
 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

General characteristics of the voivodeship 

Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski. Naturalną, 

północną granicą regionu jest linia brzegowa Bałtyku, która rozciąga się od Świnoujścia na zachodzie 

do miejscowości Wicko Morskie na wschodzie. Zachodnią część województwa stanowi granica 

państwa z Niemcami, która na odcinku od Kostrzyna (województwo lubuskie) do miejscowości 

Widuchowa biegnie głównym korytem Odry. Od południa województwo graniczy z województwami 

lubuskim i wielkopolskim, a od wschodu z województwem pomorskim. Stolicą województwa jest 

Szczecin, z liczbą mieszkańców 410,1 tys., ważne centrum administracyjne, gospodarcze oraz 

transportowo-dystrybucyjne (dane według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stan na 

31.03.2011 rok – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011). 

Według danych GUS za 2011 rok, na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajduje się 

114 gmin (11 miejskich, 52 miejsko-wiejskie i 51 wiejskich), 18 powiatów ziemskich oraz 3 powiaty 

grodzkie (Szczecin, Koszalin, Świnoujście). Liczba ludności w województwie wynosi 1 722,9 tys. 

osób, co daje jedenastą lokatę w skali kraju. Z uwagi na duży obszar, jaki zajmuje województwo 

(22 892 km
2
), średnia gęstość zaludnienia wynosi 75 osób na m

2
. Około 69% ludności województwa 

mieszka w 62 miastach. 

Na terenie województwa szczególną wartość przyrodniczą mają puszcze: Goleniowska, Bukowa, 

Piaskowa, Barlinecka, Wkrzańska i Drawska oraz obszary chronione: Woliński Park Narodowy 

i Drawieński Park Narodowy, 7 parków krajobrazowych, 111 rezerwatów przyrody oraz obszary 

chronionego krajobrazu. 

Pięć miejscowości w województwie: Kołobrzeg, Świnoujście, Kamień Pomorski, Połczyn Zdrój 

oraz Dąbki posiada status uzdrowiska. 

Na obszarze województwa można wyróżnić dwie główne krainy geograficzno-fizyczne: Pobrzeże 

Południowobałtyckie i Pojezierze Pomorskie. Klimat województwa należy do umiarkowanych, 

o przewadze wiatrów zachodnich, północno-zachodnich i północnych. Mnogość zbiorników wodnych 

i duża powierzchnia lasów determinują wysoką wilgotność powietrza. Średnia roczna temperatura dla 

województwa wynosi 9,3°C, a średnia roczna wysokość opadów 550-700 mm. Wody powierzchniowe 

zajmują około 5,2% obszaru województwa. Oprócz Zalewu Szczecińskiego składają się na nie liczne 

jeziora występujące na Pojezierzach: Wałeckim, Ińskim, Myśliborskim, Drawskim oraz Pobrzeżu 

Słowińskim. Na obszarze województwa znajdują się 172 jeziora o powierzchni powyżej 50 ha. Do 

największych należą jezioro Dąbie i jezioro Miedwie. Ważniejszymi rzekami województwa są: Odra z 

dopływami (Myślą, Płonią, Iną), Drawa, Gwda oraz Świniec, a także rzeki, które uchodzą 

bezpośrednio do Morza Bałtyckiego: Rega, Parsęta (z Radwią) i Wieprza (z Grabową). Na obszarze 

województwa znajduje się również 11 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).  

W regionie występują naturalne surowce energetyczne (gaz ziemny, ropa naftowa), metaliczne 

(syderytowe rudy żelaza), skalne (wapienie i margle, kreda jeziorna, surowce ilaste i piaski 

kwarcowe), a także surowce lecznicze (torfy borowinowe, wody termalne i solanki). 

Region zachodniopomorski ma charakter rolniczo-przemysłowy. Powierzchnia użytków rolnych 

w 2011 roku wynosiła 1 127 186 ha. Główne gałęzie gospodarki województwa zachodniopomorskiego 

to przemysł energetyczny, chemiczny i drzewny, a także produkcja rolno-spożywcza. Duże znaczenie 

dla regionu mają także znajdujące się na jego terenie 4 morskie porty handlowe, 10 małych portów 

bałtyckich i 13 przystani rybackich. 

W województwie zlokalizowanych jest 9 obszarów inwestycyjnych położonych w 3 specjalnych 

strefach ekonomicznych: Kostrzyńsko-Słubickiej (podstrefy: Barlinek, Goleniów, Gryfino, Karlino, 

Police), Pomorskiej (Regionalny Park w Stargardzie Szczecińskim) i Słupskiej (podstrefy: Koszalin, 

Szczecinek, Wałcz) powstałych w celu intensyfikacji rozwoju gospodarczego regionu. 
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