II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
General characteristics of the West Pomeranian Voivodeship
Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem
Bałtyckim. Na podstawie danych GUS (wg stanu na 31.12.2013 r.) powierzchnia województwa
zachodniopomorskiego wynosi 22 892,5 km2, a liczba ludności wynosi 1 718 861. Na zachodzie
obszar województwa graniczy z Niemcami – z krajami związkowymi Meklemburgia-Pomorze
Przednie i Brandenburgia. Północną granicę województwa stanowi linia brzegowa Bałtyku, która
rozciąga się od Świnoujścia na zachodzie do miejscowości Wicko Morskie na wschodzie. Od południa
województwo graniczy z województwami lubuskim i wielkopolskim, a od wschodu z województwem
pomorskim. Stolicą województwa jest miasto Szczecin z liczbą mieszkańców 408 172 (dane GUS wg
stanu na dzień 31.12.2013 r.). Drugim co do wielkości miastem pod względem liczby ludności jest
Koszalin (109 170 mieszkańców - wg stanu na 31.12.2013 r.).
Na terenie województwa zachodniopomorskiego szczególną wartość przyrodniczą i gospodarczą mają
puszcze: Goleniowska, Bukowa, Piaskowa, Barlinecka, Wkrzańska i Drawska oraz obszary chronione:
Woliński Park Narodowy i Drawieński Park Narodowy, 7 parków krajobrazowych, 116 rezerwatów
przyrody oraz oraz wiele obszarów chronionego krajobrazu, które zajmują około 67% ogólnej
powierzchni prawnie chronionej w województwie (wg stanu na 31.12.2012 r.). W obrębie
województwa ustanowiono 66 specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz 23 obszary specjalnej
ochrony ptaków w ramach europejskiej sieci Natura 2000, mającej na celu zachowanie określonych
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone (wg stanu na
31.12.2012 r.).
W regionie występują naturalne surowce energetyczne (gaz ziemny, ropa naftowa), metaliczne
(syderytowe rudy żelaza), skalne (wapienie i margle, kreda jeziorna, ilaste i piaski kwarcowe), a także
surowce lecznicze (torfy borowinowe, wody termalne i solanki).
Klimat województwa charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością. Północna i zachodnia
część województwa ma typowe cechy klimatu morskiego. We wschodniej jego części zaznaczają się
cechy klimatu kontynentalnego. W obrębie poszczególnych obszarów występuje duża zmienność
klimatu, uwarunkowana cechami środowiska, takimi jak: położenie (w pobliżu morza, jeziora, dużych
rzek), ukształtowanie terenu, pokrycie obszaru (lasy, łąki, zabudowa), rzeźba terenu (pradoliny,
wzniesienia). Bliskość morza, zasoby wodne oraz duża powierzchnia lasów kształtują umiarkowany
klimat charakteryzujący się znaczną wilgotnością powietrza oraz przewagą wiatrów zachodnich
i północno-zachodnich.
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).
Region zachodniopomorski ma charakter rolniczo-przemysłowy. Główne gałęzie gospodarki
województwa zachodniopomorskiego to przemysł energetyczny, chemiczny, stoczniowy i drzewny,
a także produkcja rolno-spożywcza, w tym przemysł browarniczy i rybołówstwo. Duże znaczenie dla
regionu mają także znajdujące się na jego terenie 4 morskie porty handlowe: Szczecin, Świnoujście,
Kołobrzeg i Police oraz kilkanaście mniejszych portów morskich i przystani rybackich.
W województwie zlokalizowane są 22 obszary inwestycyjne położone w 4 specjalnych strefach
ekonomicznych: Kostrzyńsko-Słubickiej (podstrefy: Barlinek, Białogard, Łobez, Gryfino, Goleniów,
Karlino, Police, Nowogard, Dębno, Pełczyce, Kamień Pomorski, Szczecin), Słupskiej
(podstrefy: Koszalin, Szczecinek, Wałcz, Polanów, Laski Koszalińskie, Tychowo, Karlinko, Kalisz
Pomorski), Pomorskiej (podstrefa Stargard Szczeciński) i Euro-Park Mielec (podstrefa Szczecin).

