 
rozwojowi usług turystycznych.

- Powierzchnia (ha) Gminy objęta 
prawnymi mechanizmami 
wsparcia usług turystycznych.

- Liczba nowopowstałych usług 
turystycznych na terenie 
Gminy. 
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2.2.4. Stworzenie  programu  doradztwa  dla  MŚP  działających  w  sektorze 
turystyki.

- Ilość projektów doradczych 
organizowanych na szczeblu 
samorządu i NGO 
wspierających MŚP sektora 
turystycznego.

- Liczba podmiotów MŚP 
sektora turystycznego 
korzystających z projekty 
doradczych tworzonych na 
szczeblu samorządu i NGO.

2.2.5. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz wzrostu zainteresowania 
przez  inwestorów  strategicznych  terenami  inwestycyjnymi  Gminy 
Rewal.

- Liczba projektów utworzonych 
przez samorząd Gminy Rewal i 
otoczenie biznesu, których 
celem było zainteresowania 
przez inwestorów strategicznych 
terenami inwestycyjnymi Gminy 
Rewal. 

- Liczba podmiotów 
gospodarczych, które 
zainwestowały w każdym roku 
na terenach inwestycyjnych 
Gminy.

- Wielkość nakładów 
inwestycyjnych w PLN 
dokonanych przez 
przedsiębiorców każdego roku 
na terenie Gminy.

2.3 PROMOCJA GMINY

Kierunki działania

2.3.1. Różnorodna, ukierunkowana działalność promocyjna na rynek 
zewnętrzny i wewnętrzny. - Liczba projektów promujących 

walory turystyczne Gminy Rewal 
skierowanych na rynek 
zewnętrzny i wewnętrzny

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych 
przyjeżdżających do Gminy 
Rewal z tytułu prowadzonych 
akcji promocyjnych 
i reklamowych

2.3.2. Tworzenie i promocja projektów i zamierzeń inwestycyjnych opartych 
o partnerstwo publiczno - prywatne zwiększających ofertę turystyczną 
Gminy Rewal.

- Liczba projektów turystycznych 
i zamierzeń inwestycyjnych 
realizowanych na terenie Gminy 
Rewal w ramach partnerstwa 
publiczno – prywatnego

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych korzystających 

z ofert usług turystycznych 
powstałych w ramach PPP

2.3.3. Opracowanie strategii promocji Gminy Rewal. - Liczba działań podjętych przez 
samorząd Gminy Rewal, których 

- Powstanie i realizacja strategii 
promocji Gminy Rewal.
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celem było stworzenie 
sprawnego systemu promocji 
Gminy.

2.3.4. Utrzymywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów z gminami 
partnerskimi. 

- Liczba projektów, których celem 
jest poszerzenie współpracy 
z miastami partnerskimi 
w zakresie wymiany 
doświadczeń i wzajemnej 
promocji produktów 
turystycznych oraz 
podejmowania działań 
inwestycyjnych.

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych 
przybywających na teren 
Gminy Rewal w wyniku 
zaktywizowania współpracy 
międzynarodowej,

- Liczba nowych projektów 
zrealizowanych w wyniku 
współpracy międzynarodowej.

2.3.5. Monitoring skuteczności działań promocyjnych podejmowanych przez 
Gminę Rewal.

- Liczba przeprowadzonych 
badań ankietowych 
(statystycznych) i badań opinii 
publicznej w ciągu roku 
mierzących efekty działań 
promocyjnych podejmowanych 
przez gminę (natężenie ruchu 
turystycznego, średnia długość 
pobytu w gminie, ilość 
wykorzystanych miejsc 
noclegowych, itp.).

- Liczba wprowadzonych zmian 
w system promocji gminy 
będących wynikiem 
monitoringu działań 
promocyjnych.

2.4. WYKREOWANIE NOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

Kierunki działania

2.4.1.
Tworzenie oferty turystycznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz 
rodzin z dziećmi.

- Liczba projektów tworzących 
pakiety usług turystycznych 
skierowanych do dzieci i 
młodzieży oraz rodzin z dziećmi 

- Liczba turystów włącznie 
z dziećmi korzystających 
z oferowanych pakietów 
przygotowanych specjalnie dla 
tej grupy klientów

2.4.2. Przedłużenie sezonu turystycznego w Gminie Rewal. - Ilość koncepcji tworzących 
oferty przedłużenia sezonu 

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych 
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letniego przyjeżdżających do Gminy 
Rewal poza sezonem letnim

2.4.3. Stworzenie warunków dla rozwoju jachtingu. - Ilość projektów mających na 
celu tworzenie warunków do 
uprawy jachtingu,

- Ilość miejsc postojowych dla 
jachtów

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych korzystających 
z oferty jachtingowej w Gminie

2.4.4. Opracowanie propozycji tematycznych zwiedzania i aktywnego 
korzystania z zasobów przyrodniczych Gminy Rewal niezwykle 
bogatych w obszary przyrody chronionej.

- llość projektów tworzących 
pakiety usług turystycznych 
w oparciu o walory przyrodnicze, 
zwłaszcza obszary przyrody 
chronionej.

- Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych korzystających 
z pakietów usług turystycznych 
opartych na walorach 
przyrodniczych

2.5. TWORZENIE WARUNKÓW DLA DALSZEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY

2.5.1.
Sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac 
planistycznych.

- Tworzenie nowych miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego według 
zatwierdzonego harmonogramu 
prac planistycznych.

- Powierzchnia w ha obszarów 
predestynowanych pod 
zabudowę mieszkaniową 
z określeniem funkcji tej 
zabudowy oraz terenów 
rekreacyjnych o charakterze 
publicznym tworzących 
warunki do rozwoju różnych 
form turystyki.

3. SPOŁECZNOŚĆ

3.1. PODWYŻSZENIE JAKOŚCI OFERTY GMINY REWAL W ZAKRESIE REKREACJI I WYPOCZYNKU.

3.1.1.
Remont, budowa i przebudowa istniejącej w Gminie infrastruktury 
sportowej.

- Liczba projektów mających na 
celu remont, budowę 
i przebudowę istniejącej 
infrastruktury sportowej 
w Gminie 

- Liczba mieszkańców i turystów 
korzystająca z wyremontowanej 
i przebudowanej infrastruktury 
sportowej w ciągu roku.
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3.1.2. Budowa i rozbudowa infrastruktury terenów rekreacyjnych.
- Liczba nowowybudowanych 

obiektów infrastruktury terenów 
rekreacyjnych na terenie Gminy.

- Liczba  mieszkańców i turystów 
korzystających 
z nowowybudowanych obiektów 
infrastruktury terenów 
rekreacyjnych.

3.1.3. Budowa obiektów kultury na terenie Gminy. - Liczba nowowybudowanych 
obiektów kultury na terenie Gminy.

- Liczba  mieszkańców i turystów 
korzystających 
z nowowybudowanych obiektów 
kultury.

3.2. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ.

3.2.1. Budowa obiektów w ramach działań zwiększających ofertę edukacyjną 
Gminy.

- Liczba podjętych działań na 
terenie Gminy mających na celu 
zwiększenie oferty edukacyjnej.

- Liczba uczniów korzystająca 
w ciągu roku 
z nowoutworzonych placówek 
edukacyjnej.

3.3. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W GMINIE REWAL
Kierunki działania

3.3.1. Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych. − Powierzchnia (m2) zasobów 
mieszkaniowych znajdujących 
się na terenie Gminy Rewal 
objętych działaniami inwestycji 
podwyższającymi standard tych 
zasobów.

− Liczba mieszkańców 
mieszkająca w zasobach lokali 
mieszkalnych, których 
przeprowadzono remonty 
podwyższające standard tych 
obiektów.

3.3.2.
Aktywizowanie działań w zakresie zwiększania ilości mieszkań 
socjalnych.  

− Liczba projektów i inwestycji, 
których celem było 
aktywizowanie działań 
w zakresie zwiększania ilości 
mieszkań socjalnych. 

− Powierzchnia (w m²) mieszkań 
socjalnych na terenie Gminy.

− Liczba osób zamieszkujących 
mieszkania socjalne na terenie 
Gminy Rewal.

3.3.3. Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów 
zamieszkujących Gminę Rewal.

− Liczba projektów i inicjatyw 
utworzonych i wdrożonych na 
terenie Gminy, których celem 

− Liczba seniorów 
zamieszkałych na terenie 
Gminy aktywnie 
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było przeciwdziałanie izolacji 
i wykluczeniu społecznemu 
seniorów zamieszkujących teren 
Gminy Rewal.

uczestniczących w życiu 
Gminy poprzez swój udział 
w pracach organizacji 
pozarządowych, placówkach 
opiekuńczych, imprezach 
kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych.

3.4. OGRANICZENIE PATOLOGII SPOŁECZNYCH

Kierunki działania
3.4.1. Tworzenie warunków do sprawnego funkcjonowania grup wsparcia. − Powierzchnia(m2) kubatura 

w (m3) obiektów, w których 
funkcjonują grupy wsparcia na 
rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych i integracji 
społecznej.

− Liczba mieszkańców Gminy 
Rewal korzystających z 
projektów realizowanych przez 
grupy wsparcia.

3.4.2. Realizacja programów profilaktycznych i współpraca z organizacjami 
pozarządowymi działających w szeroko rozumianym obszarze pomocy 
społecznej.

− Powierzchnia (m2) oraz kubatura 

(m3) obiektów, w których 
realizowane są projekty 
profilaktyki we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

− Liczba mieszkańców Gminy 
Rewal korzystających 
z projektów profilaktycznych,

− Liczba organizacji 
pozarządowych włączonych do 
realizacji programów 
profilaktycznych.
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3.4.3. Monitorowanie miejsc i obszarów zagrożonych przestępczością, 
patologiami społecznymi i wykluczeniem społecznym.

− Liczba zrealizowanych 
projektów z zakresu 
monitorowania przestępczości 
w Gminie lub w jej 
poszczególnych obszarach.

− Liczba opracowanych 
statystycznie dokumentów 
obrazujących wskaźniki 
przestępczości na terenie 
Gminy w jej wybranych 
obszarach,

− Liczba podejmowanych działań 
organizacyjnych 
przeciwdziałających 
przestępczości 
i profilaktycznych w oparciu 
o uzyskane dane statystyczne 
z tytułu prowadzonego 
monitoringu.

3.5. ZAINICJOWANIE I WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY RÓŻNYMI PODMIOTAMI PRZY LOKALNYCH DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH

Kierunki działania
3.5.1. Budowa podstaw i wdrażanie projektów opartych na partnerstwie 

publiczno – społecznym.
− Liczba projektów utworzonych 

w oparciu o partnerstwo 
publiczno- społeczne.

− Liczba mieszkańców Gminy 
Rewal uczestniczących – 
będących beneficjentami 
projektów opartych 
o partnerstwo publiczno- 
społeczne.

3.5.2. Budowa systemu wolontariatu i jego promocja. − Powierzchnia w (ha) i kubatura 
(m3) obiektów, w których 
realizowane są projekty oparte 
o wolontariat.

− Liczbą wolontariuszy 
zaangażowanych w projekty 
społeczne.

3.5.3. Rozwój współpracy międzynarodowej z Gminami partnerskimi. − Liczba projektów 
zrealizowanych w oparciu 
o współpracę z gminami 
partnerskimi.

- Liczba uczestników projektów 
opartych o współpracę między 
gminami partnerskimi.

3.5.4. Rozwój współpracy z gminami sąsiednimi. − Liczba projektów utworzonych 
we współpracy z gminami 

− Liczba jednostek samorządu 
terytorialnego włączonych do 
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sąsiednimi. partnerstwa gmin pasa 
nadmorskiego.
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10NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH 
DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU 
PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – 
GOSPODARCZEGO

• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 (NSRO)

Celem  strategicznym  Narodowych  Strategicznych  Ram  Odniesienia  2007-2013  wspierających 

wzrost gospodarczy i zatrudnienie jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 

opartej  na  wiedzy  i  przedsiębiorczości  zapewniającej  wzrost  zatrudnienia  oraz  wzrost  poziomu 

spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Rozwój turystyki jest szansą na wzmocnienie pozycji ośrodków metropolitalnych, a równocześnie 

nadanie nowej dynamiki rozwoju ośrodkom mniejszym, peryferyjnym oraz ośrodkom o wyczerpanych 

dotychczasowych potencjałach rozwojowych. Turystyka jest aktywnością spinającą regiony, łączącą 

obszary miejskie z wiejskimi, aktywizującą wieś dziedziną przyczyniającą się do rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych, nadającą nowy sens obszarom podmiejskim z funkcjami turystyczno-rekreacyjnymi.

Strategia  Rozwoju  Gminy  Rewal  jest  spójna  z  następującymi  celami  horyzontalnymi  oraz 

postanowieniami NSRO:

− Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,

− Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla 

wzrostu konkurencyjności Polski,

− Podniesienie  konkurencyjności  i  innowacyjności  przedsiębiorstw,  w  tym  szczególnie  sektora 

wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,

− Wzrost  konkurencyjności  polskich  regionów  i  przeciwdziałanie  ich  marginalizacji  społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej.

• Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 (SRK)

Strategia Rozwoju Gminy Rewal wpisuje się w następujące priorytety:

• Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

• Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

• Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

• Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa

• Rozwój obszarów wiejskich

• Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

• Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 
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Strategia  Rozwoju  Gminy  Rewal jest  zgodna  jest  z  misją  województwa,  która  ma  na  celu 

„Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego 

opartego  na  konkurencyjnej  gospodarce  i  przedsiębiorczości  mieszkańców  oraz  aktywności 

społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów.

Strategia jest spójna z następującymi celami strategicznymi i kierunkowymi rozwoju województwa:

Cel strategiczny 1: Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania.

1.2. Wzrost konkurencyjności województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym.

1.3. Wspieranie współpracy przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości

Cel strategiczny 2: Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

2.1. Podnoszenie atrakcyjności i spójności oferty inwestycyjnej regionu oraz obsługi inwestorów

2.4. Budowanie i promocja marki regionu

Cel strategiczny 3: Zwiększenie przestrzeni konkurencyjności regionu

3.6. Poprawa dostępności do obszarów o walorach turystycznych i uzdrowiskowych

Cel strategiczny 4: Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami 

4.1. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

4.2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów

4.3. Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii

4.4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i systemu gospodarowania odpadami

4.5. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

4.6. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

Cel strategiczny 6: Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu

6.1. Wspieranie funkcji rodziny

6.6. Przeciwdziałanie ubóstwu i procesom marginalizacji społecznej

• Strategia Województwa Zachodniopomorskiego w Zakresie Polityki Społecznej do roku 
2015
Strategia jest  zgodna  z  misją  polityki  społecznej  w  województwie  zachodniopomorskim, 

zdefiniowaną jako: podnoszenie jakości życia wśród mieszkańców regionu szczególnie tych, którzy ze 

względu na trudną sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb 

bytowych,  a  przez  to  nie  mogą  uczestniczyć  lub  mają  ograniczony  udział  w  życiu  rodzinnym, 

zawodowym i społecznym.

Ponadto Strategia wpisuje się w następujące cele strategiczne i operacyjne polityki społecznej 

województwa zachodniopomorskiego: 

Cel strategiczny: Pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.

Cel operacyjny 2: Pomoc dla rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Cel operacyjny 3: Poprawa jakości i dostępu do usług socjalnych.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie i łagodzenie negatywnych skutków marginalizacji grup społecznych

Cel operacyjny 1: Rozbudowa zaplecza instytucjonalnego i poza – instytucjonalnego na rzecz 

Cel  strategiczny:  Zmniejszenie  spożycia  alkoholu  i  używania  środków  psychoaktywnych 

oraz ograniczanie ich negatywnych skutków wśród mieszkańców województwa.
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Cel  operacyjny  3:  Przeciwdziałanie  negatywnym  następstwom  używania  środków 

psychoaktywnych.

Cel strategiczny: Podniesienie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego wśród osób starszych.

Cel operacyjny 1: Poprawa bezpieczeństwa socjalnego wśród ludzi starszych.

Cel operacyjny 2: Aktywizacja społeczna osób starszych.

Cel operacyjny 3: Wzmocnienie roli i miejsca osób starszych w środowiskach lokalnych. 

• Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008 – 2011 

(z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2015)
Strategia wpisuje się w następujące cele Programu Ochrony Środowiska:

I.  Dalsza  poprawa  jakości  środowiska  i  bezpieczeństwa  ekologicznego  dla  ochrony  zdrowia 

mieszkańców Polski. 

Cel 1. Poprawa jakości środowiska.

Cel 2. Poprawa gospodarki odpadami.
Cel 4. Ochrona strefy brzegowej i zaplecza brzegów Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego.

II. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych. 

Cel 7. Zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju społeczno – gospodarczego.

Cel 8. Ochrona i racjonalne użytkowanie lasów.

• Strategia Rozwoju w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015

Strategia  Rozwoju  Gminy  Rewal  do  roku  2020 jest  spójna  wizją  Strategii  rozwoju  turystyki  

w województwie zachodniopomorskim do roku 2015: „Województwo Zachodniopomorskie należy do 

najlepiej rozwiniętych turystycznie regionów w kraju i Europie  Środkowej. Stanowi synonim polskiej 

marki  turystycznej  w  zakresie  wypoczynku  aktywnego,  pobytów  zdrowotnych  oraz  inspirującej 

przygody  z  kulturą  i  historią.  Turystyka  stanowi  wiodącą dziedzinę  gospodarki  Województwa, 

generując  nowe miejsca pracy,  stanowiąc istotne wsparcie  dla  rozwoju  handlu,  usług,  transportu, 

gospodarki  morskiej  oraz  napływu  nowych  inwestycji.  Region  jest  postrzegany  jako  atrakcyjne, 

bezpieczne i inspirujące miejsce spędzania urlopów i wyjazdów kilkudniowych, zarówno przez swoich

mieszkańców  jak  i  obywateli  Polski  i  Europy.  Markowe  produkty  turystyczne  Województwa, 

zaspakajające  wymagania  turystów  zagranicznych  i  krajowych,  są  zaliczane  do  najbardziej 

konkurencyjnych ofert na rynku”.

Ponadto Strategia wpisuje się w następujące obszary priorytetowe i cele rozwoju turystyki: 

Cel  operacyjny  I.1  –  Kreowanie i  wdrażanie  markowych  produktów turystycznych  identyfikujących 

unikatowe i osobliwe cechy Regionu.

Działanie I.1.1 – Upowszechnianie wiedzy i  informacji  na temat powstawania konkurencyjnych 

produktów turystycznych.

Działanie I.1.2 – Wspieranie procesu powstawania lokalnych i regionalnych markowych produktów 

turystycznych.

Cel operacyjny I.2 – Budowa i  rozwój  kompleksowych markowych produktów turystycznych wokół 

typów turystyki. 
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Działanie I.2.2. - Budowa i rozwój produktów markowych turystyki wodnej. 

Działanie I.2.5. - Budowa i rozwój produktów markowych turystyki wypoczynkowej i rekreacyjnej 

w tym turystyki wiejskiej. 

Cel operacyjny IV.1. – Kształtowanie infrastruktury na styku środowisk woda/ląd.

Działanie IV.1.2 – Wsparcie infrastruktury żeglugi śródlądowej i morskiej. 

Działanie IV.1.3 – Wsparcie budowy infrastruktury turystyki wodnej i sportów wodnych.

Cel operacyjny IV.2. – Kształtowanie środowiska w kontekście rozwoju przestrzeni turystycznej. 

Działanie IV.2.5. - Rozwój estetyki wsi, miejscowości nadmorskich, uzdrowisk. 

• Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do roku 2015

Strategia jest spójna z następującymi celami, zdefiniowanymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Rewal:

Cel główny: Podniesienie jakości infrastruktury miejskiej 

Cel  szczegółowy  1:  Zwiększenie  przestrzennej  dostępności  Gminy  Rewal,  tym  samym 

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej na obszarze kryzysowym

Cel  szczegółowy 2:  Odtworzenie  historycznej  zabudowy  oraz  racjonalne  zagospodarowanie 

przestrzeni w harmonii z otoczeniem 

Cel szczegółowy 3: Odnowa walorów urbanistyczno-architektonicznych i estetycznych Gminy 

Cel główny: Zwiększenie konkurencyjności Gminy w wyniku aktywizacji  endogenicznych czynników 

wzrostu, w tym przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności turystycznej Gminy.

Cel szczegółowy 1: Tworzenie sieciowych produktów turystycznych

Cel  szczegółowy  2:  Rozwój  i  dywersyfikacja  oferty  turystycznej  w  wyniku  pełniejszego 

wykorzystania walorów środowiskowo – kulturowych Gminy 

Cel szczegółowy 3: Tworzenie nowych miejsc pracy 

Cel  szczegółowy  4:  Podejmowanie  działań  promocyjnych,  mających  na  celu  przyciągnięcie 

turystów oraz inwestorów do Rewala

Cel główny: Poprawa warunków życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 1: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Rewal 

Cel  szczegółowy  3:  Ograniczenie  patologii  społecznych  i  wzrost  poczucia  bezpieczeństwa 

publicznego 

Cel szczegółowy 4: Rozwój współpracy z gminami partnerskimi

Cel szczegółowy 5: Rozwój współpracy z gminami sąsiednimi, w tym przede wszystkim budowa 

powiązań funkcjonalnych pomiędzy gminami zlokalizowanymi w Pasie Nadmorskim
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