
III. Ogólna charakterystyka województwa zachodniopomorskiego

Województwo zachodniopomorskie po∏o˝one jest w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Polski nad
Morzem Ba∏tyckim i nad Zalewem Szczeciƒskim. Od zachodu graniczy z Niemcami – Landem
Meklemburgia Pomorze Przednie i Landem Brandenburgia, od wschodu – z województwem
pomorskim, a od po∏udnia z lubuskim i wielkopolskim.

Na obszarze województwa o powierzchni 22 897 km2 (7,3% powierzchni kraju) znajduje si´
114 gmin (11 gmin miejskich, 50 miejsko-wiejskich i 53 wiejskie) w 18 powiatach ziemskich
i 3 grodzkich (Koszalin, Szczecin, ÂwinoujÊcie). 
Województwo zachodniopomorskie powsta∏o z po∏àczenia by∏ych województw szczeciƒskie-
go i koszaliƒskiego, ponadto w jego sk∏ad wesz∏o: 11 gmin z by∏ego województwa gorzowskie-
go (powiat choszczeƒski – 6 gmin i myÊliborski – 5 gmin), 5 gmin z by∏ego województwa pil-
skiego (powiat wa∏ecki) oraz 3 gminy z by∏ego województwa s∏upskiego, które wraz z 3 gmi-
nami z by∏ego województwa koszaliƒskiego tworzà powiat s∏awieƒski.

Na terenie województwa znajdujà si´ dwa Parki Narodowe: Woliƒski i Drawieƒski oraz siedem
Parków Krajobrazowych: Szczeciƒski, Cedyƒski, Doliny Dolnej Odry, Drawski, Iƒski, Barlinec-
ko-Gorzowski i UjÊcia Warty.

48,7% ogólnej powierzchni województwa stanowià u˝ytki rolne (grunty orne – 38,5%, ∏àki –
6,6%, pastwiska – 3,4%, sady – 0,2%). Oko∏o 35,4% powierzchni obszaru zajmujà lasy i grun-
ty leÊne, z czego 3,58% (81,9 tys. ha) przypada na najbardziej zalesiony powiat drawski. Wo-
jewództwo zachodniopomorskie znajduje si´ pod wzgl´dem zalesienia na 4 miejscu w kraju.
Wody zajmujà 5,7% powierzchni województwa; oprócz Zalewu Szczeciƒskiego i jeziora Dà-
bie sk∏adajà si´ na nie g∏ównie Pojezierza: Drawskie, MyÊliborskie, Iƒskie i Wa∏eckie oraz Po-
brze˝e S∏owiƒskie. 10,2% powierzchni województwa stanowià pozosta∏e grunty. Na woje-
wództwo przypada odcinek 184,9 km granicy paƒstwowej morskiej i 186,6 km – làdowej. 

Demografia

Na koniec 2002 roku ludnoÊç województwa zachodniopomorskiego wynosi∏a 1 697,7 tysi´cy
osób (11 miejsce wÊród 16 województw). G´stoÊç zaludnienia – 74 osoby/km2, podczas gdy
Êrednia krajowa – 122 osoby. Wysokà g´stoÊç zaludnienia majà powiaty grodzkie (Szczecin
– 1 381 osoby/km2), najni˝szà – powiat drawski – 33 osoby/km2. Z kolei g´stoÊç zaludnienia
na 1 km2 w gminie Ko∏obrzeg wynios∏a 1 723 osoby, zaÊ w gminie Nowe Warpno – 8 osób/km2.
68,1% (1 180,6 tys.) mieszkaƒców województwa mieszka w 61 miastach, kobiety stanowià
51% ogó∏u ludnoÊci. Wysoki jest udzia∏ ludnoÊci w wieku produkcyjnym – 63,7% i poproduk-
cyjnym – 13,7%.
Województwo zachodniopomorskie zajmuje drugie miejsce pod wzgl´dem iloÊci bezrobot-
nych w kraju (204,5 tys.). Tylko jedno województwo ma wy˝szà stop´ bezrobocia – warmiƒ-
sko-mazurskie 28,9%, podczas gdy w województwie zachodniopomorskim wynosi ona
26,6%. 

Gospodarka i przemys∏

WartoÊç produkcji sprzedanej w przemyÊle w 2002 roku wynios∏a 15 388,4 mln z∏. W dzia∏al-
noÊci produkcyjnej zatrudnionych jest 85,6% osób, z czego najwi´kszy odsetek stanowi za-
trudnienie w produkcji artyku∏ów spo˝ywczych i napojów – 18,7%; 13,9% – przy dostawach
energii elektrycznej, gazu i wody; 13,9% – w produkcji drewna i wyrobów z drewna; 4,8% –
w produkcji odzie˝y i futrzarstwie. 
Udzia∏ w produkcji krajowej kwasu siarkowego stanowi 36,4%; 38,5% w produkcji nawozów
sztucznych, z czego 69,2% stanowià nawozy fosforowe.
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Rolnictwo

61,2% u˝ytków rolnych województwa jest w posiadaniu gospodarstw indywidualnych. Prze-
ci´tny area∏ indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi ok. 14,27 ha i jest jednym z wy˝-
szych w kraju. Znaczna cz´Êç u˝ytków rolnych województwa to ziemie o dobrym i Êrednim
wskaêniku oceny ich rolniczej przydatnoÊci. 

Transport

Przewóz ∏adunków ogó∏em w 2002 roku wyniós∏ 29 783 tys. ton, w tym ˝eglugà morskà – 
27 025 tys. ton. Przewozy osób wynios∏y transportem samochodowym – 38 741 tys. osób, ˝e-
glugà morskà – 702,6 tys. osób.

Obroty ∏adunkowe w portach morskich wed∏ug grup ∏adunków w 2002 roku wynosi∏y: ogó∏em
– 22 049 tys. ton, w tym m.in. w´giel i koks – 7 850 tys. ton; rudy – 1 655 tys. ton; zbo˝e –
972 tys. ton; drewno – 32 tys. ton, drobnica – 6 526 tys. ton.

Budownictwo

IloÊç mieszkaƒ oddanych do u˝ytku w województwie zachodniopomorskim w 2002 roku
w liczbach bezwzgl´dnych wynios∏a 4 605. WartoÊç produkcji budowlano-monta˝owej w ana-
logicznym okresie wynios∏a 1 249,7 mln z∏.

Handel i us∏ugi

Dynamika sprzeda˝y detalicznej towarów w 2002 r. w stosunku do roku ubieg∏ego wynios∏a
ogó∏em 96,4%.

W Êrodku sezonu turystycznego 2002 roku województwo dysponowa∏o 117,3 tys. miejsc noc-
legowych w obiektach turystycznych, w tym 38,7 tys. w obiektach turystycznych czynnych ca-
∏y rok.

W 2002 roku granic´ województwa zachodniopomorskiego przekroczy∏o 25,06 mln turystów,
w tym 298,68 tys. turystów zagranicznych korzysta∏o z noclegów w obiektach turystycznych.
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